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Je ra'enDUie de lear eoteadre
repetér que douzehommes ont
siifll pour etablir le Ciiristia-

nisme, et j'aí euvie de leur

prouver qu il n'en faut qu'un
pour le detruire.>

Vie de Voltaire, par CON-
DORCST.

Ao principiar o volume terceiro da minha obra —
Historia das Ordens Monásticas em Portugal, devo pri-

meiro que tudo mui respeitosamente curvado perante o

meu bondoso leitor agradecer-lbe do intimo do coração

o t-r lido mais d'um milhar de paginas relativas a cou-

sas de tempos amigos, e isio mormente n'uma epocha

em que a hitura favorita são os livros francezes, tan-

to mais agradáveis, quanto mais licenciosos e corrupto-

res da sã moral, forem. E todavia o leitor teve uma
paciência maior do que a de Job para bondosamente
tragar a leitura que nos fallou ampla e minuciosa-

mente de bulhas de frades, de costumeiras de outras

epochas, de procissões, de santos e de santas, mas tudo

sediço nos tempos que vão correndo, em que uma gran-

de maioria d'individuos, ao que mais altenção presta, é

a historias da carochinha, tanto mais acceitaveis, quanto

mais licenciosas e avessas forem á sã moral.

É, pois, de primeira intuição que o amigo leitor ain-
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da tem seu costado d'aquelles antigos portuguezes d'an-

tes quebrarem do que torcerem, e que embora lessem

o Carlos Magno, e os Doze pares de França, liara tam-

bém com attenção os Lances da Ventura, o Bertoldo,

Bertoldinho e Cacasseno, o João de Calais, e a Impe-

ratriz Porcina, e a Constante Florinda, e davam gra-

ças a Deus depois do jantar, rezavam á noite o terço,

iam á missa das almas, diziam em voz alta Domimis
tecum quando alguém espirrava, davam seu passeio

para ver o lagarto do Penha, iam merendar duas vezes

por anno na Horta das Tripas, contemplavam o poeta

Bucage inspirado pelo Deus Baccbo, e soltando os di-

ques á sua poesia sempre admirável; e tinham um
dia grande no anno e Ião grande que o repartiam em
Ires partes — pela manhã uma festa d'egreja com ser-

mão do padre José Agostinho de Macedo, ou do padre
Drake: á tarde uma tourada, repleta de peripécias no
campo de SanfAnna, e á noile uma representação do
Doutor Sovina no tbeatro do Salitre, fazendo de dama
o mesmo sapateiro que concertava a tempo os sapatos

do pae do amigo leitor, de modo que podesse ir ao Ihea-

Iro, onde, graças a Deus, largou retumbantes e estre-

pitosas risadas, accompanhadas de estrepitosas funga-

dellas de simonte.

E como o rabicho, o chapéu triangular, e as fivellas

dos sapatos lhe ficavam a matar I

Á vista, pois, de gostos tanto em harmonia com os

meus, desde já considero o meu leitor como um amigo
predilectissimo, como um alter ego, conforme diziam os

nossos anlepassadoo, e lhe peço que, com o chapéu
na cabeça, e á vontade, ou sentado, ou em pé, segun-
do mais lhe aprouver, se entrelenha commigo algum
tempo a examinar as lindas portadas das nossas Chro-
nicas Monásticas.
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E como a fr. Luiz de Sousa ninguém supplantou na

suavidade e harmonia muzical do período, na elegância

da compozição, e na vernaculidade da linguagem cas-

tissima de lei, não parece lambem fora de propósito

príncipiarmos a analyse d'essas lindas portadas pela do

referido escriptor na sua obra Historia de S. Domingos,

obra que deveria bastar para fazer chegar o rubor ás

faces d'aquelles que sem respeito algum para com a

magestosissima linguagem de nossos avoengos, ousaoi

estampar em linguagem— os pchuts, platós, os chefes

d'obra, o cólera, os high-lifes, as noticias do elite, os

menus, o debute, o debutante e o debutar, a premiè-

re. .

.

Mas basta: desviemo-nos da leitura de tanta vergo-

nha. .

.

Permitta-se-me, porém, uma pergunta

:

Tem-se tirado algum resultado bom do ensino de

portuguez no lyceu?

Nenhum, absolutamente.

E tem elle seguido um caminho tal, que se encon-

tram rapazes com dez aonos d'edade, sabendo de cór

a definição d'estylo,de tropos, e de muitas mais cousas,

e todavia nada comprehendendo de tudo aquillo.

Mas a verdade é — que no ensino das Humanidades

é Portugal o inBmo de todos os paizes. Apprendem in-

glez e francez no lyceu, e todavia nada faliam, e nada

percebem, quando alguém lhes falia n'estes idiomas.

E então que me diz o amii-o leitor acerca da porta-

da da Historia de S. Domingos, que tão linda é, e para

a qual tem estado tão embevecido e absorto?

Lá está o padre S. Domingos todo altento com os

olhos filos no Santo Christo pregado na Cruz, o qual

empunha nas mãos.

Aos pés vemos o cão com o archote na bocca, com
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o qual a mãe de Domingos linha sonhado, e se linha

assuslado.

Felizmente, porém, um santo varão teve a paciência

de lhe explicar o que tudo aquillo significava—qne ha-

via de ter um filho que, com seus feitos e sciencia,

havia d'illuminar o mundo inteiro. E com eífeilo Domin-
gos de Gusmão, hespaohol, foi um dos grandes prega-

dores do Evangelho n'uma epocha em que trevas as mais

profundas e caliginosas cobriam a face da terra. E foi

o fundador d'uma numerosíssima ordem de frades, que

mesmo quando arcavam com os jesuítas, ás vezes le-

vavam a melhor. Tiveram um grande numero d'escri-

ptores, e de varões distinctissimos. Escutaram-se por

toda a parle do mundo... Enganei-me. Encontram-se

por toda a parte do mundo sendo estrangeiros, mas
dominicanos porluguezes não os pôde haver em Portu-

gal. O governo tem medo dos dominicanos nacionaes;

mas sendo estrangeiros, irlandezes, por exemplo, então

podem por cá estar á vontade. Uma pieguice como ou-

tra .qualquer.

Gravíssimas accusações foram feitas ao famoso Do-
mingos de Gusmão. Era um homem feroz, era um san-

guinário, era um homem que re)ubilava ao ver os albi-

genses serem queimados nas fogueiras.

Hoje taes asserções estam bem longe de serem lidas

por verdadeiras. O caracter de Domingos de Gusmão
apparece mais sympathico. E não só Lacordaire', mas
lambem vários outros escriptores defendem Domingos
das accusações que têem sido feitas ao fundador dos do-

minicanos.

1 Lacordaire: Vie de Samt Dominique. Paris, 1852. tNuaca
a religião teve um representante mais puro do que Domincos»
pag. 37.
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A' direita, e bem chegadinho a Domingos lá está o

saoto fr. Gil, provincial dos dominicanos, acerca do qual

tanlas lendas se inventaram, não sendo a menos ioleres-

sanle e poética a do pacio feito com o diabo com o fim

de conseguir ler entrada nas grandes casas, fazer com
que as fêmeas por elle se apaixonassem, e depois...

gozos atraz de gozos, nunca interrompidos, uns finda-

dos, outros começados.

E o amigo leitor já viu o Egidea?

Pode ser que sim, mas é mais provável que não.

Pois este poema estampado em Lisboa no anno de

1788 é precedido também d"uma linda estampa, repre-

sentando o altar do S. fr. Gil na egreja conventual de

S. Domingos de Santarém.

E' interessante a estampa. No altar vemos a virgem

com o menino Jesus ao collo. Em baixo, aos pés da vir-

gem, enxergamos o corpo do tal S. fr. Gil, magico, fei-

leceiro e femieiro, de alto lá com ellel...

Sobre o lindo altar, uma grande cruz com três cas-

liçaes de cada lado, e ajoelhados no segundo degrau

um homem e uma mulher entregues a uma fervente

oração ao santo fr. Gil.

E mais em baixo a declaração de que Ex.'"" Sr. Nún-

cio concedia cem dias de verdadeira indulgência a to-

dos os fieis, que na presença do referido tumulo de S.

fr. Gil resasss^im um pater noster e uma Ave Maria pe-

los peccadores impenitentes, e pelo augmento da Fé.

E aos que rezassem e orassem em frente da imagem
dtí S. fr. Gil eram concedidos cincoenta dias de indulgên-

cias. E o cardeal pairiarcha D. José II também concedeo

cem dias de indulgência.

De tudo aquillo nada existe. Outr'ora, porém, era inces-

sante o caminhar dos fieis para o tumulo de S. fr. Gil. Era

uma romaria interminável.
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E tudo acabou! Nem vestígios da egreja, nem vestí-

gios do convento!

E todavia o pavimento da egreja, e o pavimento do
mosteiro eram cobertos por louzas nas quaes se liam

os epilaphios e os feitos dos nossos grandes l.omens na

guerra. .

.

E também Alexandre Herculano elevou sua eloquente

voz pedindo a conservação d'aquellas campas, e que
deixassem em paz as cinzas dos que foram grandes no

mundo!
Mas que se importam os homens, que só rendem

culto ao dinheiro, com epitaphios ou com brazões!

Conserva-se o claustro, porque serve para praça de
touros, e as praças de touros rendem dinheiro, e por
isso conservam-nas.

Mas sempre será bom que o amigo leitor leia os se-

guintes versos da Egidea, principalmente se pertenceu

ao numero dos portuguezes do Portugal Velho, que pe-

las ruas andavam' a cantarolar: O rei chegou! O rei

chegou! Mas aos malhados não fallou!

Ò convento de S. Domingos de Santarém tinha uma
egreja sumptuosa*, toda d*abobada de tijolo, e pintada

toda ella de auguadas em preto, com o melhor engenho
que pôde dar a arte da pintura. Tinha três naves com
dez columnas, cinco em cada lado, todas da ordem tos-

cana, e de boa pedraria. Na capella mór estava o coro:

era seu tecto de abobada enredado todo de pedraria la-

vrada, com florões muitos engraçados. Na capella mór
estavam sepultados os corpos de D. João de Saldanha,.

6 o de seuMho D. António.

Saindo d'esta capella maior, no cruzeiro á mão di-

* P. Ignacío da Piedade Vasconcellos: Historia de Santarém
ediGcada, vol. II. pag. 54.
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reita. estava uma capella funda para dentro, a qual era

dedicada ao menino Jesus que crescia.

Seguia-se a esta no cruzeiro, da mesma parle a ca-

pella do Senhor dos Aniictos, do qual diziam que lhe

cresciam os cabellos da barba e as unbas dos pés, e se

Ibtí via ainda na face o signal de uma lagrima, que lan-

çou na despedida d'um noviço, e no meio da parede,

da parte da epistola estava uma capella com a seguinte

inscripção: Capella que instituiu Francisco Dias Castello,

Fidalgo da casa de S. Magestade, cavalleiro da Ordem
de Christo, para seu jazigo e mulher e descendentes.

Aono lool*. Diogo da Silva Castello sétimo administra-

dor, mandou entalhar este padrão no anno de l7iJ5.

Logo junlo a esta capella no espaldar do mesmo cru-

zeiro, está a de S. Fr. Gil, onde se encerrou o corpo

do dito Santo em raagestoso tumulo de mármore, em
quatro columnas levantadas de vinte palmos cada uma
de alto, as quaes se elevam a sustentar este artefacto,

sendo toda a cobertura, que faz docel ao mesmo tumu-
lo: fazendo tudo aceada obra da ordem corintbia da

mesma pedraria.

E em um nicho oo espaldar debaixo do mesmo do-

cel se vê uma imagem da Virgem Nossa Senhora com
o titulo de Senhora das Virtudes. E é a mesma que na

casa do Capitulo antigo d'este convento fazendo-lhe ahi

o Santo oração, fez que os demónios diante da mesma
Senhora lhe lançassem a cédula que etie lhe linha feito

com seu sangue. Esta imagem era de pedra.

Estavam nesta egreja lambem as seguintes sepultu-

ras:

De D. Miguel de Noronha, filho de D. António de
Noronha e de D. Maria Deça.

De D. Leonor. Glha de D. Fernando de Menezes, se-

gundo marquez de Villa Real, e da marqueza D. Maria



u

Freire, que falleceu sem casar na edade de seteoia e

cídco annos, na era de 1563.

De D. Margarida de Vilhena, Glha de D. Pedro de

Menezes, terceiro marquez de Villa Real. Era de 1563.

Na capella do Senhor Jesus em a mesma nave esta-

vam a sepultura de D. Calharina, filha de D. Miguel de

Noronha, e de D. Joanna de Vilhena, que falleceu sol-

teira em 1580 E a de D. Filippa, filha de D. Miguel

de Noronha e de D. Joanna de Vilhena que falleceu em
Castella, no anno de 1583.

A diante d'esta capella estava a de Nossa Senhora do

Rosário em magestoso throno, com um excellente retábulo

de talha moderna. E ao pé havia a seguinte inscripção:

Esta capella instituiram Francisco Gonçalves, e sua

mulher Innocencia de Andrade para elle e seus suces-

sores, a qual dotaram a sua filha Helena de Andrade,

primeira mulher de António da Costa de Mesquita, que
depois o foi de Gaspar Ferreira Aranha Cavalleiro do

habito de Santiago, em que succedeu seu filho Simão
Aranha, que a possue.

N'ella está sepultada sua primeira mulher Joanna de

Sequeira, que falleceu a 28 de maio de 1683.

O escriptor accrescenta que a imagem d'esta Senho-

ra era antiquissima, e que sempre tivera o titulo de

Rosário, sendo a mesma que tinha o menino Jesus em
seus braços, quando era sachrislão da mesma egreja

fr. Bernardo de Morlans, cujo menino (a quem o povo

chamava dos milagres) vinha almoçar com os meninos
da escola d'este venerável padre.

N'uma sepultura entre a capella de Santa Catharina de

Sena, e a da Senhora do Rozario estava uma sepultura com o

escudo das armas dos Sousas, e com o seguinte epitaphio:

Aqui jaz Domingos de Sousa do conselho dei Rey
nosso Senhor, falleceu a 4 d'outubro de 1543.
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XXI (Canto III)

A' vista de Toledo caminhavam
Os criados ligeiros e a bagagem
Outros mais adiante procuravão

Na cidade apozento, ou na estalagem:

Por quanto demorar-me aqui julgavão

Dando allivio ao trabalho da viagem;

Pouco depois eu vinha derradeiro

Por causa da conversa e companheiro,

XXII

Pouco depois seria do Sol posto,

Já minha comitiva se escondia.

Nas ruas da cidade, no supposto

De que eu não muito longe os seguiria:

Porem o Companheiro de mau gosto

Os passos mais a um lado dirigia;

E assim para o deslricto me guiava

Aonde a Negromancia se ensinava.

XXIII

O caminho é sombrio e tenebroso,

A noite já fechada totalmente,

Não se via Planeta luminoso,

Nem scintillar eslrella refulgente:

Não se ouvia o latido cuidadoso

Do cão, que o cazal guarda diligente;

Apenas só fallar o companheiro

Ouvia, que guiava dianteiro.
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XXIV

o mesmo meu cavallo não obstante

Á sabida nocturna acostumado

Com passo sim veloz, mas trepidante

UÉFava do logar já mais irilbado;

Nem podia passar para diante

Pela medrosa rédea governado

Apenas as pegadas de outro ouvindo

Castiço, e obediente vae seguindo.

XXV

Cm tal obscuridade com eíTeito

O caminho parcia dilatado;

Batia o coração dentro no peito,

E o cabelLo sentia arrepiado:

Mil idéas me vinham ao conceito,

Huma vez curioso, outra assustado;

Mas a nova sciencia me animava,

E de qualquer receio socegava.

XXVI

Não era o companheiro conhecido

Atégora por mim, e o seu disfarce,

Pouco depois he que foi percebido.

Quando a cillada entrou a declarar-se:

Por isso me animei sempre atrahido

Das artes, que deviam ensinar-se,

Pela promessa feila livremente,

A quem só desejava ser sciente.
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XXVII

Alé que flnalmente apparecião

Ao longe huns fogareos mui luminosos

Que dois homens horrendos conduzião,

E erão por mal vestidos vergonhosos:

As anciãs de saber cresciam

Ficavão meus alentos mais briosos

Já passava adiante, e posto ao lado

Hia, do companheiro simulado.

XXVllI

Hiima medonha cova, e dilatada

l*.iuco distante eslá junto a Toledo

t^>r natureza feita ou fabricada,

por causa de hum rochedo, e ouiro rochedo:

Não entra alli pessoa acautelada

VoT prudência maior ou muito medo
Das sombras e dos bixos venenosos,

Que vapores exhalão ascorosos.

XXIX

o logar he deserto e solitário

Nem lá perto se chega alguma gente

Não só porque não seja necessário

Mas pela agua, que está sempre corrente:

Nem o Febo no seu gyro diário

Alguma vez a luz resplandecente

Alli lançou: mas só plantas sombrias

Podem alli viver noites e dias.

VOLUME III 2
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XXX

Opportuno lugar para habitarem

Os sequazes de Lúcifer perdidos,

Condenados, malditos blasfemarem

Com tristes urros plantos e gemidos:

Capaz habitação para estudarem

Os que a Christo não dão cultos devidos

Os que abjurão da Fé, que professaram,

.

E do grémio christão se separaram.

XXXI

N'este triste aposento, se ensinavão

A Nigromancia e Magica famosas,

Se alguns homens havião, que estudavão

Taes artes .infernaes e ruinosas:

Estas medonhas Aulas esperavão.

Este moço infeliz, e as curiosas

Fadigas, com que á custa de experiências

Pretendia alcançar tantas Sciencias.

XXXII

Comigo o companheiro lá chegando

Ao horrendo logar muito contentes,

Hum, porque mais saber vai desejando;

Outro, pois, como cão leva dos dentes:

A preza miserável, que buscando
Com engano e astúcias eminentes.

Andava por caminhos trabalhosos,

E a levava aos amigos desejosos,
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XXXIII

Da cova ao mesmo tempo vem saindo

Homens e alguns demónios transformados,

Que por nos receberem vinhão rindo,

E com figura humana disforçados:

Todos emfim seus passos dirigindo

Para a medonha cova vão guiados,

Aposento infernal e tão horrendo.

Que eu só de pensal-o estou tremendo.

XXXIV

Dos monstros infernaes dos homens brutos

A scena d'esie modo principia.

Devião logo ler-se os Estatutos,

E saber eu a Lei, que guardaria:

Era lei dos diabos sempre astutos,

E em summa toda a regra lúe dizia.

Que segredo inviolável lhes guardasse,

E que da Fé de Christo eu abjurasse.

XXXV

Oh Lei maldita, péssima e nefanda.

Abomináveis regras totalmente!

Que juiz pôde haver, que tanto manda.
Que possa proferilo unicamente?

Infernal Estatuto, que demanda
A própria perdição eternamente

:

E eu miserável sem fugir t perdido

Sem ver ainda aonde estou mettido f
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XXXVI

Que grande perdição e desamparo!

Um mancebo da minha bizarria,

De um nobre portuguez sangue preclaro,

Sugeilar-se a soffrer tal ousadia I

Hum tal atrevimento muito caro

Inlenlando-se certo custaria,

Quanto mais o diabo ter sugeito

De hum moço portuguez o illuslre peito!

XXXVII

Quanto mais hum Christão ouvir proposto

Hum pacto, contra quem o resgatara

Do demónio, d'ai^uelle, cujo gosto

He tornar a perder quem o deixara:

Ah Padres Reverendos aqui posto

O coração do peito lhe arrancara.

Se eu estimasse mais o (^hristianismo,

Mas um abysmo induz mayor abysmo.

XXXVIII

Nada menos, oh Deus Omnipotente.

Eu mesmo não me atrevo a proferil-o;

Mas aos vossos juizos reverente

Não sei como quizeste permittil-o:

Já ao nefando rito obediente

Fazer eu não duvido tudo aquillo.

Quanto as iniquas leis determinavão,

E quantos aprendião observavão.
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XXXIX

Já no livro dos Réprobos eslava

Meu Dome miserável alistado,

A ceremonia iníqua só faltava

Para fazer tal pado celebrado:

Agora sabereis o que restava.

Como estudante fui matriculado,

Como também foi dado o juramento

Nefando, que parece Sacramento.

XL

Que tristes ceremonias não serião

Em mim primeiro para degradar-me

Dos vestígios da Graça, que existião^

Necessárias, também para notar-me:

Vestígios insensíveis, que servíão

Para apenas Christão so nomear-me,^

Vestígios, que na pia do Baptismo

Me fizerão entrar no Christianismo.

XLI

Eu mesmo sem maior solemnidade

Os hia pouco a pouco escurecendo,

Com vícios da mais alta atrocidade

A' muito tempo os hia já perdendo:
Hum sensível sinal só na verdade

Opposto ao Sacramento recebendo

Faltava da desgraça com que fico,

E de que ao Demónio me dedico.
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XLII

Já feita a abjuração do Venerável

Nome de Jesus Chrislo Sacrosanlo,

Já desprezada a Lei mais estimável,

E o preço do seu sangue, oh grande espantol

Eu devia maldito e abominável

Meu pacto confirmar também: per quanto

Sem certeza maior não me valião

As artes e os poderes que dizião.

XLIII

Huma cédula flz rito nefando,

Hum escrito pacto permanente

Com meu próprio sangue conQrmando,
Que seria a taes leis obediente:

Detestável excesso, e execrando,

Que fez ao mundo todo ser patente,

Quanto a um miserável custa caro

A própria perdição e desamparo.

XLIV

Por minha mão foi feito, mas notado

Por bum dos infernaes legisladores,

E quanto não seria reforçado,

Cercado quem o fez de mil temores:

Tão bem fora sobrescrito e assigoado

De própria mão, e entregue a taes Senhores
Que com todo o recato o guardarião,

E por novo padrão o estimarião.
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XLV

Se fineza por Lúcifer tão rara

Ou pela Nigroraancia eu dispeodi,

Que me resta por quem me resgatara

Do jugo do peccado em que nasci?

Por Christo, que seu sangue derramara,

Para lavar o mal que commetti

;

Por esse grande Deus que me fizera

Infinitos favores, e me espera ?

XLVI

Não fallo das lições de Nigromancia,

Porque vossa modéstia offender-se

Pode. e menos direi da extravagância

Da Magica fatal por não saber-se :

Para que ninguém saiba a petulância

D'esla Arte formidável, que esconder-se

A lodos deve sempre sem reserva.

Com pacto da infernal e vil caterva.

XLVII

Acabada a funcção, muito contentes

Huns com os outros se congralulavão.

Os parabéns a mim convenientes

Derão todos, e assim se retirarão

:

No mesmo meu cavallo diligentes

Me poserão. também me acompanharão

Alguns d'elles até dentro á Cidade,

Sem estrondo maior com brevidade.
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XLVIII

Hum pouco impacientes os creados

Erão por minha lai on qual demora

;

Mas vendo-me, ficarão descançados,

E algum me perguntara como fora
;

Porém sem declarar-me seus cuidados

Logo suavisei dentro de huma hora,

Mandando, que cuidassem do aposento.

Descanço e necessário alimento.

XLVIX

Com cuidados maiores ficarião

Obrigados a ter maior tormento

Cada dia, porque em seu amo vião

Um desgo,sto e maior desabrimento:

A" doença faial aitribuiara

Rosto desfigurado e macilento

Meu modo com effeito era esiranhaveU

Porlandome com elles intratável.

Aqni me demorei louco aprendendo

Os segredos das Aries formidáveis,

Em tanto meus criados iam vendo

As cousas de Toledo mais notáveis:

Inscripções lapidares iam lendo

De régios monumentos memoráveis.

Dos palácios a antiga architectura,

E de seda a subtil manufactura.
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LI

Passados alguns tempos instruído

Na Nigroníiancia e Magia cuidava.

Este homem miserável e perdido

Partir para Paris e o desejava:

Ja chamando os criados advertidos

Que tudo compozessera lhe ordenava

E se fo.^sem com tempo dispedindo

Ja para qualquer dia hir-se partindo.

XV *

Chegamos a Paris, rica e florescente

Cidade das da Europa a mais extensa,

A mais culta, polida e excellente:

Até no delicado da manlença:

Emporeo de Sciencias eminente,

Conhecida nas Artes e na Crença,

Aonde os grandes mandão seus nascidos

Para serem nas leltras instruidos.

XIX

A fama de Gil, medico famoso.

Se foi com egual passo diíTundindo,

De sábio, de gentil, e generoso,

Eu bia mil applausos adquirindo

Pela alia Nigromancia habilidoso

Ou pela astuta Magica illudindo

Da mocidade os ânimos ganhava.

Mas os intendimenlos lhe obcecava. .

.

» Canlu IV.
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Mas a prosa de Fr. Luiz de Souza vale incompara-

velmente mais do que as taes poesias, ou chamadas
poesias do cantor da Egideia.

Estava Gil Rodrigues hum dia * em seu estudo e so-

bre os livros da infernal sciencia, descuidado de toda

a cousa que lhe podia dar pena: eis que subilamenle

se lhe põe diante um homem armado e a cavallo, e

brandindo-lhe uma lança nos olhos com braveza dizia:

Muda a vida, homem, muda a vida.

Assombrou-se Gil Rodrigues e sobresaltou-se muito,

arguindo-lhe a consciência n'aquelle tempo muitas coi-

sas juntas, e todas más e tristes e medonhas: mas to-

mando sobre si, e tirando pela carne a liberdade e sol-

tura da vida, parecia-lhe a visão sonho e o fazer caso

d'ella pusillanimidade, lembrando lhe que o cavallo e

cavalleiro lhe pareceram de pedra, e depois se resolve-

ram em ar.

Assim foi contijiuando com seus desatinos. Mas não

se esquecia o bom Pastor da ovelha perdida,

.Passados poucos dias torna o cavalleiro sobre elle na

mesma postura e habito, mas com termo e sembrante

mais temeroso: e arremessando-lhe o cavallo como que
o queria levar de baixo dos pés, e pondo-lhe a lança

nos peitos: Muda, disse, muda, muda homem a vida,

senão morto és.

Ficou Gil Rodrigues como fora de si, de atlonito e

confuso, e respondeu com pavor, quasi como outro

Paulo: Si, farei. Senhor. E peço-vos me perdoeis não

obedecer da primeira vez.

Isto dizia, e juntamente se sentia ferir da mão do ca-

valleiro com tanta força nos peitos que lhe parecia fi-

1 Historia de S. Domingos, vol. I. foi. 85. Edição de Bemfica.
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cava atravessado da lança: e obrigado da dôr deu ura

graode grilo chamando pelos creados que lhe acudis-

sem.

Achou-se com menos mal do que cuidava, porque

não appareceu no logar do encontro mais que uma ris-

cadura leve e superficial, e com tudo determinou logo

Dão esperar terceira amoeslação, e mandou fazer pres-

tes para caminhar e fugir de Paris. E foi bom principio

da promessa feita mudar terra, ao que ajuntou dar fogo

a quantos livros tinha da maldita magica: e feitos em
cinza poz-se a caminho.

Caminhava desabrido e melancholico: davalhe occa-

Sião o verse só para imaginar; entrava em si, lançava

os olhos pelos annos que linha vivido: não achava hora

exempla de culpa; e, quando chegava aos que empre-

gara nas covas de Toledo, e ao que d'elles lhe resul-

tava, perdia o gosto de tudo decorrido e confuso e aba-

fando de pesar. Assim sendo d'antes amigo de travar

praticas de passa tempo com os creados, e com os

que encontrava umas vezes com graças e ironias, ou-

iras com dirivações e agudezas, como era de condição

bem assombrado e jovial: agora ia mudo, carregado, e

aborrido de sorte que os creados pasmavam não po-

dendo atinar com a causa de tal novidade.

Chegava á pousada, não tocava em nenhuma cousa

de quanto lhe punham na meza: fazendo-lhe a cama, ou

se não deitava, ou não tomava somuo.

E ou que fossem isto já princípios de penitencia, que

obravam tristeza pêra verdadeira saúde: ou que redun-

dassem no corpo (como é ordinário) as feridas que seus

cuidados lhe faziam na alma, cabia em uma febre me-

lancholica de quartãas que lhe davam muito trabalho:

e com tudo nunca se quiz curar, nem perder jornada

alè entrar em Hespanha.
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Entrado n'ella, e por Caslella, trouxe-o a estrada que

seguia á cidade de Falência.

N'este logar acaso pelo silio, em que os frades de

S. Douiingos andavam actualmente rompendo paredes

era umas casas velhas, e levantando outras para con-

struirem seu con\enlmho.

Viu fazer a obra. e n'ella amassando cal e carregan-

do pedra cobertos de pó e calliça tiomens, que no geslo

e 00 geito mostravam não haver nascido para taes mis-

teres,

Edificou-se e compungiu-se, não lhe parecendo feio

aquelle pó, nem pouco honrado o serviço, quando lhe

soube o fim.

Logo fez conta de não passar d'ali.

No dia seguinte tornou ao silio, buscou o prior.

Achou homem espiritual e sábio: fallaram devagar, deu-

lhe conta de si.

Aqui fez a primeira retractação ou abjuração de seus

desconcertos e vida passada por confissão vocal.

Estava uma noite cheio de fervor orando: eis que su-

bitamente se lhe abre a lerra atè o centro, e põe-lhe diante

dos olhos todo o Inferno junto (vista horrenda) sem fi-

car cousa que podesse mover asco e pavor que lhe não

representasse, as misérias, os tormentos, as disformes

posturas dos padecentes, as cruezas, as vizagens, a

fealdade dos atormentadores; trabalhando persuadil-o

que por muito que orasse, aquelle horror sempiterno

havia de ser sua morada eterna.

Outra vez tomando a figura de um monstruoso cen-

tauro armado de arcos e frechas, embebia uma no arco

com tanta força, que lhe fazia juntar as pontas, e apon-

tava em fr. <^il (que de medo estava sem sangue) com
geito e ferocidade tal que lhe parecia não podia escapar

de atravessado.
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Valia-se n'esles casos das nrmas de fiel christão, do
nomo poderosissimo de Jesus, e da sua cruz santíssima.

Fugia o inimigo: mas elle não deixava de ficar per-

turbado e descontente, attribuindo a seus peccados

tanto poder e tamanhas aíírontas: e todavia como bom
soldado tornava sem desmaiar a seu requerimentoe oração.

Sentiase Salanaz de o ver perseverante nas peniten-

cias, e animoso na oração: arremette um dia a elle feito

uma feia e disforme tartaruga, de cabeça e bocca tão

desmesurada que promeitia podel-o engulir.

Foi grande o medo, dando-se por outro Jonas no

ventre da baleia.

Mas alcançando já pouco por estes meios, porque a

continuação linba creado em fr. Gil animo para despre-

zar suas fantasmas, como cocos de minino, delerminou-

se em guerra descoberta.

Deixa figuras alheias, entra em campo com a sua

própria, mais temerosa por mais conhecida, e porque

com ella refrescava a memoria das promessas e culpas

passadas ao delinquente.

Começa a despregar aquella lingua serpentina em
mil aíírontas, e chamando-lhe traidor, ingrato, femen-

tido e perjuro: ingrato a quantas boas venturas lhe

grangeava de gostos e delicias: traidor a quanta honra

lhe dera entre principes e grandes da terra.

Dava bramidos como leão: fulminava feros e blasphe-

mias com gestos e carrancas, que a si mesmo se ex-

cedia de feio e abominável.

«Mente, (dizia) falsea e perjura comigo quanto qui-

zeres.

«Que isso mesmo te ha de fazer a guerra, porque nin-

guém te crea, a ninguém enganes. Chora, trabalha, can-

cã, derrama esse sangue aleivoso. Meu has de ser cho-

rando e padecendo: melhor te fora rindo e folgando.
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Aííirmava fr. Gil quando depois de muito velbo com
santa singeleza contava estas cousas, que tanto lhe cus-

tava de medo e tormento cada uma d'ellas, que muito
menos sentira vêr-se levar a justiçar em uma praça pu-

blica, não uma só vez, se não muitas.

E todavia aturou este martyrio e tentações com valor

e constância sete annos inteiros, contados do dia que
foi recebido ao habito.

No cabo d'elles estando uma noite na sua ordinária

estancia do Capitulo, e no seu rostumado e continuo re-

querimento com a Sagrada Virgem, e pedindo-lbe re-

médio com palavras sabidas do intimo da alma e cheias

de lastima e desconsolação, foram sobre elle muitos de-

mónios juntos, e com maior violência que nunca per-

tenderam mettel-o em desesperação, e misturando amea-
ças com vitupérios diziam— que, a seu pezar, nem céo,

nem terra havia já de lograr.

Porque o céo tinha fechado e feito de bronze; pelo es-

cripto de obrigação que com sua mão, e com seu san-

que fizera ao Inferno e a terra com os bens e gostos

d"ella perdia, pelo querer quebrar como falsario: e as-

sim não tinha que fazer, senão desesperar e arrebentar,

pois tinha perdido tudo sem remédio.

Estava o penitente prostrado com o peito e face em
terra, cheio de medo dos exércitos de Satanaz que o as-

sombravam: mas muito mais do que sua consciência o

accusava, vendo n'ella mil testemunhos do que ouvia

aos inimigos: e isto sentia mais que todas suas sobran-

çarias.

Levantava o rosto e olhos á Virgem, e com grande

dôr e humildade dizia:

Virgem bemdiíissima, elles dizem verdade, eu o con-

fesso, no que loca a minhas grandissimas culpas: e não

nego que também mereço por ellas o que dizem.
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Mas nunca confessarei que pesam mais meus pecca-

dos, que os merecimentos d'aquelle precioso sangue que

meu bom Jesus, Filho de Deus e vosso, por mim der-

ramou na Cruz.

E como isto seja verdade, nunca desesperarei da sua

Divina misericórdia, ainda que toda a vida padeça e vi-

va milhares de annos.

E vós, Virgem, fonte de piedade, não cnnsintaes que

se alegrem vossos inimigos, levando victoria d'esle po-

bre filho vosso, que em vós fia, e por vós chama tan-

tos annos ha.

Mostrae, Senhora, que são falsos e mentirosos contra

vós, e contra vosso Filho, e também contra mim. Mos-

trae com elles com sois mãe de Deus: mostrae comigo

que o sois de desamparados, accudindo me com alguma

consolação e misericórdia d'essas mãos poderosas n'este

abysmo de misérias.

Assim dizia, do peso da tribulação quasi desmaiado :

e os inimigos como em batalha rota atroavam tudo com
grila, com braveza, e estrondo infernal.

N'este ponto se sentiu soccorrido de poder invizivel.

Porque viu fugir de repente os exércitos de Lúcifer,

como quem com medo dava as costas a maior força e

soando d'entre elles uma voz horrenda que claramente

dizia:

Toma com a minha maldição a de todo o Inferno.

Nunca a houveras, se me não fizera força quem está

n'esse altar. Ella me faz guerra, ella me vence. E logo

notou que vinha descendo do alto do capella. da parte

onde a vazava uma abertura, pela qual os vira ir fugin-

do de tropel, um pedaço de pergaminho, que para si-

gnal do que era, e de quem o ganhara, e dera a victo-

ria, se viera como posto á mão oíTerecer e assentar aos

pés da Senhora sobre o altar.
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Era este o mesmo logar por onde cabia a corda do
SIDO do convento, e até á nossa edade se conservou no
mesmo estado e serviço, e justo fora que se não perdera

o signal d'elle, para memoria de caso tão raro, inda que
se escusou o uzo.»

Agora talvez o amigo leilor diga ou tenha vontade de
dizer que os nossos avós eram homens excessivamente

crédulos I

Seriam: mas as crensas innabalaveis tornam os ho-

mens felizes. E nós hoje, n'uma epocha em que as cren-

ças desappareceram do nosso solo, com certeza não so-

mos mais ditosos do que nossos passados que tinham

fé de carvoeiro.

E pelo contrario, somos bem desditosos.

Fizeram em 1834 toda a diligencia para derribar a

religião dos portuguezes; obalaramn'a com effeito. E
as consequências todos as vêem. O rapazinho entra para

o collegio aos sete ou oito annos d'edade. Passados

seis ou sete annòs olhai para as faces do estudantezi-

nho, e lede-as que ellas não vos segredam, mas panten-

leiam muita cousa, que não patenteavam antigamente, ou

patenteariam só n'uma edade muito mais avançada..

.

Mas eu não convidei o amigo leilor para ouvir lamu-

rias que não veera aqui muito a propósito, mas só para

na minha companhia examinar as lindas portadas das

Chronicas Monásticas, ás vezes verdadeiros primores ar-

tislicos, que linda ninguém analysou, pelo menos, que

eu saiba.

A portada do segundo volume da Historia de S. Do-

mingos, impressa em Lisboa, na oíOcina de Henrique

Valente de Oliveira, impressor dei Rey, no anno de IGÓâ,

não é tão bonita como o do primeiro volume, mas é

mais engenhosa, e custa mais a decifrar.

Não quero eu, porém, pôr de parte os livros de Fr.
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Luiz de Sousa, sem mostrar alguma cousa das bellezas

da linguagem do illuslre escriptor dominicano, e o lei-

tor ao mesmo lempo que se vá lembrando dos chefes

d'obras, dos rcsiirças, la premifTe, e quejandas expres-

sões que actualmente abarrotam os jornaes e os livros.

De modo que quantos mais annos conta o ensino otEcial

<lo porluguez de lyceu, tanto mais gallicismos intoleráveis

se introduzem em o nosso idioma, e tanto a língua por-

tugueza, uma das mais bellas, se vai convertendo n*uma
algarvia immunda e horripilante uma perfeita selvage-

ria *.

Um escriptor qualquer diria boje um plateau. para

exprimir o mesmo que Fr. Luiz de Sousa diz n'uma
linguagem mui vernácula — Esta serra lerá no alto duas

léguas de praça. ^

Com a palavra Reftisar talvez alguns embirrem, e to-

davia o grande escriptor dominicano também a empre-

ga, ^ e mais do que uma vez

Diz— mais mau. E qualquer professor de instrucçSo

primaria mandaria dar umas palmatoadinhas na crean-

ça que assim fallasse.

1 Cumpre, porem, notar que às vezes encontramos nos chro-

nislas algumas expressões que leríamos vontade de tomar por

ffallicismo!», mas que na realidade o não são, mas sim expres-

sões vernáculas. Por exemplo Fr. Bernardo de Brito, na chroni-

ca de Cister diz: todo um exercito, (Monarchia Luzitana, liv. I,

foi. 63 v.

E noemtanto quem terá jamais o arrojo de accusar o monge
ciátercience pelo emprego de gallicismos, sendo elle como na
realidade é, um dos escriptores mais puristas da lingua portu-

gueza, embora possa com justiça ser arguido de primeiro de lo-

dos os patrantieiros quanlus existiram, e quantos hão de existir.

* Historia de S. Domingos, liv. I. cap. XII.

» Liv. L cap. 27.

VOLUME ni 3
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Ou qualquer epiphaoico reprovaria o pequerrucha

que tal dissesse. *

E Dão é só Luiz de Camões que diz mouro (verbo

morrer).

O eseriptor dominicano lambem o emprega com as

mesmas leltras no liv. 2.° cap. 39.

Assim como também uza de pretérito Jouve, do ver-

bo Jazer. ^

Usa do plural Cirurgiães (I. pag. 234), e emprega a

palavra Cataroleiro. na accepção de homem que lira ca-

laractas (I. pag. 234).

Mas que lindas expressões — Era tão de bronze na

paciência, e ião de rozas na mansidão (liv. V. cap. 33).

Diz dezaso dos frades em vez de penúria (I. pag. 344),

esiem, em vez de estejam; desto, em logar d'islo; de-

mandar na accepção de perguntar (pag. 351).

E nosso Fr. Bernardo de Britlo diz Obsequias em
vez d'exequias (liv. I. cap. XI:) e chama triuraphos de

garganta áquillo que nós diziamos hoje Comesainas, ou

comes e bebes. .

.

Mas ai de mim: que lenho feito esperar tanto o ami-

go leitor!

Convideio-o para contemplar as lindas portadas das

Cbronicas fradescas, e o lenho feito esperar por um gran-

de espaço de tempo t

Mas se a bondade de Deus é immensa, como todos

sabem, a do amigo leitor, abaixo da bondade de Deus,

é logo a immediata, e me releva sem duvida as minhas

continuas importunações.

E creio que se regalou ao ver a portada da Historia

de S. Domingos, e ao contemplar o retrato de S. Pedro

1 Liv. I, pag. 85.

2 Voi. I, pag. 203.
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Gonsalves Telmo com um navio na mão esquerda, e um
brandão aceso na direita.

E quantas e quantas cousas bonitas nos não disse o chro-

nista dominicano acerca da crenças dos mareantes por-

tuguezes nos milagres d'este bemdilo dominicano. Os

antigos gregos e Romanos tinham o seu Castor e Pol-

iux.

Os porluguezes de ha dois séculos tinham o seu San-

telmo, do qual diziam que verdadeiramente S. Pedro Gon-

çalves Telmo: e os modernos dizem ser a electridade.

Eu ás vezes anteponho a poesia á sciencia. E que S.

Pedro Gonçalves Telmo também tinha o nome de Cor-

po Santo, bem o comprova uma egreja existente ainda

em Lisboa e outra no Porto em iMassarellos.

Lá está na portada também o santo fr. Soeiro com
uma casinha na mão. Quererá talvez dizer que em gran-

de parte a elle se deve a fundação do primeiro conven-

to dominicano existente na Peninsula Hispânica. *

1 Fr. Luiz de Sousa diz o seguinte acerca do Santelmo (vol. I

foi. 247.)
• Seria estender e?criplura infinito, se quizessemos contar to-

dos os milagres que este Santo tem obrado no mar. Porque pa-

rece que o qniz Deus dar por avogado aos mareantes, princi-

palmente n'este reino de Portiigal, vistas as grandes navegações

que de cento e trinta annos a es^ta parle tem enpreheudido os

Portuguezes, rodeando o mundo por tudo quanto abarca o mar
Oceano, com tanto espirito e constância, que peias nações es-

trangeiras fomos notados nã© só de temerários, mas de desasisa-

dos; que assi honrão as obras valerosas os que pêra ellas não

tem valor nem animo.

E não debalde, ludo-se o Santo para a cidade de S. Thiago,

lhe mandou o Senhor que se tornasse para as terras da jurdição

de Portugal, como era Tuy.

Porque daqui avia de nacerda parte dos Pcrtuguezes, encom-

mendarem-se a elle com inteira confíaoça, como a Santo natu-
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Mas que lindo está na ponada aquelle retrato do con-

centrado e meditabundo S. Fr. Paio cona um sino. É bem
de suppôr que houvesse elle sido quem fundio um sino

para o convento dominicano de Coimbra.
la-me, porém, esquecendo de dizer ao leitor que o

santo fr. Gil eslá na altitude de querer esborrachar com
os pés um diabão.

S. Lourenço Mendes, porém, empunha com toda a

cautela e resguardo uma caixa contendo reliquias, e di-

nheiro não, pois no dizer dos chronistas os fundadores

das ordens monásticas nenhum apreço davam ao dinheiro,

esua esperança eslava sempre depositada na Providencia

ral: e da parte do Santo acudir-lhes como avogado e padoeiro.
segundo o qae a seu hospede disse na ultima hora.

Esta correspondência está tão provada e provada com acon-
tecimeaios entre todos os tiomens que neste Reino cursão o mar,
que sendo os navegantes sem numero, quasi não ha nenhum
que se não confesse por obrigado a este Santo.

E o que mais lhe devemos he que nos milagres dos outros
Santos nunca acabamos d'estar certos do bem, nem hvres do
laedo senão depois de alcançado o eíTeito d'elles; mas S. Pêro
(ionçalves em sendo chamado acode l«go cora luz, como em pe-

nhor de sua assistência, a qual enche de esperança os aílligidos

tão certa, que logo se dão por remediados e salvos, por grande
que seja o trabalho. E nãs ha homem que possa dizer, que de-
pois de visto o santo pharol, fizesse naufrágio.

É este farol um lume como de huma vcla, a qual não toma le-

gar certo na nau: ora apparece sobre os mastros, ora nas gá-
veas, ora nas entenas, e às vezes sobre logares mais baixos dos
navios; e o ordinário he não se ver senão em tempestades de
grande perigo,

Tanto que apparece, logo toda a nau lhe dá as graças com
grita e alegria dizendo. Salva, Corpo Santo: porque na lingua-

gem ordinária dos mareantes portuguezes por este nome de Cor-
po Santo he conhecido São Pêro Gonçalves.

E com este titulo lhe são dedicadas algumas Igrejas, e muitas
capellas, altares, confrarias.
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divina. E esta nunca fallava a seus servos, pois quando

não havia de comer nas communidades, appareciam ines-

peradamente paranymphos celesliaes com cabazes de

pão. e ás vezes tombem com deliciosas epuarias.

Mas aqui está a portada da Chronica dos Cónegos Re-

grantes de Santo Agostinho. Caspité. que lindeza I

Sim. amigo leitor, élindissima. Quantos e quantos an-

dores de livros não desejariam que seus editores lhes

mandassem pôr nos seus livros portadas tão lindas co-

mo esta!

E que me diz o amável e querido leitor acerca da por-

tada da Chronica dos Cónegos Regrantes de Santo Agos-

tinho?

E assi como enlre nós cá no mar Oceano tem este appellido:

no mar Mediterrâneo, e entre os italiannos he Ronti^-cido pelo

sobrenome, que he Telmo: e chamão lhe la oa marinheiros San

Telmo: e com este faz d'elle memoria hum celebrado poeia seu

dizendo: // diziato fuoro di San Telmo.

E com o mesmo guarda um castello na fortíssima ilha de

Malta, escudo e propugnaculodos reinos de Sicília e Nápoles. Que
como aquella Religião iraz sempre navios no mar, também lhe

reconhece obrigação como todos os mais navegantes.

. . . Que os cometas sejão pronostico da iudioação do Ceo

contra os peccadores, ninguém o pode testemunhar com mais
verdade que o reino de Poriugal.

Bnm o vimos no temeroso raio, que no anno de 577 estendido

sobre este Occidente com uma grande cauda farpada em forma

de açoute pronosticou claramente o lamentável fim da jornada

d'El-Rei D. Sebastião: e principio das lagrimas que ainda hoje

não estão enxutas n'esi6 Reino, nem mostram esperança de se

enxugarem jamais.

E todavia o arco e os cometas procedem de causas naturaes.

Nem mais nem menos, sendo obra da natureza os pequenos lu

mes que se vêem nas naus, pouem também ser milagroso indicio

de favor que Deus quer usar com os atribulados fieis seus ser-

vos, por merecimentos do fiel servo seu e grande Saolo S. Pêra
Gonçalves.
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Que lindeza.

Queira, pois, o amável e querido leitor olhar para o
Salvador do Mundo que se vê no alto da folha. Lá está o
i*ae do Ceo empunhando um globo sobrepostopor uma cruz.

E permitta-me o leiíor que eu diga sobreposto, em-
bora os galli-parlantas digam encimado.

A' direita contemplamos ura S. Marcos, fundador dos
cónegos regulares em Alexandria. O santo está sentado

sobre uma fera que parece um leão, e acha-se como
que escrevendo n'um livro. E do lado opposto temos
um S. Thiago Menor, fundador dos cónegos regulares

em Jerusalém.

Qae se os demónios por permissão divina fazem algumas ve-

zes maravilhas que arremedão o poder de Deus, como lemos que
obrarão em Egypto: mais de crer é que as faça o mesmo Senhor
em honra e credito de seu Santo, ou ordene e mande que as na-
íuraes sejão como uns corredores e embaixadores da piedade que
quer usar com os aíribulados.

Quanto mais que he cousa certíssima que muitas vezes se dei-

xa ver o mesmo Santo em sua própria figura.

E o que excede todo o encarecimento do muito que elle vale

com Deus, e nos prova com evidencia palpável serem estes lumes
miraculosos, e sobre a natureza, é que depois de desaparecidos,
ficam muitas vezes sinaes e relíquias de cera que ardeo em cima
das gavias, e em outras partes em tempo d-i perigo.

E conhecemos em Lisboa um piloto da carreira da índia, que
com veneração e devoção mostrava um barrete bem sinalado de
pingos de cera verde, que aílirraava recebera n'elle, tendo-o na
mão quando em meio da tempestade salvava o lume santo que
pelo alto apparecia.

E na cidade de Lagos no R-iiuo do Algarve é fama publica que
em um templo do Santo, que ali ha, onde é venerado com o no-
me de Corpo Santo, apparece muitas vezes em noites de inverno
tormentosas um lume mui claro e resplandecente, que não so-

mente se deixa bem ver, mas alumia parle do corucheo.
E como é visto, se lhe faz salva com repiques de todos os sinos

<la cidade.
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O santo está de joelhos, e apoiando-se n'uma espé-

cie de bordão, mais delgado era cima do que em baixo,

ao qual nossos maiores davam o nome de cachamorra.

Esta palavra, porém, já se não usa em Lisboa, e em-
pregase a palavra badine, que vem do francez Badiner.

Todavia lia muita differença entre cactiamorra e badine.

I'or baixo de Santo lago vemos erguido e não cur-

vado ou ajoelhado a imagem de S. Theotonio, primeiro

prior de Santa Cruz de Coimbra.
Sua mão esquerda sustenta um báculo; a direita um

globo estrellado, e aos pés ergue-se a mitra, pois linha

honras quasi episcopaes.

E aíTirmam qae, passada a tormenta, se tem acliado sobre o
curuclieomuiioá signaeâ de cera ardida.

E para mais eontirmação d'esla opinião é cousa averiguada,
que havendo na cidade outros jogares e campanários de altura
egual, em nenhuma se vio nunca tal lume: vendo se muitas ve-
zos no iogar que lemos dito, e lambem na torre dos sinos da
mesma egreja, e algumas vezes em ambas as parles juntara^ínie.

E d'esie3 apparecimenlos assim uniformes por toda a parte
devia nacer que nas sua-< pinturas em altares e bandeiras se lhe

põem na mão uma vela acesa.

Dos mesmos, fazerem lhe os homens do mar não só festas e
procissões, em que levão sua imagem com solemnidade em an-
dores e ombros: mas levantarem- lhe igrejas, ermidas, capellas e

confrarias por todo o remo.
Em L sboa, alem da ermida própria, que tem no bairro a que

se dà nome de Corpo Santo, tem capellas e confrarias no conven-
to de S. Domingos, nas egreja-» parochiaes de S. Miguel e S. Es-
tevão de Alfama, e na egreja das Chagas.
Na cidadrt do Porlo, na freguezia de Massarellos, ha uma boa

egreja edificada em seu nome, como a que temos dito de Lagos; e

em todas é celebrado e festejado com oCQcios divinos, pregações e

procissões: e não ha homem que cuide sair pela barra fora, que
em seu serviço se mostre libioou defectuoso; e para dizer-uios

iudo em uma palavra, este Santo é o espirito e animo dos marean-
tes do reino de Portugai.i
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No centro, e sob um docel, vemos o padre Santo-

Agostinho, dando a seus filhos espiriluaes a regra da
Ordem, e n'ella podemos ler aqnellas palavras out'rora

tão conhecidas

—

Ante omma, Fathes Charissimi.

E á direita ergue-se um rei empunhando o sceplro,

Quizera ter elementos bastantes para com segurança

poder asseverar se as portadas das chronicas referidas

são obra de nacionaes ou de estrangeiros: mas não pos-

suo elementos sutlicienies para o poder fazer.

E nos mesmos casos estou em quanto á portada da
Cbronica dos Carmelitas descalços por fr. João do Sa-

cramento.

A portada do segundo volume d'esta historia è bas-

lanlemente histórica.

No alio a Virgem Maria com seu filho ao collo. Anjos

em volta, e por baixo a legenda Vivei Carmeli candi-

dus ordo mihi. A' direita do leitor um anjo seguranda

com a mão direita uma palma, que estende pnr cima

d'uma coroa sob a qual da direita e da esquerda se vè

o emblema da Ordem do Carmo.

Vê-se o monte Carmelo com suas egrejinhas e habi-

laçõesinhas.

Este é defendido á direita por Thereza de Jesus Ebe-

CTRix (fundadora) e por S. Elias, Fundator, fundador.

Porém o primeiro volume da Cbronica da Compa-
nhia de Jesus tem uma portada pela qual se prova at&

á evidencia que n'ella andou mão d'artista portuguez.

Francisco Vieira Lusiianus Invenit, se lê á esquerda da
leitor: Fran.° Harrewyn Sculp: Lisboa.

E bonita a portada, e talvez mais imaginativa do qu&
todas as outras que anieriormente citei.

Á esquerda no alto vemos bm anjo com a legenda

Bestituet omma.
Á direita nm anjo vestido de guerreado, embora
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alado, recostando seu braço sobre as armas de Portu-

gal.

Sua mão esquerda está estendida, e ao mesmo tem-

po estende uma vara. que empunha por cima da cabe-

ça d'uma dama magestosa e ricamente ataviada.

Esta dama segura com a mão direita um grilhão, com
o qual tem preso um velho bem apessoado, e preso

pela extremidade do grilhão.

Ao lado esquerdo da referida e gentil dama uma ou-

tra sustenta com a mão, na qual tem como penna, uma
espécie de quadro, onde se lê Historia Ecciesi.

E um pouco mais baixa, e como quem está sentada,

se vê outra dama empunhando uma penna, e na atlitude

de quem está escrevendo.

Um velho horrendo á direita, de barbas compridas,

e segurando uma espécie de remo se vê de horrenda

catadura, e por detraz d"esie horrendo velho, uma da-

ma gentil e garbosa estendendo os braços oíTerece gri-

lhões ou cadeias á dama gentil que é a íigura que n'esta

portada mais dá nas vistas.

Francisco Xavier Freire trabalhou com certeza na

portada do primeiro volume da Chronica dos frades me-
nores da mais estreita e regular observância da pro-

víncia do Brazil, composta por fr. António de Santa Ma-
ria Jaboatam, e estampada em Lisboa no anno de
1761.

No alto, e debaixo d'um dncel, se nos aresenla o thau-

malurgo portuguez com o Menino Jesus ao collo, como
é de costume.

O Santo tem seus pés assentes sobre um Orbe, o

qual é uma espécie de mappa chorographico da Pro-

víncia de Santo António no Brazil. e n'esse mappa se

vêem as terras principaes que faziam parte d'uma tal

província.
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É um bello trabalho na realidade, e quasi impossível

de ser com exactidão descripto por meio de palavras.

Que o leitor o veja com seus próprios olhos.

É imcomparavelmente mais singela a portada que
precede o primeiro volume da Chronica de Cister por

fr. Bernardo de Britto, edição de 1720, mas em bas-

tante elegância.

N*ella, porém, não se me deparou indicio algum
pelo qual podesse pender para asseverar que o traba-

lho é porluguez ou estrangeiro. E o mesmo digo acer-

ca da que foi estampada no rosto da Chronica d'el-rei

D. João I por Fernão Lopes, isto é, que não posso por

ella conhecer a nacionalidade d'aqnelle trabalho.

Dá vontade de rir a casa do monge a tocar a sineta,

e a olhar para el-rei D. Affonso Henriques de joelhos,

e prestes a receber uma coroa que um anjo lh'e vem
pôr na cabeça.

Nas Memorias dos Templários encontramos por ex-

tenso o nome dé Francisco Vieira Lusitano inven, e

(sic) escul. Lisboa, 1728. E n'este mesmo volume en-

contramos o nome de Pedro de Rochefor., Lisboa, 1732

n'uma vinheta representando uma Biblioiheca, que tal-

vez seja a da celebre Academia de Historia no reina-

do de D. João V. monarcha a quem as letlras portu-

guezas bastante devem.
E senão vejamos. No reinado d'este monarcha ura

individuo trabalhava por longos annos, e fazia uma
obra digna de apreço, e da qual redundava bastante

honra para o paiz.

Era apresentado ao monarcha, e recebia uma pen-

são para viver sem privações, e para se poder entre-

gar a novos trabalhos litterarios durante o resto de
sua vida.

Hoje um individuo rouba horas e horas ao traba-
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lho qne lhe podia render alguma cousa, gasta capitães

era livros, por isso que não pôde contar cora as bi-

bliothecas neste paiz. Procura empenhos para obter li-

cença para dedicar a obra ao rei, consegue-a, e se ti-

ver erapenhos (mas só tendo-os) dão-lhe o diploma de

cavalleiro da ordem de S. Thiago pelo qual tem de

pagar como direitos de mercê uma quantia que não é

relativamente muito pequena e nada mais... Oh philo-

sophia do nosso século!

A fachada da Ghronica da Conceição é das mais

bellas que eu conheço. E' linda, e tambera por debai-

xo d'ella podemos ler Joseph de Almeida inv. et dei.

E depois d'um espaço em branco G. F. L. Debrie de-

linealor el esculpior Reg* sculp. 1753.

A Virgem está no alio accompanhada d'anjos. Por

baixo umas armas reaes, e por baixo d'estas o padre S.

Francisco.

Westa mesma portada vemos o padre Santo António

por baixo el-rei D. João V, e por baixo d'este a D. Pe-

dro infante de Portugal.

E do lado opposto encontramos os retratos do rei

D. Pedro II, de D. Joseph I e do infante D. Fran-

cisco.

Pelo contrario é mui simples a portada da rarissi-

ma Ghronica dos eremitas de Santo Agostinho por fr.

Anlonio da Pnriticação, portuense.

Umas armas reaes são os únicos ornatos que n'ella

encontramos.

Mas a portada da Ghronica dos eremitas da Serra

<l'Ossa tem que analisar.

No pincaro d'um raonle vemos uma singella capelli-

nha. Um pouco mais abaixo uma espécie de Thebaida

frequentada de monges, dois de joelhos a resarem,

ouiro sentado a ler, depois uma egreja com duas tor-
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res, e a porta d'esta para um largo. Do arlista, porém
nenhuma noticia dá uma tal portada.

Porem na que precede a rarissima Chronica da
Companhia de Jesus pelo P. Simão de Vasconcellos, le-

mos á direita em baixo da portada A Clewel sulp.

N'ella vemos nma nau de guerra artilhada, n'um mar
encapellado, e aos lados aves e feras do Brazil.

Na Chronica dos frades menores do seraphico padre
S. Francisco por fr. Marcos de Lisboa, bispo do Forto,

é a portada singelissima. A tarja ou cercadura, porem,
parece que não foi impressa com a folha, mas sim n'eUa

posta mais tarde.

Mas quem poderá dizer com justiça que os frades

foram inimigos das artes e das lettrasl

Não estão as chronicas monásticas abarrotadas com
as noticias do que fizeram os frades em quanto a con-

strucções d'ediíicios, a bellas artes, e emquanto ao
viver intimo e caseiro da sociedade portugueza.

Poderá por ventura algum escripior que desejar es-

crever acerca dos feitos de nossos maiores prescindir

da leitura das chronicas monásticas?

Quem escrevia n'outro tempo que não fosse frade?

Aqui diz-nos fr. Luiz de Sousa que a Misericórdia

de Lisboa dispendera, no anno de 1C21* de o7:397
cruzados: e acolá que no tempo d'este grande prozador
havia já ruinas em S. Domingos de Santarém^.

N'oulra parte que os médicos andavam com roupas
largas ^.

A foi. 92 v. traz noticias interessantes a respeito dos
espirros: e diz-nos que ao embarcar em Barcelona o

1 Hist. de S, Domingos, liv, I, fl. 72 v,

Md. id. vol. L n.85.
3 Id. id. I. n. 85. V.
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santo provincial fr. Gil, depois de levantadas as anco-

ras ao deferir das vellas soou um espirro entre os pas-

sageiros. E que fora cousa d'espanlo a alteração e pa-

vor que entrou juntamente em mareantes e mercadores

por uma cousa tão natural e ordinária, como è um es-

pirro.

No mesmo tempo mandou que se tomassem as velas,

e se largassem de novo as ancoras, dizendo que com
tal agouro, nenhum sisudo se desabrigava da terra.

S. fr. Gil, porem, ergue a voz. e começa a reprovar

com rasões santas, fundadas em Fé e Christandade, e

no credito da providencia divina, que rege e governa

todas as cousas: e dependendo todas d'ella, nenhuma
tem força, nem poder em si, senão quanto ella lhe

communica e concede, como suprema e ultima causa,

quj é de tudo. D'onde nasce que é vaidade e fabula

dizer que ha agouro, ou hora minguada em tempo,

caso, nome, animal ou successo.

Fr. Luiz de Souza aproveita o ensejo para alardear

alguma erudição, e accrescenta: Que o successo do es-

pirro que estes tomaram em agouro avesso, fora nos

tempos muiio antigos recebido em contrario sentido,

como aponta o principe dos poetas Homero em Pené-

lope, de quem conta se alegrou ouvindo um espirro,

quando Ulysses começou a executar a vingança de seus

inimigos, e que o houve por estreia e signal de vi-

ctoria.

D"onde ficava provado o engano e futilidade do agou-

ro pela differença dos tempos e opiniões.

Accrescenta também o grande prosador dominicano

que as historias menos antigas fazem menção de uma
doença geral e tão perniciosa, que o homem que da-

va espirro, dava com elle juntamente a vida: e quan-

do foi applacando, se um espirrava, e acertava ficar



46

vivo, acudiam os presentes a dar-lhe as emboras, sem
mais rasão que o costume, posto já em posse e em ter-

mo de corlezia.

O autbor, porém, d'esta historia dos frades em Por-

tugal o que pôde asseverar é que, ainda ha uns vinte

aonos atraz, sempre que ouvia alguma pessoa espirrar,

exclamava: Dominus tecum! E toda e qualquer pessoa

praticava o mesmo, sempre que ouvia espirrar al-

guém.
O aulhor da Chronica dos eremitas de Santo Agosti-

nho da-nos noticias da commemoração da batalha de

Aljubarrota, commemoração que lodos os annos era

festejada e com sermão na egreja conventual da Graça

em Lisboa. *

Gomes Eannes d'Azurara, a pag. 221 da sua chro-

nica do conde D. Pedro assevera que o arcebispo de

Braga D. Martinho tivera uma Glha por nome D. Mar-

garida. ^

Fr. Fernando da Soledade a pag. 181 da Historia

Seraflca affirma que os anjos n'um convento da Ilha

da Madeira iam fazer de comer a um frade alli resi-

dente, emquanto elle estava entregue á oração. E o

chronista accrescenta:

tEsta mesma cosinha serve hoje de capella, aonde se

celebra o sacrosanto sacrifício da missa. N'ella existe a

mesma chaminé, panellas e mais instrumentos, de que
os anjos usavam naquelle ministério, e por maior lem-

brança do prodígio estão estes de vulto mexendo e co-

zinhando.»

Este mesmo cbronista nos diz que, para apagarem

» CtiroDica, vol. II, foi. 2'i5.

» pag. 221.
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os incêndios deitavam n'elle bolsas com relíquias, as

quaes depois se encontravam intactas. *

E que outras vezes os padres caminhavam com o SS.

Sacramento para o lugar do incêndio e que este se apa-

gava. Id. id. pag. 213.

E a pag. 2lC também nos assevera: Que o óleo das

lâmpadas, posto em frente das imagens também, fazia

curas. *

«O religioso ^ é como o Nilo. rio no Paraizo, quesa-
hindo fora do seu leito, enche de lodo lodos os campos
do Egypto.

Muito mau prognostico sempre fareis d'aquelle reli-

gioso, que, sem necessidade urgente, anda continua-

mente nos palácios, e se envolve em multiplicados ne-

gócios.

Pela Chronica dos Eremitas de Santo Agostinho, com-
posta por fr, António da Purificação (vol 1, foi. 69) sa-

bemos que a gente desde tempos immemoriaes estava

do costume de mandar dizer sete missas a Santa Mó-
nica— por filhos travessos, maridos esperdiçados, e pela

paz domestica ou publica. *

O chronisia franciscano fr. Pedro de Jesus Maria na

sua Chronica da Pro\incia da Conceição ^ ao tractar do
convento de S. Francisco em Vianna, nos da noticias

exactas para bem conhecermos aquelle geuero de dia-

1 Fr. Fernando da Soledade: Historia Seráfica, vol. I, pag.

2i2.
2 Id. id. pap. 216.

3 D HyppoliioFalcone: Narciso à fonte. Lisboa, 176, pag. 136.
* Fr' António da Purificação pretende demonstrar que os ere-

mitas de banto Agostinho são muito mais antigos do que os ben-

tos.
i Vol. II, pag. 531
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bos aos quaes os myslicos dâo o nome de Trasgos. E
o aulhor exprime-se do modo seguinte:

tOccasião houve, em que o infernal inimigo conse-

guiu que houvesse sua quebra na falta do silencio, al-

terando-se de sorte as vozes, que se formaram algumas
contendas; e, supposto que não foram senão de pala-

vras, como com ellas se violava o mais sagrado d'uma
casa tão santa, qnal é a observância do silencio (pois

sem esta virtude não pôde haver religião nem commu-
nidade reformada) tomou Deus por sua conta a repre-

hensào, pois se ouvio logo uma voz tremenda, e formi-

dável da parte do adro, que dizia: Ah Frades! Ah Fra-
des! E levantando de ponto ao modo que ia subindo para

o alto do monte ia repetindo com espanto as mesmas
palavras.

Estas, como se fossem o mais medonho trovão, fi-

zeram tal éco nos culpados que todos cabiram por terra

alemorisados; e assim estiveram alé que o Senhor, que
tão amorosamente os castigou, lhes deu alentos para

se levantarem não menos coiifusos. que arrependidos,

dando-lhe ferverosas graças por este beneficio, que de
sua liberal mão tinham recebido.

Outro lhe fez depois o mesmo Senhor em os livrar

de uns espiritos malignos chamados Trasgos, que são

uns demónios cazeiros, que de ordinário fazem traves-

suras, e com estrondos inquietam as casas, em que ha-

bitavam, atiram com pedras, sem offender com ellas,

derrubam mezas, e revolvem louça, e vidros sem os

quebrar; e ás vezes os quebram, tiram roupas das ca-

mas, e fazem peças, ora ridiculas, e ora pezadas, e sem-
pre fariam mal se Deus lh'o permitlira.

No convento franciscano das Virtudes também havia

um diabo que fazia partidas galantes a um pobre fra-

dinho.
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O mafarrico apagava-Ihe a candfiia na cella, lirava-lhe

€ que lhe levavam para comer, e punha-o na janella da
cella da parte de fora.

Na enfermaria o tirava da cama, e o punha debaixo

•do leito Ião composto, na forma que estava em cima
d'elie.

Perguntando-lhe peio motivo d'estes successos, sô

respondia ser obra do inimigo, dizendo Mmicus homo
hoc fecit.

Seu actual exercício era o estar com as contas na

mão sempre resando, e de crer é que o fervor da sua

oração seria toda a causa do demónio lhe fazer tanta

guerra.

Pelo menos o chronista assim o diz.

Porem foi na casa dos fidalgos de Santar que o dia-

bo praticou uma pantomiiiice de primeira ordem.
Invejoso o infernal inimigo das virtudes que via pos-

tas em pratica n'aquella casa tão fidalga, lh'as perten-

deu embaraçar.

Para meltior o conseguir solicitou introduzir-se por

domestico na mesma casa, e para isto tomou a flgura

d'uma pobre donzella bem parecida, e desamparada da

fortuna, de sorte que a natural compaixão, que conhe-

cia na dita fldalga, se movesse a fazer-lhe a offerta,

que pertendia a sua diabólica malicia, de que a admit-

tisse 30 seu serviço.

Não foram para isto necessárias muitas diligencias,

porque a fingida donzella fez tão bem o seu papel, que
as creadas da casa, logo que a viram á porta a pedir

esmola, vendo-a com tanta modéstia e formosura, ain-

da que escurecida com a muiia pobreza, que mostrava,

a julgaram por digno objecto da piedade e misericór-

dia de sua ama, e da caridade fervorosa, que com lo-

dos usava.

VOLUME III 4
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Deram-lbe logo parle da forasteira e das circumstan-

cias, que Q'ella se manifestavam, o que só bastou para

o coração compassivo da fidalga se mover á compai-

xão, e desejos de a favorecer.

Maodou-a vir á sua presença; e condoendo-se da
sua necessidade e do perigo que teria a sua honesti-

dade, andando de porta em porta, lhe fez liberal oííer-

ta da sua casa.

O demónio, que não pertendia outra cousa, se mos-
trou muito agradecido a este beneficio, e o acceitou

com as demonstrações, que sabe fingir a sua astúcia e

malicia.

Com ella entrou a cuidar com tal disfarce do servi-

ço da casa, indo pouco a pouco mostrando tão grande

habilidade para tudo, quanto lhe ensinavam e ordena-

vam, que a todas as cousas dava pontual satisfação,

mostrando raras prendas com vantagem notável ás mais
servas.

D'este modo soube grangear de sorte a vontade da

fidalga, que de creada passou a aia, e de aia á sua

maior confidente.

Vendo-se n'este valimento, entrou sem demora a do-

minar-lhe a vontade, e fez tão bem o seu otEcio, que
em breve tempo a foi despersuadindo da frequência dos
Sacramentos e exercícios virtuosos, que costumava,

com que veiu a cahir em muitas culpas e maldades,

que interiormente lhe persuadia.

N'esle miserável estado a foi conserando, esperando
que chegasse a sua morte para lhe fazer presa na alma,

que era o principal intento da sua pertenção, e o pre-

mio de lodos os serviços, que alli tinha feito.

Chegou em fim a ultima hora da vida d'aquella fi-

dalga, e juntamente a occasião de S. Francisco lhe acu*

dir na maior necessidade, como a quem tinha sido tão

I
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singularmente sua devota e bemfeitora de seus filhos.

Chamaram á porta dois religiosos, que depois se in-

tendeu ser o seráfico patriarcha e o glorioso Santo An-

tónio, que muitas vezes em similbantes emprezas tem
sido o seu companheiro.

O demónio, que andava cuidadoso no seu olíicio, pre-

sentindo religiosos á porta, acudiu logo a despedil-os

na figura da fingida donzella, que tinha tomado, temen-

do que a sua chegada lhe tirasse das garras aquella al-

ma, que tinha por segura.

Pediram os religiosos que queriam fallar á fidalga

:

porém o astuto inimigo com varias razões lhes persua-

dia não ser occasião de o poderem fazer.

Instavam elles, que tinham negocio de grande impor-

tância que lhe communicar, que não soffria dilação, e

assim lhe queriam fallar: porem o demónio com mais

eíBcacia os desvanecia da sua pretenção: e temendo que
elles com as suas instancias o conseguissem, se retirou

fazendo algumas diligencias, para que a moribunda aca-

basse a vida, apertando-lhe o coração.

Mandaram-lhe os religiosos dizer logo por uma crea-

da, que, sem demora, lançasse fora de casa aquelle de-

mónio, que tinha á cabeceira,

Deu-se o recado pontualmente, e o mesmo foi ouvil-o

a fingida donzella, que dar o demónio um grande estalo,

com que desappareceu á vista dos que estavam presentes,

que, admirados do successo, chamaram logo os religiosos.

Certificaram estes á fidalga o engano, em que até ali

linha vivido, e dispondo-a com espirituaes documentos,

se confessou e sacramentou com muita devoção, aca-

bando a vida com signaes de eterna predestinação, as-

sisiindo-lhe att' o ultimo fim d'elle os dois santos, que
.a tmham vindo soccorrer n'esta necessidade em figura

de religiosos d"este convento.»
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O chronista dos capuihcx diz de si: «... Se eu pa-

recer grosseiro no modo de explicarme, teoho a des

culpa á vista, pois confesso a minha baixa condição, e

é o que podia dar de si um homem de pé descalço, co-

berto de remendos, e que descorre sentado em cortiças,

e escreve sobre uma banca tosca de grosseiro pinho.»

E' bom. porém, que de vez em quando nos lem-

bremos do que se tem praticado em paizes estrangei-

ros, para darmos troco áquelles estrangeiros que mo-
fando nos acoimam de intolerantes e de fanáticos.

E eis um exemplo muito a propósito, e escripto por

uma distincta escriptora estrangeira, nada menos que

Madame Steridhal, que a pag. 83 do primeiro volume

da sua obra Promenades dans Rome, diz o seguinte

:

«Em 18:i4 um cortador dum açougue foi condemnado
em Roma ás galés por ter vendido carne n'nma sexta-

feira.

Pela mesma epocha na França dois viajantes foram

condemnados á multa de duzentos francos, e a 15 dias

de prisão por ter comido carne á sexta-feira.

Em 1825 um rapaz foi condemnado á morte por ter

assassinado um padre, segundo se dizia. Mas ao cami-

nhar para o supplicio o rapaz ia gritando com toda a

força, que estava innocente.

O povo, porém, respondia-lhe: Filliio pensa a salvar

Vanima: dei resto poço vale.

O bispo de Silves D. Jeronymo Osório na sua obra

De nobilitate Civili et Chrisiiana, clama contra as tou-

radas. *

«Também n'esta edade na Hespanha, quando nos jo-

gos públicos por todas as parles enterram ferros nos

Lugduiii. 1609, pag. 187.



53

touros, aquelles touros que fazem grande mortandade,

são havidos como louros famosos e reputados por se-

rem dignos d"um apreço não vulgar.

E assim por tanto aquelles homens nobres que, im-

pellidos pela loucura, correm para a sua morte, obteem
applauso da imperita multidão: gloria, porém, que con-

junctamente com a d'elles, também é commum aos sor-

didissimos gladiadores, aos leões, ás pantberas, e final-

mente também aos touros.» *

Na Saboya um dos gravames do povo era obrigar os

moradores de certos logares a fazerem rondas ou vela-

rem todos as noites nas margens das lagoas para evita-

rem o coaxór das rãs. emquanto o bispo estava dormindo:

O bispado de Genebra tinha o direito de succeder nos

bens aos que morriam sem filhos, aos quaes era pro-

bibido, como se fossem escravos, dispor d'alguma cou-

sa de seus haveres. ^

Em Portugal os negócios públicos eram analysados,

criticados e approvados ou reprovados no púlpito. Por

outras palavras, servia o púlpito ha século e meio alraz,

para o mesmo que servem hoje os jornaes. ^

E todos sabem que do púlpito censurava um prega-

dor a D. Fedro II por haver casado cem a cunhada:

1 Hac etiam aetate, in Hispânia, praPí<ertim, quum in ludis pu-

bliiM-'. undiíjue. spicula in lauro.-* iniorqueiilur, illi qui magoam
hóininum íiiragt^m ndunt. egregii tauri atque nou vuigari prt^tio

digni repuuniur. Sic igiiur homine;» i!»ti nobiles qui amentia
pr.if^cipiíer in •^evitium ruunt, ab imperita mnltiiudinRlaudem a?-

Mequunlur: sed eam iaudem quae sit illis cum impurissimis gla-

(Jinioribu:", cum leonibus, cum paaiheris, alque postremo cum
tauris pnam communi?.

2 Vida de S PVancisco de Sales. Li.^boa 1791, vol. I, pag. 219.

^ Barbosa Machado: Memorias d 'el-rei D. Sebasiião, vol. 1II^

pag. 606.
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Todas as noites homens embuçados armavam luctas

cruentas, nas quaes o bomicidio não era raro. *

Muitas vezes os frades faziam as vezes de embaixa-

dores, e fr. André da Insua foi mandado por el-rei D.

Sebastião à Hespanha, para ali traclar dos seus negó-

cios.

Um frade franciscano, no convento de Valle de Pie-

dade, em Villa Nova de Gaya, fronteiro á cidade do Por-

to, estava n'uma sexia-feira, mui ancho na cella toman-

do um caldo de gallinha.

Chega, porém, um leigo, empurra a porta da cella, e

dá com um tal espectáculo !

O leigo, porém, não se pôde conter, e exclama : Ah
senhor frei Anlhero ! Hoje. . . á sexla-feira. .

.

—E' verdade : pequei I exclama o frade franciscano.

E ao mesmo tempo desanda um estrondoso sopapo

nas bochechas do leigo : è por tua culpa, continua o

frade, pois o teu aviso chegou ou tarde de mais, ou ce-

do de mais.

•D. Francisco Manuel de Mello no seu excellente li-

vrinho Carta de Guia de Casados, conta o seguinte

caso:

Solicitava com esquisita importunação em Roma a

beatificação da venerável matrona Margarida de Chaves

um seu íilho.

Tinha o papa Paulo V remetiido a causa a certo car-

deal, que já andava tão temeroso do requerente, que,

em o vendo, fugia d'elle.

Succedeu chegar a fallar-lhe um dia, estando o car-

deal mais que outros enfadados. E, havendo-lhe lem-

brado, como costumava, seu negocio, lhe respondeu :

• Chronica cCel rei D. João II, liv. II, capitulo VI.
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Senhor: não nos cansemos em provas da santidade

de vossa mãe. Provai sómenle que vos snfTreu, que o

papa a decldrará logo por Sanla !

A madre soror Macia do Céo, abbadessa do mosteiro

da Esperança em Lisboa, como talvez nenhuma outra

cousa tivesse que fazer, matava o tempo fazendo ver-

sos :

Ginjas significam saupe

He a ginja saúde

Porque para os enfermos tem virtude.

Me gorda e corada,

Por isso na saúde figurada,

He a doente e são regalo pleno,

Maná das fructas, mimo de Galeno,

Para curas lhe buscam os caroços,

Porque dos bons se estimam até os ossos,

E destes na virtude que produz,

Se adora a cinza, quando acaba a luz,

Que o virtuoso para maior gloria,

Jaz no sepulchro, e vive na memoria.

Jasmin significa perigo.

O jasmin, he perigo, aqui se veja.

Mas que flor haverá que o não seja?

He bello na candura,

E tem muito perigo a formosura;

He flor mui delicada,

Circumstancia que a faz mais s^rriscada,

Presumido de Estrella o notai âo,

E também tem perigo a presumção.
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Ó tu Jasmin com alma.

Que a vida passas n'esla libia calma.

Tem cuidado comiigo,

Porque tudo na vida be um perigo.

A Gazeta de Lisboa do anno de 1731 diz-nos que
no mez de março se fizera em Villa Real, uma pro-

cissão geral de penitencia, em que appareceu toda a
nobreza e povo, com cordas ao pescoço e coroas de
espinhos na cabeça, chegando a 962 o numero dos pe-
nitentes. *

No volume primeiro, pag. 416 da Academia dos Hu-
mildes e Ignorantes se diz que a comida de carne de
tigre é preservativo contra as bexigas.

O padre fr. Manoel dos Anjos a pag. 17 de sua His-

toria Universal assevera que havia algumas pessoas que
não queriam que se chamasse morto a el-rei D. Se-

bastião, e falla-nos da ilha Antili.7.

Diz-nos o padre frei José Pereira de Santa Anna na

vida da madre Perpetua da Luz, carmelita do convento

da Esperança de Beja— «que os hábitos d'aquellas ma-
dres pareciam então relatados. E pelo mesmo sabemos
que em 1719 usavam as freiras de toucados vaidosos.

Achava-se mui gravemente enferma uma pessoa d'alta

gerarchia em Villa do Conde, e mui carregada de divi-

das.

Chegou o confessor, e ella a dizer-lhe com grande
consternação:

Ah! Se Deus Nosso Senhor quizesse dar-me vida até

eu pagar as minhas dividas: que consolação não seria.

a minha!

> Gazeta de Lisboa, anão de 1731, pag. 104.
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É natural, acode o confessor, que Deus Nosso Se-

nhor lhe prolongue a vida para um õm tão santol

Ah! meu padre, acode a doente; se isso assim fôr,

creio que vou ser imraorlal.

Querii confessar-se uma mulher honrada a um frade

velho e rabugento.

E como ella começasse a dizer a confissão em latim,

perguntou-lhe o confessor:

Sabeis latim?

Respondeu: Padre, criei-me em mosteiro.

Toroou-lhe a perguntar: Que estado tendes?

Respondeu-lhe: casada.

Onde eslá vosso marido?

N índia, meu padre.

Então com agudeza acudiu o velho: Tende mão, fi-

lha. Sabeis latim; creastes-vos em mosteiro: tendes ma-
rido na índia. Ora ide-vos embora, que vos é força

que tragais muito que dizer; e eu estou hoje com muita

pressa.

Certo pregador em Lisboa no anno de 4880 pregan-

do, de tarde, na egreja parochial da Conceição Nova,

exclamou:

Quando vejo um homem com um jornal republicano

nas mãos, dou parabéns a mim mesmo por ser tão

grande o numero dos que em Portugal não sabem lerf

O author da Chronica da Conceição * agasta-se con-

tra os que não eram promplos em cumprirem os lega-

dos.

1 Vol. I pag. 647.
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Joanna Velosa (diz este Chronista) da cidade de Vi-

zeu, que faleceu pelus annos de 1680, deixou no sea

testamento a verba seguinte:

Declaro que me paga o Mello de Tondella de dois

em dois annos, dois alqueires de azeite e quatro quar-

tilhos; e porque a tenção de meus antepassados, e mi-

nha era dal-os por devoção para a alampada dos religio-

sos de S. Francisco do Monle, os deixo agora á minha
sobrinha Elena de Figueiredo, para que me faça mercê
por devoção de os dar para a alampada da capella do
Senhor de S. Francisco do Monte.

Até o presente, diz o chronista, se tem pago este le-

gado sem falência.

Com o tempo o teve outro, que instituiu o abbade
de Carvalhaes Pedro Gomes de Abreu, que já era fal-

lecido no anno de 1679, o qual deixou em seu testa-

mento hypothecado um olival ao padre Manuel Rodri-

gues, capellão da Sé, com o encargo de dar a este con-

vento um alqueire d'azeite cada anno para a alampada
do Sanlissimo Sacramento.

Assim se executou até o anno de 1702, e nos consta

que o não se continuar com a satisfação d'esta obriga-

ção, foi por se não cuidar na conservação do dito oli-

val, que talvez a omissão de a satisfazer pontualmente

de lodo o acabasse, que é o que ordinariamente succe-

de ás fazendas, a que andam annexas similhantes obri-

gações, cujos possuidores não lhes faltando cuidado

para as desfructar, de todo se esquecem de cumprirem
com as nltimas vontades de quem lh'as deixou, o que
só basta para de todo se destruírem e acabarem, como
a experiência repelidas vezes o tem mostrado.

O chronista ainda por algumas paginas continua a

exemplicar e a lastimar-se da falta do cumprimento dos

legados.
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Eu, porém, vou fallar com o amigo leitor acerca dos

mosteiros que desde Sanla Apolónia até ao Beato, bor-

davam a margem do Tejo, n'um silio em que l.io me-
lancólico se mostra, e tanlo a calhar para a organisa-

^ão do portuguez scismador, e que se lembra que Por-

tugal foi grande e respeitado!

E quantas vezes não tenho eu ido de propósito, a pè
desde Santa Apolónia ao Bealo, comtemplando com ver-

dadeiro prazer a margem opposla do Tejo, e aquel-

ias tão deslumbrantes maravilhas da natureza, e con-

junctamenle revolvendo no cérebro milhares de factos

tiisloricos que por estes e aquelles sítios occorre-

ram.

O convento, porém, de Sanla Apolónia, não ficava

no século passado, denlro da cidade de Lisboa, mas
sim fora de portas, e não mui longe do convento dos

Barbadinhos, que lhe ficava do lado opposlo, mas no

meio d'uma calçada.

Histórico é também o convento de Santa Apoló-

nia. *

Pertence este convento ao numero dos mais moder-

nos, pois, segundo nos assevera a Gazeta de Lisboa, foi

erecto no dia 6 de fevereiro de 1718, por bulia do Pa-

pa, e era considerado como recolhimento.

No dia referido professaram n'elle a primeira regra

de S. Francisco quatorze recolhidas, treze com veu

preto, e uma com veu branco, porquanto o Papa tinha

permiltido que podessem professar logo todas as que
tivessem dez annos de recolhimento, observando todas

na ordem da profissão a das suas antiguidades.

' A ppieja, como já se disse, é uma mercearia, ou tenda per-

tencente à companhia do caminho de ferro de ieste e norie.
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A primeira na profissão ficou sendo abbadessa da
coDvenlo.

Assistiram a esta funcção e ás seguintes o cónego-

Josepb Ferreira Souto, por commissão do reverendo ca-

bido da Sè Oriental, e pregou com a exposição do SS.
Sacramento, e musica o padre fr. Tbomaz da Assum-
pção, religioso arrabido.

A rainha visitou no mesmo dia de tarde o novo con-

vento acompanhada das suas damas.

Na segunda feira se celebrou na dita egreja a festa

de Santo Ignacio de Loyolla, fundador da Companhia
de Jesus, em reconhecimento de haverem alcançado esta

graça da Sé Apostólica, por sua mtercessão, havendo-o

para este effeito invocado as recolhidas por seu prote-

ctor.

Pregou com o Senhor exposto o padre mestre Joseph

da Costa, religioso da mesma Companhia.

De tarde se lançou o veu a qualorze noviças, das

quaes, na forma dâ bulia da ereção, teriam só seis me-
zes de noviciado, as que tivessem seis annos de reclu-

são.

Na terça feira se festejou o patriarcha S. Francisco,

pregando o padre mestre fr. Joseph do Natividade, re^

iigioso da SS. Trindade.

No quarto dia se fez a festa de Santa Apolónia, a

quem a egreja era dedicada, sendo panegyrisia fr. Fran-

cisco de Brito, religioso de Santo Agostinho.

Do que as freiras d'este mosteiro se podiam gabar,

era de que poucos e bem poucos das janellas gosavam
um espectáculo tão deslumbrante, como era o de Santa

Apolónia.

E deslumbrante foi também a festividade que em
honra e louvor da Immaculada Conceição de nossa Se-

nhora celebraram o juiz e mais mordomos da mesma
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festividade, no convento das Heligiosas de Santa Apoló-

nia d'esta capital, no decurso da novena e dia da San-

tíssima Virgem, 8 de dezembro de 1817. em acvão de

graças pelos relevanlissimos benefícios, que este reino

lem recebido por intercessão da sua Auguslissima r'a-

droeira. *

Os pregadores foram os afamados d'aquelle tempo:

29 de Novembro, P. José Agostinho de Macedo.

30 de Novembro, Fr. José de Almeida, professor de
Philosophia.

1 de dezembro, Vicente de Santa Rita Lisboa.

2 de dezembro, Fr. José de N. Senhora Torres, pre-

gador régio.

3 de dezembro, Beneficiado Diogo dos Santos Mello.

4 de dezembro, Fr. José Machado, pregador régio.

5 de dezembro, Fr. José Maria, pregador régio.

6 de dezembro, P. José Agostinho de Macedo.

7 de dezembro, o dominicano Fr. Amónio Ozorio.

8 de dezembro, manhã, P. José Agostinho de Ma-
cedo.

9 de dezembro, tarde, Fr. José d'Aimeida Drake.

A musica da novena era composição do professor fr.

Manuel Gaspar, frade graciano. E no dia da festa toda

a musica do regimento n.° 4 tocava n"um coreto á porta

da egreja.

1 Existe um folheto em 4." com 23 paginas, estampado na
Imprensa Retria, no anno de 1818, não so descrevendo os feste-

jos, mas tanibem dando conta das esmolas di>tribuidas por '*?;{

pobre-", as quaes sommaram 23^630 réis. Eas praticas e sermões
importaram em 17:040 réis. E com a musica para noiíe e festa

gastaram 106^180 réis.
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A missa solemne foi cantada pelo D. Prior de Gui-

marães.

E deu-se lambera um grande jantar aos pobres, no
pateo do Senhor de Pancas, próximo á egreja.

O jantar toi destinado para trinta mulheres pobres, e

trinta homens pobres.

Constou de sopa, arroz, vacca cosida, toucinho, chou-

riço, hervagem, carneiro guizado, nabos e pão: e para

sobre meza, maçãs, queijo, e figos.

Cada um comia quanto queria, pois ninguém lhe mar-
cava ração. E, acabado o jantar, fizeram uma saúde a el-

rei D. João VI, cujo retrato estava presente, e cada um
também recebeu um tostão de esmola.

Para as religiosas, porem, apromptou-se um jantar

de peixe, de ires qualidades. E também se lhes man-
dou uma arroba d'arroz, e um alqueire de grão. E ás

religiosas de Santa Mónica foram remettidas 19 rações

em cru.

Depois, e não a muitos passos de distpncia, encontra-

se no fundo d'uma travessa, o recolhimento de Laza-

ro Leitão, com a sua capellinha, onde ainda ha uma
festinha annualmente.

E a poucos passos de distancia avista, também á es-

querda, o mosteiro e egreja das commendadeiras de

Santos, também com um grande numero de janellas

que deitam para o Tejo.

E quantas e quantas vezes não iriam os diabos ten-

tar as moradoras d'aquelle mosteiro para deixarem a

oração, e irem ver o magestoso espectáculo dura tem-

poral no Tejo, quando as vagas rugiara como leões I

Tendo o principal da Santa Egreja patriarchal Laza-

ro Leilão Aranha fundado com approvação d'EI-Rei um
novo recolhimento, quarenta e duas cellas, coro, jar-

dim, horta, agua e iodas as oílicinas necessárias para
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viverem viuvas pobres e honestas, que entrariam sem
dote nem comedoria, por lhe ter consignado de suas

rendas patrimoniaes todo o preciso para uso do refei-

tório, como jantar e ceia. capellão, para missa quotidia-

na, confessor, medico, cirurgião, botica, com animo de

lhe applicar por sua morte renda maior, se a experiên-

cia lhe mostrasse ser precisa para sua conservação, no
qual poderia haver lambem meninas nobres com o ti-

tulo de porcionistas, pagando ellas as suas comedorias;

para n'elle se educarem e aprenderem as artes compe-
tentes ao seu officio, foi el-Rei servido por sua resolu-

ção de 1:2 de junho tomar este recolhimento debaixo da

sua protecção.

A rainha o visitou no dia 3 de julho, em que entra-

ram dez viuvas e sele educandas, havendo o mesmo
fundador dito missa, nomeado os cargos da communi-
dade, e entregando á regenla os estatutos d'esta funda-

ção, que todas prometteram observar, e beijando a mão
á Rainha subiram para o coro, d'onde assistiram á mis-

sa cantada e sermão que pregou fr. Luiz da Gama,
prior do mosteiro da Penha Longa, da Ordem de S.

Jeronymo. *

Cumpre, porem, dizer, antes de passarmos para mais

longe, algumas palavras acerca do tal convento que eu

disse ficar muito perto do mosteiro de Santa Apoló-

nia.

Ergue-se na travessa dos Barbadinhos, e na cerca

existe o reservatório da companhia das aguas.

Os taes Bardinhos, eram capuchinhos italiannos, os

quaes se congregaram em Lisboa com licença d'el-Bei

D. Pedro II, no anno de 1686, para d'aqui disporem as

I Fr. Cláudio da Conceição: Gabinete Histórico, vol. X pag. 172.
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missões para as conquistas porluguezas. E para tal fim

vinham de varias proFincias da Itália, e se sugeitavam

a um superior.

Alojaram-se primeiramente na citada egreja do Pa-

raizo, templo tão frequentado do aristocratas. Forem de-

pois el-rei D. João V Ibes deu sitio, então fora da cida-

de, dando-lhes por esmola cincoenla mil cruzados.

A primeira fundação dos Barbadinhos data de 1689,

e a segunda de 1739.

A casa do capitulo ainda existe. Ao entrarmos n'este

templo certo pavor e tristeza se apodera de nós. A ma-
deira é escura, a egreja também não é muito clara.

Tudo aquillo, porém, foi de propósito assim preparado,

por isso que os frades sempre entenderam que a escu-

ridão era mui appropriada para commover as almas

piedosas e timoratas.

Estes frades em 1834 tiveram a sorte de todos os

frades porlugueze?. Protestaram contra a sua expulsão,

mas nada aproveitaram com isso, e tiveram de sahir do
paiz. A Itália, porém, acolheu-os, abrindo-lhes os bra-

ços.

A egreja é pequena, e as capellas são apenas cinco.

Em quanto a sepulturas algumas ha.

A do desembargador Assis Pacheco, fallecido em 1767,

uma outra de 1746, e mais algumas.

Não admira, porém, que o governo de D. Pedro iv

tivesse medo dos frades, quando elle até se arreceiava

das freiras.

E para prova queira o leitor ler o seguinte que se

encontra na Gazela de Lisboa, do anno de 1834, dia 8
de julbo:

í P. Jo.ío b.\PTisTA DE Castro: Mappa de PtTtugal, vol. II,

pag. 72.
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«Sendo presente ao Duque de Bragança, regente em
nome da Hainha, o OHicio, que na daia de 25 do mez
passado, dirigiu a esta Secretaria d'Esfado dos Negó-
cios Efclesiasiicos e de Justiça, o Governador Vigário

Capitular do Bispado de Coimbra, participando que ten-

<lo-se procedido á eleição da nova prelada para o con-

vento das Religiosas de Santa Anna extra-muros d'aquel-

la cidade, em execução da p(ntaria de 7 do referido

mez, os votos da maioria da Commonidade recahiram

em D. Rita de Cássia, que era a prioreza eleita ao lem-

po da dominação do usurpador, e que elle se abstivera

de confirmar aquella eleição, não só por ser nulla em
consequência de recahir em pes^^oa inhabil. visto que
serve aquelle cargo ha quasi nove annos, e não apresen-

ta dispensa canónica para poder ser reeleita, e para

n'ella votarem as religiosas, mas porque durante o seu

cargo, e assignalado governo, deu constantes e positi-

vas provas da sua alíeição ao governo intruso, devendn
considerar-se aquella irrita votação como resultado d'um
conlui.u em que as votantes parece lerem tido em vis-

ta accresceiítar mais um aos factos que as fazem passar

por aíTeicadas aos damnados principios politicos, que
aquella prelada professa e dar um publico testemunho

de pouca 'consideração pelas intenções manifestadas de

Sua Magesiade Imperial, ás quaes se oppõe tão desac-

cordada escolha: Manda o mesmo Augusto Senhor par-

ticipar ao GovernadiT Vigário Ca[iitular do sobredito

Bispado de Coimbra, que Ha por bem approvar a deli-

beração que elle tomou, e que proveja interinamente ao

governo d'aquella communidade, preferindo entre as re-

ligiosas, que tiverem manifestado bons sentimentos po-

liticos, e cuja conducla a este. e mais respeitos fòr ir-

reprehensivel, aquellas que forem mais aptas, e melhor
<:onvierem; podendo ser as que nomeia no mencionado

VOLUME III 5
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officio, se outras não houver em mais altendiveis cir-

cumstancias,

E quer S. M. I. que o mesmo Governador Vigário

Capitular estranhe á Communidade a maneira porque

deu execução ás suas Imperiaes Determinações.

Paço de Queluz, em 5 de julho de {S3^. = Joaquim

António d'Aguiar.

Foi lambem por estes tempos que um governador ci-

vil d'Aveiro mandou derribar n'aquella cidade o mais

bello templo que n'ella se erguia, só por ter o nome do

usurpador, pois assim os constituciooaes chamavam a

D. Miguel.

O que, porém, é certo e cerlissimo é que os frades ho-

nestos e decentes seguiam o partido de D. Miguel, ao

passo que os que seguiam o partido de D. Pedro, da-

va :i bastante nas vistas pela irregularidade do seu pro-

ceder.

Um frade jeronymo de Belém conheci eu. que, apesar

de ser uma das dignidades da Sé Patriarchal de Lisboa,

nem por isso deixou de estabelecer uma fabrica de moe-
da falsa n'uma povoação ao norte de Portugal. Facto de

que as authoridades tiveram conhecimento.

Continuaremos, porém, a tomar conhecimento dos

mosteiros que de Lisboa, quasi em linha recta chegam
até Marvilla.

Dizem uns escriptores que os Santos Verissimo, Má-

xima e Júlia, padroeiros de Lisboa. * são naluraes de

esta cidade; e outros que nasceram em Roma, e que

foram marlyrisados n'esta ultima cidade no tempo de

Deocleciano.

' Fr. agostinho de Santa Maria: Historia Triparlita, Lisboa,.

1724.
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Os que dizem que foram marlyrisados em Lisboa, ac-

crescentaiij: que em qualquer parte que caliia uma pinga
de sangue, ou tocava, logo apparecia n'ella o signal da
Santa Cruz, feito tão maravilhosamente, como se a pe-

dra fosse aberta ou esculpida com algum ferro. *

No sepulchro, onde dizem estar os restos dos marty-
res, mandou a commendadeira D. Anna de Mendonça
pôr o seguinte epitapbio:

Sepulchro dos Santos Martyres Sâo Veríssimo, Santa
Máxima e Santa Júlia, flihos de hum senador de Roma
vindos a esta cidade, a receber martyrio por revelação
do anjo. Jazem n'esta sepultura os seus santos corpos
ha 1300 annos que padecerão martyrio e forão sepul-

tados em Santos o Velho, e d'ahi forão tresladados a

esta casa, aonde jazem. A qual sepultura mandou fazer

Dona Anna de Mendonça commendadeyra d'esla casa,

e se acabou na era de 45i9.

Tinham fama de muito milagrosos estes santos, e até

mesmo, segundo as crenças d'aquelles tempos, nos tem-
poraes appareciam em soccorro dos que os invocavam.
Isto é—operavam os mesmos prodígios que o povo at-

iribuía ao Corpo Santo, quero dizer— a S. Pedro Gon-
çalves Telmo.

Gasta fr. Agostinho de Santa Maria um grande nu-

• «Destas pedras se acharam ainda ao presente muitas eprio-
cipalmente em o primeiro dp outubro dia em que os Santos mar-
lypps acabaram o seu triurapho e voaram para oceu.

Estas pedras (como lazera ainda ao presente) costumam mui-
tos lançar ao pescoço, e cora fé cnm que faziam e fazem, fiados

nos merecimentos d'aqup|les Santos Martyres, se achão logo li-

vras dos achaques e enfermidades que padeciam e padecera.»
pag. 59
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mero de paginas em provar a vinda de S. Thiago e a de

S. Pedro ao paiz, ao qual damos boje o nome de Por-

tugal, assumpto este acerca do qual tanto na Hespanha

como em Portugal no começo do século passado se es-

creviam cnlossaes in fólios.

E quer, bem como muitos outros, que em reverente

acção de graças pelos muitos e grandes favores, que

d'elle receberam em muitas e grandes victorias que al-

cançaram de grandes e formidáveis exércitos de mou-

ros que os reis de Hespanha fundaram e erigiram a Or-

dem de S. Thiago.

E pretendem alguns que fosse seu fundador el-rei D,

Ramiro, depois de ler ganhado a batalha de Claravijo

com o favor de S. Thiago. E que os cavalleiros traziam

ao peito uma cruz de cor vermelha, em forma de es-

pada, para que lhes servisse de perpetua lembrança da

obrigação em que ficavam os professores da nova mili-

cia de haverem de .pelejar contra os inimigos da U\ em
defeza da pátria, em prol da qual se dizia lerem visto

S. -Thiago combatendo, montado n'um cavallo branco.

Esta ordem medrou muito, e el-rei D. Sancho I lhe

fez doação dos castellos d'Alcacer. Palmella e Almada.

E querem alguns escriptores que mesmo em tempo

d'el-rei D. Affonso Henriques já existissem cavalleiros

de S. Thiago no local em que hoje se ergue em Lisboa

a egreja parochial de Santos o Velho.

Passaram d'aqui os cavalleiros para Alcácer, onde se

lhes fez mosteiro em casa de Nossa Senhora dos Marty-

rea, e n'elle assistiram até depois de 1^39, em que D.

Sancho U tomou Mertola, para onde os cavalleiros se

mudaram.
Aqui estiveram muitos annos até que depois se mu-

daram para Palmella, e no reinado de D. Diniz ficaram

estes cavalleiros independentes dos da Hespanha.
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Segundo diz fr. Agoslinho de Santa Maria foi el-rei

D. AíTonso Henriques quem logo depois da lomada de

Lisboa fez diligencias para descobrir os reslos dos taes

sanlos Martyres Verissimo, Máxima e Júlia, que se di-

zia haverem sido escondidos pelos christâs, quando
os mouros se apoderaram de Lisboa.

Vão na manbã do seu dia muitas pessoas áquella

praia, a buscar e a descobrir estas pedras, que são or-

dinariamente pequenas e lamanbas como uma noz, e são

dtí três castas.

D'estas umas são assignaladas com uma cruz e com
pingas de sangue.

Uutras lem a cruz como malta ou estrella, outras em
forma de coração, e algumas como peitos.

Estas pedras raspadas ou desfeitas em pós e beben-

do d'elles, mostra a experiência serem eííicacissimo re-

médio contra as sezões; e quem as traz comsigo, é re-

médio contra os espíritos malignos.

Luiz Marinho no seu livro das grandezas e antigui-

dades da Cidade de Lisboa, a folhas 288. diz que a mes-

ma fé, que os moradores d'esta cidade tem com as pe-

dras que se descobrem em a praia d"aquella sitio de

Santos, a tem também com os marmellos e peras, que
se criara nas arvores do mesmo silio e visinbança, em
cujos fructos se acham as mesmas cruzes e cinco ris-

cas, e também que nas uvas que se criam nos mesmos
prodigiosos jardins.

Kstas arvores são as que se acham na cerca e jardim

dos condes de Villa Nova, e também nos quiiitaes mais

próximos á egreja dos Santos Martyres. ou ao logar on-

de elles padecerão martyrio, e aonde foram sepultados

pelos chrislãos.

E parece que o Senhor quer se vejam estes prodígios,

para maior manifestação da gloria, que elles gosam, e
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diz lambem o mesmo auctor que estes fruclos dando-se
com fé aos doentes, são uma celestial medicina com que
saram todas as suas queixas e enfermidades.

«Também Miguel Leitão de Andrade, fallando d'es-

tes nossos gloriosos Santos Mariyres em as suas Mis-

celâneas, diz que na praia de Sanlos-o-Velho da cidade

de Lisboa, queé perto de Alcântara, se tem achado mui-
tas pedras, e que cada dia se acham, e que são como
um ovo pequeno amassado, e com uma cruz de Malla

de uma banda, e da outra relevadas, e em algumas d'el-

las gotinhas de sangue.

E que lambem se acham ali dentro do mar, que pa-

rece o permilte Deus para honra d'estes Santos Marty-

res Veríssimo, Máxima e Júlia, todos Irmãos, que aqui

foram martyrisados no primeiro de outubro. Historia

Tripartila, pag. lOi.

O arcebispo D. Uodrigo da Cunha faz coro com es-

tes dizendo :

oE' muilo para advertir o milagre continuo, que tes-

tifica a gloriosa memoria dos Santos, e é acharem-se
por lodos os logares visinhos ao séu sepulchro, umas
pedras pequenas, redondas, com signaes de sangue, e

tem umas cruzes mui claras, em forma de rosas (algu-

mas temos em nosso poder) de que os devolos fazem
grande eslima e veneração, por receberem singulares

beneficios e favores: a cuja memoria agradecida esta ci-

dade, lhe votou uma procissão todos os annos, no pri-

meiro d'outubro, que foi o dia do seu transito, a qual

sae da Sé, até o mosteiro de Santos, onde está o sagra-

do deposito de suas reliquias, rendendo-lhe graças, co-

mo a hemfeiíores, já que não padroeiros, das muitas

vezes, que milagrosamente valeram a esta cidade, na

entrada dos suevos, godos e vândalos, e outras nações
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seplenirionaes, como na dos mouros; quando a conquis-

tou o nosso primeiro rei D. AíTonsn Henriques.» Histo-

ria Ecciesiaslica da Ii^reja de Lisboa, liv, I., cap, xviii.

As reliqiiias, porém, só appareceram no reinado de

el-rei D. Diniz, havendo um convento em Lisbo no si-

tio em que se ergue hoje a egreja parochial de Santos-

o-Velho, segundo dizem vários escriplores, mais ou me-
nos dignos de credito.

Aílirma, porém, o chronisla fr. Francisco Brandão
que a primeira commendadeira e prelada d'esle mos-
teiro fora uma D. Helena, existente em 1233. O sitio,

porém, para o convento foi dado por D. Sancho I em
1230.*

A segunda commendadeira foi D. Ouzenda Egas,- fl«

lha ou neta do grande Egas Moniz.

A terceira foi D. Sancha Martins, vulgo a Santa. Foi

no tempo d'esta que inventaram a lenda de que um
anjo lhe apparecera e lhe declarara onde estavam os

restos dos santos martyres,

O arcebispo de Lisboa D. Rodrigo da Cunha diz a

tal respeito o seguinte:

«Foi pois o caso que desejando esta devotíssima ma-
trona alcançar de Deus aquella mercê, lhe pediu por

muito tempo com jejuns, disciplinas, orações, lagrim;is,

e outras boas obras, que continuamente fazia, até que
Deus foi servido conceder a mercê e o favor, que lhe

pedia. ^

^ Fr. Agostinho de Santa Maria- Historia Tripartita. Lisboa.

1724. pag. 358 Parece que as comrnendadeiras também estive-

ram durante algum tempo na villa da Arruda
* Fr. Francisco Brandão: Monarchia Luzitana, liv. XMt.

cap 57.

3 V. D. RoDRiG^ DA Cunha: Historia Ecelesiastica da Igroja

de Lisboa. Primeiro Volume. Lisboa, 1642. Cap. XVIII.
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Entrou então a correr fama de muitos milagres, e a

serem tidos os Santos como especiaes advogados contra

as dores de cabeça.

Era, por^im, mister que, se os doentes eram homens,

lhes levassem tanlo trigo em grão, quanto podesse ca*

ber dentro d'um chapéu, e se eram mulheres, quanto

podesse caber dentro d'uma coifa.

Foi então por este tempo que o mestre da ordem de
S. Thiago D. Gonçalo Rodrigues ou Pires fez doação á

commendadeira santa, isto é, a este mosteiro de todo

o herdamento que D. Sancho Martins tinha no termo de

Torres Vedras, e no logar que chamavam Moncaval e Pa-

raiana, e de todo o herdamento de Marateca, e de tuda

quanto deixassem as freiras, e confreiras, casaes, e

baylios que morressem em Lisboa, Cintra, Torres Ve-

dras e Alemquer e seu termo, exceptuado o cavallo e

armas que são para o mestre.

Dado em Lisl3oa, no mosteiro de Santos, aos 8 dias an-

dados de novembro. Era 1317 (anno de Christo 1279).

Corria o boato de que o irigo d'esla deixa lançado nos

celleiros impedia o gorgulho. E por isso as couimenda-

deiras faziam presente d'algumas porções ás pessoas^

conhecidas.

O mestre D. Payo em lii67 deu a Maria Gonçalves e-

a Eslevainha Martins Freitas do mesmo mosteiro de

Santos uma adega na íreguezia de S. Gião (hoje Julião)

tm Lisboa, no sítio a que chamavam a oliveira.

Falleceu a commendadeira Santa em 1288, segundo
assevera fr. Francisco Brandão. Celebravam-lhe todos

os annos n'este mosteiro no primeiro de novembro uma
festa particular, por não estar canonisada, ou bealiti»

cada.

Por sua raurte ficaram muitas heranças, em que en-

trava a quinta de Moncaval, no termo de Torres Ve-
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ílras, e oulras propriedades de consideração, as quaes

todas deixa como verdadeira religiosa ao mosteiro e

ordem de S. Tbiago, para a siislentagão do mosteiro de

Saotos *.

Era então mestre da Ordem D. Pedro Fernandes

Malta, que em Leão conOrmou as disposirões de D.

Sanctio Martins.

Succedeu-lbe uma D. Tareja Annes Rodrigues, âlha

de João '"orrea. irmão do mestre D. Paio Peres Corrêa,

e continuou as obras da egreja por ameaçar ruina, para

cujas obras o bispo de Lis^boa linha passado uma carta

pastoral pedindo esmolas, e concedendo indulgências

aos que dessem esmolas.

Succedeu a esta commendadeira D. Urraca Nunes de
Chacim, sobrinha do ciiado D. Paio Peres Corrêa. Morlo
seu marido Martim Annes de Vidal se recolheu ao mos-
teiro de Santos. Morreu em 1318.

Snccedeu-lhe sua sobrinha D. Dordia Paes. A esta

deixou seu primo Gonçaleanes (Corrêa, casado com D.

Ignez, filha do arcebispo de Lisboa D. João Martim de
Soalhães. da qual não teve filhos, a quinla de Bellas,

com o senhorio e mais pertenças, para que ella em sua
vida a administrasse, e de tudo fez doação ao mosteiro

com obrigação de uma missa quotidiana, e que fal'

tando sua prima D. Dordia, andasse a administração

na sua parenta mais che>:ada e da sua familia"-. É em
quanto esta viveu, se conservou o mosteiro na posse

da quinta de Bellas.

Por morte d'esta, no reinado de D. AíTonso IV,

entrou para prelada D. Joanna Lourença de Valada-
res.

* Historia tripartita, jag 394.
2 1d. id pag. 409.
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Foi durante o governo d'esta qae o mosteiro per-

deu a quinta de Bellas. Trocou esta senhora aquella

grande quinta com todo o seu sentiorio e pertenças

com Lopo Fernandes Pacheco, o qual llie deu em troca

a quinta da Margem da Arada no termo d'Alemquer.

A esta seguiu-se a commendadeira D. Maria Pires

Varella, e a esta uma D. Joanna Telles de Menezes, fi-

lha bastarda de Martim AíTonso Tello, e meia irmã da

rainha D. Leonor Telles. Sahiu, porém, do convento

para casar com D. João Affonso Pimentel.

Emquanlo D. Joanna Telles viveu no mosteiro, to-

mou D. Leonor Telles este mosteiro debaixo da sua

protecção por um arvará de 8 de janeiro de 1376, e

o rei D. Fernando fez o mesmo a i4 de junho do

mesmo anno.

Succedeu a esta commendadeira D. Leonor Gomes
de Azevedo, filha de Gomes Paes de Azevedo, e de D.

Maria Rodrigues.

Governou muitos annos, e succedeu-lhe D. Ignez Pi-

res, a qual foi mãe de D. AíTonso I, duque de Bragan-

ça. Teve el-rei D. João I, sendo mestre d'Aviz, d'esta

D. Ignez dois filhos, sendo o primeiro o referido duque

de Bragança, e D. Brites, que casou com Thomaz, tOQ-

de d'Art]ndel, parente do rei de Inglaterra.

Querendo mudar-se o convento de Santos-o-Velho pa-

ra a cidade, pelo grande respeito que o infante D. Duarle

lhe tinha, lhe largou os paços do Limoeiro, que eram
seus, e aqui esteve o convento, por algum tempo, era

quanto se reparou o em que viviam, e se não acabava

o novo que el-rei D. João II mandou fazer, como se

vô de um aforamento de casas no beco de Heymondo,

que diz d'esla maneira: a Na Cidade de Lisboa nos Pa-

ços do Infante herdeyro, que som a par de Som Mar-

tinho, onde ora pousão as donas do Mosteyro de San-
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tos, sendo hi a honrada Religiosa Comraendadeyra Dona
Ignes.» Foi feito no anno de UO.j, e assina por teste-

munha Fr. João Frade de Carmo, Gapellão do Mosleyro

de Santos.

TombenQ a rainha D. Filippa de Lencastre, mulher

d'el-rei D. João I, tomou debaixo da sua protecção o

mosteiro de Santos.

Pela sua morte succedeu-lhe D. Brites de Menezes,

filha bastarda de D. Fernando de Menezes, senhora de

Cantanliede ; e a esta succedeu D. Violante Nogueira, fi-

lha de AlTonso Furtado de Menezes, anadel mór dos bes-

teiros, e de D. Constança Nogueira, filha d'ACfonseanes

Nogueira, alcaide mór de Lisboa.

Foi durante o governo d'esta que el-rei D. João II,

compadecido do apertado convento, em que as religio-

sas viviam, tratou de as melhorar de sitio, e assim lhe

edificou outra nova casa entre os conventos de Santa

Clara e o da Madre de Deus, em o sitio de Nossa Se-

nhora do Paraizo, * em cuja egreja havia uma irman-

dade, que tinha tido principio no anno de 1360, em 15

<l'agoslo, a qual irmandade se mudou para fora das por-

tas da Cruz.

Acabado o mosteiro, e estando já capaz de ser ha-

bitado das religiosas, fez que se dispozesse a mudança,

o que se executou em 5 de setembro de 1490, depois

de haverem estado as religiosas no antigo convento de

Santcs-o-Velho ^78 annos, pouco mais ou menos, em
que entraram os annos que estiveram no Limoeiro.

Fez-se esta mudança com uma solemne procissão,

em que iam os corpos dos santos martyres Veríssimo,

* D'esta egreja, que ficava pouco antes de chegar ao actual
Hospital (la Marinha, inrlo da ma dos Remédios, já não ha ves-
tígios. Em logar da egreja existe uma casa apalaçada.
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Máxima e Jiilia, em ura caixão dourado, ao qual leva^

vam os cónegos e dignidades da calhedral de Lisboa»

cujo cabido incorporado accompanhava a procissão. Le-
vavam também o corpo da commendadeira D. Sancha
era outro cofre, e os ossos das religiosas que haviam
fallecido no mesrao convento, concorrendo também o

clero com todas suas cruzes, e as religiões, e muito po-
vo e nobreza.

Ia a commendadeira D, Violante Nogueira a pé com
as suas súbditas,

Acompanhou a procissão a Gamara Municipal de Lis-

boa por ordem d'el-rei.

No mesmo logar, que deixaram, se erigio pouco de-

pois uma nova parochia, dedicada aos mesmos Santos.

Seguiu-se a commendadeira D. Anna de Mendonça,
dama da excelleniissima senhora D. Joanna, sobrinha e

esposa d'el-rei D. Affonso V.

A referida comnpendadeira teve do príncipe D. João

um fliho, que foi o senhor D. Jorge de Lencastre, nas-

cido em 1481. O author, a quera vamos seguindo, áiz

que ella não teve outra falia, e que mal se poderia li-

vrar de um priocipe herdeiro da coroa.

Com os favores que el-rei D. Manuel e o mestre D.

Jorge de Lencastre faziam á commendadeira D. Anna
de Mendonça, foi muito estimado aquelle mosteiro em
todo o tempo do seu governo, e pelos respeitos do du-

que d'Aveiro. desde o tempo em que ella foi commen-
deira para diante, se deu aquelle logar a muitas senho-

ras d'aquella illuslre casa, como lambem muitas d'ellas

quizeram ser religiosas n'aquelle mosteiro.

Foi esta commendadeira que mandou fazer o grande
cofre de prata em que se guardam os corpos dos mar-
lyres, o qual se acabou em 15^20.

No anno de 1519 mandou o mestre D. Jorge d'Alen-
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castro visitar aquelle mosteiro, e lhe deu algumas ins-

trucções e estatutos, pela direcção do prior mór de Fal-

mella, L). João de Braga.

Succedeu a esta commendadeira D. Helena de Alen-

castro, tilba do mestre D. Jorge de Alencastro e de D.

Brites de Vilhena e Mello, lilha de D. Álvaro de Por-

tugal, irmão do terceiro duque de Bragança.

No tempo desta commendadeira, mandou el-rei D.

Sebastião era 1773 visitar aquelle seu mosteiro, como
ffle.ítre que era da Ordem, pelo doutor Diogo de Gou-
veia, prior mór de Palmella.

Succedeu D. Anna de Lencastro, filha do commen-
dador da Ordem d'Aviz D. Luiz de Lencasiro e de D.

Magdalena de Granada, tilha do infame de Granada, go-

vernador da Gollegã.

Foi a ella que o cardeal rei D. Henrique escreveu em
4379 dizendolhe : que linha ordenado acrescentar aquel-

la casa assim em numero de religiosas, como em rendas

e edifícios.»

E mandava: «que nenhuma dona, nem moça do Co-
ro, traga nenhum vestido de seda, nem verdugos, nem
debrus, e a commendadeira não consentirá que as mo-
ças do coro tragam toucados, senão muito honestos, que
não tragam cabellos fora, nem cabellos destrançados.

Não consinta que nenhuma dona lenha mais que duas
servidoras, e achando que alguma das servidoras assim

de fora, como de dentro, não tem os costumes e hones-

tidade que convém, as lance fora, e sendo cativas as

faça vender.»

O cardeal rei D. Henrique como o mosteiro que as

freiras tinham, não era de muita duração, lhes queria fa-

zer um tal edifício, que em tudo se visse n'elle a gran-

deza do seu real animo e a generosidade do seu cora-

ção.
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Bem podia ser que ou o deixasse traçado na mesma
forma, que boje se vê, ou que Filippe II o mandasse
fazer e delinear por seu grande architecto por satisfazer

a vontade d'el-rei D. Henrique, cuja determinação se

lhe faria presente; assim como a compra do sitio, di-

nheiro para as adegas e materiaes; para que assim se

desse principio áquella magnifica fabrica, que acaban-

do-se segundo a grandeza da sua planta, fora uma das

mais magnificas obras de Portugal.

Constava de dois grandes corpos, e no meio corria

a egreja, que lambem, se se fizesse, seria sumpluosis-

simo templo.

O corpo que está feito, tem no meio um claustro tão

grande, que em cada um dos ângulos tem treze arcos,

e assim em o primeiro e segundo pavimento tem 104

arcos, e se se acabasse a varanda que corre ao nivel

do dormitório, levaria outros 52 arcos, e vinham a fa-

zer por todo 136, arcos. Tem grandes oíBcinas e mages-

losas capellas, e algumas d'ellas primorosamente ador-

nadas.

No meio d'este famoso claustro se vê um grande e

largo poço de muito excellente agua, o qual tem um
perfeitíssimo bocal, que é de pedra leoz muito bem
obrado, que parece antes de chegar a elle um grande

Ianque.

N'elle se vêem quatro roldanas de ferro, pelas quaes

tiram as meças e escravas agua sem se confundirem

umas com as outras ; tem muita agua e por maior que

seja a secca. nunca n'elle faltou agua, tirando se d'eile

continuamente.

Esta senhora era rica, porque, além da ração que a

casa costumava dar ás commendadeiras, tinha alguns 4

mil cruzados de renda annual, porque lhe fizeram Fi-

lippe II e seu filho Filippe III muitas mercês, e ella
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Indo gastava em utilidade d'aquelle seu mosteiro, de

que era prelada.

D. Theodora llaposa e D. Maria Raposa, filbas de Ama-
dor Gomes Raposa, ministro d'el-rei.

El-rei D. Filippe o III n'este mosteiro lhe deu dois lo-

gares para estas duas filhas.

Professou D. Maria em 4 de junho de I6I2, e morreu
alguns annos antes de sua irmã D. Theodora, que lambem
professou a 5 d'agosto de 1G17.

Por morie de D. Maria Raposa ficou herdando d'ella

sua irmã D. Theodora algumas fazendas, e já tinham tam-

bém herdado ambas o que lhes havia ticado de seus pães.

D. Theodora. devotíssima do S. Sacramento, lhe dei-

xou um pinhal, que linha em Santa Martha, termo da

villa de Almada, para que do rendimento d'elle se fes-

lejas^e todos os annos o Senhor Sacramentado, em o

dia da aua principal festividade, e porque lambem era

muito zelosa do augmento d'aquelle seu mosteiro lhe

deixou no seu testamento o codicillo approvado pelo ta-

labellião Luiz Corrêa de Almeida no anno de 1054, e

depois por Aurélio de Miranda em 10 de outubro de

4656 uma grande quinta, que está no termo de Torres

Novas, propriedade de tanta consideração que vale mais

de 25 mil cruzados, porque tem muitos olivaes, vinha-

larias, dois lagares, um d'azeile e outro de vinho, e

terras de pão.

Chama-se esta fazenda a quinta da Conta ou a Fonte

Longa: isto sem mais encargo, que dos rendimentos

d'ella se allumiasse perpetuamente de noite e de dia

uma devotissima imagem de Christo Crucificado, que
ctllocou no coro de cima. *

> Id„ id.. pag. 471.
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Instituiu uma capella de missa quotidiana pelas almas

de seus pães e irmãos, applicando para ella outro pi-

nhal grandtí que linba, a qual missa se assentou em o

convento da Ordem de S. Paulo de Lisboa.

Em tempo d'esla commendadeira D. Anna de Lencas-

tro deu principio ao novo mosteiro Filippe o Pru-

dente.

Sem embargo de que a obra se dilatou alguns an-

nos, quanto ao lanço da primeira pedra, e todos elles

seriam necessários para se prepararem os materiaes. e

assim se lançou esta primeira pedra em 9 do mez de

fevereiro, dia de Santa Apolónia, no anno de 1G09.

No fundamento diz-se lançara uma das pedras dos

Santos Marlyres toda rubricada do seu sangue e do ta-

manho de um pão.

Continuou-se logo a obra com grande fervor, a qual.

se se acabara segundo a grandeza, com que se diz nas

suas plantas, fora uma das maiores fabricas de Portu-

gal.

Mas esta obra ficou imperfeita, porque nem da parte

das mesmas commendadeiras houve valor ou efficacia.
*

Em vida pediu está commendadeira D. Anna de Len-

castro a el-rei D. Filippe para renunciar o logar n'uma

sua prima D. Brites de Lencastro, irmã do duque de

Aveiro, o que ei-rei concedeu.

Viram-se por estes tempos as meninas e moças do

coro n'uma grande tribulação com uma visita daquella

casa que el-rei D. Filippe III, como mestre da Ordem,
commelteu ao bispo D. Jeronymo de Gouvea, pelo an-

DO de 1616, o qual as queria comprehender na sua com-

missão, e obrigal-as a que depozessem na tal visita.

* Id., id., pag. 474
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Defendiam-se ellas, favorecidas da mesma commen-
dadeira a que a liinine Jmidolumis Monasterii nunca as

moças do Coro haviam sido obrigadas a depor nas laes

visitas, nem com ellas se enlendera em nenhum tempo,
nem haviam sido perjíuntadas em nenhuma das muitas

visitas que se haviam feito n'aquella casa, porque como
n'aquelle esiado de moças do Coro eram vivertm secu-

lares e como as mais meninas e educandas dos outros

mosteiros, onde estas nunca faziam figura em vjsilas,

assim também ellas em quanto moças do coro nunca as

deviam ot»rigar a que visitassem, pois como moças de
poucos annus não sabiam o que deviam fazer.

*

1 Venera-se mais uma preciosa Cruz de prata dourada, que
faz cinco palmos e meio em jilio com seu pedestal, o qual faz de
alto quasi palmo e meio, e a Cruz quatro palmos, tem um gran-
de palmo de largo o pt- desilal, e pelas ilhargas três quartos. N'e8ta

cruz se vêem 5i rtliquias todas notáveis, e outras parecem se

cunservam fechadas no mesmo pedestal.

E' toda esta cruz de admirável feitio: levantase sobre quatro
serafins, e o pavimeoto d'ella é também forrado de prata doura-
da, e é lambem de grande pezo.

Esta grande peça mandou fazer a commendadeira D. Anna de
Lencastro, filha do commendador mór da Ordem de AvizD. Luiz
de Lencasiro.

Esta commendadeira com ou desejos de enriquecer aquelle seu
mosteiro ajuntou e,-t>i grande thesouro de relíquias que são cento
e tantas. As quaes n'esie logar quiz referir segundo um rol, que
<l'elle se fez que é dVsta maneira;
A primeira das relíquias é a do Santo L^nho, de que está feita

huma cruz, e se vê no meio dos braços d'esta de que agora tra-

tamos.

A segunda relíquia é uma partícula do Santo Sudário.

A terceira, outra da columna deChristo.

A quarta, outra da esponja.

A quinta uma partícula da vestidura de Christo.

A sexta, nma partícula do veu de no*sa Senhora.
A sétima, um osso de S. Thiago Mayor.

VOLUME III 6
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O aperto em que as pozeram parece que não era pe-

queno.

E assim em primeiro logar accudiram com umas pro-

postas d*esta obrigação em que as queriam pôr, a pes-

soas muilo doutas por meio da mesma commendadeira

e tndos os hnmens. a quem recorreram, as consolaram

na sua afflição, dizendo-lhes que em nenhuma maneira

estavam obrigadas aos preceitos da tal visita.

A oytava, outro de Santo André.

A nona, outro do apostolo S. Pedro, e parte da cruz eto que
fui crucificado.

A decima, um osso do apostolo S. Paulo.

A dfciíua primeira, outro do apostolo S. Maiheus.

A decima segunda, urna do apostolo S. Simão.

A decima terceira, outra do apostolo S. Judas Thadeu.

Depois d'esta notáveis reliquias se vêem outras muitas de

sanios martyres. E a quatorze, é a reliquia de Santo Iguacio,

bi-po e martyr.

Quinze, outra de S. Sebastião martyr.

Desesseis, outra de S. Vicente leviíâ e martyr.

hesesete, outra de Santo Estevão proto martyr.

Desoito, a de S. Silvauo martyr.

Desenove, S Berardo martyr.

Vinte, outra de S. Maurício, capitão da legião dos thtbaoos^

mnrtyres.
Vinte e uma, S. Félix, martyr.

Vinte e duas, Santo Hilário, martyr.

Vinte e três, S. Leonardo, martyr.

Viute e quatro, S Paulino, martyr.

Vinte e cmco, S. Severo papa e martyr.

Vinte e seis, S. Erasmo, bÍ!«po e martyr.

Vinte e sete, uma de S. Valeriano, martyr.

Depois d'esias se vêem mais uma reliquia de S. Silvestre papa

e < oofessor. Viute e nove, está outra de S. Dynnisio, bispo e mar-
tyr. Trinta, outra de Santo Amador, martyr. Trinta e uma, uma
dV Sauto Antão, papa e martyr Trinta e duas. outra dos Santos

quuro coroados. Trinta e ires, outra de S. Pedro mariyr. Trinta

« (juatro, uma das onze mil virgens. Trinta e cinco, outra dos
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Com estes pareceres ficaram mais socegadas porque
como moças e meninas timoratas temiam muilo os pre-

ceitos da lai visita.

Socegadas com os pareceres dos homens letrados ain-

da se não deram por seguras, porque recorreram a el-

rei como mestre da Ordem de S. Thiago pela Mesa da

Consciência, alegando-lhe a posse em que estavam de
não serem nunca visitadas nem visitantes; e que S. Ma-

áci mil martyrps. Trinta e spIs, outra relíquia de S Corn<^lio,

l»Hpa e martyr. Triola e seie, ouira dos Sautus Martyres d*^ Mar-
rocos Triuta e oito, uma dos Saolos Meninos innocentes. Trinta
e nove, uma de S. Marcelio, papa e mariyr. 40 S. Tliadeu mar-
lyr. 41 S. Lu.'io, papa e marlyr. 42 relíquia doM Saolos martyres
(^o*me e Damião. 43 outra dé S. Marçal, bi-^po. 44 de Satito Eu-
génio, papa e marlyr. 4o de S Jorge, martyr. 46 de Santo An-
lonio. marlyr. 47 de S. Victor, marlyr. 48 de S. Máximo, mar-
t>r 49 de S. Angt^io, marlyr. 50 de S. Pela)iio mari>r. 51 de S.

Z-iion, martyr. oi de S. Cyriaco, marlyr. 53 de Santo Agapylo,
marlyr. 54 de S Calyxio. papa. 55 de S. Lourenço, levita e

••"•riyr. 56 de S. Adrião martyr. 57 de S. Braz, bi«pn e marlyr.
58 outra relíquia de Santo Eugénio, papa e marlyr 59 de S. be-

cuodino, marlyr. 60 de S. Leandro mariyr. 61 í*. Vitorio, mar-
tyr. 62 S. Nemésio, marlyr 63 S. Luiz martyr. 64 outra relíquia

d" S. Félix, martyr. 6o S Pêro Fiuis. 66 Santa Barbara, virgem
^ marlyr. 67 Santa Lúcia virgem e marlyr. 68 S. Águeda virgem
e martyr. 69 í>hnia Apolónia virgem e martyr. 70 Santa Eufrazia
virgem e martyr, 71 Santa Fidelia marlyr. 72 aqui entram Ires

relíi|uias grandes e formosa? dos ires Santos Martyres Veríssimo
com suas irmãs Santa Máxima e Santa Júlia, que vão na peanha
ou pedestal d'aquflla rica cruz

Seguese mais no numero das relíquia? um osso de Santa Ma-
ria Magdalena e parte do ."eu veu. Em 75 logar outra relíquia

de Santa Anna, mãe da rainha do Anjos Maria Santíssima. 76 e

77 Santa Genrudes, 78 Santa Natália. 79 Relíquia de Santa Iria

virgem e martyr. 80 SantaMartha. 81 Santa Escolástica, virgem.

8i Santa Cathàrina de Sena virgem. 83 Santa Thereza de Jesus.

84 Santa Francisca Romana, viuva. 85 um cabello de Santa Cla-

ra, virgem.
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geslade as devia conservar lu sua posse, pois, pur ne-

nhum titulo as deviam privar d'ella, porque não eram
freiras nem ainda noviças, senão seculares, que se po-

diam recolher ás casas de seus pães cada vez que qui-

zessem, e lambem que d'aquella communidade se lhe

íião dava nada. pois as sustentavam seus pães e serviam

voluntariamente.

Segaera-8e mais; 86 uma relíquia do Santo Agostinho. 87 uma
relíquia de Sanio Anionio de Lisboa. 88 Outra de Santo Amaro,
abbade. 89 uma de S. Carlos Borromeu. 90 de S. Francisco uma
fpliquia da suh corda e do sen habito. 91 de S. Carlos Borromeu
92 de Santo Antão, abbade. 93 ouira de S. Pedro, companheiro
de S. Francisco.

E a estas se segue em o numero 9i uma relíquia de Santa

Caiharina virgem e martyr. 96 Santa Margarida, virgem e mar-
tyr. 97 Santa Ignez, virgem e mariyr. 98 Santa Marinha virgem

e martyr. 99 Santa Anastácia, martyr. 100 Sauta Cordula virgem
e martyr 101 Santa Vjetoria, virgem e mariyr 102. Santa Cecilia

virgem e martyr. 103 Santa Máxima. lOi Sania Al'ruina, mar-
tyr. iOo uma relíquia da ara em que dizia missa S. JoãoEvangt-
lista.

Cestas se collocaram na cruz 34 ou 56. As mais também se

achavam em ouira cruz mais pequena, onde se vé lambem um
dente de S. Thiago maior. As mais parece se recolheram na caixa

do pede.^tal da cruz.

A commendadeira D. Anna de Lencastro fez também uma lista

das pt^ssoas, de quem alcançou as relíquias referidas, as^-ignada

por sua mão, para mandar ao arcebispo de Lisboa D. Miguel de
Castro.

•O santo Lenho houve da casa do conde da Sortelha D. Diogo
da Silva, no qual se fez experiência, e lançou uma gotta de san-

gue em uma persolana d'agua (esta estiva cheia d'agua) e quan-
do se parlio, sahiu aquella pinga de sangue, que correu pela agua
e se assentou no fundo. Esta persolana passou depois para o

morgado nos barões d'Alvito, guarnecida de vidraça de cristal,

por onde se vô.

A relíquia da e.«ponja de Christo deu a Infanta D. Isabel.
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Deferiu-lhe el-rei á sua petição» absolvenrlo-as d'aquel-

la obrigação, em que o visitadnr as queria pôr.

Pediam ao Secretario da Visita a portaria da merrê
que Sua Majestade lhes havia feito e não lhes deferia.

E assim lhes foi preciso recorrer outra vez a el-rei

pelo mesmo tribunal da Mesa da Consciência.

Era n'esie tempo presidente da mesa D. Francisca

de Castro que depois foi inquisidor geral, o qual com-

A da columoa de Christo, em que foi preso, ficou da mãe da
comrapndadeira.

A relíquia da vestidura de Christo deu a commeodadeira D.

Helena de Casiro.

A do veu de N. Senhora d»^u o arcebispo D. Mipruel de Castro.

Um osso do apostnlo S. Thiago maior, e uma relíquia de Santa

Isabel, rainha d'Ungria, deu o arcebispo de Braga fr. Agostinho

de Je.-us ou de Castro.

Um osso de Santo Agostinho deu a commendadt^ira D Helena

de Castro com varias outras relíquias.

Varias relíquias deu o P. fr. Manu-^l de S Boaventura, con-

fessor que foi das freiras da Madre de Deus, e que trou.xe as re-

líquias do mosteiro d^s Descalsas Reaes de Madrid.

Outras muitas de mariyres, confessores e s-amas foram dadas

pelo p.« António Mascarenhas da companhia de J-sus.

Outras relíquias de marlvre-», confessores e santas foram da-

das pelo P. Luiz Pereira, da mesma companhia.

Ouiras foram dadas pelo barão d'Alvito, que as houve dos pa-

dres da companhia.
Outras foram dadas por D. Magdalena de Leni*a*tre.

A de Saoia Francisca Romana foi dada pelo colleitor Oitavio

Aecorombono.

A dos Manyreu de Marrocos foi dadiva do P. Lourenço, gera'

da Ordem de S Vicente ou Santa Cruz de Coimbra, trazendo-as

d'eí«te ultimo convento.

E como as considerava por verdadeiras, por isso pedia acora-

mondadeira D. Anoa, que lhe fosse concedida pelo arcebispo li-

cença para as pod-r pôr em uma Cruz que queria deixar por sua

morte a este mosteiro de dantos.
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padecendo-se du aperto em que o bispo visitador queria

pôr sem rasão alfjuma as meninas e moçasdo coro d'aquel-

le mosteiro, como a Mesa lhe deferiu n'esla maneira:

«Manda el-rei Nosso Senhor que o bispo D. Jerofiy-

mo Gouvea, a quem eslá commellida a visitação do mos-
teiro de Santos, não pergunte por testemunhas da dita

Visita ás moças do Coro d'elle.

Lisboa, 20 de maio de IGI7.— /). Francisco de Castro.

Certidão do milagre do santo sudário

Certifico eu D Anna de Lencastre, commendadeira do MosIpI-

ro de Santos da Ord-^m de S Thiagn, por este por mira assigoa-

do, que o padre fr Briroardino de Jesus, religioso da Ordem de
S. Francisco, da Provinria da Arrábida, pe^sua virtuosa e fide-

digna me deu um pedaço grande da reliquia do Santo Sudário
de Christo Nosso Senhor: dizendo-mn que lhe havia dadu D. Mt-
ria Coutinho, dama que r)i da rainha D Leonor (esta fui mulher
d'ei-rei D. Joãu II) dizj^ndo me que a dita D. Maria p-^la amizade
e devoção que lhe linha, lha dera" porque a dita rainha lhe li-

nha dado em muita estimt, por ella \h^, ser muito aceita, e gos-

tar do «eu serviço, e que estando a dita D Miria Coutinho em
Santarém, onde vivia d^^pois da rainha fallecida, possuirá muiio
tempo esta reliquia, não a apartando de si: mas que então por
se vêr já com muita edade, e no cabo da vida, a entregara ao di-

to religioso, aonde lhe parecia fi :ava mais bem empregada, e o
dito Religioso me di-tse a trouxera muitos annos comigo, mettida
em uma bolsinha cozida no seu habito; e que por ler pouca saú-

de, e alguns accidenles receiava que se Deus o evasse, se per-
desse a reliquia.

Por onde, e peja devoção e amizade que tinha a este mosloiro
m'a dava, como deu da sua mão á rainha.

E me certifl'*ou também que trazendo a dita reliquia comsigo
lhe deram em uma casa duas conimhas de perdões de osso bran-
co, as quaes meiteria na bolsinha, aonde eslava a dita reliquia

e d'ahi a muitos dias indo tirar uma d'ellas para a dar a uma
pessoa que lh'a pedira, as achou vermelhas como tintas em sao-

f^ue; por onde ficara tendo muilo mais fé na Sania reliquia, a
qual me entregou.
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Com este despacho ficaram muito alegres e satisfei-

tas as meninas ou inoi^Ms de lòro.

fioveríiou a commendaiieira D. Anna de Lencastre

aquelle mosteiro por espaço de 44 ou 4o aníios, [wir-

que professou em dez do mez d'abril. e lo}?o começou
lambem a exercitar o ollicio de prelada, e tinalisou seu

geverno uo anuo de 1G:Í3.

E porque eu a queria pôr ao presente em um relicário e Cruz
tudo assigoa passar na verdade

Pfço ai> í^nhor arcebispo dn Lisboa que dando credito a e^^ia

minha ceriidão, e ao que se devia dar ao dito religioso, que io-

da a Província da Arrábida conheceu por grande servo de Deus.
por sua muiia virtude e grande espirito, e que segundo nossa fé

está hoje do Céo; me faça niercé de líaver a diia relíquia por
ceria, e me passe licença para a poder pôr oa diia Cruz e relicário.

Em Sanius, ao* 7 de Maio de 1G21

—

Dona Anna, Commenda-
deira.

Cipia da Supplica que a Commendideira fez ao arcebispo de
Lisboa.

Pede a Senhora D. Anna, Comraeodadeira de Santos, ao senhor
arcebispo, Ih- faça mercê dar licença para pôr em uma cruz de
prata dourada que mandou fazer, as relíquias que se contéiu

n*estes papeis, a qual cruz quer deixar ao mesmo mosteiro por
sua devoção: e poito que não tem ceriidões auiheniieas das di-

tas relíquias, com tudo esta ceria que as houve de pessoas di-

gnas de fé e de credito das quaes nomeia as que lhe poderain
lembrar.

A esta supplica respondeu o arcebispo:

Que ires padres de S Hoque vissem esta relação das relíquias

e descem parecer se podia sem muitas outras certidões autheu-
licas dar a dita licença e approvação.

O primeiro parecer foi do padre mestre Jorge Cabral que di£

assim:

Parece-me que os testemunhoí que aqui se apontam são suf-

ficienies para o senhor arcebispo poder dar licença para estas

relíquias se porem em publi^-o, as quaes r -tieiíando aos ditos

lesiiinunhos, não se devem reputar por novíi.-.. S. Roque, 31 dd
maio de 1623.—J. Cabral.
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D. Brites de Lencastre perseverou com o titulo de
cnadjiivalura alguns annos porque no anno de 10:26, a
15 de dfZembro, professou n'este mosteiro de Santos

por provisão de Filippe IV \.\ Caitiarina da Silveira,

irmã de D. Brites de Vilhena, fillias de Álvaro da Sil-

veira, na presença de D. Brites de Lencastre, coadju-

tora e íutura successora de D. Anna de Lenca^lre, nas

O segundo é do P. M. Francisco Gouvea que diz assino:

Sou do mesmo parecer e da mesma opinião, para o senhor ar-

cebispo poder dar a licença que se pede.

O ultimo parecer é do P. M. Manuel da Veiga, o qual diz assim:
Parece-me lambem não haver duvida para que possa o senhor

arcebispo dar esta licença que pede a senhora D. Anna de Len-
«•astro, comu endadfira do mosteiro de Samos, pois a dita Se-
nhora não recfbeu estas relíquias de que faz menção, senão de
pessoas qualificadas, que lhe não haviam de offerecer relíquias,

de que houvesse pouca satisfação, e ainda tira de todo o escru-
pulu (se agum podia, haver) o ser o seu intento colocalas em
uma cruz: porque como diz o P. Sanches, liv. II do Decálogo,
cap. 43, numero 17, para s« porem as relíquias em Cruz, não se

pede esta approvação dos bispos, porque por respeito da Cruz
ficam as relíquias servindo como de ornato; e a cuz é a parle
principal, a quem se ordena a veneração,
E é boa prova: a de que cada dia se enviam de Roma cruzes

mui ricas e muito perfeitas que se põem nos altares dos orató-

rios e egrejas sem se esperar nova approvação dos prelados &
bispos.

Nem de Roma se mandam com ellas instrumentos autheniicos
da verdade e probabilidade das relíquias que nVilas vem. etc,
Maio de 1623.

Com estes pareceres e licença do arcebispo ficou satisfeita a
devoção de D. Anna de Lencastro, fez collocar n'aquel|a preciosa
Cruz as relíquias e mandou também abrir na peanha óu pedes-
IhI da mesma Cruz em a parte adversa uma mscripção, que diz

assim:

D. Anna de Lencastro, commendadeira dVste mosteiro dtv

Santos deu e.^ta Cruz cora as suas relíquias para a egreja do-

uiesmo Mosteiro em honra dos Santos Martyres. 1624.
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mãos do padre Domingos Vieyra. capellão e confessor

do mesmo mosteiro, sendo vigaria D. Iria de Menezes.

A decima oitava prelada foi D. Brites de Lencastre,

filha de D. Atíonío de Lencastre, commendador raór da

ordem de S. Ihiago, e de D. Violante Henriques, Olha

do conde de Redondo. Entrou para o convento em 1GÍ23

com provisão d'el rei U. Fiiippe. Governou esta casa

uns dez annos.

Em agosto de 1634 mandou el-rei D. Fiiippe que
ella informasse acerca d'este mosteiro; o que ella fez

dizendo:

Que n'esta mosteiro se guardava a mesma regra dos

cavalleiros da ordem de S. Thiago.

Que em tempo do mestre L). Jorge bavia n'este mos-
teiro, por estatuto seu. 18 freiras. No tempo da com-
mendadeira D. Anna havia "IO, e 'iO também bavia ac-

tualmente.

Que emquanlo a moças de coro não bavia numero
certo, mas que no tempo d'ella havia 19.

Que as freiras resavam o oflicio divino do breviário

romano em coro com todas as ceremonias, com os seus

mantos brancos, e seu habito de S. Thiago n'elles: as

moças de coro ajudavam, e assistiam a elld com seus

mantos, sem habito.

Que as freiras quando rezavam no coro de baixo não

tinham mantos brancos, mas mantilhas pretas com o

habito de S. Thiago.

Confessava-se a commendadeira e religiosas quatro

vezes no anno por obrigação de uma regra Natal. Qua-

resma, Quinta feira d'Endoenças e Assumpção de N.

Senhora com o confessor da Casa, freyre do habito, e

costumavam confessarse por seus grãos, indo primeiro

a vigaria, e seguiam-se as mais antigas.

O mesmo costumavam as moças do coro; e a'estas
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quatro confissões faziam as religiosas uma ceremonia
pondo-se de joelhos cada t ma por si diante da rom-
mendadeira por seus grãos, começando pela vigaria, e

lhe entregavam a chave do que possuiam, ea commen-
dadeira lhes mandava que resasem o que lhes pareces-

se, e, acabada a commnnhão, tomava a cada uma a

chave dizendo lhe — /30S5í/am o que teem com boa con-

sciência.

Tinham as religiosas outro confessor ordinário, pelo

decurso do anno, por portaria do cardeal rei D. Hen-
rique, religioso da ordem de S. Francisco no convento

de Xabregas.

As commendadeiras se confessavam ordinariamente

com um padre da companhia de Jesus; e isto no ora-

tório que tem no seu aposento, tirando as quatro vezes

da sua regra como está dito.

As licenças para estas confissões davam os priores

mores do convento de Palmeila.

Nas quaresmas toda a gente do paleo do mosteiro

para dentro, commendadeira. religiosas, moças do côn»,

leigas, creados e creadas e familiares d'elle tinham obri-

gação de commungar na egreja de Santos, como sua

parochia.

Faziam os religiosas 12 procissões no anno, de obri-

gação da casa, em cenas festas, e se começavam no
coro de cima, acabada a terça, andavam ao redor das

varandas do mosteiro cantando suas ladainhas, e todas

com seus mantos brancos, e cirios acesos, e cruz e ce-

reaes; que levavam as moças do coro, as quaes iam
adiante, e as religiosas no couce por seus graus, e tor-

navam ao coro com a procissão, e então se começava
a missa.

As sextas feiras de Quaresma tomavam as religiosas

acabada a Completa, a disciplina, que ordenava a sua
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regra, sentadas todas por ordem no coro, fóra das ca-

deiras; e debruçadas no chão diziam a confissão e o
psalmo do Miserere, e se punha a hebdomaria d'a(:juella

semana em joelhos diante da religiosa, e lhe dava C(»m

uma vara de marmeleiro e islo ia fazendo a iodas, co-

me(,'ando pela vigaria, e as mais por seus graus, resan-

do o psalmo Miserere.

Quando morriam as religiosas estava com ellas o ca-

pellão freire de habiio e as religiosas e commendadei-
ras. e ellas a acompanhavam e amortalhavam com seu

manto branco e liabilo de S. Tbiago n'elle *.

Cada uma delias resava um psalterio pela defunta e

€ra enterrada em uma capella que para isso havia na

egreja; ou no corpo d'ella. aquellas que por sua devo-

ção o pediam, e lhes punham campa com o letreiro de
seu nome, e as religiosas e moças do coro vinham em
procissão com seus mantos brancos, e a traziam até á

portaria, aonde a punham em um estrado com sua al-

catifa junto á poria com sua cruz e cirios acesos, e ahi

a encommendava o capellão do habito, e a levavam os

religiosos de S. Francisco até á porta em um ataúde,

i^ue para isso havia, com suas velas acesas e doze to-

chas ou cirios. que se punham em um estrado com suas

alcatifas no meio da egreja onde lhe fazem o seu olB-

cio de 9 lições cantado, com cinco missas de obrigação

da casa, e as mais que ellas mandam dizer, e as to-

chas ou cirios acesos ao redor da defunta^.

As religiosas tinham de obrigação fazerem pela que
morria quatro oílicios de nove lições, ao dia seguinte

<lepois de sua morte, e aos oito dias, mez e anno com

' Historia Tripartila, pig. 509.
2 Id id. pag 509.
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seus cirios acesos, e a todas assistia a commendadeira
senão tivesse impedimento.

Mais Ibe diziam quarenta dias continuos no coro, de-

pois do se" fallecimento dois responsos cantados, um
acabada a missa, e outro acabadas as vésperas.

A commendadeira dava quarenta dias esmola a ura

pobre, o que cabia de rasão n'elles á religiosa defuma
por sua alma.

Quando morria alguma creada de religiosa, dava a

religiosa sete dias esmola pela alma da creada.

Quinta feira d'Endoenças. da huma para as duas, ia

a commendadeira a Capitulo com as religiosas, e ahi

fazia o officio de Lava-pés, e em quanto o faziam can-

tavam ellas o mandato.

Todas as festas do Senhor e da Senhora e dos Após-
tolos, e outras muitas, se dizia a missa conventual com
três padres, nas mais d'ellas havia pregarão e véspe-

ras cantadas, e as capitulava o capellão do habito.

Faziam n'este mosteiro mui solemnemente os officios

da Semana Santa e das festas do Apostolo S. Thiago e

dos Santos Martyres Veríssimo, Máximo e Júlia.

Quando alguma religiosa eslava indisposta e não po-

dia no coro fazer as ceremonias do officio divino, abai-

xava a cabeça á commendadeira, se estava n'elle, e,

em sua ausência á vigaria, para que se visse que não
podia mais.

Os officios da casa provia a commendadeira em Ca-

pitulo, e quando os encarregava ás religiosas, lhe abai-

xavam a cabeça pondo-se de joelhos e os acceitavam.

N'elles não entravam as moças do coro, e as religiosas

estavam assentadas em capitulo por seus grãos.

Também no capitulo reprehendia a commendadeira os

erros e descuidos, se os havia, quando era necessário em
uma falia.
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Vivia a commeDdadeira em aposento separado com
porta de per si, tinba as creadas que queria ou po-

dia.

N'elle a visitavam seus parentes e parentas, e as mais

pessoas que eram necessárias para os negócios da sua

casa.

Cada religiosa tinha no mosteiro seu aposento de per

si, de quatro ou cinco salas em que viviam, e n'elle ti-

nham seu estrado e almofadas, e as armavam no inver-

no de pannos e de couros no verão.

Estas religiosas tinham duas creadas que as serviam:

e as moças do coro, que não tinham casa, costumavam
ter uma.

As moças do coro entravam no mosteiro para reli-

giosas, e para o estado que seus pães ou parentes lhes

quizessem dar. e algumas casavam, e, se para isso pe-

diam licença á commendadeira, ella lh'a dava immedia-
mente.

A profissão que faziam as religiosas, era a mesma
dos cavalleiros, podiam casar, e quando o queriam fa-

zer, pediam licença ao mestre, e também não se ne-

gava.

As religiosas podiam sahir do mosteiro, e a commen-
dadeira lhes dava licença para isso pelos dias que lhe

parecia.

E isto para casa de seus pães, mães, irmãos e irmãs

casadas, e ellas as vinham buscar, e tornavam a tra-

zer.

O mesmo costume guardavam as moças do coro.

No mesmo mosteiro podiam entrar as parentas das

religiosas e moças do coro e mais pessoas, que estavam
recolhidas n'elle leigas, e com licença da commendadei-
ra. e esta lh'a dava quando era licito.

As religiosas, conforme sua regra se podiam vestir
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de branco, pardo e negro; mas chãmente e sem nenhu-
ma seda, e os toucados honestos e o habito de S. Thia-

go de panno vermelho cosido nos saios; e as noviças o
traziam distiocto no seu anno de noviciado, com dois

dndos menos.
As moças do coro andavam quasi com os mesmos

trajos das religiosas, e os toucados de linho e cambraia

e umas e outras traziam chapins pretos.

Quando entrava alguma dona para o mosteiro, para

moça do coro ou leiga, dava uma peça para o serviço

da egreja do valor que cada uma podia ou queria: e as

mais d'ellas a convertiam em dinheiro, e davam quaren-

ta mil réis.

Quando as religiosas faziam profissão davam ao mos-
teiro cem mil réis de dote; e o mais conforme ao capi-

tulo do regimento do mestre D. Jorge e o mais que ca-

da um queria ou pedia.

Quando morria alguma religiosa, o habito que d'ella

vagava, se costumava dar á mais antiga moça do coro,

qutí o pedia; e quando o não queria, ou não estava com
sufficieiícia bastante para ser freira, passava a outra que
a linda.

() modo como se lhes dava o habito era o seguinte:

Tangia-se a capitulo, aonde ia a commendadeira, e se

ajuntavam todas as religiosas, e n'elle lhe propunham co-

mo D. Fulana pedia aquelle habito: que a ella lhe pa-

rece bem dar-se-lhe por taes razões, e que assim o de-

ve parecer a todas.

Kesponde a vigaria que é muita razão que se lhe dê

por suas partes e merecimentos.

E a commendadeira manda a vigaria, que se levante

6 vá buscar a moça do coro, a qual entra em capitulo

e faz mesura como secular á commendadeira e mais re-

ligiosas, e se põe de joelhos diante da commendadeira,
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a qual lhe faz a sua pratica da obrigação em que fica

ao mosleint de a receber a Ordem, e o cuidado que
d'ali por diante deve ler de servir o coro, e em tudo o

mais com muita obediência.

Keilo isto passa a commendadeira um assignado á que
qui-r ser noviça, de como está eleita, e lhe cabe o ha-

bito que vagou, e com elle requer na mesa da Consciên-

cia alvará de S. Magestade para tomar o habito, e de-

pois do seu anno de noviciado fazer profissão, e se lhe

passa e vae assignar a S. M. e vindo se lhe lança o ha-

ítito na forma seguinte

:

A noviça se confessa e communga, e dizem mi5sa con-

ventual do Espirito Santo, e ella está no coro de cima
junto á commendadeira com seu manto negro pelos

tioinbros, e acabada a missa traz a sachristã á commen-
dadeira uma vela de três lumes, e ella a dá á noviça; e

Se começa a procissão das religiosas e moças do coro,

cnra sua cruz diante e todas com cirios acesos cantando

a Magnificai, e a noviça vae no cabo da procissão junto

â commendadeira até á grade do coro debaixo. *

De parte de fora está o capellão do hal)iio. com a sua

sobrepeliz e capa de asperges sentado em uma cadeira

6 ahi se lê o alvará d'el-rei, em voz alta, e se lhe dá o

haltito conforme a regra, e se lhe benze um manto bran-

co de S. Thiago, dislincto da insignia de noviça, e a

vigaria e a sachristã lhe tiram o negro, e lhe deitam o

branco e lhe dizem suas orações.

Acabadas estas, vae beijar a mão á commendadeira e

depois na face as religiosas, e ellas fazem o mesmo á

noviça e faz n'aquelle anno os mais humildes oQicios do
coro.

* Historia Tripartila, pag. S27.



96

Acabado o anno de noviciado torna a commendadeira
a Capitulo e propõe n'elle como tem acabado a noviça

seu anno. e pede que lhe façam profissão.

K a vigaria e as freiras dizem o mesmo que no novi-

ciado, e se confessa e se communga, e se diz a missa

do Espirito Sanlo, e a noviça eslava no coro com o seu

manto branco e habito de noviça junto á commendadei-

ra, 6 acabada a missa ia fazer a sua profissão com a

mesma procissão, e na mesma grade do coro de baixo

se lhe põe um bufete, e d'elle um missal e cruz. E a

professa se põe de joelhos dianle do capellão, que está

da parte de fora, se torna a lêr o alvará d"'elrei e lhe

faz as perguntas conforme a regra, e no cabo d'ellas

pergunta a commendadeira e freiras se são contentes de

lhe fazerem a profiissão, e todas dizem que sim.

Então, postas as mãos sobre o missal e cruz, faz a

sua profissão, que está na regra, em voz alta, e acal>a-

da ella se lhe põe.o manto branco, com o habito de pro-

fessa, que já eslá bento, e a levam com procissão ao

coro de cima com o psalmo Laudale Domimtm omnes

gentes, aonde a assentam na cadeira. E d'esse dia .em

diante lhe dão ração inteira como ás mais freiras. *

• No tempo da commendadeira D. Anna de Mendonça profes-

sou D. Francisca da Silva, filha de D. Pedro Lobo da Silveira,

que mandou fazer as seguintes obras

:

Uma formosa peauha de praia para se expor D'ella o SS. Sa-

cramento.
Uma rica e grande sacra de prata, que, por occasião das gran-

des festas se punha no aliar- mór.
As grades da capella mór da sua egreja e as grades das outras

capellas que havia na egreja do convento velho.

Uma tiara de prata, chaves e uma cruz para a imagem de S.

Pedro.

Uma custodia de prata para pôr oas mãos da imagem de S.

Tliomaz d'Aquiuo, pag. 531.
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Por fallecimento da commendadeira D. Iria, em 1657,
deixando ao convento um juro de 130 mil réis, insti-

tuindo dois capellães com 2 missas quotidianas de 50
mil réis, foi nomeada porel-rei D. João IV para prelada

D. Guiomar de Castro, e por morie d'esta que pouco
mais governou do que por um anno, foi nomeada prelada

D. Joanna de Castro que falleceu em 1G74.

Entrou depois para este iogar D. Luiza de Távora,

causando no mosteiro grandes perturbações esta nomea-
ção por ser injusta, e por vir D. Luiza de fora d'este

mosteiro. A esta seguiu-se D. Iria de Menezes, fliha de
D. Simão de Castello Branco, e tinha recebido o habito

em ICOi.

Distinguiu-se pelas virtudes, n'este mosteiro uma D.

Maria de Noronha, da qual diz o auctor que vamos se-

guindo, que nunca perdera a graça baptismal. * Pade-

ceu grandes vexarões do inferno, que raivava de a ver

armada e fortalecida das muitas virtudes que n'ella res-

plandeciam. Na occasião em que adoeceu da ultima en-

fermidade, sentiam-se pelas escadas da sua casa muitos
estrondos de cadeias de ferro, outras vezes o leito, em
que dormia, se abalava de sorie que parecia que
se fazia em pedaços. Algumas vezes a amortalhava

com a mesma roupa da cama, e com a mesma camisa,

6 custava muito a desenleal-a d'aquellas prisões e liga-

duras; mas tudo elia vencia com as armas da paciência.

Ao tempo da sua morte, no mais rigoroso das suas

queixas, se não via n'ella a menor impaciência. Tinha
por devoção sua e por supplica que havia feito, sobre
a sua cama a imagem grande de Santa Júlia, e afiQrmou

depois uma creada sua, mulher virtuosa e muito ver-

1 Id., id., pag. 559.

VOLUME III
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dadeira, chamada Maria de Ceita, que entrando na saa

cella ou casa, em que estava a enferma, depois de ungida

se admirava de a ver, porque tinha uma lai formosura

no rosto, que a desconhecera; porque os olhos pareciam

eslrellas, e que um resplandor com raios como o sol, a

cercava assim a ella como a imagem da Santa Virgem
Martyr, e de que isto vira o juraria como na verdade

havia succedido.

Chegado o ultimo dia da sua vida, depois de se lhe

administrarem os santos Sacramentos, assistida das re-

ligiosas suas irmãs e de alguns padres e do confessor

da casa, entregou o seu espirito nas mãos do divino

Esposo em 9 de fevereiro de 1C69.

Depois se cumpriu lambem o que ella havia predicto

que lhe cantaria sua discipula, a menina D. Brites Má-

xima, o responso, porque a ella o encommeridaram,

porque assim n'esta parte como nas mais era estre-

mada.

Tinha sempre em casa um frasco de agua com uns

ossinhos dos Santos Martyres para repartir com as doen-

tes, e com elles obrava Deus muitas maravilhas, e assim

continuamente lhe pediam. Um dia a horas de jantar,

por descuido de uma menina que poz umas brazas den-

tro de uma arca de perfume, se pegou n'ella o fogo, e

na roupa que n'ella eslava, e aos gritos de que havia

fogo, sahiu D. Maria de Noronha com o frasco nas mãos,

se foi aonde era o fogo, em uma casa baixa, de taboa-

do e velha, e lançando da agua dos Santos Marlyres no

fogo, e chamando pelo azemel da casa. lhe mandou que
pegasse na arca, e a lançasse fora, e este a lançou pela

janella para o claustro, e o fogo se apagou.

Seguiu-se a commendadeira D. Joanna de Castro,

sendo a vigessima primeira filha de D. João Mascare-

nhas, conde de Palma e de D. Macia da Costa, tilha
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herdeira de D. António da Costa e de D. Margarida de
Vilhena. Governou atè 1674. *

Por morte d'esta pediram as freiras a el-rei D. Pe-

dro 11 que lhes desse para as governar a irmã do rei,

que então residia no convento de Carnide.

O conselho d'Esiado, porem, votou contra, allegando

augmento de despezas, e então as freiras pediram a D.

Francisca da Silva, mas a mesa da Consciência nomeou
D. Luiza de Távora, filha de D. Luiza de Távora, e de
Álvaro Pires de Távora, Esta commendadeira, porem,

passou para o convento das Carmelitas dos Cardaes em
Lisboa.

Foi então commendadeira D. Isabel de Castro, filha

de D. Luiz de Castro Pereira e de D. Catharina de Cas-

tro, e tinha casado com Luiz Freire de Andrade Homem,
senhor de Bebadella.

Por este tempo se fez a mudança do convento velho

para o novo, em ti3 de maio de 1685, havendo benzido

a nova egreja no dia antecedente o dr. João de Lis e

Miranda, freire professo de S. Thiago, e procurador

geral das Ordens Militares. No mesmo dia se começou
o Jubileu do Lausperene. Pregou no primeiro dia o

Prior do Convento da Graça, Fr. Manuel de Sequeira,

Quando sahiram do Convento levava o Sacramento o

dr. Lourenço Pires de Carvalho, deputado da Meza da

Consciência. Entrou a Procissão pela grade do coro da

egreja velha, e na mesma procissão se levaram os cor-

pos dos Santos Marlyres padroeiros d'aquelle Mosteiro

em o mesmo cofre de prata em que são venerados, e

1 E' impos.sivel que a 3." parte da Hi.sloria Tripartila seja obra
do P. fr. Agosiintio de Santa Maria. Este padre escrevia soíTrivel-

menie. mas a redacção da .l." parte chega a parecer incrível.

Âquillo parece trabalho d'alguma velha toDta.
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também o corpo da commendadeira santa, a beata

D. Sancha Martins. O livro falla-nos ainda de D. Luiza

Serrão de Sousa, irmã do doutor Henrique Serrão

de Sousa D. Briolonja Maria da Silva, filha de Manuel

Pereira da Silva, senhor do Tremedo, commendador
de Agoa Longa na ordem de Christo, e de D. Ma-
rianna de Sousa, irmã de Francisco Lobo, prior mór
de Falmella. D. Luiza de Gusmão, filha de Christovão

de Pantoja e de D. Micia de Sousa. D. Anna Maria da

Silva, filha de D. Antão de Almada e de D. Isabel da

Silva.

D. Ignez Maria de Vilhena, filha de Lourenço Pires

Carvalho, e de D. Magdalena de Vilhena. D. Maria Fe-

liciana de Castro, filha de Lopo Alvares de Moura e de

D. Filippa de Lopo Alvares de Moura e de Filippa de

Castro. D. Isabel Antónia de Almada, filha de D. An-

tão de Almada. D. Guiomar Manuel de Mendonça, filha

de Pedro de Mella e de D. Thereza Maria de Mendonça.

D. Maria Magdalena de Vilhena, filha de D. Christovão

deMello e de D. Micia de Vilhena. D. Cecilia da Silva,

filha de D. Diogo do Almeida e de D. Luiza da Silva.

D. Magdalena Francisca de Castro, filha de Fernão Tel-

les de Menezes e de D. Anna de Castro. D. Izabel de

Ayala, filha de António de Sousa de Mello e de D. Jo-

sepha de Gouveia e D. Cecilia de Aragão sua irmã: es-

tas dezesseis religiosas eram as que então havia no con-

vento.

Por morte da ultima commendadeira mencionada en-

trou para o seu logar D. Ignez Maria de Vilhena, a qual

falleceu em 17á2.

A egreja do mosteiro de Santos merece que o leitor

a visite. Possue quadros, azulejos e obra de talha que
merecera ser vistos.

O P. João Baptista de Castro no seu Mappa de Por-
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tugal, vol. III, pag. 274 só accrescenla as seguintes no-

ticias:

E' este mosteiro de grande aulhoridade, porque se

tratam as religiosas como senhoras que são: e a sua com-

mendadeira sempre é uma senhora de conhecida no-

breza e qualidade, que presentemente é D. Maria Hosa

de Portugal desde o anno de 1743, em que foi nomeada
depois da morte de seu marido o conde de Pombeiro D.

Pedro de Castello Branco da Cunha. Com o terremoto

ficou este grande edificio arruinado por dentro, e inca-

paz de habitarem n'elle as religiosas, as quaes manda-

ram fazer na sua cerca varias barracas, onde permane-

cem ainda. Já se vê que o mosteiro e egreja depois

foram restaurados.

No real Mosteiro de Santos actualmente a festividade

mais concorrida é a que se celebra na quarta sexta-feira

de Quaresma annualmente. Fazem dentro do convento

a procissão dos Passos, havendo na egreja sermão do

Pretório e do Calvário.

A' noite dentro do mosteiro ha rifas de vários objectos,

sendo o producto applicado a obras caritativas. E as des-

pezas correm sempre por conta da ultima fidalga que se

casa.

E mais alguns passos, e está o leitor no convento da

Madre de Deus, de apparencia mesquinha, mas onde
se encerravam grandes preciosidades artísticas, mormente
DOS quadros da sachristia.

Era um dos maiores pontos de reunião do beaterio

até ao meado do corrente século. Hoje ninguém falia da

Madre de Deus.

E a verba do orçamento para culto da imagem que
se venera actualmente na capella do Asylo Maria Pia é

da seguinte forma:
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Capellão 270^5000 réis

Sacbristão 48^000 »

Subsidio ao capellão 60^000 »

SuíTragios 15-^000 »

Amigo leitor: a Madre de Deus não era sô um con-

vento, não era só um monumento histórico, era um mu-
seu de primeira ordem, onde estavam guardados riquis-

simos objectos artisticos, que podiam fazer o orgulho

dos portuguezes. Esses objectos pela maior parte des-

appareceram, mas não n'esses tempos de lucla fratrici-

da entre conslitucionaes e miguelistas. Esses primores
artisticos deixaram d^existir na Madre de Deus bastan-

tes annos depois. .

.

O mosteiro da Madre de Deus é fundação da rainha

D. Leonor, mulher dEl-Rei D. João II. E o chronista

nos diz o seguinte:

clntentou a rainha edificar uma casa ou collegio de
Virgens que desprezando as vaidades do mundo, se ap-

plicassem ás doutrinas da meditação e contemplação para

conseguirem o grau de Santas entre os graduados do
Ceo.

«Vestia esta exemplar rainha o habito da Terceira

Ordem Seráfica: e para mostrar que mais subia de ponto

o amor com que respeitava o seu e nosso Santo Pa-

triarcha, ideou um mosteiro de filhas suas. debaixo do
instituto e regra primeira da matriarcha Santa Clara.

Cuidou logo de pôr em execução sua santa idèa. E co-

mo possuisse um palácio n'esia corte entre a egreja de
Santo Eloy, de cónegos regulares do S. João Evange-

lista e a parochia de S. Bartholomeu, n'elle delineou a

fundação por lhe parecer competente ao seu destino.»

O convento franciscano da Madre de Deus foi obra de

D. Leonor, mulher del-rei D. João II. a qual ideou um
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mosteiro de filhas do patriarcha S. Francisco, debaixo

do instiluto e regra primeira da malriarcba Santa

Clara.

Comprou em 1309 para tal fim umas casas, a pouca

distancia de Xabregas, mandadas ali fazer por Álvaro

da Cunha, e nas qnaes morava sua mulher D. Ignez, já

viuva, u unias hortas annexas conhecidas vulgarmente

pelo nome da Concha, e principiou-se o mosteiro, de-

pois de obtida licença do papa Júlio II.

A i3 de junho de ]o09 se deu principio á egreja,

que mais tarde ficou sendo casa de capitulo, a qual so-

iemnemenle foi benzida em "l^i de junho de 1509 pelo

arcebispo de Lisboa D. Martinho da Costa.

O vigário provincial fr. André da Guarda, um dos de-

finidores, enlre os quaes se achava fr. Affonso de Por-

tugal, confessor da rainha fundadora, tomou na sua

obediência o mosteiro por um termo que assignaram

em 8 d'oulubro de 1510.

As fundadoras vieram do convénio de Jesus de Se-

túbal. Seus nomes Soror Collecta, abbadessa: soror Isa-

bel de Bethania; Soror Antónia da Trindade: soror Ma-

ria da Columna; soror Margarida; soror Maria de Je-

sus; e soror Francisca.

O convento era destinado para 20 freiras, mas a rai-

nha D. Catharina, mulher de D. João III, com hcença

de Pio I. em 1507, elevou o numero a 30. .\ rainha

fundadora aqui viveu muitos annos, e entre as freiras

ficou interrada.

El-rei D. João III mandou desfazer a egreja antiga,

construir ouira de novo, e juntamente uma rica sacbris-

tia e o segundo claustro. Prohibiu que se fundassem

casas junto do mosteiro, e lhe fez outras mercês. To-

mava um tão alto conceito (diz o chronista adiante cita-

do) das virtudes d'aquellas freiras, que, quando entra-



104

va na clausura, se prostrava de joelhos diante dos reli-

giosos, e a cada uma d'ellas tomava a benção.* E se

mandou retratar a si e á rainha sua mulher em dois

quadros que se acham no coro.

D. Sebastião tembem o frequentava a miúdo. A prince-

za D. Joanna, mãe d'este rei, deixou a este mosteiro o

seu vestido de velludo roxo guarnecido d'oiro, com o
qual entrara em Portugal.

A infanta D. Maria, filha d'el-rei D. Manoel, alli se

entretinha a enfeitar os aliares.

El-rei D. Pedro II também o frequentava, mas esqui-

vava-se a ser visto das freiras. Uma mandou perguntar

a causa d'esla esquivança, e rei deu em resposta:

Que fugia das freiras por intender lhe estavam ven-

do o seu interior.

A freira porem accudiu promptamente:
Que se ellas viam ao perto por dentro, não deixariam

também de ver ao longe, por dentro e por foral

Todavia quando foi para a campanha a favor de Carlos

III foi-se despedir d'aquellas freiras, e tomou a benção

a uma freira preta, mulher de virtude, por nome Ce-

cília.

El-rei D. João V fez a este mosteiro grandiosas es-

molas. Quando ia para as Caldas, Geavam sempre ace-

sas duas tochas diante da imagem da Senhora da Madre
de Deus.

A rainha de Hespanha, filha de D. Marianna d'Aus-

tria, mandou também de presente a esta Imagem o ves-

tido que lhe servira no dia da sua acclamação. E eram
tão vulgares as visitas das pessoas reaes a este mostei-

ro, que uma freira velha, batendo com a mão nas cos-

* Fr. Jeronymo de Belém: ChroDÍca Seráfica da Santa Provín-

cia dos Algarves. Lisboa, 1755.
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tas a el-rei D. João III lhe gritou: Re?j fora, Rey fora;

querendo com islo dizer que as pessoas reaes aparta-

vam frequentemente as freiras das suas devoções, e

exercidos religiosos *. E estas devoções eram avivadas

pelo grande numero dMndulgenciasqueos summos pon-

tífices tinham concedido a tal convento, e que se podem
ver no cap. VI do III vol. da mencionada Chronica. E
eis porque fr. Jeronymo de Belém exclama:

a Esta liberalidade com que a Sé Apostólica attendeu

a esle mosteiro, de tal sorte fez radicar nos corações

dos fieis a devoção á Igreja, e prodigiosa imagem da

Mãe de Deos, como se vê em todos os sabbados do

anno, e nos domingos desde a septuagessima até á Pas-

choa da Ressurreição, que parece um lausperenne con-

tinuo a sua frequência.

Para estes dias, vulgarmente chamados, Sabbados e

também Domingos da Madre de Dens, ha outras parti-

culares indulgências concedidas ás relíquias dos Santos

expostos á veneração do povo; e nos mesmos sabbados

ha sermão.

Os beneficios dos reis de Portugal a este mosteiro

foram contínuos. A rainha D. Leonor comprou aos fra-

des loyos uma fonte d'agua que estes possuíam em Xa-

bregas, e por ella lhes deu um ornamento de brocado

em loiO. Fez a rainha á sua custa o encanamento. E para

conservação d'este mandou el-rei D. Sebastião em 1568

que todas as arvores que se achavam místicas com os

canos da agua fossem cortadas, sendo primeiro avalia-

das e pagas a seus donos.

E a rainha D. Catharina, mulher de D. João III, para

augmentar mais esta agua, comprou em 1572 a João

1 Id. id. pag. 14. 1755. vol. III. pag. 2.
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Godinho um poço cl'ella. que tinha em uma quinta no
valia de Chellas, havendo antes feito em 15(36 mercê
ao mosteiro de outro poço d'agua que se achava em
um olival pertencente a Francisco Bravo, a quem o com-
prou dando-lhe por elle uma morada de casas.

E ainda comprou outra fonte que possuia em uma quin-

ta sua D. Gaspar de Muz, por áOo mil réis. E o lau-

demio de sessenta mil réis foi pago ao convento de
Santo Eloy, a quem era foreira, em 3 de julho de
4009.

El-rei D. Manuel por um alvará passado em Évora
em 1509, e confirmado em 16:24, por seu filho, mandou
que ninguém podesse fazer casas desde este mosteiro

até o de Xabregas. Em io2G. por carta assignada em
Alcochete privilegiou D. João 11! e isentou de lodos os

cargos do concelho ao tintureiro que tingisse veos para

as freiras d'este convento.

Previlegiou dos, mesmos encargos a outro homem
que pedisse esmolas para esle mosteiro *, e ainda a ou-

tro .que as pedisse no Algarve. D. Jorge, filho de D.

João II também isentou dos mesmos cargo.s em 15^6
aos mamposteiros que andassem a pedir esmolas para

este mosteiro, e o mesmo praticou D. Aflonso, dlho

d'el-rei D. Manuel.

N'este mosteiro o beaterio esteve sempre do seu re-

quinte, 8 são innumeras as lendas que se referem.

«Na occasião (pag. 585) em que a imagem da Mãe
Deus costuma ir em procissão de retiro para o interior

da clausura, querendo uma freira por nome soror Cla-

ra concertal-a com um interior vestido, se ajustou com
a sachrislãa, para que, fechadas ambas no coro, exa-

1 A laes homens dava-se o nome de mamposieiro.
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minassem á sua satisfação a matéria, de que era for-

mada, por desconhecida. Entrou soror Clara a descoser

o interior vestuário da Sentiora, e ao mesmo tempo se

achou cega, e a sachristãa com um tal tremor qpe pare-

cia tirar-lhe a vida. N esta confusão, sem huma poder

acudir á outra, e sem se poderem dar a conselho, levan-

lou a sachristãa a voz dizendo

:

Basta, não examineis, que morro.

Contrita de sua ousadia, e humilhada aos pés da Se-

nhora, lhe pediu perdão do seu excesso.

Em summa ioda a vida d'esta freira foi um continuo

padecer, ale que a morte a roubou ao martyrio em
janeiro de 1717.

Teve esta freira uma discipula Soror Maria Magda-
lena de Jesus, nascida em lOGO, cujas virtudes a Chro-

Dica também muito encarece.»

Sendo ainda muito menina a trou.xe a esle mosteiro

uma tia sua chamada D. Jeronyma Lobo, pela festa do
Natal; e levando-a as religiosas ao presépio, como se

alegrasse com a presença do Menino recem-nascido, o

depositaram em seus braços, de que ella muito gos-

tou, e retirando-se saudosa de tão amável presença para

casa, porque seu irmão 1'edro de Figueiredo a oífendeu

no berço, em que tivera o Menino, o sentiu com ex-

cesso, não pela dôr, que lhe causou, mas por haver

estado n'elle o seu Divino Esposo.

Desta occasião lhe ficaram tão anciosos desejos de

ser freira n'este mosteiro, que d'ahi por diante não

queria lhe fallassem em outra matéria; e para mostrar

que n'esta casa lhe havia disposto a Providencia o theatro

das suas misericórdia, pedia ás suas parentas a trou-

xessem á Madre de Deus, onde só encontrava os melho-

res divertimentos.

Sahindo um dia do mosteiro, tão grande foi a sua
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saudade, por não ficar n'elle, que cahio enferma e,

com facilidade perderia a vida, se n'esta doença não ti-

vesse repetidas visitas da Senhora, que lha segurava

para complemento de seus anciosos desejos.

Chegaria n'este tempo á edade de quatro annos; e

com muito acordo disse hum dia, que a Senhora Madre
de Deus a visitara, dizendo-lhe que havia de conseguir

saúde.

Tendo já cinco annos d'idade foi ver a procissão dos

Passos, acompanhada d'uma tia sua que depois recebeu

o habito em o convento de Santarém; e n'esta occasião

lhe succedeu o caso seguinte, que sempre teve muito

de myslerioso.

Quando passava a sagrada imagem do Senhor, alvo-

raçada a menina com a sua vista, voltou para a tia di-

zendo :

Olhe, minha tia, não ovve o que me diz aquelle Se-

nhor'? e perguntando-lhe o que dizia, respondeu, que

que voltando os olhos para ella dissera

:

. Quando haveis de ir, minha Capuchinha, para a Ma-
dre de Deus? Este caso se fez publico na Côrle, e a

mesma menina, sendo já religiosa, assim o referia com
grande consolação da sua alma.

Em quanto não chegava aos sele annos para educan-

da n'este mosteiro, ia desafogar seu coração ao de San-

ta Mónica, onde passava alguns dias em companhia da

madre D. Paula de Castro, sua tia; e em hum d'elles

lhe succedeu o caso seguinte.

Poz os os olhos em um quadro de Jesus, Maria e

José, e advertido que o Menino estava descalcinho, en-

ternecida de ver sem sapatos seu Esposo Divino, a to-

da a pressa descalçou os seus, e com innocencia en-

graçada lhe fez d'elles offerla para reparo do frio (593).

Assistindo com seu pai em uma quinta do Campo
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Grande, pediu a seu irmão Henrique de Figueiredo, de

pouco mais annos que os seus, que a trouxesse a este

mosteiro.

Conveio o irmão no ajusle; e sahindo ambos de casa,

sem saber para onde dirigiam os passos, vieram os

dois innocenles caminhando por onde o amor lhe mos-
trava o caminho.

Em grande distancia já da quinta os encontraram al-

gumas pessoas, que logo foram dar aviso do que se pas-

sava: e sendo conduzidos a casa, se queixava a meni-

Da de lhe atalharem os passos, quando ella mais des-

velada os dava em seguimento de seu Amado (594).

Obteve-se á vista de taes desejos, ura breve de Ro-

ma, e a menina entrou para o mosteiro da Madre de
Deus antes dos 7 annos d'edadel

Á sabida de casa lodos choravam, só ella pedindo

que a enfeitassem, dizia:

«Que vinha a ser Santinha, e Esposa do Menino Je-

sus! (595).

Á porta a esperavam as religiosas com a engraçada

imagem do Menino Jesus, e, apenas a nova esposa lhe

poz os olhos, com apressados passos se foi abraçar

com elle, sem querer largal-o a quem lh'o entregou, e

depois exclamou:

«Meu Esposinho, já sou toda vossa até morrer, e vós

lodo meu para uma eternidade» (pag. 596).

«Mandaram-n'a um dia apanhar umas flores á cerca;

e andando-as ella colhendo, e lambem algumas murtas,

no sitio, a que chamam do Monte Alverne, entre as

mesmas murtas lhe appareceu a melhor flor do campo,
como na edade de ires annos, tão bello, formoso e en-

graçado, que a sua vista lhe roubava o coração.

Alvoraçada a amante esposa com e visão, e attrahi-

da do amor a seu Esposo Menino, correu logo a abra-
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çar-se com elle, para se lograr das suas caricias; mas
com tão pouca ventura, que quanto mais o seguia, elle

mais se retirava, occultando-se entre as murtas. Desfa-

zia-se em lagrimas a saudosa esposa, e por isso mes-
mo Itie fugia o amante Esposo, porque gostava de seus

excessos, mas deixando-se emfim apanhar como flor,

deixou logo em desmaios a esposa, que como lhe fal-

tasse a caulella da outra, que tendo-o, o não largou,

no mesmo ponto se soltou de seus braços, muito ape-

zar da sua saudade.

Aqui se augmentou esta, com a expressão de novas

lagrimas e como outro memorial de sua pertenção ; mas
sem lhe valer o excesso, ainda era mais viva a dôr na

perda do seu amado, que por lhe roubar o coração, a

deixou sem alentos.

Com esta magua foi logo buscar sua mestra, a quem
referiu o successo, pedindo-lhe remédio para tão gran-

de aíílicção, ao q-ue ella com prudência lhe respondeu,

que o buscasse dentro de si, onde logo o acharia. Bem
entendeu a innocente menina o conceito, mas com sin-

ceridade replicou dizendo:

«Eu ca o sinto no meu coração, mas aquelle que se

me perdeu nas murtas, era muito lindo e bello, e não

posso socegar n'este cuidado (pag. 597).

Padeceu muito com os confessores, que nem todos se

entendiam com ella; uns por falta de paciência, e ou-

trus pela dureza de condição; e só podia respirar no

confessionário, quando se encontrava com algum dotado

de prudência, alfabilidade e brandura, que, como não

tinha ainda muito que cortar, se lhe faziam mais sensí-

veis os golpes da aspereza (598).

N'esta formalidade de vida passou os oito annos de

educanda.

Aos 15 annos tomou o habito de noviça. E o P. Fr.
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Anlonio das Chapas dizia d'esta f;illando com a mestra:

Tem vossa mercê uma noviça de quem eu tomara ser

discipulo: louvado seja Ueus. que tanto se mostra em-
pentiado com esta alma! (589).

Falleceu uma reli^iiosai sua pariicnlar ami^ía ; e por-

que fm vida leve algum defeito contra o voto da potjre-

za, com a sua ardente caridade solicitava a serva de

Deus allivio de sua alma, livre das pennas do Purgatório.

Um mez inteiro orou por ella ; e em todas as noites

chegava a defunta á sua cama embrulhada em um ha-

bito pdbre, rolo e despre/ivel. pedindo lhe se lembras-

se de sua pobreza, e grande necessidade que padecia.

Para satisfazer á suppíica se levantava da cama, e re-

colhendo-se a uma casa retirada, ali tomava uma rigo-

rosa disciplina, e gastava largo tempo em orar por aquella

pobre alma. a qual sabia da sua presença, como gos-

tosa e satisfeita pela esmola e sulTragio (1503).

Ordenou el-rei D. Fedro II ao irmão doesta freira Pe-

dro de Figueiredo, que fosse cavalleiro em um dos dias

da tourada no Terreiro do Paço na presença d"esle rei,

rei. e o cavaikiro procurou sua irmã pedindo-lhe suas

orações para o seu bom successo ; e, depois de infor-

mada do dia e hora, em que havia de sair ao curro, o

despediu com a certeza de ser bem succedido, conííado

na misericórdia do Senhor.

Confiado o fidalgo cavalleiro na promessa de sua ir-

mã, sahiii ao curro; e cnm tanta felicidade, que cada

sorte que fazia, era uma vida que tirava.

Advertindo no demasiado valor e fortuna, poucas ve-

zes vistas entre forças tão desiguaes, b. Pedro mandou
retirar o cavalleiro dizendo:

Por alli anda a freirinha da Madre de Deus! (605).

Um dia, em que, por muito opprimida, pediu ao Se-

nhor, do intimo do coração algum soccorro para tanta
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miséria, alcançou de sua infinita bondade esta resposta:

Eu não pedi a meu Eterno Pai que me tirasse da cruz,

antes morri n'ella por teu amor (pag. 6U).
Haviam-lhe mandado umas tigelas para o ministério

da comida dos pobres (613); e ao tempo de mandal-as

entregar á abbadessa, sentiu mexer com ellas.

Reparou e viu que o mau hospede eslava assentado

junto da sua cama com as ligellas nas mãos, e pondo-as

á sua vista ; ou para lhe lembrar o seu ministério, in-

citando-a á vaidade, ou para lhe meller alguma sug-

gestão de apego em cousa de tão pouco valor.

Mandou logo as tigelas á prelada, e n'esta forma fez

desapparecer o tentador, que, supposlo lhe causou al-

guma turbação no principio, conhecido o enredo, o fez

despedir confuso.

Depois de receber todas as absolvições da Ordem,
Bento, e Carmo, de quem tinha os bentinhos, e da Ter-

ceira Dominicana, a horas das vésperas do seráfico Pa-

triarcha do anno de 1724, entregou sua alma ao Se-

nhor com semblante alegre e risonho, na edade de 63
annos.

A madre soror Francisca de S. Jozé, que padecia ao

tempo do fallecimento da serva de Deus, um grande

diííluxo que lhe impedia toda a cabeça, com falta de res-

piração, chegou aíilicla ao esquife, em que se achava

disposto o seu cadáver, e, pondo no rosto a sua mão,
logo ficou desembaraçada e livre da queixa (pag. 624).

Na villa da Mouta se achava uma mulher chamada
Brígida Maria do Espirito Santo no aperto de um parto,

com dores de três dias, sem poder lançar a creança.

N'este perigoso confliclo lhe applicaram um escripto da

própria letra da serva de Deus, com tanta felicidade que
logo se verificou o prodigio, lançando a creatura com
feliz successo.
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D. Felícia Correia, mulher irAgostinho Soares, estan-

do rauilo enferma com intensas dores de gotta arteri-

ca em uma mão, que de nenhuma sorte podia mover,
applicando lhe com grande fó outro escripto da letra da

madre soror Maria da Purificação, logo ticou livre das

suas dores.

A madre soror Brites da Conceição era filha de D.

João de Mascarenhas, conde de Sabugal, entrou para a

Madre de Deus em 1079 com 12 annos d'edade.

Com 15 annos d'edade recebeu o habito de noviça

em 1082.

Por conta da sua natural graça e esperteza summa
padeceu suas mortificações com sua mestra a madre So-
ror Maria Antónia do Sacramento que por impertinente

tratava a soror Brites com demasiada aspereza, faltan-

do-lhe a prudência em disfarçar alguma puerilidade, co-

mo resuitancia dos poucos annos.

O fechar uma janella do coro com algum estrondo,

era bastante culpa para grande castigo: e um levantar

de olhos, por descuido, provocava logo a penitencias,

pag. 616. Falleceu em 1727 com sessenta annos de
edade.

Soror Anna de Jesus Maria, chamada no século D.

Maria de Faro, era filha de D. António de Castello Bran-

co, conde de Pombeiro, e nasceu em Lisboa no anno de
1697.

Sua mãe era extraordinariamente desabrida para com
esta filha, e diz o chronista (618) que assim a prepa-
rava para a vida de convento.

E com effeito levou-a contando apenas 5 annos d'eda-

de— para a Madre de Deus em 1 7 de setembro de 1 702.
Ao entrar exclamou a menina:

«De ninguém trago saudades, porque só venho abra-
çar-me, e entregar-me toda ao meu Esposioho.»

VOLUME III 8
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Passados, porém, dias foi perdendo a côr do rosto, e

as religiosas se persuadiam que comia barro, e para

lhe tirarem o costume Ibe palpavam o sangue com ri-

gorosos castigos (619).

Professou esta freirinha em 4712, e depois gostava

que lhe chamassem gato, pelo seu retiro, a que logo

respondia:

Deixem-me esconder para não arranhar (621). Mor-

reu de bexigas em 1729.

A madre soror Maria Josepha de Jesus era filha de

D. Diogo d'Almeida e de D. Luiza Maria da Silva.

Foi desde tenros annos metiida no convento de Santa

Clara de Lisboa, depois passou para as Commendadei-

ras de Santos, onde esteve 4 annos.

Fugiu, porém. d'aqui, e foi introduzir-ae no da Ma-

dre de Deus (622).

O que mais a mortificou na sua vida foi a secura dos

confessores
; que .por menos advertidos, ou por lhe pro-

varem a paciência, ao mesmo tempo em que reconhe-

ciam a sinceridade e pureza de seu coração, a m.ortifi-

cavam quanto podiam (624).

Apezar de se entregar a todo o género de mortificações

e penitencias, falleceu com 80 annos de edade em 1729.

A madre soror Jeronyma das Chagas era filha de Luiz

de Oliveira da Costa e de D. Luiza d'Albuquerque, de
sangue illustre.

(}uando seu pai lhe fallou em casar com um primo,

respondeu que já tinha um noivo no convento.

Entrou, com eíTeito, para a Madre de Deus em 1767.

Quando a Communidade tinha feijões cosidos somente
em agua, fazia d'elles provimento para toda a semana.
Nos jejuns ainda era maior a sua austeridade, se é que
a pôde haver em quem jejuava por vida e comia por
ooças.
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Teve especial dom das lagrimas.

A madre soror Maria Michaela dos Anjos era de famí-

lia mui illustre. pois teve por pães D. Francisco d'Aze-

vedo e I). Maria de Brito e Noronha.

Esteve primeiramente no convento de Santa Clara de

Villa de Conde, mas d'este sahiu em 1667 para a Ma-
dre de Deus.

O padre Fr. António das Chagas, seu director espi-

ritual, dizia d'ella:

Que soror Maria Michaela era uma das almas que elle

mais amava em Deus.

Apezar de lambem se entregar a todo o género de

penitencias viveu 80 annos, fallecendo em 1733.

E um servo de Deus assegurou á Communidade.que
a venerável soror Maria Michaela dos Anjos, subira da

cama para o Céu (633).

Era o Convento da Madre de Deus um dos predile-

ctos da fidalguia, e a madre soror Isabel do Espirito

Santo foi o que preferiu.

Era filha de Pedro Salema de Carvalho, e de D. Mar-

garida da Cosia Solto Mayor.

Pela morte do irmão entregou-lhe o pae o governo da

casa, que era na villa de Vianna no Alemlejo, e de cin-

co irmãosinhos.

Mas sendo enviado para o convento d'aquella villa o

commissario dos Terceiros fr. Manuel das Neves, prin-

cipiou a confessar a futura freira da Madro de Deus, e

fez também com que ella fosse terceira.

Mais tarde veio para a Madre de Deus, dizendo adeus

a tudo quanto pertencia ao mundo.
E foi tanto do agrado de Deus que este lhe mostrou

a alma do seu confessor fr. António de S. Jozé parti-

cipando da gloria (635).

E o demoDÍo tinha tanta raiva a esta freira que: «certo
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dia andou com ella aos boleos em casa, arremeçando-a

pelas paredes, e com tal violência, que, qnando se lhe

foi acudir, a acharam tão maltratada, que em braços a

levaram para a enfermaria, onde esteve um anno, pas-

sando dores tão cruéis, que nem de noite nem de dia

a deixavam socegar (636).

A madre soror Mariaona da Conceição, filha do con-

de Diogo Lopes de Sousa entregava-se continuamente

ás mais acerbas penitencias, e todavia morreu com 75

annos de edade.

Soror Maria Luiza da Conceição, Luiza de Castro,

era filha do conde de Vai de Reys D. Nuno de Men-
donça e de D. Luiza de Castro.

Tendo a menina 3 annos de edade, observou que pen-

dente em uma cisterna da casa estava uma pouca de

fructa a esfriar; e por não esperar que lha dessem ou

tirassem, subiu ao bocal da cisterna para fazer uma
preza.

Chegou n'esle tempo uma serva da casa : e vendo a

menina suspensa no ar, se assustou com a evidencia do

perigo de submergir-se nas aguas, ao que ella respon-

deu sem susio algum, que uma senhora vestida de bran-

co lhe dera a mão para não cahir.

Verificou-se o prodígio: porque, sendo levada a me-
nina á egreja da Penha de França, apenas vio a ima-

gem da Senhora com o mesmo vestido, disse ser a mes-

ma que a livrara do evidente perigo de cahir na cis-

terna (642).

Por morte da mãe ficou esta menina entregue ao cui-

dado de sua irmã D. Luiza, que depois foi condessa de

S. Thiago, a qual a creou com tanto rigor: «que mais

parecia verdugo da innocencia, que irmã do mesmo san-

gue.

Os castigos eram tão ásperos, como contínuos, com cau-
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sa e sem ella; de sorle que em uma occasião a pren-

deu pelos cahellos ao seu leito (G43).

Sendo o conde de Vai de Heys nomeado governador

do Algarve por D. Pedro II, mandou sua Giba para a

Madre de Deus em 1C68.

Aqui, quando a menina eslava com muito somno. uma
irmã — a madre Margarida da Trindade, lhe cravava al-

finetes na sua innocenie carne, ou a despertava à força

de cruéis disciplinas (Gi4).

Apesar, porém. d'isto e de muito mais, não quiz dei-

xar a Madre de Deus, e n'esle mosteiro professou em
167G.

O dia, porém, em que esla freirinha se entregava a

maiores morliticações. era aquelle em que o arcebispo de

Braga seu irmão D. Rodrigo de Moura Telles mandava
na egreja d'este convento celebrar a festa dos Desposo-

rios da Senhora com S. José. Occupou o logar de en-

fermeira, refeiloreira, porteira menor, e maior, sachris-

tã, vigaria da casa em dois treennios, e eram tão notó-

rias suas virtudes que em 1717 fui procurada para fun-

dadora do convento da Madre de Deus de Guimarães.

Partiu esta de Lisboa acompanhada das mais religio-

sas nomeadas em 18 de maio de 1716 com ião grande

saudade das suas freiras que a não se tratar com todo

o segredo a sua sahida, seria difíicultoso o conseguir-

se, por não perderem sua amável companhia, pelo

muito que se interessavam nos seus bons exemplos.

Acompanhavam também a venerável madre fundadora

o padre pregador fr. António do Encarnação, e D. An-

tónio Mascarenhas, irmão da condessa de S. Thiago,

sobrinha da mesma Madre soror Luzia; e sendo rece-

bida em todas as regras nos mosteiros, aonde chegava,

com toda a distincção devida à sua pessoa, em nenhum
quiz admiltir os festejos de musica e instrumentos, com
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que a politica religiosa pretendeu applaudir sua chega-

da, dizendo: Que uma pobre freira capucha não éra

merecedora de similhantes obséquios.

Pouco convencidas d'estas humildes demonstrações

as religiosas da Castanheira, com o pretexto de uma
sonata ao Divino, procuraram gratular a sua hospeda,

a qual persuadida de suas instancias, se deu por obri-

gada a fazer acceitação da olferta, bem desempenhada
em um devoto acto de contricção em verso, de que ella

muito gostou pelo boa consonância da letlra

A 28 do próprio mez de março chegou á cidade do
Porto, onde a esperavam seu irmão, primaz de Braga,

e o bispo da mesma cidade, com distinctos apparatos,

tão próprios da acção, como alheios da sua modéstia.

O mesmo desempenho mostrou a villa de Guimarães,

aonde chegaram na primeira oitava da Paschoa, a 13

d'abril. E fazendo o seu egresso do mosteiro de Santa

Clara da mesma yilla, no meio de uma luzida procis-

são, chegaram ao novo domicilio, a cuja porta a espe-

ravam as recolhidas com tanto alvoroço, que por conta

das lagrimas correram os comprimentos das boas vin-

das.

A ludo assistiu o primaz, com parte do seu cabido,

e todo o da collegiada de Nossa Senhora da Oliveira,

clero, communidades religiosas, e a camará, com um
concurso de povo, que tudo fazia vistoso este solemne
acto.

Em a noite do referido dia 13 d'abril e nas ires se-

guintes correu por conta da villa o applauso e posse

da venerável fundadora com luminárias e repiques; e

o mosteiro nos três seguintes dias explicou o seu alvo-

roço com o Corpo de Christo Sacramentado e exposto,

rendendo-lhe os graças pelo singular beneficio, por tan-

tos annos desejado, e á força d'orações conseguido.
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Para este empenho e desempenho concorreu o pre-

lado com a pessoa e grandeza, qae se esperava de seu

animo generoso, e cora a musica de sua capella, e os

dois conventos, franciscano e dominicano, com os pre-

gadores da festa.

Concluiu-se a ultima noite com fogo de artificio, o

qual com suas línguas e tremulantes chammas fez pu-

blica n'aqnella villa uma das mais celebres funcções,

que lograram seus moradores.

O mesmo arcebispo benzeu o cemitério interior da

clausura, e no sabbado seguinte dedicado á Mãe de

de Deus, titular da casa, receberam as recolhidas o ha-

bito da primeira regra de Santa Clara, e com elle vi-

ram completas as esperanças de tantos annos, entre as

maiores contradicções.

No mesmo dia da posse se passou áquelle jardim de
20 plantas, na forma da bulia.

Concluiu o prelado todas estas acções com uma dis-

creta pratica, exhoriando aquellas novas plantas à prom-
pia obediência, que deviam ter a seus prelados, de
quem as fez súbditas por uma provisão sua que man-
dou ler publicamente, nomeando por abbadessa sua ir-

mã, soror Luzia Maria d^ Conceição.

A modéstia, humildade e silencio com que a madre
fundadora fez a sua jornada, eram a melhor prova de
sua virtude.

Não houve jamais pessoa alguma que lhe visse o
rosto; porque sempre e em todo o lugar que a encon-

travam com o seu veo descido, nem as religiosas dos

mosteiros por onde passava, puderam acabar com ella

o discorrer pela clausura, satisfazendo-se somente de
fazer via para o coro, e dirigir os passos para o sea

•aposento.

Estando já recolhida em o seu mosteiro, em obsequio
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á sua pessoa e do primaz, seu irmão, foi visitada das
principaes senhoras da vilia, que gostosas procuravam
ver a mesma, de quem publicava a fama tantas virtu-

des, 6 em sua companhia assistirem a todos os dias da
festa.

Em dia dos Prazeres da Senhora, a 20 d'abril, se fe-

chou a clausura, e deixando certas da sua protecção o
devoto arcebispo as religiosas e noviças, em quanto vi-

veu, não faltou á sua palavra, porque além dos gastos

da sua entrada, não se poupava aos precisos para o seu
sustento. *

Considerava-se a madre soror Luzia prelada e cabeça
d'aquelle novo espiritual edifício; e para instruir suas

filhas na santa e religiosa creação, lhes dispoz as re-

gras seguintes, tiradas do estylo praticado no seu mos-
teiro, e dos influxos de seu abrazado espirito, para que
em seus corações se ateassem os mesmos fervores.

Ordenou que desde a Paschoa até á Exaltação da
Cruz em setembro se despertasse ás cinco horas da

manhã, e no mais tempo do anno ás seis; e logo que
as religiosas chegassem ao coro, tivessem prompta uma
missa para ouvirem, a qual concluida, rezassem as ho-

ras canónicas, e no fira d'ellas tivessem hora e meia
d'oração, a que se seguiria a missa conventual.

Que se tocasse depois para a casa de lavor, onde ao
trabalho das religiosas lesse outra algum livro espiri-

tual.

O cardeal D. Henrique em março de 1579 fez esmola
a este mosteiro em cada anno de vinte e quatro moios
de trigo, dez moios de cevada, oito moios de milho,

quarenta alqueires de grão, e cento e quarenta pannaes

' Fr. Jeronymo de Belém: Chronica Seráfica, vol. III, pag.
651.
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de palha, e poucos dias depois lhes mandou dar annual-

menle a esmola de quinhentos mil réis em dinheiro, e

alem d'isto— ires arrobas de cera, uma pipa de vinho,

oulra de vinapre, outra d'azeile, quatro quintaes de ar-

roz de Valença, dois quintaes d'amendoas doces, seis

peças de figo branco, seis arrobas de passa assaria, cen-

to e cincoenta varas de roão.

E não satisfeito com taes donativos ainda depois lhe

mandou dar annualmenle tresentos mil reis pagáveis

do contracto que se tinha feito dos tratos e rendas das

ilhas de Gabo Verde e Hio de Guiné com António Nu-
nes, do Algarve, e Francisco Nunes, de Beja.

Este ultimo rendimento, porém, cessou mais tarde, e

por isso D. Pedro II em 1704 lhe accrescentou duzen-

tos mil réis cada anno de esmola, imposta nos ordiná-

rios dos contratos que d'ali por diante se arrematas-

sem, e em 170(3 lhe mandou dar annualmenle duas ar-

robas de cera, além d''aquella que já recebiam.

Era lambem esta casa mui frequentada por causa das

relíquias n'ella existentes.

Havia um santo sudário muito afamado que se dizia

ser uma copia do que se guardava na cidade de Turim.

Foi presente de Maximiliano I, primo da rainha funda-

dora *.

Mostrava-se no sermão de mandato em quinta feira

santa, para se satisfazer ao innumeravel povo que por

mar e por lerra concorria a veneral-o, para o que se

fez um púlpito fora da egreja.

Mostrava-se lambem ao sermão da Soledade, ao qual

assistiam os frades de Xabregas, que tinham ido na pro-

cissão do enterro, e também os frades loyos do Beato.

Tiravam-se entã<) muitas medidas d'elle, que as religio-

sas liberalisavam ás pessoas da sua estima.

Havia também um santo espinho dado pela funda-

\
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dora, a el-rei D. Duarle, e acerca cl'elle também ha len-

das que se poderão ver na pag, 29 da Chronica.

Estava collocado em um relicário d'ouro a modo de
capellinba, que pesou quatrocentos mil réis, e os de-

graus estavam cheios de relíquias de santos.

Havia também um santo lenbo formado de muitas par-

tículas que deram á rainha D. Gatharína, mulher de
D. João 111, a imperatriz D. Maria, irmã de Filippe II,

de Casiella, na occasião em que veio a Lisboa, e D.

Guiomar Coutinho.

Estava decentemente collocada em uma cruz de prata

de 3 palmos, e as qualro faces do pé se achavam guar-

necidas com ossos dos martyres de Marrocos e de Ceuta.

E alem d'estas relíquias havia muitíssimas outras, en-

tre as quaes se distinguia um relicário d'ouro, em for-

ma d'uma noz com uma relíquia do santo sudário de
Christo e oulra da sua columna. Havia também uma
tigellinha de pau por onde Sanlo António linha bebido.

Como D. João 11 e a rainha D. Leonor, sua mulher,

gostassem d'tíste sitio, e fizessem grande apreço dos fra-

des de Xabregas, tinham sua ordinária assistência em
um palácio seu, onde antigamente esteve oulro, que
em tempo de D. Fernando foi queimado pelos soldados

biscainhos, nas guerras de Portugal e Casiella, situado

entre o convento de Xabregas, e o mosteiro da Madre
de Deus, no mesmo logar, onde existiram depois as ca-

sas dos condes de Unhão.

Mandou a rainha fabricar uma fonte, na qual se vêem
gravadas em pedra a imagem de Christo com lettras

que dizem Da mihi hibcre. *

E no tanque da fonte se vê uma empreza de armas da

1 Fr. JERONYMonR Belém: Chronica Seráfica da Provincia dos
Algarves. Vol li. pig. 185.
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rainha, que é uma rede, a que os pescadores chamara
de rasio, para memoria do trágico successo do prín-

cipe D. João, que morrendo afogado no Tejo, em simi-

ihante rede o tiraram os pescadores n'este mesmo sitio.

Conservou-se esta fonte por muitos annos junto á egre-

ja da Madre de Deus, d'onde a mandou lirar D. Fran-

cisco de Sousa Calhariz, sendo presidente do senado e

a fez pôr defronte do adro de Xabregas.

No mesmo palácio existente, em que depois assistiu

a rainha D. Catharina, mulher de D. João lil, com seu

neto el-rei D. Sebastião, pretendeu a devota rainha di-

latar o seu generoso animo, continuando a sua serven-

tia para o convento e mosteiro; mas a esta obra poz

embargos a morte, deixando em memoria de seus pie-

dosos desejos os signaes de seus desígnios no próprio

risco do edifício.

A este mosteiro de Xabregas ia el-rei D. Sebastião

aos sabbados ouvir uma missa e ajudar a outra.

Este palácio tornou-se notável na historia pela visita

que n'elle- fez S. Francisco de Borja à mencionada rai-

Dha D. Catharina para fins políticos.

Teem os livros dito vezes sem numero que o cele-

bre imperador Carlos V querendo dizer adeus ao mun-
do, e entregar-se tão somente aos negócios de sua sal-

vação, abdicara em seu Qlho,e no convento de Yuste

se entregava ás peniiencais e macerações próprias dos

peccadores que arrependidos, querem depois da morte

entrar immediatamente no Ceu.

Porém o notável escriptor francez Mr. Mignet, pro-

vou até á evidencia que laes asserções estão muito lon-

ge da verdade. *

• M. Mignet : Charles Quint, son abdicalioD, son séjour et sa

morl au moDasière dYusie. Paris 1857.
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Carlos V não residia no convento d'Yuste, mas sim

n'um palácio, que ali linha mandado erigir, contíguo

ao mosteiro.

Não era humilde, pois tratava os frades com orgulho

e soberba.

Não se entregava ás abstin ncias, pois até fazia per-

der a paciência aos médicos, comendo acepipes e gu-

lodices que lhe arruinavam ainda mais a sua saúde es-

tragada, e chamavam a morte.

Não tinha dado de mão aos negócios mundanos, pois

era elle o conselheiro e guia de seu filho, a quem per-

tendia alargar os dominios já immensos, grangeando-

Ihe a coroa de Portugal.

E foi para tal fim que mandou ir a Yuste o jesoita

S. Francisco de Borja, outr'ora duque de Gandia, e ca-

sado com uma porlugueza.

O jesuita obedeceu. Apezar dos calores do estio, pois

corria o mez de agosto de i557 *, com os padres Dyo-

nisio, Bustamanle e o irmão Francisco Brionnes se poz

a caminho para Portugal.

O César depois de o ter abraçado, se retirou só

com Borja para um aposento.

Disse-lhe que de sua experiência e cordura queria

6ar um negocio, que importava á monarchia hespanhola,

na próxima esperança de unir Portugal aos reinos de

Castella.

Porquanto ainda que florescia o menino rei D. Se-

bastião, não passava comtudo de ser um fio delgado;

e que a parca estava no costume de cortar com duro

golpe os mais fortes calabres, que segurassem o peso,

e romper cadeias d'ouro.

1 Alvabo Cifuengos: La heroyca vida. virtude y milagres dei

grande S. Fraoeiseo de Borja. Madrid, 1717, pag. 283. iu folio.
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Disse-lhe que desejava muito que Portugal conside-

rasse condicionalmenle por successor, na falta do seu

joven rei, ao principe D. Carlos seu neto, segundo as

capitulações íeiías por occasião do casamento da rainha

D. Waria com el-rei D. Filippe II, e em conformidade

com a razão, que dá ás vezes o direiío natural.

Que não era tão irregular, nem tão odiosa esta em-
preza, que devesse turbar os ânimos portuguezes como
novidade antecipada; antes servia de freio, para que se,

(o que o Ceu não permiltisse) succedesse á vida d'aquelle

Adónis do seu século algum desastre, não houvesse al-

vorotos, nem fluctuasse nas ondas o vulgo, golpho sem-
pre inquieio, quando falia o tridente, ou o braço de

Neptuno.

Que, quando a razão não bastasse, e o interesse d'uma
e d"outra monarchia, não faltavam exemplos recentes,

que achavam fácil o caminho para a pratica d"esta em-
preza

;
pois os castelhanos tinham jurado el-rei de Por-

tugal D. Manoel por successor d'esta coroa, quando os

reis catholicos a honravam e a sustentavam na cabeça.

Que este negocio devia ser fiado somente do amor e

da prudência da rainha D. Calharina, e que se áe^ii

tratar no principio com um segredo quasi supersti-

cioso.

Borja inclinou a cabeça, e o César mandou logo a seu

secretario Gaztelu que escrevesse os despachos, os quaes

dessem fé juridicamente a Borja para com a rainha D.

Catharina.

O jesuíta poz-se a caminho para Plasencia, e d'ahi

para Portugal, fazendo caminho pela provincia do Alem-
tejo.

Havendo escapado d'um temporal na passagem do Te-

jo, foi em Lisboa recolher-se na casa de S. Uuque, d'on-

de a rainha o mandou para o palácio de Xabregas. Borja
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obedeceu, e a rainha lhe mandava todos os dias a co-

mida.

Ao terceiro dia foi o jesuita visitar o convento de Xa-
bregas, onde aconselhou aos frades a que não dormis-

sem n'aquella noite nas cellas da frente, pois estava

para rebentar um furioso vendaval, o que assim succe-

deu, rebentando um temporal tão furioso que as ondas

entravam pelas janellas do palácio e do convento, fican-

do mui fallado o setembro de 1557.

Algumas salas do paço ficaram arruinadas, e o anno

ficou sendo conhecido na historia pelo anno do ca-

tarro. *

Apenas Francisco de Borja se achou restabelecido

dos incommodos da jornada foi também beijar a mão
ao cardeal D. Henrique, e lodos ficaram persuadidos

que Francisco vinha visitar os collegios da Companhia
de Jesus em Portugal, pois era commissario geral de

Hespanha, e só a rainha D. Catharina soube da embai-

xada secreta, na qual deu largas audiências a Francisco

de Borja.

Ambos concordaram em que seria gravissima impru-

dência e contra os interesses de Castella um lai assum-

pto, pois não so parecia odioso contra a vida d'um rei

menino, mas até mesmo um agouro funesto para com
o vulgo.

Alem do que o infante cardeal ainda se achava com

1 Communicava-se o mar ainda n'aquelle9 tempos com o ribei-

ro, que corre junto á fonte da Samaritana, por onde entrava, e

entrou muitos annos depois, um braço d'elle, o qual distando

pouco do convento, e não havendo ainda para aquella parte, o
dormitório grande, esta foi a causa da ruina, que ainda hoje tes-

temunham alguns livros que se acham oa livraria para memoria
do seu naufrágio. Chronica I. pag. 187.
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robustez, e de modo tal que mais tarde ainda veio a

cingir a coroa.

E que se aquelle negocio chegasse ao conhecimento

do povo era de prever que mais ondas se levantariam

nos corações porluguezes, do que as que se ergueram

em a noite do temporal

E ambos então mandaram a Carlos V, em cifra com-
binada anieriormenle, os motivos porque o negocio se

tornava impraticável.

E no emtanto, para disfarce, Borja ia continuando a

visitar os collegios da Companhia de Jesus em Portugal.

E o imperador íicou tão convencido pelas razões apre-

sentadas pela rainha, que tinha chegado a dizer-lhe que

se o povo de tal soubesse, chegaria ao excesso de o

apedrejar, que escreveu immediatamente a Borja para

que não desse mais um passo a tal respeito, e traba-

lhasse para que tudo ficasse no mais profundo segredo,

e se retirasse immediatamente para Yuste.

Mas em 1560 veio outra vez a Portugal D. Francisco

de Borja, e residiu era Évora, em cuja cathedral pregou.

D'aqui veio a Lisboa, onde esteve cora D. Sebastião e

com a rainha D. Catharina. *

Xabregas, como todos os outros conventos, também
contou frades que davam nas vistas pelo beaterio, e

que morriara cora cheiro de santidade.

Porém o mais notável foi fr. José de SanfAnna, natural

dos Tancos, (perto d'Obidos) onde nasceu em 1653 ^

* Houve nVste convento um noviço por nome Álvaro do Ro-
sário, natural de Masagão, o qual, em 1692, entrando para no-

viço, pediu licença para comer no refeitório com um pé no chão,

e o outro no ar. O que Itie foi concedido. Clironica cilada, vol.

II. pag. 266.
* Fr. Jeronymo de Belém. Vida justiflcada do P. Fr. José de

Santa Anna. Lisboa, 1743.
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«Apenas correu a voz (diz o seu biographo,''a pag.

154) de que o servo de Deus eslava em agonia, (1731)

principiou a devoção dos fleis com tal concurso á sua

cella, que impedia as precisas sabidas e entradas dos

religiosos: uns se punham de joelhos á porta da cella,

e com as mãos postas lá pelo seu modo lhe rezavam;

e chegando-se depois, como podiam, á cama do servo

de Deus, lhe pediam a sua benção, e elle sem repu-

gnância, e com muita sinceridade lh'a conferia ; e outros

satisfeitos com o verem, depois de lhe beijarem os pés,

com muito trabalho se retiravam, pois não havia forças

humanas, que da cella os despedissem.

Este concurso foi ainda maior na terça feira de tar-

de; e entre elle se acharam certos cavalheiros, que por

mais conhecidos e devotos do servo de Deus, vieram a

visital-o nas ultimas despedidas ; e prometlendo-lhe

que com todo o cuidado e disvelo haviam de attender

ao culto e veneração da imagem do Senhor do Bom
Despacho (de que elle lôra grande devoto) e ao augmeo-
to.da sua irmandade, pois era a única lembrança, que
conservava entre a grande alllicção, em que se via; e

dizendo-lhe lhes succederia nos mesmos empregos o

successor da casa que lambem se achava presente, e

ainda era de menor edade, com muitas caricias o rece-

beu por largo tempo em seus braços, como intimando-

Ihe com palavras, mais nascidas do coração, do que
pela lingua proferidas, os seus piedosos desejos ; e em
premio da promessa que lhe fazia mandou dar ao mor-
gado um vaso de flores, que tinha na janella da sua

cella.»

Para desafogo da sua saudade (pag 165) se viu entre

todos uma sanla emulação sobre quem havia de se enri-

quecer com prendas suas ;
para este Qm se foram cons-

tituindo principaes herdeiros de suas pobres alfayas.
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querendo todos tudo, sem attenderem á qualidade das
cousas; porque uns, além do que muitos haviam feito

ainda em sua vida, levavam em retalhos o fiahito; ou-

tros os sapatos, outros os paiiiios menores, etc. de sorte

que sem deixarem prego em parede, até um prego, em
que estava pendurada a sua candeia, levou um religio-

so, por não achar já que levar.

Nj() custou pouco a defender a roupa da cama. ainda

que com seus cortes; mas essa mesma se repartio para

satisfazer aos piedosos desejosos dos interessados n'a-

quella pobre herança; e apenas poude reservar uma
túnica para o prelado superior.

«Pleiteavão os devotos seculares por entrarem com
os religiosos a partilhas, allegando que elles tinham di-

reito aos moveis do seu grande amigo, por ficarem com
prendas suas; e assim pedindo e furtando, ajuntavam o

que podiam; mas com allissima providencia, pelo que
depois succedeu com estas relíquias.

«O bordão, com que o servo de Deus andava pelo

convento, e sahia fora, reservou um religioso com muita

cautella para mandar a outro, seu tio, que padecia o

achaque de gotla, e tendo-se alguns dias escondido, em
quanto cessavão as deligencias, que por elle se fizeram

nascendo d'aqui não poucos sustos e temores, por se-

rem muitos os que desejavam possuil-o.

Um devoto secular, não achando já em que pôr os

olhos, teve mãos para tirar com o seu espadim um co-

vilhete, que de uma janella viu na do servo de Deus;

e ievando-o com grande recato para casa, linha-o em
uma gaveta fechado.

Em casa d'um outro estava também um bocado do
lençol, que havia servido na cama do servo de Deus,
mettido em um contador, e conservando evidentes si-

gnaes de immundicia, era suavissirao o cheiro que lançava.

VOLUME III 9
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Alé da poria, por Dão acharem mais que tirar, cor-

taram os seculares alguns fragmentos.

D*esles espólios participou a maior parle (i'esta côrle

e do reino, d*onde eram lantas as supplicas, que, quanto

mais se mandava, muito mais se pedia.

Composto e amortalhado o corpo do servo de Deus,

se deposilou na capellinha dos religiosos velhos da en-

fermaria, por Bear em pouca distancia da sua cella; e

pelas sete horas da manhã foi levado para o cruzeiro

da egreja, onde se depositou, até serem horas de se

lhe fazer o seu officio; e, concluindo elle, dar-lhe logo

sepultura, * como se praticara em funcções similhantes;

mas apenas se poude fazer o oCQcio do corpo presente

valendo m.uito o ser feiío no coro, porque na egreja,

se tal se tentasse, seria cousa impossível pelo concurso

do povo.

Logo que se divulgou a noticia da morte do servo

de Deus, foi tanta a gente que accudiu á egreja a vêr o

seu corpo, e a pedir reliquias que já não valia a pre-

venção das grades e portas fechadas para lhe impedir

os excessos e embaraçar seus impulsos.

Alli mesmo se lhe cortou grande parte do habito,

que em bocados iam levando aquelles que primeiro

chegavão; até que por ordem do prelado local se sus-

pendeu esta diligencia, por não ser decente em occasião

similhante tal repartição.

Praticouse na cella do prelado sobre esta matéria; e

assenlando-se que o enterro se não podia fazer de ma-

nhã pelo concurso do povo, e que de tarde ainda seria

peor, por se evitarem desordens e para satisfazer á de-

voção dos fieis, por conselho de pessoas doutas, pru-

Id., id., pag. 168.



I

131

dentes e entendidas se tomou a providencia de dar par-

te ao cabido da Sé Oriental para que, parecendo con-

veniente, mandasse fazer o exame permittido em direi-

to. Deu-stí ordem que se não sepultasse o corpo sem
se proceder ao exame.

Por ordem do cabido veio a este convento o dr. vi-

gário geral com os ministros competentes para proce-

der ao exame do cadáver do padre fr. José de Santa

Anna, em que se acharam todos aquelles signaes que
conduzem para a boa opinião da virtude de um servo

de Deus; porque sendo ja passadas 10 tioras se achou
com a mesma flexibilidade sem bafio, nem mau cheiro:

os olhos claros, e tão claros que abrindo-lhes o direito

se viu como em elevação, e depois de um breve espa-

ço por si mesmo se fechou.

As cizuras das sarjas se vião na mesma forma, em
que o ferro as abrio, conservando a mesma côr; sendo
sangrado por duas vezes, lançou sangue puro e liquido;

e em todo o cadáver se admirava um como natural ca-

lor. Finalmente, não tinha mais signal de morto, que o

estar desanimado.

Os ministros que procederam ao exame foram: dr.

Simão Lopes Cachim de Moura, deputado do tribunal

da venerável assembléa da sagrada religião de Malta;

Manoel dos Santos Mafra e André Pereira Telles de
Menezes, escrivães de Juizo Ecclesiaslico, de vários pa-

dres, e do dr. José Ferreira Neves, medico do conven-

to e dos infantes, e do cirurgião approvado José Bap-
tista, e se fez exame, desatando-lhe as mãos e esten-

dendo-lhe os dedos com o dito medico, se moviam, e se

endireitavam para o seu sitio natural, e o braço direito

se movia para Iodas as partes, e se estendia natural-

mente, tanto para a cabeça, como para baixo, para o

corpo; e o braço esquerdo se movia lodo para a cabeça
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naturalmeote, e só para baixo não se movia tanto como
o direito, e apalpado lodo o corpo, e a carne branda na-

tural, e as costas, e pernas aié ás polpas estavam quen-

tes com quentura como naiural; e mandando-lhe o des-

embargador provisor e vigário geral levantar a cabeça,

naturalmente se movia, e a parte do corpo superior; e

mandando-o picar na veia do artelho do pé direito, logo

lançou sangue puro, e ao depois soro; e abrindo-ihe a

veia com os dedos e apertando-lhe as veias lançou na-

turalmente sangue liquido, e ao depois soro; e picao-

do-o o mesmo cirurgião no sangradouro do pé esquer-

do, lambem lançou sangue puro da mesma sorte, como
da outra: como também as vezes que com os dedos se

Ibe abria a scizura, e lhe aperlavão a veia. O que tudo

entenderam o dito medico e cirurgião, que era preter-

natural, por serem passadas deseseis horas depois da sua

morte; e como fazendo-se-lhe exame com o olfato da

bocca vários sugeitos religiosos, o dito medico e cirur-

gião, como lambem o notário apostólico, e o escrivão

companheiro Manoel dos Santos Mafra, se lhe não per-

cebeu cheiro algum nem batio; e assim o dito muito

reverendo desembargador, provisor e vigário geral deu
licença para que no dia seguinte de manhã estivesse

exposto o dito corpo na egreja para a devoção do povo

n'elle louvarem a Deus nosso Senhor.

E n'esta forma houve o dito muito reverendo des-

embargador, provisor e vigário geral este exame por

feito, que assiguou e lodos os mais que deram suas fés

de passar todo o contheudo na verdade.

Francisco Manoel Amado Sanches, nolario apostólico,

e escrivão da relação e auditório ecclesiastico o escreveu

e assignou.

Francisco Manoel Amado Sanches. Cachim de Moura.

Fr. João do Sacramento. Fr. António de S. Thomaz,
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ex- provincial e examinador synodal. Fr. João de Santa

En^Tacia. saclirislão maior. Fr. Luiz da Conceição, pre-

sidente. O doutor José Ferreira Neves. José baptista

Teixeira. Manoel das Santos Mafra. André Pereira Tel-

les de Menezes.

Concluído o exame, vistas e ponderadas todas as cir-

cumstancias d'elle. cresceu de tal sorte a devoção nas

pessoas que se acharam presentes, assim ecdesiaslicas

como seculares e ainda da primeira nobreza da corte,

que alli mesmo se via uma santa emulução. desejando

cada qual ficar mais enriquecido com as prendas ou re-

líquias do servo de Deus: porque despindo-se-lhe o ha-

bito para satisfazer às piedosas supplicas de lodos, ne-

nhum se acommodava com pouco. *

Três cavalheiros, a quem coube grande parle do ha-

bito, contendiam sobre a sua repartição.

No sangue das sangrias se ensoparam muitos lenços,

e para lodos houve sangue; até o cercilio lhe ticou bas-

tantemenle reformado, porque um devoto sacerdote par-

ticular amigo do servo de Deus com uma thesoura e

com grande desfarce lhe cortou muita parte dos cabei-

los.

Composto logo o corpo, e com outro habito vestido,

determinou o doutor vigário geral, que para gloria de

Deus e consolação dos íieis, se expuzesse na egreja até

ao dia seguinte, que foi na quarta feira.

Era já n'esie tempo mais numeroso o concurso do
povo, que esperando impaciente esta resolução, apenas

sahiu o corpo para a egreja, como sahindo de si, e para

desafogo da sua devoção, uns tocavam contas para te-

rem e levarem, lendo-se prevenidos em comprarem

> Id., id., pag. 184.
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n'este dia muilos rosários; outros com instancia pediam

reliquias do hat)ito, e os que mais não podiam, se con-

tentavam com beijar-lhe as mãos e os pés.

Com grande trabalho chegaram os religiosos com o

esquife á egreja, pois não havia forças humanas que o

resguardassem.

Com o tumulto do povo até a mesma egreja experi-

mentou sua ruina, porque o lugar em que o esquife

descançou, se foi abaixo, abrindo-se uma grande rotu-

ra entre as pedras da capella mór; as grades do cruzei-

ro sahirão do seu logar, e as portas da egreja necessi-

taram de concerto.

Todo este concurso durou o restante do dia da quar-

ta-feira de larde; e ainda de noite foi continuando em
forma, que já dos logares visinhos da côrle vinha con-

correndo gente.

Mas para que de tanto povo junto se não seguisse

alguma desordem -e indecencia, recolheram os religio-

sos o corpo no mesmo esquife na capellinha do Senhor

do Bom Despacho no claustro, fechando-se á chave para

que a gente se retirasse, de cada vez mais se augmen-

tava a devoção com o interesse de verem aquelle vene-

rável deposito sem darem lugar aos religiosos para fe-

charem as portas e se recolherem.

N'esta mesma noite vieram muitas senhoras da corte

e do convento de Santos, a satisfazer seus piedosos de-

sejos, e por mais deligencias que se tizeram, não era

possival embaraçar o ingresso da clausura, pois com as

portas abertas entrava quem podia, e com ellas fecha-

óas amotinavão o convento, e quebravão as campainhas

da portaria.

Até que com muito trabalho, sendo já onze horas da

noite, se fecharão as portas, ficando o corpo na sua

mesma capellinha, e correndo-lhe auida sangue das san-

I
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grias do exame, do qual o aproveitarão alguns devotos.

Gora esta ainda que laboriosa providencia, poderam
desafofíar-se os religiosos, que já andavam cançadissi-

mos, e assim foram ás suas tioras a matinas, excepto

aquelles, que velavam sobre o corpo, passando a noite

inteira sem descanço.

Chegou também ao palácio a noticia do servo de

Deus, e a do exame do seu corpo e do grande con-

curso; e todas eslas demonstrações foram incentivo,

além do conhecimento que ja no palácio havia das vir-

tudes do servo de Deus, para commover a piedade do

magnânimo rei D. João V, o qual acompanhado do

principe dos Bra/.is. seu filho e do infante D. António,

seu irmão, veio a Xabregas na quinta feira, pelas duas

horas da tarde, a visitar o corpo, e não custou pouco a

sua entrada pela grande mullidão de gente; que a nin-

guém guardavam respeilo. mas rompendo como pu-

deram chegar ao corpo, disse de caminho S. M. que
ainda não vira concurso similhante.

Tinham a este tempo os religiosos depositado o cor-

po na expelia dos Terceiros, que fica no cruzeiro da

egreja. par,i melhor commodidade dos Officios Divinos,

e assim como poderatn. o toram depor na capella mór,

fazendo um estreito c;imiiiho, para que Suas Magesia-

des e Altezas pode<sem chegar.

Chegaram emfim. e postos três de joelhos, por um
largo espaço registraram o corpo; e depois de ouvirem
toda a relarfii) do exame e da sua morle, e louvarem

as maravilhosas obras de Deus no corpo d'aquelle seu

servo, fazendo e mandando fazer algumas observações por

certas pessoas da sua comitiva, lhe beijaram todos os pés.

Aqui se viu com uma incomparável ternura e edifi-

cação, a humildade mais profunda e de tanto exemplo
para os circumstantes.
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Concluída a sua visita, e finalizada, já a sua reveren-

ciai devoção, disse S. M. que queria assistir ás véspe-

ras por serem horas competentes de se cantarem.

Tocou-se o sino, e subindo Suas Magestades e Alte-

zas para o coro, feito o signal, se principiaram as vés-

peras, a que elles assistiram, fazendo em tudo as cere-

monias com a communldade, como se d'elia fossem os

mais perfeitos e exemplares religiosos.

Esperava-se também a raintia pela devoção que tintia

com o servo de Deus, pois, em obsequio seu, veiu al-

guns annos com os principes e infantes fazer oração ao

Senhor do Bom Despacho em dia da sua festa ; mas o

grande concurso suspenderia talvez seus piedosos dese-

jos e a sua cardeal devoção.

Finalizadas as vésperas, sahiram Suas Magestades e

Altezas do coro; e depois de registrarem o interior do
convento, se retiraram satisfeitos e gostosos da funccão,

deixado bem edificada e agradecida esta santa commu-
nidade com uma e outra honra, ambas muito próprias

da maior protector da Religião Seráfica.

Logo que S. M. e A. se retiraram do convento, que-

rendo os religiosos procederá funcção do enterro, para

melhor conseguirem o que intentavam, tomaram por ex-

pediente recolher o corpo do servo de Deus para a sa-

christia, para que de alguma sorte socegasse o povo,

que em grande numero ia crescendo.

Supérflua providencia, porque sahindo da capella maior

cora grande trabalho, e entrando para a sacbristia com
muito custo, nem na sachristia, nem na egreja se da-

vam a conselho os religiosos : na egreja, não, porque

estando o povo á espera do corpo, não foi possivel,

por mais deligencias que faziam os religiosos, descerem

o esquife dos hombros para o depositar na capella maior:

foram sahindo para o cruzeiro, e encontraram a mesma
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difficuldade; chegaram ao corpo da egreja, e muilo me-
ncs o poderam conseguir; sabiram ao adro, e finalmente

até á fonte Semarilana * e de cada vez se augraentava

mais o concurso, que poslo já a este tempo em duas

alas, com muitos maços de contas, que tinham os de-

votos prevenidos atiravam a eilas ao corpo para as to-

carem.

Aqui descançados e opprimidos os religiosos, larga-

ram u esquife ; e pegando n'elle dois cónegos e alguns

religiosos de fora que se achavam no concurso, obriga-

dos da mesma necessidade, foram tomando o caminho
da Madre de Deus, sem cuidarem para onde iam, nem
discorrendo quem os guiava, mas seguindo-os alguns re-

ligiosos de Xabregas.

Muito deu que cuidar este repentino, e não esperado

successo. porque nem o prelado do convento, nem os

religiosos, que estavam no coro, e das janellas obser-

vando o que se passava, podiam crer o mesmo que viam,

e muito menos obviar aquella não imaginada, e só pa-

recida desordem, com que da nossa egreja se levou o

corpo para fora.

A nossa egreja estava cheia de gente com a esperan-

ça de ver o corpo, quando voltasse: todo o caminho da

mesma forma, e todos com egual impaciência, que a

sua mesma devoção aíTIígia os ânimos de quem lhes ou-

via formar taes e tão disparatados discursos.

Abertas as porias da egreja da Madre de Deus, n'ella

se recolheu o corpo; fechando-se outra vez para impe-

dir o tumulto do povo, ainda isto não bastou, porque

concorrendo algumas senhoras da Corte, e em seu sé-

quito muitas pessoas mais, cresceu em bom numero o

i Id., id., pag. 191.
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concurso cora a santa ambição de venerarem depois de
morto aquelle com quem tiveram especial devoção em
quanto vivo.

Ali tiveram occasião opporluna os devotos e devotas
para tocarem contas, e fazerem no seu tanto o mesmo,
que n'esta egreja se havia feito; e ainda passaram a

mais, porque ate as unhas das mãos e dos pés lhe cor-

taram, e para tudo tiveram tempo.
D'estes despojos participaram também as religiosas,

pois tendo o deposito em sua casa, razão era se lhes

pagasse o funeral, que se não foi o que desejavam pelo

impedimento da clausura, foi mandando tocar muitos
rosários no corpo, e se lhes ajustaram bem as contas

da sua divida.

N'aquelle concurso da Madre de Deus se achou pre-

sente um insigne cirurgião francez, e por tal conhecido
n'esta Corte ; e observando este as mãos do servo de
Deus. por experiência da sua arte disse, que o cadáver

não linha corrupção, pois havendo-se passado já quaren-

ta horas depois do seu fallecimento, era bastante prova

para comprovar o seu discurso.

N'esle mesmo tempo se recolhiam Suas Magestades
e Altezas para o palácio, e entrando na egreja para visitar

aquella angelical imagem da Senhora, tiveram occasião

de ver o mesmo venerável cadáver, ficando ainda mais
edificados do que viam.

Gomo a tal excesso chegou a devoção ou a necessi-

dade que se fez precisa a providencia de recolher o cor-

po do servo de Deus em outra egreja, pareceu necessá-

rio em tal caso esperar o silencio da noite, para que
com melhor commodidade se fizesse o regresso com
elle.

Pelas dez horas da noite sahiu a communidade, tra-

zendo processioiíalmente o corpo com tochas acesas.
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ainda as luzes descobriram tanta gente, que o esperava

para o acompanhar, que sendo bem lar{^'0 o caminho,

apenas cabiam por elle os religiosos.

Ao entrar da egreja se achou grande diíTiculdade por

ser muito o concurso: e supposio que já a este tempo
tinha acendido á porta um ministro da justiça com os

seus olíiciaes, querendo todos e com todas as forças

impedir a entrada do povo, pondo ião pouco o seu res-

peito, que só elles ficaram de fora; e o mais é, que o

ministro se vio descomposto e cahido por terra, mas
sem perigar; antes gostoso da sua queda disse que ti-

vesse mão quem se achasse com forças mais vigorosas;

e celebrando todos a fatalidade entrou quem poude e

quiz.

Prevenidos, acautelados ja os religiosos pelo que na

tarde d"aquelle dia havia succedido, foram depositar o

corpo na capellinha do claustro, e ali fechado á chave

se guardou com lodo o recato até pela manhã do dia

seguinte.

Ficaram muitos religiosos de sentinella: porque a de-

cência, devoção e concurso da gente assim o pedia.

Ainda n'aquella noite se viu lançar copioso sangue

pelos narizes, e se lhe despiram e vestiram outros há-

bitos, que chegando já ao numero de sete ou oito, na-

da era bastante para satisfazer ás devotas supplicas dos

fieis, que não cessavam de pedir relíquias, e por esta

causa não custou pouco o fecharem-se as portas bera

fora de horas.

Na sexta feira de madrugada, e com as porias fecha-

das se procedeu ao enterro: e se os religiosos se não

acautelam n'esta forma; tarde dariam ao corpo sepul-

tura.

Estando já a communidade fazendo o ofTicio costu-

mado com funcções similhantes, chegou um caixão para



140

se melter o corpo, o qual mandava uma senhora visi-

nha do convento, e especial devota do servo de Deus;
mas reparandose era que fosse encarnado, de seda, e

com seus galões de ouro guarnecido, se soube depois,

que mandando a mesma senhora dizer ao prelado do

convento, que Unha devoção de fazer aquelle obsequio

ao padre fr. José de Sanl'Anna, e que desejava saber

de que côr seria mais decente, respondendo os prelados *

que se fizesse prelo, o portador ou porque Deus lhe

voltou a resposta, ou porque não percebeu o recado,

disse á senhora que o caixão havia de ser encarnado,

pois assim lhe havia ensinuado o guardião.

Fosse como fosse, n'elle se metieu o corpo, e antes

de se dar á sepultura, foi preciso limpar-lhe o sangue,

que em grande quantidade lhe corria em fio dos nari-

zes, tão liquido e vermelho, como se fosse de um corpo

vivo, e n'elle se ensopou um lenço, que com muito cui-

dado guardou um. religioso, e depois repartiu por al-

guns devotos; sendo este o ultimo espolio, que nos fi-

coi> do servo de Deus, ou o único alivio para enxugar

Dossas saudosas lagrimas.

Cora muitas foi sepultado o nosso bom irmão, e por

tal se lhe sinalou uma sepultura particular, e das mes-

mas, em que se costumam enterrar os padres, que fo-

ram provinciaes na provincia.

Passados alguns dias mandou pôr sobre a pedra da

sepultura Gastão José da Gamara Coutinho, particular

amigo do servo de Deus este letreiro :

Aqui jaz o servo de Deus fr. José de SanCAnna, que

falleceu a 18 d'Abril de 1731.

Concluida a funcção do enterro ao tempo de se abri-

^Id.,id, pag. 198.
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rem as portas do convento, era tão crescido o numero
da geme, que se ajiinlou ás vozes dos sinos, em quan-

to se dobraram, que de improviso se encheu a egreja,

claustro e capitulo em tal forma que os religiosos se

não podiam desembaraçar para acudirem ás suas obri-

gações.

Uns lamentavam o não poderem já ver o corpo do

servo de Deus, outros com instancias e supplicas pe-

diam relíquias suas com vozes taes e alaridos que amo-
tinavam o convento; e outros queixandose das relíquias

por haverem sepultado o seu bemfeiíor sem que elles

lhe dessem as ultimas despedidas; tudo isto faziam com
taes demonstrações de piedade e devoção que a toda a

communidade compungiam.
Inventou a devoção dos fieis o tirar terra da sepultu-

ra; e fazendo esta diligencia pelas junturas da pedra,

em lenços a foram levando em tanta copia, que se fez

precisa a providencia de se encher de ouira terra os

mesmos logares; mas sem cessar a mesma devoção, da

nova terra levaram repelidas vezes por mais diligencias

que se íizessem, para que a não tirassem.

Alguns mezes continuou nos fieis esta devoção, sen-

do também muito frequente a entrada das mulheres, a

qual se não podia evitar, ao menos de manhã pela fa-

cilidade do ingresso da egreja para os claustros; e por

stí não ouvirem suas desconcertadas vozes a bom par-

tido se accommodavam os religiosos, até que acudindo

o prelado superior a estes excessos, havendo chegado

a visitar a Província, prohibiu totalmente a entrada d'es-

le sexo

Ainda foi continuando a mesma devoção dos homens,
e na frequência das suas visitas se notaram cousas pro-

digiosas.

Horas e horas gastavam postos de joelhos sobre a se-
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pultura; e alguns d'elles beijando a pedra e applicando

o olfalo ás juncluras d'ella, sentiam sahir de dentro um
suavissimo cheiro.

Por aquelles mesmos logares se locavam contas, e

assim se continuou por muito tempo, até que pelo mes-
mo decurso d'elle ou por se acharem já bem satisfeitos

os devotos, se foi diminuindo em parte o seu excesso,

mas nunca ficou esquecida sua primeira devoção. Che-

gou esta a tal extremo que do próprio caixão se tira-

vam boccados de seda e alguns pregos dos galões que
o guarneciam.»

Outro frade xabregano que também aqui morreu com
grande cheiro de santidade foi um fr. Jacintho dos An-
jos, pregador e natural da villa de Serpa.

A este mandando-lhe o medico vestir camisa, vestio-a

com effeito, mas sobre a túnica. * Era tal a opinião que
formavam d'elle, que lhe cortaram pedaços do habito

para memoria certa occasião que em Villa dos Frades

no Alemtejo foi pregar.

E o mesmo lhe fizeram n'outras terras. E era tão

grande o conceito que d'elle faziam, que o próprio ar-

cebispo dEvora D. Diogo de Souza o tomou para seu

confessor em 1675.

Em 1079 foi mandado ir de Xabregas ao palácio para

assistir a uma enfermidade da infanta D. Isabel, tilha

de D. Pedro ií, e este mesmo pouco depois foi a Xa-

• Chronica pag. 200. Este mesmo frade, do qual já se fallou, e
que fazia inuuineraveis cura? com as seguintes receitas: Dez
réis de açúcar cande, dez réis d'^ mel rosado, dez réis de unguen-
to Apo!^ioiurum. dez réis de pedra hume, e um torrão de açúcar
da grandeza dn uma noz. Numa doença de D. AÍTonso VI foi man-
dado vir de Sines a Lisboa para ser consultado pelo monarcha
(pag 213). E o mesmo se repetiu mais tarde, pois lambem foi

consultado por D. Pedro II (pag. 214).
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bregas visitar fr. Jacintho, já a braços com a sua ulti-

ma doença, á qual succumbio em M de novembro de

1C79.

Mandaram que um pintor afamado por nome Felicia-

no, lhe tirasse o retrato.

«A"s vozes dos sinos concorreu o povo a venerar de-

pois de morto aquelle mesmo que em vida era lido por

santo: uns por beneScios e outros por compungidos sa-

tisfaziam sua devoção, tocando contas e íitas no corpo:

6 todos se queriam interessar em suas reliquias.

Celebradas as exéquias costumadas, se dispoz o en-

terro para as quatro boras da tarde, por tal ordem que
mais parecia triumpho de homem vivo, do que funeral

de religioso defunto.

Pegaram no esquife com consolação de muitos o ar-

cebispo de Évora, D. fr. Domingos de Gusmão, o bispo

de Coimbra D. fr. Álvaro da Silva, o marquez de Gou-
vea; seu irmão D. João de Lencastre, e chegando com
o corpo á egreja, foi depositado na capella mór, entre

quantidade de vellas acesas.

Principiou logo a musica da communidade que n'a-

quelle tempo era singular, os costumados responsos

com tão harmoniosas vozes e doces consonancias, que
inculcando saudades da pátria provocavam as lagrimas

pela dilação do desterro.

Concluida a ceremonia da egreja, pegaram os mes-
mos cavalheiros no esquife para conduzir o corpo á se-

pultura; e cedendo n'esta occasião D. João de Lencas-

tre ao duque de Cadavel, que havia chegado n'aquella

hora, em altenção á sua pessoa lhe deu o seu lugar: e

para se dar lambem ao innumeravel concurso sahiu o

enterro ao adro, e dando n'elle volta se recolheu ao ca-

pitulo.

N'estas ultimas despedidas todos quizeram ficar preo-
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ciados; e para satisfazer á devota piedade, em retalhos

foi distribuído o habito e cordão do servo de Deus, em
tal forma que quasi despido se deu seu corpo à sepul-

tura.

Ao oitavo dia se celebraram solemnissimas exéquias

ao venerai fr. Jacinlho com a assistência da corle e de

todos os prelados diocesanos do reino.

O convento de Xabregas foi, porem, fértil em ser-

vos de Deus, entre os quaes também se deslinguiu fr.

Pedro de S. Francisco, natural de Lisboa.

Entrou para este convento em 1697, e desde então

para adquirir a virtude do silencio costumava andar

com uma pedra na bocca. *

Ia cortar silvas para cingir seu corpo, e entregou-se

ás maiores penitencias até á bora do seu fallecimento

em 1728.

D'este convento sahiram alguns bomens notáveis para

vários cargos no paiz, como por exemplo um fr. José

de Santa Maria de Jesus para bispo de Cabo Verde, no-

meado em 1720: um fr. Francisco de Santa Rosa de Vi-

terbo, bispo de Nankin, nomeado por D. João V em
1742.

No seu bispado se applicou ao estudo da lingua ctii-

nez, e para elle verteu uns livrinhos devotos que tinha

composto com o titulo de— Optativo do Santíssimo nome
de Jesus— Conjunclivo do amabilissimo nome de Jesus,

e algumas canções. Prestou alli grandíssimos serviços

na conversão dos chinezes, e depois de padecidas tri-

bulações não vulgares, veio a fallecer em Cbam-xó na

província de Nánkin em março de 1750. No convento

de Xabregas foram-lhe feitas sumptuosas exéquias.

• Chuonica: vol. II, pag. 3oi.
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Teve também o mosteiro de Xabregas uma Ordem
Terceira fundada em 1G98, onde havia uma imagem do
Menino Jesus, que o chronista descreve pelas segnintes

palavras: *

•Tem a sagrada imagem huma terça de altura: o cor-

pinho um pouco inclinado, acompanhando a graciosi-

dade da elevação dos olhos ao Ceo: os bracinhos um
tantos soltos; e na mão direita tem uma setta de prata

fazendo com ella tiro a um coração de ouro, que sus-

tenta na esquerda, exhalando com umas chamas de fogo,

que mais lhe avivam alguns rubins, por insígnias do
Amor Divino: e sobre a cabeça lhe insinua a Magestade
uma coroa imperial de prata.»

Esta imagem foi doada em 1710 a Xabregas por uma
preta que a linha recebido de uma freira da Madre de

Deus. E era lai o concurso de gente que de Lisboa ia

visitar a imagem que se tornou necessário ampliar mais

tarde uma ermida que se tinha feito, para n'ella se col-

locar a imagem, e n'alguns mezes as esmolas passaram
de seis centos mil réis.

E dislinguiramse na devoção o marquez e marqueza
de Cascaes, que por não terem successão, assignaram

um papel, no qual faziam as seguintes promessas á ima-

gem do Menino:
1.° Darem seis centos mil réis para as obras, logo

que lhes nascesse um filho ou filha. 2.° Dar em sua

vida Ioda a cera para sepulchro das Endoenças. 3.° Ires

mil réis todos os mezes para o hospital. ^ 4." Fazerem

1 Id., id., pag. 416. «He ama das mais devotas imagens, que
se veneram nVáte reino: e a todos os que deveras lhe põem com
devoção os olhos, rouba os corações e incita a ternurai. Aecres-
cenia o chroDÍíta

2 Este Hospital era o da Madre de Deus em Lisboa, fundação
de D. João V. A primeira pedra foi lançada em 4 de julho de 17U_

VOLUME ui 10
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com que recebesse o habito da Ordem Terceira toda a

familia da sua casa.

A imagem passou depois para a egreja do Menino
Deus em Lisboa.

A antiga e primitiva egreja da Madre de Deus passou

para casa do capitulo, e el-rei D. João III fundou a ac-

tual, que tem o tecto ornado de singulares pinturas,

obra do pintor Bento Coelho. Constava de 5 aliares.

O altar mór foi sagrado por D. fr. João de Portugal,

bispo de Vizeu, em abril de 1626.

Havia uma imagem de Santa Anna com uma irman-

dade em que entravam pe.ssoas reaes.

Esta imagem estava na egreja de S. João da Praça,

mas por velha, quizeram-na vender, e a condessa de

Coculim a comprou por duas moedas, e a mandou para

a Madre de Deus.

O padre .José Pacheco mandou fazer todos os orna-

tos de talha sobre o arco da oapella mór, os do inte-

rior da mesma egreja, e do tecto, tudo dourado.

Fez novos caixões d'evano com pregaria dourada,

excellentes pinturas, e nos lados em vistosos quadros

se vê a historia de José do Egypto.

Chegou o custo d'esta sachristia a quasi vinte mil

cruzados

O sino foi sagrado por D. Verissimo de Lencastre,

arcebispo de Lisboa e inquisidor geral com toda a so-

lemnidade, e pela devoção que as senhoras e varias ou-

tras pessoas particulares da corte tributavam á senho-

ra Madre de Deus, mandavam pedir que o tocassem

por occasião dos seus partos.

A imagem da Senhora segundo se deduz da cbronica

é flamenga (pag. 53), e a primeira invocação que teve

foi da Senhora dos Prazeres.

O frade, porem, mais popular que teve o convento
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de Xabregas, foi fr. João de Nossa Senhora, vulgo o

poeta de Xabregas. O seu retrato (que existe na Bi-

blioltieca Publica de Lisboa) parece uma caricatura. Ima-

gine-se um homem excessivamente obeso: a cabeça é

como uma immensa mole, sobre um pescoço curto e

grosso; as faces assopradas e rubicundas; os lábios

grossos; sobre o iabio superior um buço virginal, a

barriga collossal; e tudo isto embrulhado no habito xa-

bregano. E para lhe dar mais relevo, tem na mão di-

reita uma espécie de relicário com a figura da Virgena

entre ilores; pendente do pescoço uma verónica com
outra imagem da Virgem, e na mão esquerda um bor-

dão singular, porque tem uns ferros mettidos no pau
em forma de ganchos.

A lisura tem l,"'oO de altura. A pintura, detesla\el,

é de Bernardo Pereira Pegado.

Fr. João de Nossa Senhora é o prototypo de frade

entbusiasta, do beato sincero, de espirito acanhado e

alma cândida, que viveu para morrer, como elle dizia.

N'el!e se substancia o espirito devoto da época. Teve
um pensamento, ao qual ligou todas as acções da sua

vida, e foi estabelecer, divulgar e arreigar o culto da

Virgem sob a invocação de Mãe dos Homens. Obteve
fabricar uma capella para a Virgem com essa invocação,

na egreja de Xabregas, á custa de esmolas por elle sol-

licitadas do povo e d'El-Rei D. João V.

O esculptor José d'Almeida, o melhor do seu tempo,
e artista de talento, ao qual chamavam o Romano, es-

culpturou a imagem assim como a capella. A imagem
custou com o throno C)00;$IOOO réis, afora a madeira, que
era de cedro, e a pintura do ihrono.

O mesmo esculpior, por outra imagem que o frade

mandou fazer, recebeu um conto de réis.

Fr. João de Nossa Senhora todos os dias percorria
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as ruas de Lisboa com uma imagem da Virgem, que elle

chamava a Senhora Pequenina, em contraposição da
outra, que era mais de lamanbo natural.

Todos conheciam o frade. Uns lhe chamavam o poeta

de Xabregas, porque, mesmo nas ruas, poetava, e mui-

tas vezes respondia era quadras e decimas às pergun-

tas que lhe faziam. Seguia-o sempre uma lurba-multa

de rapazes e de mulheres, e, se muitos o ouviam com
altenção, outros ihe dirigiam chufas. A cada canto pre-

gava um sermão. Seu génio, apesar de contemplati-

vo, era jovial, e soffria com paciência os diclerios, e ás

vezes, insultos e gargalhadas com que o acompanha-
vam.
Quando havia grandes reuniões de povo, ou pelo en-

trudo, sabia com a sua Senhora Pequenina a pregar, e,

com uma pertinácia digna de melhor causa, vociferava

contra os desvarios do lempo, inculcando sempre o culto

da Senhora Mãe dos Homens. Onde via uma rixa, logo

lá apparecia, procurando distrahir os bulhentos com
suas predicas.

Teve dias de pregar \2 sermões nas egrejas e nas
ruas, porque era mui procurado, por ter fama de ex-

cellenle pregador: chamavam-lhe o pregador Marianno,
porque o culto dí^^ Virgem era o principal assumpto de
todos os seus sermões.

Como amostra dos seus versos serve a quadra que
fez, sabendo do apparecimento de um crucifixo no sitio

da Cotovia, mettido entre a lama e todo golpeado, disse

o frade aos que presentes estavam:

Seja aqui desaggravado

O Senhor apparecido.

Nas immundices mettido,

E com facadas cravado.
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Em 1755 houve umas tardes de touros no Rocio, e

fr. João, para que não faltasse o pasto da alma, em
quanto se procurava a sua perdição, foi pregar na F-greja

da Victoria. Aconteceu porem que os touros chamaram
mais gente, que a predica de fr. João, elle então escre-

veu estas quadras:

No Rocio se faz festa.

Na Victoria pregação;

Pouca gente assiste n'esta,

Mas D'aquella! multidão.

Três mezes divertimento

Bem se pudera escusar;

Tanio rir, tanlo folgar.

Pode parar em tristeza.

Na doutrina de Maria, ^

Tenha Lisboa certeza,

Que toda a sua alegria

Hade parar em tristeza.

Honve quem visse n'estes versos a prophecia do ter-

remoto n'este anno, e como aconteceu outras vezes que
fr. João se expressasse de modo que os successos pa-

reciam tornar prophelicos os seus versos e ditos, al-

guns lhe chamavam propheía, e elle dizia:— não sou
propheta, mas poeta.

Estes sitios eram em tempos antigos vulgarmente

conhecidos pela designação de Valle de Chellas, pois ,

tomando d'aqui o principio vae morrer no ponto, em
que finda aquelle antiquíssimo convento, acerca do qual

nossos maiores tantas patranhas escreveram.
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Com o decorrer dos tempos, porém, foi perdendo
este ultimo nome, e tomando o de Xabregas.

Principiaram as obras para o conveolo em 1455, e,

passados 5 annos, estavam terminadas.

Deram-llie primeiramente o nome de Santa Maria de

Jesus, e mais tarde o de S. Francisco de Xabregas.

Foi D. Affonso V quem mandou vir da ilha da Ma-
deira os primeiros frades para esta fundação.

Eram nove, e o seu prelado um fr. Pedro de Zarca,

e a estes foi dada a posse em 17 d'abril de 1460, achan-

do-se também presente o rei já mencionado.

Em 1491 D. Gonçalo de Gaslello Branco, senhor de

Villa Nova de Poriimão, fez doação a este mosteiro de

umas casas com seu pomar e poço.

Estas casas foram pela rainha D, Leonor, mulher de

el-rei D. João II transformadas n'uma sala magnifica pa-

ra enfermaria dos religiosos.

D. João II comprou-lhes um terreno para edificação

de duas capellinhas.

El-rei D. Manuel em 1497 deu-lhes uma porção de

terreno, e por diligencia d'alguns prelados locaes veiu

a ser um convento com capacidade para cento e trinta

frades. *

O P. Fr. António Prestelo, sendo guardião d'este

convento, fez o novo claustro todo de pedraria, e o dor-

mitório que confina com a enfermaria.

O P. fr. João Pereira fabricou a escada que sobe do
claustro para o dormitório: e também fez de novo um
dormitório antigo, e melhorou o refeitório no anno de
1617.

O P. fr. Luiz dos Aojos fez a livraria que era ma*

» W., id., pag. 148.
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gnifica, e o dormitório grande que fazia frontaria para

o poente.

O guardião D. fr. Diogo César aperfeiçoou o chustro

grande, e em muita parte os editicios do convento e

egreja, não reparando em gastos.

E por muitos annos correram as obras do convento

de modo tal que foi como uma fundação; pois apenas se

sabe que no mesmo togar existiu um outro, que a con-

dessa fundou.

Os reis de Portugal moslraram-se muito affectos a

este convento.

D. AíTonso V em 1457 fez mercê a seus frades de os

isentar do pagamento de sisas d'aquillo que compras-

sem para sua sustentação e reparo do convento.

Em 14(3:2 o mesmo rei mandou ao seu manteeiro mór
que desse áquelles frades, cada mez, uma arroba de
vacca, duas dúzias e meia de pescadas seccas, dois al-

mudes e meio de vinho, e quatro alqueires de trigo.

D. João II em Julho de 1482 mandou-lhes dar de

esmola anoualmente 15 carradas de lenha, postas era

Benavente á margem do Tejo, ou dois mil e duzentos

réis por ellas.

Mas, á imitação de seu pae, que fazia a mesma es-

mola ao convento, o próprio rei por outro alvará dado

em Évora a 17 de Julho de 148Í2, privilegiou um bar-

beiro do mesmo convento, contirmando outro de seu

pae D. Affonso V, que lhe fez a mesma mercê.

A rainha D. Catharina, mulher de D. João III, na egre-

ja tinha mandado fazer uma tribuna, e d'ella assistia ás

missas e oCQcios divinos, e fazia continuas esmolas á-

quelles frades.

D. Pedro II estimava muito os frades d'esta provin-

da, deu-lhes oito bispos, e mandou fundar em Setúbal

o seminário de Brancanes.
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No tempo d'este rei começaram os fidalgos a darem
pão todas as semanas para o convento de Xabregas, e

a este pão se dava o nome de Esmola dos Fidalgos.

El-rei D. João V mandou-lhes imprimir a primeira

parte da Chronica da Província dos Algarves.

O grande D. Luiz de Athayde para esta casa deu 20
mil réis, e duas capas de velludo carmesim com alca-

chofras d'ouro.

Na sachristia se conservava também uma capa rica

encarnada, bordada a ouro, a qual, havendo servido de
cota á infanta D. Maria, filha d'el-rei D. Manuel, a com-
prou por cincoenta mil réis a Estevão Ferreira da Ga-
ma, para a dar de esmola a esta casa.

Foi celebrada em seus tempos esta capa, a qual fa-

zendo paridade, do seu tanto, com a Cruz da Graça, e

Custodia de Magdalena, eram as Ires cousas memorá-
veis da corte de Lisboa. *

Foi este convento declarado o principal da Provín-

cia na Congregação Geral de Toledo no anno de 1673.

A egreja passou por varias e grandes alterações.

A ultima fundação, porém, foi obra da rainha D. Leo-
nor.

Padroeiros eram os condes de Athouguia, que ali ti-

nham seu jazigo.

Um bispo d'Angola, fr. Simão Mascarenhas, mandou
fazer painéis e azulejos representando a vida de S. Fran-

cisco.

Fora do arco real da capella mór estavam duas ca-

pellas, na primeira, fundação de D. Maria Henriques,

mulher de Pedro Botelho, se venerava a imagem da Se-

nhora da Conceição, e tinha ali sepultura D. Maria Hen-

» Id., id., pag. 152.
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riques, de Évora, que para ella tioba dado um aonal de

missas, e ornamentos preciosos.

Depois foi muito melhorada com talha dourada, que

lhe fez um guardião em 1729.

Na segunda capella mandada fazer por el-rei D. Se-

bastião com o titulo de Nossa Senhora da Concei-

ção, estava o Sacramento para as communhões do

povo.

A rainha D. Calharina, mulher de D. João III, havia

mandado fazer o entalhado e um painel do Senhor Re-

susciíado. e ambas estas cousas haviam sido melhora-

das em 1730.

Foi dada esta capella a D. Maria Rebella, que para

ella tinha dado uma alampada de prata, ornamentos pa-

ra a celebração da missa, e uma esmola para a abobo-

da da egreja.

O cruzeiro da egreja tinha duas capellas: a primeira

do lado do Evangelho, mandada fazer por Estevão Fer-

reira da Gama. o qual mandou fazer os carneiros que
existiam no pavimento.

Deram a esta capella o titulo de Nossa Senhora do

Egypto, e diz o chronista que esta pintura era admirá-

vel para os professores da arte.

Foi comprada esta capella, estando vaga, por D. Fi-

lippa da Silva, como constava da escriplara feita em 4

de março de 1653, e áe "1 lapides, aos lados do altar.

A segunda capella correspondente tinha sido mandada
fazer pelos Pestanas Pereiras, fidalgos da Lourinhã, com
o titulo da Oração do Horto.

Tinha esta capella nobre jazigo com sepultura levan-

tada da parte do Evangelho com duas figuras de jaspe,

uma de homem com as armas dos Pestanas, e a outra

de mulher com as dos Teiseiras.

A figura de homem representava Francisco Pereira
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Pestana, porluguez illuslre, que se distinguiu nas guer-

ras africanas no reinado d'el-rei D. Manoel.

Tinha o corpo da egreja 8 capellas, isto é, 4 década
lado.

A primeira do lado do Evangelho foi noandada fazer

por Diogo Deça, e acabada por sua mulher D. Luiza de
Noronha. Achava-se no altar d'esta capella a imagem da

Senhora da Lampadosa. Olhava pelo culto d'esla uma
irmandade de homens maritimos, desde 1736, e faziam

a festividade em 15 d^agosto.

A segunda capella, intitulada dos Reis, foi mandada
fazer por uma condessa da Castanheira, e, depois de

ornada e paramentada, a vendeu a Izabel d'Araujo em
novembro de 1619, e depois passou para a casa de
Christovão Ferrão de Gastello Branco, onde andava ao

tempo que fr. Jeronymo de Belém escrevia a sua chro-

nlca. N'ella collocou fr. José de Santa Anna a imagem
do Senhor do Bjm Despacho, e com as esmolas enfei-

tou a capella, e principiou a celebrar a festa em 1723,
no dia 3 de maio. *

A terceira capella, com o titulo de Nascimento de

Christo, mandou fazer D. Lourenço de Sousa, e uma
senhora da sua casa, dama do paço, a paramentou do
necessário para o seu culto.

1 «Já conseguiu o p. fr. José o que tanto desejava, e n'esta

fórraa se foi augmentando a devoção do Senhor, e tanto, que até

as Magestades, em obsequio seu. vinham, alguns annos, vi-

sitar o Senhor no dia da sua fesia, e peia mesma razão se

assentou por juiz perpetuo da irmandade o Serenissimo Infante

D. Carlos, filho do magnânimo Rey D. João o V, e por sua morte
lhe suceedeono mesmo emprego u sereníssimo Infante D. Pedro
seu irmão.

Aquelie primeiro juiz e Infante Sereníssimo mandou fazer para

a Capella da Egreja umas grades de pao santo primorosamente
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Pertenceu depois á casa dos Galharizes, que n'ella tem
seu jazigo.

A quarta capella foi de D. Anua de Mendonça, e por

não ter senhorio a doou á cominunidade por uma es-

criplura á irmandade do SS. Coração de Jesus.

A primeira capella do lado da epistola a doou acom-
munidade a AnUuiio Lopes Franco, em março de 1605.

Foi no seu principio condecorada com o tiiulo de Cruz,

passou depois para o titulo de Santo António, onde por

muitos annos íoi festejado.

A segunda capella, de Nossa Senhora da Piedade, e

depois de Nossa Senhora da Paz, imagem resgatada por

um frade, pois estava empenhada, mandou fazer D. Hen-

rique de Castro, e pertenceu a seus successores os almi-

rantes do reino, que n^ella tinham jazigo.

A terceira capella era dedicada a Nossa Senhora do
Desamparo, imagem mandada fazer por António Cabide

em 1660. Teve irmandade, e a condessa de Penaguião

foi juiza por muitos annos. A festa solemnisava-se no

domingo do Bom Pastor. Os irmãos d'esta irmandade
acompanhavam a procissão do Enterro que todos os

annos sahia de Xabregas, na tarde de sexta feira santa,

6 na qual se incorporavam os loyos, com destino á

Madre de Deus, onde se pregava um sermão da Sole-

lavradas, concorrendo para tudo o mais os devotos bemfeilores

e amigos espirituies do Servo de Deus.
Oi grandes desejos que este linha de ver a sua irmandade

crescida, e as duas capellas na sua uliima perfeição, lhe abri-

ram a porta para as sàhidas do Convento, que para ouiro íira

excepto as obrigações da commuDidade, nunca sahia de casa,

pois n'ella tinha muito em que se occupar; e assim costumava
dizer quando o procuravam: Muito que fazer, muito que fazer.*

Fr. Jeronymú Dii Belém: Vida jusiiticada, morta preciosa e mi-
lagres do p. Fr. José de SanfAnna. Lisboa, 1743, pag. 67 e 68.
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dade. Vinham muitos cavalheiros da corte acompanhar

a Senhora á sua casa, d'onde se apartavam somente

pela alta noite.

A' imagem da Senhora deu em 4749 a rainha

D. Marianna d'Austria um precioso vestido matisado de

ouro e azul.

A quarta e ultima capella era a do Espirito Santo,

mandada fazer por D. Maria da Silveira e seu marido

Ruy de Sousa. Poseram n'esta capella a imagem de

Nossa Senhora das três coroas. Tivera esta imagem por

oitenta annos o titulo de Rosário, mas depois, por con-

tendas que tiveram os irmãos da Senhora com outras

irmandades do Rosário da Corte, ficou sendo conhecida

com o titulo das três coroas, Celebrava-se a festividade

a 8 de Novembro.
N'esta mesma capella se fabricou outra magnifica em

honra de S. Benedicto de Palermo, que por verba do

testamento de D.- Pedro II mandou fazer D. João V,

tendo principio em 1749 *

A capella da Paixão, vulgarmente chamado dos Chris-

tos, que parte, e de fado repartiu com a de S. Bene-

dicto, foi feita por diligencias dos religiosos d'este con-

vento. É uma das maiores notabilidades d'elle : consta

dos Passos da Paixão do Senhor com figuras em vulto,

6 no meio d'ella se vè o Calvário com três cruzes ar-

voradas, uma de Christo crucificado com cravos, e as

duas do bom e mau ladrão ligados com cordas. Esta

1 A raintia D. Caiharina deixou em 1578 quinhentos cruzados
para os reparos do alpendre da egreja.

Esta rainlia, pela grande devoção que tinlia a este convento,
intentou continuar o seu palácio até ao convento de Xabregas
para ter mais próxima a communicacão dos religiosos.

, N'este sitio correu touros el-rei D. Sebastião em 1577, em dia

de S. João. Clironica ultimamente citada, pag. 160.
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capella foi doada ao abbade Manoel Mascarenhas, e

passou depois a Simão de Vasconceilos, que violenta-

mente acabou a vida na acciamação de D. João IV. No
lado d'esta capella, e dentro do alpendre da portaria

fundou uma capella em 1738 um Luiz Folagem, com
missa todas as segundas feiras do anno, e caniaro e

meio d'azeiie para alumiar a Senhora nos mesmos dias.

Á entrada do claustro se encontra uma capella com o

titulo de Nossa Senhora da Piedade, mandada fazer por

Sancho Tovar da Silva, e n'ella poz suas armas, e as

de sua mulher, com jazigo nobre, oqce tudo passou de-

pois a D. Diogo de Carcome a a sua mulher D. Antó-

nia de Vilhena.

No mesmo claustro para a parte da sachristia está ou-

tra capella toda de pedraria e de singular arcbiteclura,

com o titulo de Jesus, a qual mandou fazer Manoel
Jorge no anno de 1615.

N"esta capella está collocada a imagem do Senhor do
Bom Despacho, objecto singular da devoção do padre

fr. Jozé de Santa Anna.

Termina o claustro grande com a sachristia, que é

uma nobre casa com boa architectura, obra do genero-

so animo do P. Fr. Diogo César, que sendo provincial

da província, a mandou fazer pela era de 1648. Tem
ura admirável Santuário, onde, entre outras relíquias

se venera uma relíquia de Santo Lenho, e uma cabeça

das Onze mil Virgens : e um pè do Beato André de Es-

poleto, dado pela rainha D. Catharina.

Em 1731 começou n'esle Convento a festa do Cora-

ção de Jesus. Em 1742 um frade d'este mosleiro man-
dou fazer uma imagem da Senhora Mãe dos Homens,

ChroDÍca uliimamenie citada pag. 172.
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ao artista Jozé de Almeida, que em Roma se havia aper-

feiçoado na arte, e com a protecção de D. João V a man-
dou benzer na Sé Patriarchai em janeiro de 1744. De-

pois sahio, sendo já noite, a imagem encerrada n'uma
caixa, conduzida por homens deputados para esse Gm,
acompanhada dos terços da Corte, dos soldados da

guarda real; e de infinito povo ^ que fazia uma devota

e grande procissão, cantando todos o lerço da Senhora.

Todas as ruas estavam illuminadas pelas janellas, e os

sinos das egrejas se desfaziam em harmoniosos repi-

ques, tudo pela devoção do povo, pois para nada se

deu aviso.

Chegando a devota procissão á egreja da Madre de

Deus, chegou a communidade a Xabregas com luzes a

esperar a Senhora : e conduzindo-a á egreja, depois de

collocada na capella mór, onde se lhe tinha preparado

decente logar com hymnos e devotas orações, lhe deu
os parabéns da soa chegada, que em todo o dia foino-

tavelmenle applaudida.

No dia seguinte mandou o monarcha visitar a Senho-

ra com uma missa cantada, pela qual liberalisou cem
mil reis de esmola á communidade.

Dois annos se conservou a imagem na capella mór,

em quanto a sua se não concluia ; até que para esta se

trasladou em 10 de maio de 1747.

No dia seguinte veio sagrar o seu sino, que também
lhe deu D. João V, D. Fr. Francisco de S. Thiago,

bispo do Maranhão.

No dia 12 foi a sagração do altar, vindo o mesmo
bispo celebrar de pontificai. D. João V ainda não satisfei-

to, deu uma alampada de prata e muitos outros objectos.

E ainda além de tudo isto mandou um sino de qua-

renta arrobas, para o qual o guardião mandou fazer uma
torre em 1747.
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Formou-se depois em honra d'esta Senhora uma fi-

liação, á custa da qual sahiam d'este convento para pre-

garem em tod.is as parochias da Corte préf;adOíes, os

quaes, principiando n'esta egreja nos primeiros domin-

gos de cada mez, proseguiam nos mais com assistência

dos terços.

Estes, por mais rigoroso qne o tempo estivesse, vi-

nham de madrugada infallivelmente com os seus pai-

néis, assistiam á pratica que se lhes fazia, e depois de
ouvida uma missa, se retiravam na mesma ordem i^ue

tinham vindo cantando o terço.

A festa principal d'esta filiação era celebrada na ter-

ceira dominga depois do Pentecostes cum devoção egual

á despeza. *

* (d. id. pag. 174. Em 1710 os ladrões entraram certa noite

por uma fresta, e roubaram três lâmpadas do altar de Santo An-
tónio. Os ladrões, porém, muito as<ustados com as pei?quizas que
se estavam fazendo, levaram-n'as dt-niro d'um sacco, e as deixa-

ram no Noviciado da Compantiia d^i Jesus à Cotovia.

Fr. João de Nossa Sentinra. vulgo o ponta de Xabregas, nas-

ceu no freixial, freguezia de Santa Maria Magdalena de Aldega-
vinha em 1701

Foi inclinado à poesia, e jà antes de sp entregar ao estudo do
latim, fazia versos em portuguez, e depois não «óem portuguez,

mas também em latim para todas as occorrencias, e eis d'onde

lhe provfiu a alcunha de poeta.

Recebeu o habito franciscano no convento de Villa Verde em
1717, com 16 annos d'idade. e em maio de 1718 fez sua profissão

nas mãos do guardião fr. Manuel das Neves, havendo por esta

occasião fe.^tividade pomposa.
Mandaram n'o depois para o convento de Peniche, ed'e9te pa-

ra o de Faro.

Ja HDtão se entregava aoe sermões de missão com um cruciQ-

xo nas mãos.
Parece que o primeiro sermão que pregou, foi n'um sabbado

â'Alleluia na villa d'Athúuguia, sendo o assumpto os—Disvellos

das Marias.
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Era mai grande o numero das pessoas notáveis en-

cerradas n'este mosteiro:

I A condessa D. Guiomar de Castro, fundadora, na
capella mór.

II D. Maria de Castro, condessa de Penaguião, n'om
sumptuoso tumulo sobre dois elefantes na capella mór.
1651.

Foi depois eâludar iheologia do mosteiro de Xabregas.
Em 1725 recebeu ordem de Missa, e em 1726 nomearam-n'o

pregador, na congregação de Caseaes.

Esteve depois em Beja, e d'aqai foi mandado para a prebenda
d'Oiivença.

Fez mais de setenta vezes à romaria da Nazareth, e algumas
vezes descalço, romaria á qual o nosso illustre eseriptor Júlio

César Machado lambem é muito affeiçoado.

Graves discórdias entre os frades da sua ordem fizeram com
que o poeta de Xabregas sahindo a occultas de Seiubal, fosse até

Roma em 1732, onde duas vezes teve audiência do Summo Pon-
tífice, servindo-se enlão da lingua latina, na qual era bastante

versado.

Em outubro de 1732 sahiu d'esta cidade, trazendo um breve
para o provincial da Província de Portugal, pelo qual estava au-
ihorisado a recolher-se no convento de S. Francisco da Cidade
de Lisboa.

Por este tempo pregou muitos sermões na corte, e recebeu elo-

gios do celebre eseriptor Manuel Caetano de Sousa, da Academia
Real de Historia, o qual dizia: que para refrescara memoriadas
Escripturas, era uma consolação ouvir o poeta de Xabregas.
Em S. Francisco da Cidade residiu dois annos
Retirouse depois para Xabregas, onde passou todos os annos

que lhe restavam de vida.

Diz o seu biographo que do muito exercício de pregar adqui-
riu um tal habito e facilidade que, a qualquer hora que o pro-

curassem, estava promplo a subir ao púlpito.

Só n'uma tarde em que elle collocou uma Via Sacra, pregou
li sermões.

' Querendo que as grandezas de Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens fossem divulgadas por toda a parte, encaminhou-se ao Vai-
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III D. Jeronymo, conde de Penaguião, no commum
jazipo da casa. Em 1065.

IV A condessa D. Leonor Maria de Menezes. i6G4.

Veio fazer a orarão fúnebre o P. Barlholomeu do Quental.

V Tristão da Cunha. Na capella niór, ena sepultura

raza entre os altares collateraes d'esla capella. O epita-

phio dizia : (jiie fora o primeiro que na Índia tomara

le de Chellas, oude vivia um insigne figurista chamado o Ferrei-

rinha, a quem «em matéria de. barro ninguém excedeu» como
publicaram os pres-^pios da Cariu.xa, da Madre de Deus, a quin-

la dos Enbrexados, etc.

Este aconselhou ao poeta de Xabregas a que fosse procurar
um esculplor/le fama, que, lendo residido em Roma, era vulgar-

nienie conheciao pelo nome de Romanu, sendo o seu verdadeiro

nome—Jo.^é d'Almeida.

Foi, pois, esie procurado pelo poeta no dia 1 de outubro de
17i2, e se encarregou da encotnmenda d'uma imagem da Senho-
ra Mãe dos Homens, havendo de receb^^r o esculpíor 72 moedas
em ouro e devendo ler a imagem 8 palmos d'altura, na altitude

de deitar a benção, com o menino no braço esquerdo, e na pea-

nha 2 anjos.

Não tinha, porém, o poeta de Xabregas uma tal quantia, roas,

começando a parafusar na maneira de havel-a, lembrou-se de
que talvez fosse possível obtel-a por meio das pregações.

E para tal fim o pairiarcha lhe deu licença para pregar 12

sermões no decurso d'um anno, com indulgência para quem a ei-

les assistisse.

Emprehendeu lambem o poeta de Xabregas acabar lodos os

sermões com palavras dirigidas á Virgem e a seu Filho, e para

isso trabalhou por descobrir uma imagem da Senhora que po-
desse collocar na cru7. do Senhor.

Achou efreclivaniente uma p^-quena imagem da Senhora no con-

vento de Xabregas, e a mandou preparar com o menino no bra-

ço esquerdo, e com a mão direita lançando a benção a seus fl-

Ihos, e com esta imagem andava fr. João pelas egrejas, ruas e ca-

sas particulares, às vezes acompanhado d'uraa chusma de povo-
reo, cantarolando e entoando hymnos à Virgem.

O primeiro sermão dos 12 já mencionados foi prégal-o àegre-

VOLUME Hl li
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fortalezas por combate. Foi um dos heroes da índia, e

d'elle fez menção a Chronica d'el-rei D. Manoel por Da-

mião de Góes. As cinzas porém foram mais tarde re-

movidas d'este convento para outro.

VI D. João Galvão, bispo de Coimbra. 1483.

VII Ruy de Sousa de Carvalho, illustre guerreiro em
lyiasagão. E além d'estes outros muitos.

ja parochial da Encarnação repleta d'am extraordinário concur-
so, e ricamente armada.

Concluiu a pregação com um crucifixo nas mãos, estando a

imagem da Senhora aos pés da cruz, e pedindo grande numero
de ave Marias pelos summos pontífices, casa real, patriarcha, al-

mas do purgatório, etc.

E por Qm ensinou os assistentes a pedirem a benção da So-

nhora por estas palavras:

Virgem May de Deus e May dos Homens, lançae nos a vossa

benção. E elle então a deitava acompanhada das seguintes pala-

vras :

Nos cnm prole pia benedicat Virgo Maria I

E para propagar esta devoção escreveu um livro, ao qual deu
o seguinte titulo:

Arco Celeste para reconciliar as almas com Deus pelas dou-
trinas da Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe dos Homens.
O segundo sermão foi pregado em S. Nicolau, onde o concurso

ainda foi maior do que na Encarnação.

Prégoii depois na patriarchal o sermão da sexta feira da Pis-

cina com aliusões a D. João V que ja então se achava doente.

Phantasiava em pregar que a piscina era a Senhora Mãe dos Ho-
mens, e o homem que descera á piscina, era o mencionado reK
Foi dispondo o rei para que, primeiro que ninguém tivesse de-

voção a um tal titulo.

E foi tão feliz n'esta pregação, que ao acabai a recebeu ordem
para procurar o prior dn S. Nicolau, o qual da parte do soberano

lhe disse ter ordem para pagar a imagem que tinha mandado fa-

zer quando estivesse prompta.

E ao modelo deu o poeta de Xabregas para o convento do Sal-

vador em Lisboa.

As freiras poseram-na em o coro, e a um tal modelo attribuí-
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VIII. D. Fr. José de Santa Maria, bispo de Cabo Ver-
de, fallecido em 1736.

Em I6i9 pregou n'este templo o P. António Vieira

por occasião das exéquias de D. Maria de Alhayde, íilha

dos condes d'Aihouguia. Havia defronte do adro d'este

convento, uma ermida dedicada a S. Bento, a gual foi

ram ellas depois o não ter catiido o referido coro por occasião do
terremoto de 1755.

Suceedeu porém um caso que fez recrudescer extraordinaria-
mente a aura popular do poeta xabregano.
Fora pregar, a Santo Estevão d'Alfama, de S. Jozé e de Nossa

Senhora Mãe dos Homens.
Havia muito que não chuvia, ea falta de chuva estava causan-

do grandes transtornos, e as continuas preces não tinham dado
ainda bom resultado.

O poeta, porém, no sermão prometteu que n'es8e mesmo dia
havia de chover.
E com effeito, quando estava para sahir do púlpito, foi tanta a

agua que choveu, que deixou todo o auditório suspenso, e prin-
cipiou desde então o padre a ter fama de virtuoso.

D'ahi por diante não passava dia sem pregar sermão, e em to-

dos o seu fim predilecto era o propagar a devoção à&enhora Mãe
de Deus e Mãe dos Homens.
O mesmo fez nos sermões da Semana Santa, mostrando no da

Paixão a Senhora como Mãe dos Homens, pregando a de seu filho

a seus filhos, e no da Paschoa mostrou por fim o Senhor crucifi-

cado com as chagas gloriosas, e a Senhora como Mãe dos Homens,
dando as boas festas a seus filhos, que pela novidade do assum-
pto, e bem achado da idéa, foi sermão de grande applauso para
os ouvintes, e de não menos crédito para o pregador.

D'ahi a pouco foi D. João V a Xabregas. Fallou ao poeta, e lhe

deu graças do zelo, com que cuidava nos cultos da Senhora, e

se fallou em fazer uma capella para a mencionada imagem.
O poeta ficou contentíssimo, e fez logo os seguintes versos á

Virgem

:
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demolida em 1606, com o fira de n'aquelle local se le-

vantar um forte, o que se levou a effeiío.

Voltemos, porém, a dizer mais algumas palavras acer-

ca do famoso poeta de Xabregas, um dos vullos mais

excêntricos do tempo d'el-rei D. João V.

Em il de dezembro recolhendo-se para o convento

por Vai de cavallos, passou por elle um bomem á car-

Mater Virgo Dei, magnas libi concioo grates,

Regi coram te, namque locutus ego.

Salve saneia Parens hominum. quae cuncta per illos

Ut tua demonslras», Rege movente alios

Não cessava o P. Fr. João d'appliear lodos os meios e diligen-

cias para ver concluída a imagem da í^enhora;, e tendo noticia de

que b. João V partia para os banhos das Caldas, foi procurar o

infame D. António para lembrar este negocio a ei-rei, offerecea-

do-se para ir pregar ás Caldas.

Em 43 de maib de 1743 teve o padre um alegrão. Depois de

ter ido pregar a ermida de S. Sebastião da Padaria, foi ali pro-

curado por individuo que lhe deu a noticia de que se via todas

as madrugada?, quando passavam pelo campo do Curral, uma
grande estrella no ceu, com inclinação para a parte de Xabregas,

e isto sem falhar um só dia (pag. 99).

P. Jcão ficou contentíssimo, e tirou era conclusão: que o Céu
com este extraordinário signal annunclàra á Curte de Lisboa a

uova devoção e novo titulo da Mãe de Deus.

Na terceira Dominga da Paschoa sábio o P. João disposto a pre-

gar da Maternidade da Senhora, onde quer quesuccedesse, e pas-

sando pela egreja de Santa Clara, achou que n'ella celebravam
as religiosas a festividade do Palrociuio de S. Jozé com o Sacra-

mento exposto até a eonclu-'ão da missa conventual; e mandan-
do-se lhes offerecer para sermão de tarde, estimaram a boa occa-

sião de o ouvirem, e de ficar mais plausível o festejo.

Á hora competente subiu o pregador ao púlpito, e sendo a prin-

cipal maieria o patrocínio do pae putativo de Cbristo, elle o mos-
trou também pae dos homens.
Em 23 de maio, dia da Ascenção de Christo, pregou o quinto

sermão dos doze do anuo na parochial egreja de S. Paulo, onde
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reira, e pondo-lhe sobre a cabeça nra barrete de cl*^ri-

go com bastante força lhe disse estas palavras: Arcebis-

po de liragn.

Com muito socego liroii fr. João o barreie da cabe-

ça, e, deixando-o a uma porta, se retirou sem dizer pa-

lavra (pag. 271).

Achando-se Fr. João em casa de Rodrigo António de

era inflniio o numero dos ouvintes; e mostrando com textos do
mesmo apostolo, sem outro algum em todo o seu discurso, a ma-
ternidade da Senhora, deixou o auditório suspenso e compungido
pela iniciativa.

Depois para propagar a devoção escreveu ura livro intitula-

do: Dia e noile por todas as vinte e quatro horas (106).

Para miis ioflammar os lieis na devoção da Senhora, mandou
imprimir muitas estampas, com varias devoções e alguns dias

d'indulgencias, qu^ pediu ao patriarcha, e este lhe concedeu.
D"e!*tas estampas repartia com abundância pelos meninos, que

ao principio o acompanhavam, e depois por ioda a gente, que o

seguia e buscava, trazendo sempre corasigo grande provizão d'el

las.

Em tres de junho vendo o adiantamento da imagem, sem sa-

ber onde havia de colioeal a, procurou o infante D. António, o

qual lhe prometteu fazer o que podasse, e que não havendo ou-

tro remédio, elle metteria os hombros até onde podesse estender

seu braço, e concluiu dizendo:
tQuando você lá estiver muito affliclo, venha cá ter commigo, e

consolar nos hemos ambos »

.

Ficou o padre tão consolado com estas palavras, que foi logo

escrever o seguinte epigramma latino :

Inclytas, ut Dominus Princeps Antonius Infans.

Malrem Virginem amat, cum manet ipsa hominum.
Solatium pergrande mihi, cum pauca loquutus.

Praobuil ex Sancta Virgine Matre daium.
Quando afflictus ego circa res Virginis essem,

Debebam cum illo,"raoxque venire, loqui. (pag. 109).

No dia dos annos do príncipe real foi também fr. João ao Pa-
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Figueiredo, para cuja egreja havia dado a imagem do
Senhor Reformador de Lisboa, se encontrou com o pin-

tor que lhe dourava a sua capella, que lhe havia man-
dado fazer D. Joanna Luiza, chamado Agostinho Fer-

reira, o qual lhe deu noticia d'uma imagem do Salva-

dor do*Mundo, em pintura dos hombros para cima, e

com os olhos em elevação, que linha achado no Campo

ço, e a todas as pessoas reaes pedia que se lembrassem da Vir-

gem, como Mãe dos Homens, e não houve diligeacia que não fl-

zesse, nem pessoa de valimento nem de respeito que não procu-
rasse para a fabrica d'uma capella, em que fosse collocada a ima-
gem.

Certo dia, depois de celebrar com lagrimas e interior recolhi-

mento, pedindo ao Senhor e a sua May o seu favor e fortaleza,

se lhe apontou a capella mór de Xabregas para a collocação da
imagem, e vindo Santos Pacheco, mestre insigne tomar as medi-
das para uma boatribuaa d'eQtalhado, com a idèa de se alargar

a capella para a parte do jardim da eommunidade, logo se offe-

receu a primeira duvida por parte do conde de Athouguia, pa-

droeiro da capella, que, depois de vários allegatos, veiu a con-
cluir que não convinha em tal obra, com receio de se lhe tirar

em algum tempo o senhorio.

Desvanecidos estes primeiros intentos, e assentando que cora

as esmolas dos fleis havia de fazer a capella, procurou o patriar-

cha, a quem pediu licença para fazer um peditório por toda a ci-

dade de Lisboa.

O patriarcha condescendeu com seus rogos, e o enviou a todos

os paroehos, para que um domingo antes dos sermões da esmola,
annunciassem aos seus freguezes que no dia seguinte ia pregar;

e, quando algum duvidas*se, logo lh'o fizesse immediatamente
saber.

E que as esmolas, que se tirassem, ficassem depositadas nas

mãos dos mesmos paroehos, para passarem d'ellas às do syndi-

co do convento.

Procurou logo o primeiro parocho que foi o da Conceição No-
va, e no dia 2o de Julho de 1743 sabiu a publico com a sua idéa,

sem deixar a dos 12 sermões dos mezes, e discorrendo acerca da
Maternidade da Senhora e da procissão d'uma capella, em que
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da Cotovia, involto em immundicie humana, e todo gol-

peado á faca.

Depois que o homem conheceu, e muito por acaso o

que era, com um tilho seu que o acompanhava, lim-

param, como poderam o panno, e levando-o para sua

casa, o preparou com sua moldura, e collocado no seu

oratório, se deu por satisfeito do bom achado.

ella fosse collocada à veneração publica como Mãe dos Ho-
mens.

E depois recolhendo-âe muito satisfeito ao convento foi logo

fazer a seguinte decima latina;

Ave Virgo, Mater Dei,

Ave Mairis nostrae imago
Hodie tibi gratias ago
Pro mercede hujus diei

:

Tu es tinis meae spei.

Et me tecum totum tégo,

Opereque luo lego.

Te patronam in petendo
Hane Civitatem petendo
Cam sim Praedicator ego.

Deu logo principio ao seu peditório levando a Senhora, a pe-

<]uenina, nas mãos e edificando os devotos, que foram concorren-

do com suas esmolas, que ficavam na mão do parocho.

Assim foi proseguindo, e ouvindo de vez, em quando suas res-

postadas, para lhe fazer mais avultado o merecimento; mas elle

com o seu bom génio e bondade natural de tal sorte dispoz os

ânimos que por fim veiu a parar em veneração o que antes cau-
sava fastio.

Fez ao mesmo tempo petição à rainha e mais pessoas reaes, a
qual a seu tempo foi despachada com esmolas bastante avulta-

das.

E o peditório começou a avultar de modo que já os de opinião

contraria se iam persuadindo de que o P. fr. João faria alguma
cousa, quando ao principio nada havia de fazer.

Em 26 de Julho, pregando em Santa Justa o sermão d'este
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Apenas o P. Fr. João ouviu esta relação em 24 de
maio de 1754, entrou em vivos desejos de visitar o Se-

nhor, como logo fez, e de solicitar a publicação do suc-

cesso para desaggravo da injuria feita a uma imagem
de Christo, em que não deixaria de ser parle a perfí-

dia judaica.

Para isto buscou testemunhas e um tabellião, qu&

mez, fez um relatório das esmolas que tinha recebido, e accres-

cenlou que a Senhora, como Mãe dos Homens, havia d'ir aben-
çoal-os como filhos por suas canas; e ao sahir do púlpito se viu
cercado de muita gente, que edificada e compungida da sua dou-
trina e devoção á Senhora, lhe fez grata companhia.

D'aqui principiou a ter séquito pelas ruas, em que os menino»
eram mais frequentes, e, como em devota procisício, cantando o

terço e ladainha o conduziam até ao convento, pag. 117.

N'esle santo exercício achou sempre nas freguezias parochos
e clérigos devotíssimos que o acompanhavam com muita cari-

dade, que tudo concorria para o exemplo e compunção dos
fieis

.Cresciam cada vez mais as esmolas particulares pelas casas e

ainda pelas ruas, oíTerecendo-se de sorte que não fossem vistas.

Não ficou fora d"este numpro el-rei D. João V, porque fazendo

annos a 22 de outubro (1743), indo o padre ao beijamão, lhe in-

troduziu a Senhora que trazia nas mãos, e com ella á vista pas-

sou a hora de jantar.

Fr. João gostoso foi compor o seguinte dístico á Senhora:

Tu benedixisli Regi, Virgo, ejus in annis ;

Vivant ut ipse tibi, protege Mater, eum.

No dia 25 do referido mez se preparou fr. João com missa,

orações e lagrimas, pedindo a Deus e a sua Mãe que se dignas-

sem deparar-lhe logar competente, onde a Senhora ficasse com
melhor commodo e decência.

Procurou o guardião do convento, e com elle entrou na egreja

de Xabregas a fazer da capella, e como o prelado se inclinasse

para a primeira capella do cruzeiro, do lado da epístola, a qual

pertencia á família dos Pessanhas da Lourinhã, com o titulo de
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ludo portasse por fé; e antes que proseguisse nas mais
diligencias, cuidou em luzes para a veneração do Se-

ntior, e itie levou umas cortinas para seu adorno, 0-

cando desde esse tempo mais conhecido dos devotos,

que já concorriam a veneral-o.

Intentou andar pregando pelas ruas com o Senhor,

levantado em estandarte, por desaggravo d'aquella in-

Horto. esta ficou escolliida por ter disposições para a obra in-

tentada.

Na iotelligencia de que esta capella, que foi proroettida pela

commuoidadK aos irmãos terceiros para os seus exercícios, ser-

via, «ahiu o P. fr. João do convento a procurar o entalhador e

archiiecto Santos Pacheco, para tomar a medida e fazer o risco;

e chegando elle com eíTeito propor, algumas circumstancias con-
venienteíi à obra e à melhor formosura de cruzeiro da Egreja;

mas querendo os archilectos da casa, sera uso nem experiência

saber ujaisqu^* os de fora, taes argumentos e duvidas appresen-
taram, que tudo íicou por decidir, e o poeta de Xabregas foi com-
por a seguinte decima:

Tantas voltas tendes dado
Para dar n'esta capella.

Que eu também por amor d'ella,

Virgem Mãe, ando cançado:
Todas aqui se hão buscado.

Com diligencia veloz.

Não só eu, mas também vós;

Mas se n'esta h^is de ficar,

Ou n'ouira de outro logar,

Quem bem osabe, sois vós. (pag. 122).

N'e«ta suspensão da obra na capella referida o mais que fez o
P. fr. João, foi recorrer a Deus por meio do sacrifício da mis-a,

e com depreca(,'Ões a Nossa Senhora, como consolação única da
sua alma no dia 29 d'oulubro; e depois de outras espirituaes dili-

gencias^ chegando ao prelado a tomar-Ihe a benção para sahir
do convento aos seus ministérios, o encontrou tão desagradável,
que, por menos advertido, lhe trouxe á collecção o que se ha-
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juria, e inflammar n'esia Córma os corações dos Géis,

e pondo pela parle inferior este letreiro, que explicas-

se seus designios:

QUARTETO

Seja aqui desaggravado

O Senhor apparecido,

via passado com as medidas e duvidas das capellas. E o tratou

com lai severidade que mais parecia homem secular e sem con-
certo, que religioso de S. Francisco, com obrigação humilde.
Sem mais acio de pergunta lhe disse:

«Que elle queria arrumar a egreja fazendo-lhe um arco do
cruzeiro sem proporção, o que elle não havia de consentir no
seu tempo; e que nao fiasse tanto de Nossia Senhora, que elle

bem sabia que era Virgem e poderosa; mas que não eram os

seus merecimentos tantos, que lhe fizesse milagres: e que o mais
era demasiada confiança, (pag. 124).

Nada respondeu o humilde súbdito; mas recolhendo-se ao in-

terior da sua alma entre suspiros e lagrimas dizia á Senhora:
Santa Maria, succurre miseris, juva pusillanimes etc, e retirau-

do-se a sua cella se desafogou na presença da sua imagem di-

zendo-lhe;

«Que tudo carregava sobre elle, sendo um miserável peccador
que nada podia. Procurou logo o mestre da obra, e dando-lhe
parle do que se havia passado com o guardião do convento, as-

sentaram em fazer-se a capella, sem exceder as medidas da ou-

tra, por se evitarem ditos e contendas.

iV'esie sentido e com o consentimento do guardião se deu prin-

cipio à obra, mudando a talha da capella dos Terceiros para a
dos Calharizes, que se achava com pouca decência. E tantas fo-

ram as fallacias que, chegaodo aos ouvidos dos irmãos terceiros,

se deram por sentidos de que se lhes quizesse tirar a sua capel-

la, a que tinham seu jus, por concerto que haviam feito com a
communidade no tempo, em que a Ordem eslava estabelecida

em Xabregas, tendo já o seu assento na egreja do Menino de
Deus, onde se faziam todas as funcções; e a'eíte sentido foi que
o guardião conveio com o P. Fr. João na ultima resolução da
obra.

• ,
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Nas immiindia^ metiido,

E com facadas gravado.

E não podendo obter licença para pôr na capella da

Senbora Mãe dos Honaens uma imagem do Senhor, foi

também fazer outro quarteto:

Em 11 de novembro sahia este padre a buscar o ministro da
ordem D. Diogo Fernandes de Almeida, principal da Patriarchal

para lhe dar uma satisfação em forma que, satisfeita a parte,

que se suppunha ofTendida, ficasse tudo composto, ou com ca-

pella ou sem ella.

Muito mal acceitou o ministro as razões do P. Fr. João, dizen-

do-lhe; Que já não era tempo, porque, no dia antecedente se

havia feito uma junta sobre a matéria, e que no caso em que a

Ordem conviesse na collocação da Senhora na sua capella e hou-

vesse de ter filiação, seria com escriptura de obrigação a íicar-

Ihe sugeila.

Melhor resolveu o P. Fr. João, dispondo que a capella dos

Terceiros se puzesse no seu primeiro estado, que não foi sem
utilidade bastante, pelo concerto que se lhe fez; e com anctori-

dade do mesmo guardião, mudou de sitio para a capella intitu-

lada do Nascimento, que pertencia aos Calharizes, que n'elle ti-

nham seu jazigo.

Quando P. Fr. loão intendia, que com tantas voltas e revoltas

estaria serenada a tormenta, depois de socegados os Terceiros, a

quem satisfez com humildes razões, e cora o que se havia passa-

do na verdade, quando se recolheu bem cansado e desfalecido

para o convento, encontrou seu prelado tão desabrido e falto de

razão, que ?ò elle bastaria para lhe dar que merecer (pag, 127).

Tanto que soube do sentimento dos Terceiros, por conservar
o seu respeito, tratou com tão pouco ao seu súbdito, que o me-
nos que lhe disse, foi :

«Que elle o andava descompondo, dizendo aos Terceiros, que
por sua culpa se lhes não dera parte.»

O pacifico súbdito prostrado a seus pés, lhe pediu perdão do
mal, que lhe não havia feito, e com isto ficaram as cousas por
«Qtão socegadas.
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O Senhor apparecido

Seja afjíora mais louvado;

Pois ainda fica escondido,

E não é desaggravado.

Por causa do terrremoto também a Senhora Mãe dos
Homens teve que mudar de capella, indo para a nova

Da capella dos Terceiros se voltou o pensamento, com effeito,

para a dos Calharizes referida; mas, como a experiência seja

grande mestra, já n'e5<ta terceira jornada seguiu fr. João diffe-

reote caminho; porque sem dar o menor sigoal do que intenta-

va, procurou aquelle ^dalgo para consentir que a imagem da Se-

nhora lhe honrasse a sua capella, reedificando-a de novo, em ve

neração também das cinzas de seus antepassados, que tão pouco
lembrados se faziam d"elle.

Chegou à sua presença, e logo que se lhe fallou na matéria se

fez lembrado de que tinha capella na egreja de Xabregas, para
lhe dizer que fallaria ao seu letrado, e que para isso lhe levasse

uma proposta.

No dia 13 do referidf^ novembro lhe fallou segunda vez cora

a proposta, em que se dizia que, collocada a Senhora na sua ca-

pella, ficaria esta sempre no seu ei-tado, independente da filiação

intentada da Senhora, e esta sem correlação alguma com a mes-
ma capella.

Mas emquanto se resolvia uma questão tão intrincada, foi cui-

dando no mais que se fazia preciso para a obra.

Sahiu a ultima resolução dos letrados do fidalgo, depois de 5
dias dada em pessoa ao padre João, em que se lhe dizia:

Que, se queria collocar a Senhora na sua Capella, havia de ser

sem filiação; e. no caso em que a tivesse, fosse com obrigação

de satisfazer á Communidade trinta mil réis^ que a sua casa pa-

gava da Capella.

Com esta resolução se retirou o padre desfallecido, dando-se
ja como por desenganado, que na egreja não havia capella des-

impedida para a coílocação da Senhora.
Teve elle, logo no principio d'estas suas diligencias, pensa-

mento de fazer uma ermida nas costas da capella mór com por-

ia para a rua, onde estivesse a Senhora patente á veneração pu-
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egreja que preparou a communidade na casa da enfer-

maria.

Depois de pregar sempre sobre o terremoio com dou-

trinas i)raiidas e convenientes ao tempo, em terça feira

das Quarenta Horas sahiu a fazer sete lerreniolos com
o tbema: Terraemotus magnas, El septcm Angeli, gui

habent sepíem tubas etc. ; e ludos encaminhados ao terre-

blica, sem communicação com a egreja; e considerando agora o
pouco fructo de tantas lidas, fadigas, trabalhos e cootradições, se

lembrou dVsta idéa para o tim ao que tanto desejava.

Havia chegado D'e8le tempo da visita o provmcial da Provín-

cia; 6 propondo lhe este desígnio, depois de uma consulta de pa-

dres graves, se dividiram os pareceres, sendo a maior duvida a
porta para a rua, em ordem a jurisdicção ordinária, para o que
se fazia precisa a liC''nça do patriarcha.

Sem d^-mora procurou fr. João aquelle prelado e fallando lhe

na sua pretenção, elle com a maior benegnidade se oíTereceu não
só para e despacho da supplica, mas ainda ^para carregar ape'
dra para a obra, se faltasse quem o fizesse.*

Voltando, porem, fr. João ao convento, encontrou mudado de
parecer o provincial, com o avi>o de que os Terceiros conviriam
em admiitir na sua capella a Senhora, se elle se interessasse

u"isso, sem se lembrarem das incivilidades passadas, que pouco
logar deixavam para novos ajustes, e muito mais quando a Se-
nhora linha negociado o que ningu^'m negociava.

A nada se uppóz fr. João, mas sahindo com pouco da sua bon-
dade, com submissão advertio ao prelado o que lhe parecia maia
acertado, resignando-se sempre na sua vontade, como quem a
não tinha pn-pria nos cultos da Senhora.

Estes cuidados não tiravam outros a fr João, porque ao mes-
mo tempo cuidava em tudo, pregando e pedindo pela cidade^

sem largar uma só noite a sua cclla, onde imba o seu desafogo
na oração, (pag. 132).

No dia 23 de novembro sahiu Fr. João da sua eella, depois de
fazer seus exerficios costumados, a celebrar na capella de Santo
António, e lembrando-se de que no seu altar, e na presença da
Mãe de Deus tivera a primeira inspiração de pregar a segunda
Maternidade d'esta soberana Senhora, se valeu do patrocinio do
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moto, para confundir os divertimentos do chamado En-
trudo, com a palavra de Deus.

Foi o primeiro sermão no sequeiro do conde de Unhão,
onde eslava collocada em uma pobre barraca a Senhora
da Caridade, o segundo a Santa Apolónia, o terceiro no
campo de Santa Clara, o quarto na cerca de S. Vicen-

te, o quinto defronte do cemitério da Graça, o sexto

saraptiico portuguez para que alli mesmo se fizesse a obra para
a collocação da imagem.
Com o exemplo das contendas e contradicções passadas, antes

que o P. João delineasse a sua ioientada obra, que tantas lagri-

mas lhe tmha custado, cuidou maduramente em examinar se a

capella linha direito senhorio, ou alguma duvida para se resol-

ver, com tempo, para que nem o tentador, nem os tentados, ou
faltos de fé tivessem motivo para mais lhe augmentarem o me-
recimento.

Feitas as possíveis diligencias, se achou estar vaga pela ausên-
cia que fez d'este reino para o de Castella seu primeiro institui-

dor, e doada por esta causa pela communidade, por via do syn-
dico do convento, a António Lopes Franco, em virtude de uma
escripiura celebrada em 17 de março de 1605; e como até d'esta

obrigarão mostrava estar desimpedida, pela falta de se satisfaze-

rem as condições pactoadas nos ajustes da doação, convieram os

prelados em que n'esia capella se collocasse a Senhora.
Foi condecorada no seu principio com o titulo da Cruz. como

mostrava um retábulo com as imagens em pintura do Senhor
CrU'-ificado, a Senhora, S. João Evangelista, e Santa Maria Mag-
dalena; e passados alguns annos se collocou n'ella Santo António,
por cujo titulo se fazia mais conhecida, e ali era festejado por
diligencias de uma sua devota, que muito cuidava do seu orna-
to, celt-brando todos os annos o seu dia com dois sermões.

Alguns annos antes se havia introduzido n'esta capella uma ir-

mandade de Santo Antvonio, expulsa do mosteiro de Chellas, e,

com permisso do guardião do convento, alli se achava estabele-

cida, mas com fracos fundamentos, sendo o seu maior fundo al-

gumas esmolas, que davam particulares devotos do Santo, para
a sua festa.

Para que nada faltasse de contradicção, até os poucos congre-
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em Villa Gallega, e o sétimo também na cerca de S.

Vicente.

Em agosto pregou Fr, João da iriumfanle Assumpção
da Senhora na presença das pessoas reaes.

Ficaram todas muito edificadas, e a 19 do mesmo
mez indo o padre fallar ao infante D. António, este lhe

disse:

gados da Irmandade, sendo uns homens, que não passavam de de-

votos, se puzeram em resistência, allegando posse da eapella, e

fazendo sua bulha em casa alheia, para que a Senhora não habi-

tasse DO logar. que havia escolhido.

Compostas as partes, que pouco tinham que compor, ainda

permitiindo se-lhesdepoisque ao lado da Senhora ficasse na mes-
ma eapella, depois de reedificada, a imagem de Santo António,

nunca se deram por saiisfeiíos, antes com algumas incivilidades

tiveram até seu tempo, sempre que renhir, com algum mereci-
mento do P. Fr João.

Era este especial devoto do Santo de muitos annos; e vendo
que o seu amparo e rogativas lhe haviam sido de grande utilida-

de, conseguiu n'e!<ta parte algum socego, depois de tantas tribu-

lações, confessando-se ainda mais obrigado seu, por ver que fi-

cava a Senhora no mesmo logar, onde recebeu as primeiras lu-

zes para os seus primeiros cultos.

Foi pois Fr. João cuidando na factura d'uma nova eapella, sem
exceder o risco e preceitos da antiga, para que em tudo ficas-

se a Senhora mais venerada, e sem controvérsias.

Principiou com grande calor a obra, porque já avultavam as

esmolas, e não menos cresciam as censuras contra o bom operá-

rio, chamandolhes uns Arengueiro, e outros dizendo-lhe impro-

périos; mas ainda que tudo contristava o sensível Fr. João, nada
o perturbava.

Em l de dezembro de 1743 completou os 12 sermões Marian-
nos na freguezia de S. Sebastião da Pedreira, e foi cuidando em
se recolherem as esmolas para a nova eapella.

No dia seguinte, com licença do prelado, e com outras parti-

culares esmolas de seus bemfeitores, principiou a venerar a sua
Senhora que trazia nas mãos pelas ruas, com luz acesa de noite

e de dia.
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Padre, aquelle sermão foi uma das maiores cousas,

que se tem prégsdo, porque todos ficámos suspensos

com taes doutrinas: humilbe-se e submeta-se ao seu

nada, que você não foi o que pregou, foi a Senhora: e

este é conceito d'el-rei edos mais que estavam presentes.

O fr. João foi depois escrever a seguinte decima á Se-

nhora:

Ao mesmo tempo, em que se dispunha o material da capella,

se cuidava juntamente do entalho, para que tomou as medidas
Santos Pacheco, a quem fora encarregada toda a obra no dia 7

de janeiro de 174i, e com todas as forças que cabiam no possí-

vel se foi adiantando, para que sahisse tudo á satisfação dos de-

sejos do P, João que não cessava de lhe applicar todos os meios,

contra as muitas dilBculdades, que a cada passo se encontravam.
Em 9 de março, andando o P. Fr. João no seu peditório na fre-

guezia do Paraizo com o seu parocho, chegando a casa d'uma di-

gnidade eeclesiasiica, esta lhe disse:

«Que muito beol era escusada tal obra a Nossa Senhora, e que
melhor fora não andar vagueando, pedindo, e estar no seu con-

vento, que tudo aquillo era levantar mais uma irmandade a Nos-
sa Senhora.

A estas razões, suggeridos pelo tentador, respondeu Fr. João

com a sua costumada humildade:
No dia do Juizo nos veremos, e lá se saberá tudo.

Em 31 de março de 1744 se completou o zimbório da capella

da Senhora com grande gloria de Fr. João que para complemen-
to de tudo ajuntou varias relíquias e orações, e inclusas em uma
caixa, as fez colloear na cúpula, com uma inscripção que dizia o

dia e anno, para que a capella ficasse livre de terremotos e tem-

pestades, como se viu no l.** de novembro de 1755, que, pade-

cendo o convento e egreja, não experimentou o menor sentimen-

to a capella da Senhora.
Em 8 de maio, indo elle celebrar o sacrifício da Missa, lhe che-

gou ã noticia de haverem prendido os canteiros, que trabalhava-

vam na capella, mas elle confiado no patrocínio da Mãe de Deus,

sahindo logo depois do convento, foi procurar o corregedor, que
havia dado a ordem em commum, e fazendo-lhe sua humilde sup-

plica por parte da Senhora, sem mais dilação, mandou soltar os

à
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Eu não fui o que preguei,

O que vós me ensinastes,

Vós fostes o que pregastes

Tão santa doutrina ao Rei:

Que se oliserve a Santa Lei,

Apesar de níiuitos custos;

E não se temam os sustos

efBcazes; e ao alcaide, que fez a prisão, que pagasse em castigo
do facto a carceragem por elle^i.

Numa madrugada em 1757 roubaram a maior parte do cbum-
bo do zimbório, e não levaram lodo, porque houve quem visse e

gritasse, e então fugiram.
Conciuiuse, pois, a capella da Senhora Mãe dos Homens em

1747, havendo começado as obras em 1743.

A capella era rica, o chão todo de xadrez, e suas grades de
madeira de gandarum, dadas como esmola por um monsenhor da
patriarchal

D, João V deu uma lâmpada de prata, á romana, de grande va-
lor e excell^nie fniiio.

A madeira de cedro para a imagem da Senhora foi dada por
Manoel Gomes de Carvalho, tenente de artilharia.

Pela imagem da Senhora pagaram-se 240:000 réis, pelos dois

anjos e 8 seraphins que estavam aos pes do throno 120.000 réis:

pelo throno 250:000 réis, pintura cento e tantos mil réis.

A imagem foi benzida na egreja patriarchal, onde linha sido
collocada na capella do Saniissimo.

A eeremonia fui com toda a soleraoidade, assistindo o monar-
cha na sua tribuna, em 11 de janeiro de 1744.

No mesmo dia de tarde foi a rainha D. Marianna d'Au3tria
com toda a casa real a venerar a Senhora Mãe dos Homens.

Depois foi a Commuoidade de Xabregas reverenciar a Senho-
ra com o seu hyrano* Ave mam s/fZ/a, algumas aniiphonas e
orações próprias d'aquelle acto.

Acompanharam depois a imagem para Xabregas todos os Ter-
ços da Corte, que seguiam ao P. Fr. João nos seus sermões dou-
trinaeí: os soldados do guarda do rei, e infinito povo, que iam
a coros cantando o seu terço, havendo illuminação nas janellas
das ruas, por onde passavam.

VOLUME H 12
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Dos ioimigos emlanto,

Para que o Rei seja um Santo

E os seus vassallos justos.

Alguns dos prognósticos de Fr. João sabiam certos,

e havia então quem dissesse ser um propheta.

EUe, porém, não gostava, e exclamava : Eu não sou

Os sinos se desfaziam em harmoniosos repiques.

Chegando esla procissão ao mosteiro de Xabregas, sahio a com-
muDÍdade a esperal-a, e a imagem foi colocada interíDamente na
capellâ mór (pag 151).

Foi esta uma das maiores e mais luzidas funcções, que se vi-

ram em Xabregas, a qual coroou no dia seguinte o devoto mo-
narcha com uma missa cantada à SeLhora, e a esmola de cem
mil réis; e na jornada, que no verão seguinte fez às Caldas da
Rainha, mandou dizer outra por vinte moedas.

A mais se estendeu a sua real grandeza, com um rico orna-

mento, que deu para a festa da Senhora, de damasco branco de
.ouro; casula e frontaes de todas as cores para as missas resadas

e um sino excellente de quatro arrobas, além de outras esmolas

particulares, que mandava dar à Senhora em obsequio do P. Fr.

João, e sem elle lh'as pedir, que tudo fez uma pondoravel quan-
tia.

Logo que a Senhora appareceu em publico, começou por tal

modo a devoção des fleis, que um só mstanle não estaria a egre-

ja sem gente.

Eram oíTertas e esmolas, que lhe levavam, e oblações de reta-

bolos, mortalhas, mãos, braços, pernas, cabeças de cera, com
muito d'esta para o seu culto.

Pasados dois annos, e antes de estar dourada a sua capella,

se trasladou a Senhora para ella em 10 de março de 1747, e sem-

pre continuando os prodígios de sorte, que por não terem jàlo-

gar na egreja as memorias, se passaram para os claustros, d'on-

de foram levados.

No dia seguiute veio sagrar o sino D. Fr. Francisco de S. Thia-

go, bispo de Maranhão, a quem Fr. João, por insinuação real, e

com licença do patriarcha tioba convidado para sagrar a ca-

pella. (pag 155).
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Profeta, sou Poeta. E com effeilo é obra d'elle o se-

guinte soneto ao Amor Divino:

Soneto

Só vos conhece, Amor, quem vos conhece

Só vos entende bem, quem vos adora,

Para esta funcção mandou elrei D João V, os mestres dece-
remonias, com tudo o preciso da sua Patriarchal, e uma caixa

de prata com as reliquias dos raarlyres S. Jorge e Santo Estevão
papa, para se incluirem no altar.

Em 12 do referido mez de março, quarta dominga de Quares-
ma, se fez a sagração com toda a soiemnidade e ceremonias
costumadas, que se concluiu com missa Pontifical, que celebrou

o mesmo prelado, assistido dos religiosos mais graves da com-
munidade, por ministros, honrando por fim o refeitório com sua
pessoa e familia.

No anno de 1748 dourou toda a capella à sua custa o irmão
António Rebello Leite, filho da Terceira Ordem Seraflea, que ha-

via sido ministro no serviço da coroa na America, e n'este tem-
po vivia recolhido no convento de Xabregas, com habito publico

por diligencia do p. fr. João, e não sem grande raysterio, aiten-

tas algumas circumstancias d'este bemfeitor, que, sem se saber

resolver, gastou na obra um conto de réis, e fez depois as ima-
gens da Senhora, que se repartiram pelos conventos e mosteiros

da província, em que se gastaram duzentos e tantos mil réis. No
Sacrário da Capella se collocou uma preciosa relíquia de Santo

Lenho, com uma grande parle da própria túnica, que vestiu a

Senhora, fabricada e feita pelas mãos de Santa Anna, inclusas

em um sacrário dourado, donativo do Senhor de Belmonte, que
em morgado se conservava em sua casa, o qual, por ser parti-

cular amigo do p. fr. João, lhe deu permisso, para que elle cor-

tasse muito à sua satisfação.

Em grande veneração se conservava o sino da Senhora (pag

157) a cuja fundição assistiu fr. João, com muitas orações e roga-

tivas a Deus e a sua Mae, para que saísse perfeito e assim succe-

deu, sendo tão mal succedidos outros dois, que se fundiram e

sagraram com elle; porque em breves tempos se quebraram am-
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Só será ouvido, quem bem chora,

E só vos pôde amar, quem se aborrece.

Só quem se mortifica, é que merece

Só alcança o que quer, quem vos implora,

Só quem morre por vós, é que melhora.

Só quem desmaia, em vós se fortalece.

Quem tudo por vós perde, ganha tudo;

bos, ficando o da Senhora para despertar a naemoria d'aquelle

zeloso operário, que n'elle deixou o melhor defensivo contra as

trovoadas, pois se tem por experiência que, em se tocando n'es-

tas occasiões logo parara, e n'esta fé o desejana ouvir os visiahos

de Xabregas.
Gostou o p. fr. João do frueto do seu trabalho, e vendo con-

cluído na maior perfeição toda a fabrica da capella, desaffogou seu

espirito na seguinte:

Decima

Minha Mãy, Senhora minha,

A' vossa casa chegastes,

E em throno vos collocastes,

Como Mãi, como Rainha:
Fizestes quanto convinha.

Por caminho, que venero:

Eu já agora nada espero;

Pois não tenho mais que ver:

Não se me dá de morrer;
Que, se vós quereis, em quero.

Em 24 de janeiro de 1745 foi o p. fr. João pregar ao mosteiro

de Santa Appollonia de uma profissão, para que concorreram
circumstaneias milagrosas, como elle pondt^rou no seu sermão.
Entrou n'aquelle mosteiro fugitiva do mundo uma fervorosa

donzella para se desposar com o melhor esposo das almas; mas,

sem considerar nos meios de conseguir o fim de seus desejos,

tendo já dous annos de noviça, pela falta de dote, se não admit-

tia á iproflssào. Vivia a noviça desconsolada, porque depois de
vencer grandes diíBculdades na eleição do estado, lhe restava a
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Pois tudo quanto ha, em vós se encerra,

E quem mais vos explica fica mudo.
Só com amor tão forte é justa a guerra,

Que sendo, por ser fino, o mais agudo,

Penetra o Fogo, o Ar, o Ceo, e a Terra.

O padre, segundo se collige do seu retrato que vem

maior, a que de nenhum modo podia dar saida. Assim passou
com rogativas ao Céu, d'onde esperava o remédio, até ao dia H
do mesmo mez e anno referidos, em que pelo siiio do mosteiro
passava a imagem da Senhora Mãe dos Homens, que ia collocar-

se em Xabregas; e aproveitando se de occasião tão opportuna,
com muitas lagrimas pediu á emperatriz Soberana o que tanto

desejava.

Vinha a Senhora a despender favores, e remediar necessida-

des: e com tanta promptidão atlendeu às supplicas da noviça,

que dentro em breve espaço de oito dias lhe foram levar o dote

com tudo o mais preciso para a sua profissão, pag. i68.

Em agosto de 1748 o acoiyiho não estava pelas demoras do p.

ir. João na Missa, e queria que a dissesse de pressa. Acabada a

missa o poeta foi compor os seguintes versos:

I

Senhor, eu quero dizer

Sempre a missa de vagar;

Porém quem vem ajudar.

Mais depressa he que a quer.

II

Heje o meu vagar deixando
E a sua pressa seguindo;

Seguio-se estar vos ouvindo
No meu interior fallaado:
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na sua vida, era horrendo: mas ainda assim ainda hou-

ve uma mulher que gostou d'elle.

Em 5 de julho de 1753 sahindo o P. Fr. João fora

do Convento, e fazendo-se-lhe preciso pernoitar em cer-

ta casa, estando já recolhido, o foi accommelter uma
mulher núa, e só coberta com a saia, intentando dei-

tar-se com elle na mesma cama; mas, elte, que além

III

Vai logo aqui perguntar
A' minha mãe, como quer
Â Missa que has de dizer

Se depressa, ou de vagar.

IV

Fui. Respondeu-me Maria:

Sedes Sapientiae, attenio.

Doze missas com assento,

Dize-a com sabedoria.

V

Na missa tens o buscar
No assento tens o saber,

Na pessoa tens o poder.

No vagar tens o ganhar.

Um dia depois de confessar um enfermo moribundo, que dei-

loa bem disposto e desenganado da vida, recolhendo-se já para

o convento, advertio que no chafariz da Praia estavam uns gal-

legos divertindo-se com os seus costumados bailes, e movido de
caridade, para que entre elles não succedesse alguma desordem,
que acabasse em choro depois de tanta alegria, lhes desmanchou
o seu divertimento por um modo muito próprio do seu génio.
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das suas prevenções, trazia comsigo a May da Pureza,

com valor intrépido a lançou de si, exclamando: Vae-te

d'ahi, diabo! (pag. 310).

No dia do Terremoto sabiu para a rua com a Senho-

ra Pequenina, exhortando a todos á contricção de suas

culpas e á conformidade com as disposições do Geo,

confessando a uns, e absolvendo somente a outros, por

Entrou pelo meio (i'elles com a soa Senhora pequenina nas

raãos, dizendoltieá: «Que elie não ia a interromper-lties a sua

alegria, senão a contiauar-llia.» E querendo subir a ura muro
da fonte, elles mesmos o poseram sobre elle, e alli principiou a

prégar-lhes cora o th^ma: Lnelitia sempiterna erit super capita

eorum: insiruindo-os como a homens, que serviam a cidade, para

a servirem, como deviam.

Concluído o sermão, lhes fez mais a caridade de os levar com-
sigo, acompanhando a Senhora até Sania Apolónia, onde os des-

pediu tão satisfeitos do santo enredo, como elle o Qcou de lhes

trocar em exercício espiritual o que era temporal- pag. 240.

Em 25 de março de 1752 recolhendo-se de tarde para o eoa-

venio, adveriio qne na praia ou boqueirão da egreja de Santos

estava um jumeniinho morrendo, que para isso alli seria lança-

do; e considerando que, enchendo a maré. morria affogado, des-

ceu á praia e sem largar a Senhora da mão, disse comsigo; Pois

não has de morrer affogado; e puchando-o mais. à terra, onde não
chegasse a maré, alli o deixou para que morresse sem tanta af-

flição.

Em dia da Conceição de 1746 linha de sahir para dizer missa,

mas a agua era a cântaros. •

Consultou o director, o qual lha disse:

Que confiasse em Deus e na Senhora, que lhe haviam de dar

tempo para exercitar aquella obra pia.

Poz-se, pois, a caminho, a chuva parou no mesmo instante, e

tratou de fazer a seguinte Decima:

Agua em tanta quantidade
Só por prodígio cessou;

E dizem, que quem o obrou
Foi o fogo da caridade.
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não haver logar para mais, e D'esta forma passou toda

aquella manbã, sem faltar aos seus costumados exercí-

cios de pregar e confessar nos mais dias, que se segui-

ram, até que poude recolher-se ao convento (pag. 319).

Em 2 de agosto de 1750, fazendo ajuntar os terços

na parochia do Soccorro, onde pregou bastantes dias

para trasladar o Senhor Reformador (331) de Lisboa,

Sahiu a Virgem com um Frade
Da clausura do Convento
E mostrou n'este portenio

Suprema a chuva nos ares,

Que a caridade por pares

Faz milagres cento a cento (pag 252).

Em 18 d'abril, por ser dia dos Prazeres da Senhora, chegando

á egreja do Monte, depois de pacificar un« homen?, que chega-

ram a termos de se matarem uns aos outros, e pedindo licença

para pregar ao povo que o seguia, estando já no púlpito, foi man-
dado descer d'eile, com tanto império, que até se lhe prohibio o

fazel-o em outro logar da mesma egreja.

Apenas ouviu a ordem, bem ou mal intimada, sem réplica, e

com toda a humildade desceu do púlpito, e sahindo para fora da

egreja, à porta d'ella fez a sua prédica em maior fruto talvez do

que elíe esperava (pag. 260).

Não lhe faltou que vencer no dia 29 do referido mez oavÍDdo

que certa pessoa ecclesiasiica referia por vozes de vulgo: Que
elle era João Redondo com Maria das flores, por andar sempre

com a Senhora na mão por toda a parte.

Esquecendose certo dia de pedir a benção a seu confessor foi

escrever os seguintes versos:

Não mereces pena eterna;

Mas pena pelo que obraste,

Quando a benção não tomaste

Áquelle que te governa.
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que nas egrejas das suas missões fez muitos milagres,

especialmente na do Salvador, livrando da morte a al-

mas religiosas, tomou por assumpto d'este ultimo ser-

mão: Dous soccorros da Senhora, um para o rei morto
no Ceu, e outro para o rei vivo na terra, com tanta

propriedade que o que fora recreio dos ouvidos, pare-

cia objecto da vista.

Chegando cora effeito, e em devota procissão a ima-

gem com a da Senhora Mãe dos Homens em pintura á

parochial egreja do Sacramento, ali pregou segundo ser-

mão, tudo dirigido á morte do Rei defunto com o the-

ma : Menwnto, Domine, David, etc.
;
ponderando em

todo este psalmo tudo, quanto lhe pertencia, e com cir-

cumstancias dignas de mais ponderação; e por ultimo

se lhe cantaram responsos em ambas as egrejas, que fez

continuar por alguns tempos nn fim dos seus sermões
até que poude cessar este gratolatorio cuidado.

Para andar mais seguro na sua consciência desejava

abster-se de fallar; e recorrendo a Deus na sua missa,

em vinte e seis de setembro, achou por lição o que es-

creveu nos seguintes quartetos:

Duas cruzes deves ter.

Ambas na bocca hão de estar,

Uma será do fallar.

Será outra do comer.

II

Em o vendo a vez primeira
No dia, a benção lhe pede:

Tera fé que Deus le concede
Por ella a Fé verdadeira.
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II

Põe a cruz quando comeres,

Verás que em teu interior,

Entrará só quanto for

Preciso para viveres.

III

Põe a cruz, quando failares,

Verás que esta ha d'impedir

As palavras ao sahir,

Só por não mormurares.

N'outra occasião fez a seguinte decima:

Eu bem sei que hei de morrer

;

Porem se antes de espirar,

Eu pudera commungar,
Grande gosto havia ter.

Se Deus quizer, pôde ser,

Por ser a communhão arma,

Que os inimigos desarma.

Ordene, pois, por meu bem,
Quando os homens m'a não dem,
Que venham-n'a os Anjos dar-m'a.

Em 1755 pediu indulgências ao patriarcha, que lh'aS

concedeu por duzentos dias para os que diante de al-

guma imagem de S. José resassem um padre nosso, e

pedissem a benção que o padre lhes lanhava por estas

palavras: Cujus patrocinium et paterniíatem colimus,

ipse intercedat pro nobis ad Dominum.
Já n'este tempo havia cuidado em uma imagem do
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Santo pela medida da Senhora Mãe dos Homens, a qual

pediu a eirei D. José, e com ordem sua a mandou fa-

zer pelo mesmo esculplor José d'Almeida, que lhe não

deu pouco que fazer pela demora; mas, com effeilo, a

vio concluída de tudo, chegando o seu custo a um conto

de réis com suas insignias, e na figura de lançar a ben-

ção, á imitação da Senhora Mãe dos Homens, tudo á

custa do rei (pag. 366).

Lembrado Fr. João do annel, que S. José deu por

prenda á Senhora, quando se despozou com ella, prin-

cipiou a introduzir muitos anneis benzidos com uma
benção que achou no Manual da Provincia, da qual se

usava na Allemanha, descobrindo-lhe algumas virtudes

que fez imprimir, para mais dilatar a devoção do Espo-

so de M tria, a quem elle já entregara seu coração no
anno de 1749, para o oEferecer a sua esposa castissima.

Com maior fervor foi continuando os seus sermões
de S. José como Pai dos Homens, e estabelecendo a de-

voção dos seus anneis, para o que pediu tresentos dias

mais de indulgências ao núncio apostólico do reino em
beneficio dos que os beijassem também, mas como estas

devoções, a que o vulgo chama novidades sempre pa-

decem suas opposições, não faltou quem dissesse ser

contra a fé chamar a S. José Pae dos Homens.
Continuou, porém, a pregar a paternidade de S. Jo-

sé na quaresma de 1753 na ermida de Rodrigo António

de Figueiredo, camarista do infante D. Manoel, no qual

mostrou a Trindade Santissima, a Virgem Maria, e to-

dos os Anjos do Ceu publicando o S. José Pae dos Ho-

mens.
N'esta forma lhe foi dilatando suas excellencias e par-

ticular veneração, em quanto se concluia a nova ima*

gem, que se demorou nas mãos do artista mais de três

aDDOS.
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Acabada, porém, foi benzida na egreja de S. Vicente,

pelo arcebispo de Lacedemonia.

No dia 26 de março de 1758, primeira oitava da Pas-

choa. estando a imagem patente na egreja, em sua cai-

xa, forrada de seda e agalloada de ouro, pregou o P.

João logo depois das vésperas, um sermão, que por ser

o ultimo da sua vida, e á vista de um grande e distin-

clo concurso, causou grande commoção no auditório.

Houve depois uma grande procissão, e quando fr.

João vio a imagem de S. José no seu logar, exclamou:

Ora ahi tens já o pae e a mãe, agora cuidemos em mor-
rer.

Entrou a chamar a este anno o anno de: querer, vir,

descer e morrer; e nas perguntas e respostas, que en-

sinava a seus seguidores, para quando se encontrassem

uns com os outros, concluia a ultima n'esta forma:

Como pôde -ser este querer notório?

E este vir para Deus?

Resposta

Sendo o descer para o Purgatório,

E o subir para os Ceos.

Oito dias antes da sua morte escreveu uma car a a

uma illustre senhora da Corte, sua devota, e a quem
elle chamava sua valida, nomeando-a procuradora para

cuidar da cera do seu altar.

No dia seguinte ao da collocação de S. José, indo o

P. Fr. João tomar a sua refeição ao refeitório e repe-

tindo que só lhe restava morrer, disse para um irmão

leigo, que servia d'enfermeiro, e se confessara com elle

por algum tempo: Fr. Braz, vamos para o Céo?

E effeclivamenle ambos cahiram doentes no mesmo
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dia e ambos no mesmo dia falleceram (pag. 381).

Faleceu, pois, o P. Fr. João (l'uma erysipela a 9 de

abril de 1756.

A concorrência do povo a visitar o cadáver foi enor-

me, e uns levavam as flores, que ornavam o corpo, e

outros, pedaços do babilo, e alguns o próprio cordão,

que linha cingido ; e communicando-se depois á sua

cella a mesma devoção, apenas Ibe ficaram as paredes,

porta e jaoella, porque tudo o mais levou caminho.

Uma senhora das visiohanças de Xabregas se fez ain-

da mais senhora da barra inteira da sua cama, de que
se ficou servindo; outras levaram toda a roupa da cama.

O Santo Christo que trazia ao peito fni para o conde

d'Linhão D. Rodrigo Xavier Telles.

A Senhora pequenina e S. José foram para a Rai-

nha.

Por qualquer motivo improvisava um epigramma la-

tino ou uma decima porlugueza, por isso o appellida-

vam o Poeta, mas também lhe chamavam o frade oren-

gueiro, por ser muito impertinente quando emprehendia
alguma obra devota.

Em certa occasião, na Ribeira, uma mulher se acer-

cou d'elle, e pedindo-lhe a benção, disse-lhe:

«P. fr. João, tanta pena tenho de o ver!

O frade perguntou-lhe o motivo da sua pena, e a

mulher retorquiu-lhe:

«Porque o conheci com tão bom juizo, e agora o

vejo tão doidinho.» Fr. João respondeu: Dizes bem,
mulher, encommenda-me a Deus e á Virgem para que
me dêem juizo.»

O rapazio, quando o via com um o seu florido reli-

cário, dizia: fLá vem o João Redondo com Maria das

flores.» alludindo á grande obesidade de frade e á ima-

gem que trazia do relicário entre flores.
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Mas fr. João era também um agitador. Tinha gran-

des pensamentos para commover o povo, e attrahil-o

por artes engenhosas ás suas predicas. Mandou fazer

uma imagem de Snnta Barbara, e no dia em que foi

collocada no seu altar, pregou elle; mas antes fez an-

nuneiar o sermão por editaes públicos, d'este modo:
aTrovão de Santa Barbara sobre toda a cidade de Lis-

boa, na egreja de Xabregas.» Isto causou grande agita-

ção, mas outra vez foi o caso mais serio.

Tinha de pregar o sermão annual da mesma Santa,

e assim o fez annunciar por cartazes impressos: «Es-

mola que se dá no dia de Santa Barbara no real con-

vento de Santa Maria de Jesus de Xabregas, da ordem
de S. Francisco», e depois concluia assim: «Venham
cedo, que das dez horas ao meio dia, pouco mais ou
menes, se hão de repartir as esmolas.»

Isto causou, uraa revolução em Lisboa. Intendeu o

povo que era esmola pecuniária, e logo começaram
empenhos para a alcançar. O povo andava alvorotado,

não se faltava n'outra cousa, e a noticia do caso chegou
ao paço, mas desfigurada. El-rei D. João V ou os seus

ministros atterrados chegaram a persuadir-se de que o

povo, vendo-se logrado, faria algumas desfeitas aos fra-

des, as quaes quizeram prevenir, e para isso se poz a tro-

pa em armas, e foi collocar-se nas immediações de Xa-
bregas.

Era immenso o borburinho do povo, e não pouca a

vociferação contra o engano que se fazia á pobreza. Mas
emfim, o frade pregou do púlpito, deu satisfação sobre

o engano, e os ouvintes applaudiram-no, excepto uraa

mulher, a qual procurou o frade para lhe arrancar as bar-

bas por não distribuir a esmola promettida por editaes

públicos.

Desde este facto o guardião do convento e o prelado
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superior da provinda lhe Domearam um director espi-

ritual para lhe moderar os enlhusiasmos mysticos.

O director lhe prohibiu andar com a imagem da Vir-

gem, e só se lhe consentiu trazel-a pintada no relicário,

e assim também se lhe ordenou que não usasse de ou-

tras exlerioridades que eram a mofa do povo.

Era com tudo o director espiritual de muitas pessoas

de alta cathegoria, estava relacionado com as familias

mais illuslres. E depois de divulgada a noticia da sua

morte, em 1758, logo se espalhou que morrera com
cheiro de santidade, e á egreja correu grande multidão

de povo, que lhe cortava qedaços da mortalha. Era mui
versado no estudo das Sagradas Escripturas, e prega-

dor de fama.

Depois de sepultado o corpo de Fr. João, ainda nos

dois, ou três seguintes frequentou Xabregas muito

povo na esperança de o verem, entendendo o tinham

occulto á sua vista, ate que o tempo, e a mesma sepul-

tusa o foi desenganando.

No trigésimo dia lhe fez exéquias publicas, e honori-

ficas a irmandade de Nossa Senhora e o P. Fr. José de
Santa Thereza.

Os frades de Xabregas eram amicissimos de D. Mi-

guel.

No dia 11 de janeiro de 1829 na pomposa festa que
celebraram na egreja de Xabregas, fr. José de Nossa
Senhora do Cabo Roquette subindo ao púlpito, entre ou-

tras disse as seguintes palavras na sua Oração Gratula-

toria pelas melhoras e feliz restabelecimento d'eUrei D.

Miguel : Grande beneficio é o que este monarcha acaba

de receber das mãos da Divina Providencia.

E depois espraiou-se em elogios os mais grandiloquos.
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Na geral destruição do terremoto padeceu este con-

vento geral ruina ^ assim na egreja como nos seus dor-

mitórios e claustros, mas com a felicidade de que não

morreu ninguém, e so cahiu a fronlaria do dormitório

grande da parte do adro; porque o mais se demoliu

para se reedificar de novo. Vinte dias esteve a commu-
nidade posta na cerca ao rigor do tempo, e com limi-

tado reparo, até que formando dentro em uma casa

térrea, que servia de celeiro, uma pobre egreja com
quatro aliares, ali celebraram os oíBcios divinos até á

festa dos Reis do anno de 1757, no qual dia se muda-

ram para outra casa que servia de enfermaria, onde

erigiram nova egreja com sete altares, coro e órgão

para o culto divino.

Tanto o convento como a egreja no centro foram re-

edificados de novo com a forma d'um parallelogrammo.

Ficou completamente á moderna.

Não posso expor minuciosamente quaes as differen-

ças entre o antigo e moderno edifício: mas o que é certo

é que as festas continuaram a ser pomposas, e que a

egreja era muilo concorrida por causa principalmente

d'um Calvário que n'ella havia e se patenteava ao pu-

blico até ha poucos annos. As caras dos judeus eram

principalmente o enlevo dos visitantes.

Pela exlincção das ordens religiosas em 183i foi a

egreja profanada, e o convento por algum tempo esteve

devoluto. Foi primeiramente destinado para uma peni-

tenciaria: depois para conservatório de artes e oíBcios.

Em 1838 ali se estabeleceu, com licença do governo, a

fabrica da companhia de fiação e tecidos de algodão

1 João Baptista DE Castro: Mappa de Portugal, vol. III. pag.

272. (Lisboa. 1763),
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lisbonense. Aleou-se, porém, passado algum tempo um
incêndio nella de modo que destruiu a metade Occi-

dental do edifício, não chegando a communicar-se á

egreja. A fabrica depois passou para um bello edifício;

que mandou construir em Santo Amaro, á borda do
Tejo, e o governo aproveitando-se do ensejo, mandou
que se estabelecesse no extincto convento de Xabregas
em 1844 a fabrica de tabacos, que ainda boje ali se

conserva.

tFoi o Liberal ^ chamado a Lisboa para ir pelo Tejo

acima até Villa Nova da Rainha, quando o exercito de
D. Miguel, que tinha abandonado o cerco do Porto,

marchava para Lisboa.

A' proporção que avançava o exercito, se adiantava o
Liberal, indo ultimamente fundear defronte do convento

de Xabregas. A guarnição pediu licença para ir a terra

encher a barriga de frucia, de que andava esfomeada,

na cerca do convento dos frades, muilo perto do navio.

Deu o commandanie licença a umas trinta praças, com
a condição de irem armados.

Dirigirao-nos ao grande portão de ferro, que dava
entrada para o convento e suas dependências. Estava

bem fechado, e, por mais que fizéssemos, não o pode-
mos abrir.

Saltámos então pelos muros da quinta, e eis todos,

cada um a correr para o seu lado, em busca das figuei-

ras e de outras arvores fruciiferas.

Quando estávamos por ellas empoleirados, vimos sa-

hir do convento muila genle armada, com toilelte meio
á paizana e meio á militar, correndo em nossa direc-

ção.

^ Era am navio de guerra do governo porluguez.

VOLUME III 13
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D'onde o originar-se enorme borborinho e grande
balbúrdia nos nossos, lançando mão das espingardas, e

ouvindo-se alguns, com estrondoso vozear de: «Quem
vive?»

Depois de muito vivorio á Rainha e á Carla, e «façam

alto», enconlrámo-nos de perto, conhecendo então se-

rem elles voluntários ainda não fardados. Elles também
pelo nosso trajar conheceram que pertencíamos ao na-

vio de guerra que ali estava.

Os frades enganaram as auctoridades mandando-lhes

participar que entrara uma guerrilha miguelista dentro

da sua cerca. Se não fosse a prudência da nossa gente,

que não disparou um tiro, deixando-os approximar á

falia, teria havido serias desgraças a lamentar.

Por fim fralernisámos todos, acbando-se já a quinta

cheia de povo a querer invadir o convento e castigar a

fradalhada pela' traição que acabava de praticar. Não
podendo vingar-se n'ella, destruiram-lhe tudo na quinta:

melões, hortaliças, fructas, tudo.

Quando nos retirámos para bordo ainda o povoléu

continuava na sua empreitada de puro vandalismo! ^

Continuou o Liberal a crusar na costa. Andávamos
defronte da praia da Nazareth. Um dia lindíssimo, e o

mar ainda melhor. Vía-se inimenso povo, barcos e re-

des a pescar por toda aquella praia. Não sei qual foi de

nós três que se lembrou ir a terra. Logo todos...

promptosf Deitou-se o escaler ao mar com cinco ho-

mens de guarnição e os ires do costume, commandante,
commissario e piloto.

Saltámos em terra sem sermos presentidos, armados

1 António Leite da Lunha: As minlias Memorias verdadeiras e
despreteuciosas. Lisboa, 1885, pag. S6.
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de clavina e espada, e com trajos meio.amarujados, sem
a mais pequena dislincção ou insipnia de oílicial. Aquelle

povo andava todo entretido na sua faina. Olhava para

nós, mas não sabia quem éramos. Não nos davam im-

portância, e mesmo andávamos separados uns dos ou-

tros, para maior disfarce, por aquella amena praia,

onde não havia sequer uma pequena casa n'aquelle

tempo. Cada companha depositava o peixe na areia.

Eram muitos os montes, estando em deredor de cada

um muitos compradores. Depois de se haver pago o di-

zimo aos frades de Alcobaça, e passando eu próximo

d'um d'esses montes, reparei n'um fradalhão de habito

traçado, tendo nm caderno de papel debaixo do braço,

6 na mão um grande gancho de ferro, a tirar peixe para

íóra do monte. A' visla do frade perdi a cabeça. Fui

direito a elle, dei-lhe tamanho sopapo no cachaço, que
o puz a lavrar de focinho por aquelle areal fora, cahin-

do-lhe o caderno de papel para um lado e o gancho
para outro. Todos começaram desde logo a dar morras
ao frade, que desappareceu n''uma carreira por entre o

povo. *

Cumpre, porém, dizer mais algumas palavras acerca

do mosteiro da Madre de Deus, um dos mais celebres

sanctuarios do paiz, e aonde se dirigiam as pessoas

mordidas pelos cães damnados, que ali procuravam a

protecção valiosa de Santa Auta.

O cardeal D. Henrique, em março de 1579, fez es-

mola a este mosteiro, em cada anno, de vinte e quatro

moios de trigo, dez moios de cevada, oito moios de mi-

lho, quarenta alqueires de grão, e cento e quarenta pa-

Daes de palha, e poucos dias depois lhes mandou dar

' Id. id. pag. o3.
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annnalmenle a esmola de quinhentos mil réis em di-

nheiro, e além d'islo três arrobas de cera, uraa pipa de

vinho, outra de vinagre, outra de azeite, quairo quin-

taes de arroz de Valença, dois quintaes de amêndoas,

seis peças de figo branco, seis arrobas de passa assa-

rêa, cento e cincoenta varas de roão. E não satisfeito

com taes donativos, ainda depois lhe mandou dar ao-

nualmente tresentos mil réis, pagáveis do contracto que
se tinha feito dos tratos e rendas das ilhas de Cabo
Verde e rios de Guiné com António Nunes, do Algarve,

e Francisco Nunes, de Beja. Este ultimo rendimento,

porém, cessou mais tarde, e por isso D. Pedro II em
1704 lhe accrescentou duzentos mil réis cada anno de

esmola, imposta nas ordinárias dos contractos que d'ahi

por deanie se arrematassem, e em 1706 lhe mandou
dar annualmente duas arrobas de cera, além d"aquella

que já recebiam-.

Era também esta casa muito frequentada por causa

das relíquias n'ella existentes. Havia um sanio sudário

muito afamado, que se dizia ser uraa copia do que se

guardava na cidade de Turim. Foi presente de Maximl-

liano I, primo da rainha fundadora. ' Moslrava-se no
sermão de mandato em quinta feira santa, para se sa-

tisfazer ao innuraeravel povo que por mar e por terra

concorria a veneral-o, para o que se fez um púlpito fora

da egreja. Moslrava-se também ao sermão da Soledade,

ao qual assistiam os frades de Xabregas que tinham ido

na procissão do Enterro, e também os frades loyos do
Beaiu. Tiravam-se então muitas medidas d'elle, que as

religiosas liberalisavam ás pessoas da sua estima.

* A'cerca das lendas relativas a este santo sudário veja-se a
Chrouica citada, pag. 27 e seguintes.
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Ilavja iain[)em um santo espinho, dado pela funda-

dora, e que pertencera a eirei D. Duarte, e áceria d'elle

também ha lendas, que se podem ver a pag. 29 da Chro-

nica. Estava collocado em um relicário de ouro a modo
de capellinha, que pesou quatrocentos mil réis. e os de-

graus estavam cheios de reliquias de santos. Havia tam-

bém nm santo lenho formado de muitas partiruhis. que

deram a rainha D. Calharina. mulher de D. João 111. e

a imperatriz D. Maria, irmã de Filippe II de Caslella,

na occasião em que veiu a Lisboa, e D. Guiomar Cou-

tinho. Estava decentemente collocada em uma cruz de

prata de 3 palmos, e as quatro faces do pé se acha-

vam guarnecidas com ossos dos martyres de Marrocos

e de Ceuta. E além d'estas reliquias havia muiiissimas

outras, entre as quaes se distinguia um relicário de

ouro. em forma d'uma noz, com uma relíquia do santo

sudário de Christo e outra da sua colurana. Havia tam-

bém uma lijellinha de pau. por onde Santo António ti-

nha bebido. Havia o corpo de Santa Anta, remetiido

pelo imperador' Maximiliano I á rainha D. Leonor em
1517. Para este corpo mandou a rainha fazer uma ca-

pella, para a qual o trasladou em loi2. A esta santa

se resava ofTicio próprio, composto por uma religiosa

d'este mosteiro, por nome Anta da Madre de Deus,

graduada que havia sido em Theologia e Direito Civil

na Universidade de Coimbra, cora disfarces de estu-

dante, e por consentimento de seu pae ^ Acreditavam

que as pessoas que vestiam camisas locadas no corpo

da santa, ou melhoravam logo ou acabavam de prom-
pto a vida. E o chronista assevera que havia dias em
que se tocavam seis e sete camisas no corpo da santa.

^ Id. id. pag. 3o.
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Havia noticia de muitos milagres, que o rosto da santa

ás vezes se inflammava, e o concurso das pessoas reaes

e das fidalgas á Madre de Deus era continuo. E a pró-

pria agua locada nas reliquias de Santa Auta era uni-

versal remédio para todas as enfermidades.

Havia muitas o"tras imagens milagrosas, mas a do
Menino Jesus, vulgo o Abbadinho, por ser muito gordo,

era das mais estimadas, e as freiras o levavam em
procissão no dia 14 de janeiro. E a el-rei D. João V
remeiteram as freiras n'um sanguinho uma pinga

de suor, que uma imagem d'um Senhor Morto bavia

suado.

Havia na sachrislia uma capella, onde estava uma
lamina de Santo António do Rato. A fundadora da tal

capella foi uma D. Joanna Perpetua, que se via perse-

guida d'ura damninho rato. que lhe fazia estrago na

roupa: e vendo que se lhe ditiicultava apanhal-o, pela

devoção que tinha ao santo lhe disse: Eu não hei de

apanhar o rato, vós é que o haveis de matar, e quando
eu voltar ha de estar feita a execução. Belirouse a re-

ligiosa, e quando voltou á sachrislia achou o ralo junto

ao aliar do santo, ainda vivo, mas em termos de mor-
rer, e á vista d'ella acabou de todo.

O chronisla ainda accrescenta (pag. 46) que o santo

tinha feito muitos milagres d'aquelle género.

Outra imagem muito venerada n'aquelle mosteiro

era a de S. Braz, que tinha obrado e obrava infinitos

prodígios a respeito de ossos e espinhas atravessados

na garganta. As palavras próprias para mover este

santo a fazer o milagre eram as seguintes:

Blasius Martyr, et servus Christi. dic: Aut ascende aut

descende: Braz martyr & servo de Christo, dizei: ou sobe

ou desce.

Havia lambem uma imagem milagrosa de S. Marçal.
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As freiras guardavam o dia d'este santo como se fosse

de preceito.

Muitos pessoas notáveis procuraram ter sepultura

n'este mosteiro. A rainha D. Leonor ali foi enterrada

em sepultura rasa. Porém el-rei D. João III trasladou

seus ossos para o claustro grande. Mais tarde ainda fo-

ram passados para junto da porta do capitulo.

Aos pés da sepultura d'esta rainha jaz D. Izabel,

sua irmã, duqueza de Bragança, e mulher do duque

D. .Fernando 11.

Aqui esteve a infanta D. Maria, Qlha d'el-rei D. Ma-

noel, até ser trasladada para a Luz.

A rainha, D. .Maria, segunda mulher de D. Manoel,

aqui jazeu também, até que a levaram para Belém. Ao
lado direito da fundadora jaz a primeira abbadessa, a

madre Coleta.

A antiga e primitiva egreja da Madre de Deus pas-

sou para casa do Capitulo, e el-rei D. João III fundou

a actual, que tem o tecto ornado de irregulares pintu-

ras, obra do pintor Bento Coelho. *

Constava de 5 altares. O altar mór foi sagrado por

D. fr. João de Portugal, liispo de Vizeu, em abril de

1026.

Havia uma imagem de Santa Anna com uma irman-

dade em que entravam pessoas reaes.

Esta imagem estava na egreja de S. João da Praça,

mas por velha, quizeram-n"a vender, e a condessa de

Cuculim a comprou por duas moedas, e a mandou para

a Madre de Deus.

O padre José Pacheco mandou fazer todos os orna-

1 Id., ii., pag. 50.
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tos de talha sobre o arco da capella mór, os do inte-

rior da mesma egreja, e do leclo, tudo dourado.

Fez novos caixões d'evano com pregaria dourada, ex-

cellentes pinturas, e nos lados em vistosos quadros se

via a historia de José do Egypto.

Chegou o custo d'esla sachristia a quasi vinte mil

cruzados.

O sino foi sagrado por D. Verissimo de Lencastro,

arcebispo de Lisboa e inquisidor geral com toda a so-

lemnidade, e pela devoção que as senhoras e varias ou-

tras pessoas particulares da Corte tributavam á Senho-

ra Madre de Deus, mandavam pedir que o tocassem por

occasião de seus partos.

A imagem da Senhora, segundo se deduz da Chro-

nica, é flamenga, (pag. 53). e a primeira invocação que
teve foi da Senhora dos Prazeres.

Era incrivel a riqueza dos vários adornos d'esla ima-

gem, e fr. Jeronymo de Belém gasta duas columnas da

sua obra in-folio só na lista d'elles (pag 56), e remata

dizendo: «que não só a rapella da Senhora da Madre
de Deus, mas a sua egreja ioda é um monte de ouro e

praia, assim nas peças dos altares como nos seus or-

namentos.»

A fama dos continues milagres d'esta imagem estava

geralmente propagada, e o mesmo chronisia descreve

muitos. E «era infinita a gente que inteiramente descalça

vinha agradecer por votos os beneficios que da Senho-

ra recebe.» (pag* 60).

Rara será a frota, que chegue ao porío de Lisboa,

donde não appareçam velas de navios, offertas, acções

de graças, missas e esmolas na sua egreja.»

A irmandade compunhase da maior parte da nobre-

za da Corte, entre a qual avultavam muitos homens de

DBgocio muito ricos e abastados.»
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Na solemnissima funcção, chamada Retiro, em que a

soberana Stíiihora com seu Menino e S. José sea Es-

poso, são levados em um rico andor para dentro da

Clausura, com o fim de se vestirem de ga"la para a fes-

ta da Uessurreição, ó tão fírande o nnmiíro dos irmãos,

e o concurso du puvo, que até se iuipedem nos preci-

sos ministérios

Celebra-se esta acção na dominga de Ramos, de tar-

de, com sermão; e conclnido este sae a Senhora acom-

panhada da sua grande irmandade, e da communidade
de Xabregas, entoando a ladainha da mesma Senhora,

e o andor á levado pelas |>rincipaes pessoas da irman-

dade, em que de ordinário se observam santas emula-

ções na preferencia (pag. 63).

No sanctuario do coro havia um menino Jesus de ce-

ra deitado n'um leito de prata olTerta de D. Catharina,

rainha da Grã-Brelanha, que a trouxe de França.

São immeosos os milagres e prodigios que o chro-

nisla diz terem occorrido n'esle mosteiro.

A alma de soror Antónia da Trindade foi por occa-

sião da morte, vista subir ao ceu na figura de uma
mysteriosa luz. (pag. 118).

Levantavam-se lavaredas que pareciam reduzir a cin-

zas todo o dormitório, quando a madre Maria de Jesus

estava a rezar; e quando as freiras vinliam a correr pa-

ra accudir ao fogo, viam enlão aquella madre em ora-

ção (pag. 119).

Em 1330. quando morreu uma freira de virtude, foi

vista uma grande luz sobre o telhado da enfermaria, e

d'esta madre guardava el-rei D. João 111 os óculos como
preciosa reliquia.

A certa freira mostrou a alma d'uma religiosa d'este

mosteiro, o Senhor cercada de luz, dando com isso a

entender que estava na bemaventurança (pag. 422).
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A madre soror Antónia de Jesus, no acto da procis-

são viu sahir do lado de Christo o veu que poseraai Da

cabeça a ella madre (pag. 122).

A madre soror Brites da Madre de Deus, quando en-

trou para este mosteiro levava vestida uma saia bor-

dada toda de tigas. querendo com isso dizer que de vez

dizia adeus ao mundo (pag. 123).

No coro apparecia-lhe o demónio na figura de bugio,

ella porém não fazia caso e continuava nas suas rezas.

A madre soror Petronilla deixou seus oito filhos, e en-

trou para o mosteiro com o fim de só querer saber de

Deus (pag. 125).

Soror Clemência de Jesus também deixou seu filho

para ir viver n'este mosteiro, e o filho morreu de sau-

dades, e ella ao ler uma tal noticia, prostra-se por ter-

ra, e exclama

:

«Muitas graças vos rendo, meu Senhor Jesus Gbris-

to, pela singular mercê que usastes commigo, arrancan-

do uma só raiz que na terra me ficou.»

A madre soror Marianna, filha de D. Pedro de Noro-

nha, linha accidentes quando não podia praticar algum
acto de pobreza (pag. 127).

A madre soror (^lara da Conceição levantando-se uma
noite para ir ás matinas, sendo a primeira que entrou

no coro, viu a Christo sentado com grande magestade
no coro do meio, o qual lhe disse:

Clara, dá-me conta da pobreza fpag. 129).

Soror Maria da Conceição, filha de D. Pedro de Me-
nezes, senhor d'Alcochel, nunca foi vista chorar senão

quando estava commungando (pag. 130).

A madre soror Maria da Assumpção vendo que o Se-

nhor lhe não apparecia, como de costume, exclamou:
Ora Senhor, vou-me persuadida, de que por velha

me não quereis!» (pag. 133).
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Foi descançar um pouco, e d'ahi o pouco voltou en-

tão para o coro, saudosa da presença do seu doce Es-

poso: e apenas a elle chegava ouviu uma voz que lhe

dizia

:

Vem nova tiel. entra no goso do teu Senhor.

E o chronista accrescenia : foram tantos os favores

que n'esta occasião recebeu da bondade do Senhor, que
transcenderam aos mais que de ordinário lhe conferia

Sua Majestade Divina,

Quando esta freira eslava rezando, via muitas vezes

junto d'eila o demónio em forma de rapoza.

Suas comidas nunca passavam de dois bocados de

de pão e d"algumas folhas de hortelã.

A madre Marianna do Lado, irmã do conde de Mi-

randa, quando eslava orando, se lhe apresentavam de

ordinário Ires grandes e ferozes rateiros, que puchavam
por ella para a desviarem do santo exercício (pag. 136).

A esla disse o Senhor um dia:

Já me não apartarei de ti

!

E certo dia que esla freirinha exclamou

:

Ao doce Jesus ! ouviu logo dizer : Esposa I Esposa I

(pag. 139).

A madre soror Constância, filha do conde de Vimioso,

appareceu o Senhor com a cruz ás costas, e lhe per-

guntou se a queria tomar nos hombros d"ella (143).

A madre soror Maria das Chagas foi tão grande reli-

giosa que foi vista dianie d'uma imagem levantada da

terra mais dum couvado, e pelo espaço de 15 dias es-

teve santamente louca (pag. 149).

Quando soror Maria da Encarnação pretendeu sahir

do mosteiro, o Senhor lhe appareceu e allirmou que
se não salvaria no caso de se retirar da Madre de Deus.

(pag. loO).

A madre soror Cathariha estava tão jubilosa por se
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vêr chegada á hora da morte, que muitas vezes excla-

mava: «E' possível que o hei de vêr!» (pag. i54).

A madre soror Clara de Jesus era excellente musica,

6 em umas matinas dos Beis, mostrando alguma frou-

xidão no cantar, viu sobre os espaldares das cadeiras,

em toda a sua circumferencia. outro coro de anjos, que

como cantores do ceu desempenhavam com harmonio-

sas e ma\iosissimas vozes o seu ministério. Logo ouviu

também outra voz que lhe dtzia: «Cuidas tu que me
falia a mim quem me louve, e que hei mister de que

tu o faças? (pag. 157).

Um religioso, havendo em vida levantado uma ca-

lumnia a uma freira d'este mosteiro, foi obrigado a vir

do Purgatório pedir perdão á calnmniada. (pag. 161).

A madre soror Brites da Madre de Deus, que tomou

o habito era 1618. linha por costume desculpar a todos,

e até ao próprio demónio, (pag. 162).

Soror Jeronyma das Chagas costumava pôr cheiros no

-CÔro, e depois de morta appareceu a uma freira, dizen-

(Jo-lhe que no ceu eslava recebendo o galardão por causa

d^aquelles que costumava pôr no coro. (pag. 165).

Soror Angela viu uma noiíe no dormitório a el-rei

D. João 111 com um menino pela mão. Assustou-se com
a visão; mas cobrando animo e perguntando-lhe que

ventura fora a sua, lhe respondeu: aOnde e.sle está, es-

tou eiiD. Ficou d'aqui colligindo que se achava na Gloria

pelos benefícios que em vida fizera ao mosteiro da Ma-

dre de Deus. (pag. 168)

A madre soror Luiza da Madre de Deus tinha n'este

mosteiro a alcunha da PltUosophn, e em certa occasião

lhe appareceu no Capitulo o demónio na figura de bu-

gio ás costas d^outra, fazendo-lhe visagens para lhe pro-

vocar o riso; mas tempo perdido: o demónio não foi

capaz de fazer com que a freira risse. (pag. 169).
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A madre Soror Joanna da Cruz aflligia-se muilo quan-

do chovia, e ella tinha de lavar os corporaes e sangui-

nhos, e assim pedia ao Senhor mandasse ao tempo que

se concertasse, e ao sol que siihisse para enxugar a sua

roupa; e á medida do seu desejo ludo lhe era concedi-

do, (pag. 170).

A madre soror Maria da Conceição, quando lhe re-

melteram da capella real os corporaes para os lavar, es-

queceram-se de lhe mandarem também a chave da cai-

xa em qne vinham fechados, e pegando então da caixa

a levou á Snnliora da Gr«ça do anle-còro, e lhe disse:

tMinha Senhora, abri esle tVchiíiho, porque, como ve-

des, não ha lempo para se concertar esta roupa de vosso

Filho». No mesmo ponto, sem outra diligencia, correu

o fecho e se abriu a caixa. (pag. 17o)

Quando esta freira morreu, uma imagem de S. Mi-

guel que ha\ia n'aquelle convento mostrou alegria no

rosto (pag. 178).

No dia 8 de março de 1651 declarou o padre fr.

Christovão ter visto soror Francisca no ceu. vestida de
freira e rodeada de anjos (pag 184)

Quando a madre soror Maria do Presépio se achou

na sua ultima doença, vieram algumas vezes os anjos

ajudarem-n'a a mover-se na cama (pag. 187).

Foi extraordinária a lucia entre D. Violante e sua

mãe; esia queria a filha na sua companhia, e a filha

queria ficar na Madre de Deus para professar (pag. 210).

Depois de vestida com o haliilo parecia que do rosto

lançava raios de luz (pag. i2l4).

Achava-se um dia com outra noviça lavando os pan-

nos a que chamam da humildade, e porque a natureza

se antojou com a immundicie, [)ara vencer seu melindre

bebeu uma pouca d'aquella agua; e para que a compa-
nheira não fizesse reparo n'aquelle heróico acto de vir-
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tude, com riso e disfarce lhe fez offerla da bebida

(paR. 21n).

Nossa Senhora foi quem a ensinou a conhecer os di-

versos fins a que eram destinados os loques dos sinos

(pag. 227).

No partir d'uma maçã descobriu a lembrança do mys-

lerio da Santíssima Trindade, porque, descascando os

primeiros ires quartos, contemplava as três Divinas Pes-

soas, e no ultimo, por aparar, considerava o Divino Ver-

bo vestido no habito de nossa humanidade: e n'esta for-

ma, ainda alimentando o corpo, refazia juntamente o es-

pirito (pag. 227).

Começou sua doença por deitar sangue pela bôcca,

porque o amor divino lhe fez uma ferida no coração

(pag. 231).

Seus aliivios então consistiam em fazer versos em lín-

gua hespanhola, que se encontram na Chronica, á qual

vamos seguindo, e na quaresma de 1657 enlretinha-se

.lendo os «Trabalhos de Jesus».

Quando a madre soror Leonor de Santa Maria estava

para morrer, cahiu uma columna de pedra do claustro, e

uma religiosa exclamou: Grande columrta da religião nos

cae com a falia desta freira! (pag. 251).

Falleceu em 1G58, e appareceu depois de morta a uma
freira d'esttí convento, gravemente oppiimida com uma
tentação, com aspecto formosíssimo, lançando resplan-

decentes luzes de seus olhos, e dizendo lhe: Animo, que

esle premio tem esses tormentos!

Quando a madre soror Isabel do Calvário, a qual en-

trou para esle mosteiro em fevereiro de l()2o, estava

para morrer, em 1062, foi visto na enfermaria um pás-

saro negro e desconhecido, o qual, entrando pela janella

até ao meio da casa e fazendo grande estrondo com as

azas, no mesmo instante desappareceu; que se suppõe
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foi o demónio n'aquella figura, vendo que niío tinham

logar ^uas diligencias eníi occasiões semelhanles; e por-

que a venerável moribunda lhe não podia dar assenso

a alguma suggesião, se retirou desconfiado de seus in-

tentos (pag. 255).

A" madre soror Eufemia da Annunciação appareceu o

Senhor com a cruz ás costas, dizendo-iha: Pede tu, e

não bits']ues para mim valias! (pag. 257).

Por este tempo era a freira deste mosteiro mais re-

galada do Senhor. Falleceu em ICOO, depois de ter des-

empenhado os jogares de nieslra e de sachristã (pag. 258).

Era então este mosteiro um dos mais procurados

pela fidalguia. Para elle, não fallando em muitas outras

fidalgas, entrou em 1019 soror Marianna da Madre de

Deus, filha de D. Álvaro de Lancastro e de D. Juliana,

duques d'Aveiro. Esta freira padeceo muito «com de-

samparos interiores, escuridades. seccuras do espirito,

escrúpulos e opposições no seo governo» pag. 263. A
madre soror Fabiana do Horto, nasceo no presidio de

Tanger, e foi seo pai D. Francisco d'Almeida. e sua

mãe D. Isabel Bandeira, e entrou para a Madre de Deus
em 1025. N'uma occasião em que se oíferecia ao Se-

nhor por estes termos : Ojfenv.o-vos o que sou, ouvio

logo uma voz que lhe di/.ia : Tu quem <^s? E no mesmo
instante lhe foi mostrada uma pelle secca, mirrada e

vil, para profundal-a ainda mais no seo próprio conhe-

cimento (pag. 207). Por uns dezesete annos não largou

o coro, e dormia n'um degráo das cadeiras d'elle. Fa-

leceo em 1070, com 89 annos d'edade. D. Sebastiana

de Vilhena, era filha de Sebastião d'Azevedo e de D.

Catharina de Vilhena, e natural de Lisboa, e eniron para

o convento em 1054, com 19 annos de edade. Quando
entrou para a clausura, havia quem visse sobre a ca-

beça d'ella uma pomba, e ouviram-se estas vozes: Que
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boa freira levam ! Que boa freira levam ! As peniten-

cias eram continuas, e á aspereza dos cilícios ajuntava a

de ortigas, espintios e outros instrumentos.

Havia desconfianças que o patriarca S. Francisco

D'uma gravissima doença a viera vi^tar. (pag. 27â)
Quando ella uma vez sahio do coro para a enfermaria,

o demónio a foi seguindo na figura do negrinho com
uns ferros em braza nas mãos para Itie metler medo.

Nas festas da Ascensão de Christo costumava otíerecer

ao Senhor irinta e ires mil acios de amor, ajuntando

algumas religiosas para a ajudarem n'esta devota of-

ferta. (pag. 276;.

Falleceo em julho de 1677, e no rosto tão alegre e

aprasivel, que dava bem a entender a formosura e ale-

gria da sua alma. (pag. 281).

A madre soror Thereza da Madre de Deus foi filha

de Lourenço Cisne, descendente dos condes da Âthou-

guia, e na Madre de Deus recebeu o habito em 1665.

Seu guia espiritual foi o celebre fr. António das Cha-

gas. Junlava-se esta freira com algumas religiosas de

sua confidencia para fazerem exercícios espirituaes. em
que ella procurava ser a mais humilhada e abatida lan-

çando-se a seus pés, e obriyando as a que a pisassem

na bocca (pag. 288). Valia-se lambem das pupillas para

que a seus pés a pisassem dando-lhe com as alparcas

DO rosto. Falleceu em í677. A madre soror Joauna da

Piedade conjuntamente com a madre soror Maria do

Sacramento, da casa dos condes de Villa Franca, escre-

veram a Historia d'este mosteiro da Madre de Deus, e a

concluiram no anno de 1639. (pag. 294. Achavase a

madre Joanna da Piedade com a communidade na ora-

ção, e invejoso o demónio do seu interior recolhimento,

por entre a túnica e o habito lhe introduzio um raio.

cuidando que assim a fizesse sahir do coro. Sentiu a
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devota contemplativa o movimento; e sem averiguar o

<]ue fosse, apertou com a mão o vulto, por não perder

o fio da meditação, e assim perseverou até o fim. Feito

o signal, e sahindo para fora do coro, pedio a uma re-

ligiosa que visse o que alli linha debaixo da mão, e feito

o exame se achou com um grande rato já morto, que

por haver estado uma hora abafado, perdeo a vida,

para confusão de quem lhe armou o laço. (pag. 290).

A madre soror Margarida da Trindade era filha dos

condes de Vai dos Reis, e entrou para este convento

com 15 annos d'edade em 1600. e na sua oração par-

ticular costumava passar muitas horas em cruz, ainda

apesar da sua debilidade e fraqueza. A madre Catha-

rina das Chagas era filha de D. António Tello de Me-

nezes e de D. Branca, entrou para este convento com
14 annos d'edade. Morreu em 1085, e chamavam-lhe

a Velha Santa.. \ madre Maria Antónia do Sacramento,

filha dos condes de Villar Mayor entrou para o con-

vento com 15 annos, e recebeu o habito em 1055 com
a assistência da rainha e de toda a corte. Sua mestra

foi a Madre Marianna da Madre de Deus, filha dos du-

ques dWveiro. Falleceo em 1087. A madre soror Luiza

das Chagas também era de pães nobres, e natural de

Tancos. Certo dia ao sahir da confissão deo tantas e tão

descommedidas bofetadas em si que atemorisou uma
religiosa que a vio. N'uma quinta feira santa também
deo em si 102 bofetadas. Falleceo em 1088. (pag. 309).

A madre soror Luiza Maria de Jesus, era filha dos con-

des de Villar Mayor, Fugiu em 10^9 da companhia de

sua mãe para ficar no convento (pag. 311) e sua filha

muilo enxuta, pacifica e socegada lá ficou na clausura,

ao passo que a mãe muito fez em não perder o juizo

ao rigor de uma ausência saudosa. A esta freira, falle-

cida em 1091, se deve a impressão das Cartas do V.

VOLUME III 14
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P. Chagas. A madre soror Francisca do Sado foi filha

de Álvaro Pires de Távora, senhor da casa e morgado
de Caparica, enlrou para este convento com 15 annos

d'edade, fugindo á mãe, pois a deixou na grade. E, ac-

crescenta o chronista, que sem gastar tempo nas despedi-

das, se introduzio na clausura, em que nunca faltarão

pravidencias para Ião santas traveçuras. (pag. 323.').

Recebeo o habito em i645. Falleceo com 76 annos de
edade em 1696. Soror Helena, natural de Bristhes na

Inglaterra, onde nasceo pelos annos de 1656, de pães

protestantes. Foi levada para os paços da rainha d'ln-

glaterra D. Calharina pelas damas porluguezas D. Ma-
ria de Portugal, condessa de Penalva, e D. Helena Cou-

tinho. Tendo passado para a religião catholica veio na

companhia de D. Helena Coutinho para Lisboa, e em
1672 recebeo o habito na Madre de Deos, trazendo por

madrinhas as condessas da Ericeira, e com a assistên-

cia de muitos cavalleiros da corte. A madre soror Ma-

ria de S. Francisco era de familia distincta, e em 1653

entrou para esta casa. Entregava-se muito á oração, e

certa occasião lhe appareceo o demónio vestido de fra-

de, mas ella o afugentou, entoando a antiphona. Sul>

tuum praesidium confiigimus.

No sabbado santo não se deitava na cama, para se

antecipar ás Marias em buscar a Christo no sepulchro,

e no dia da Ressurreição eram tantos os júbilos e ale-

grias da sua alma, que passavam ao exterior, em que

se mostrava como louca por amante saudosa do seu

desejado bem (359).

1 A leitura d'esta otira é mui ulil para (|ucm desejar contiecer

o estado do tiorroroso atraso em que se achava a cyrurgia e me-
dicina por aquelies jempos em Puriugal.
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Quando alguém eslava doente ia fazer unaa novena

a Sanlo Onofre para melhorar (362).

I). Maria Magdalena, da primeira nobreza do reino,

também fugiu á família em iC41 para entrar para este

mosteiro, e a rainha D. Luiza de Gusmão logo a foi

visitar á egreja da Madre de Deus (pag. 374). E n'esta

occasião foram tantas as senhoras, que acudiram a acom-
panhar a Rainha, que pequeno parecia o mosteiro, ain-

da sendo ião espaçoso para accomodar tanta gente.»

E quando um pregador lá do púlpito fez elogios a esta

madre, ella foi buscar um pouco de lodo immundo para

que o avento da vaidade lhe não prejudicasse.»

Sua profissão foi no 1." de março de 1042.

N'ella e na tribuna da egreja assisliu el-rei D. João

IV com a corte.

D'ahi a dois annos começaram no mosteiro aquellas

enfermidades conhecidas pelo nome de doenças gran-

des, das quaes só escaparam 5 freiras, e entre ellas

soror Maria Magdalena.

Escreveu varias Direcções espirituaes, e seu irmão,

o conde da Ericeira D. Fernando d-? Menezes desejava

mandal-as estampar, o que elle não consentiu.

Seus pães tinham tencionado casal-a com D. Manoel
de Castro, da casa do grande D. João de Castro, mas
este enlace não chegou a realisar-se, por se ver D.

Manoel de Castro obrigado a sahir do reino (pag. 384).

S. João Evangelista veio do ceu avisal-a que estava

para morrer (388), e com effeito íinou-se esta freira em
março de 1701 tendo antes feito uma confissão em que
gastou dois dias. Era poetisa, e o chronista falia de
varias obras por ella escriplas (40C). ^

1 Enconira-se a pag. 403 ele. da Chronica Seráfica, parte III.
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Soror Clara do Santíssimo Sacramento, natural da
villa do Lavradio, onde nasceu em 1652, era filha de
António d'Albuquerque, commendador do Ervedal, da

Ordem de Chrislo, governador de Mazagão e Paraiba,

e descendente do grande Affonso d'Albuquerqui".

Quando nasceu, era feia como um bicho, mas depois

de bapUsada ficou: ttransformada em uma bella me-
nina» (pag. 4^0).

O primeiro livro que leu foi um Fios Sanctorum
comprado na feira do Rocio (415).

Ainda quando se achava casada recebeu o habito de

S. Francisco (447)^

Depois foi propor ao marido, que fizessem ambos
voto de castidade (448).

Maltratada por seu marido, relirou-se da companhia

d'elle em 1675, e recolheu-se ao mosteiro das com-
mendadeiras de .Santos perlo da Madre de Deus (467),

conseguindo depois sentença de divorcio por seis an-

nos (469).

Desejava, porém, ardentemente ir viver para este ul-

timo por ser aqui a vida mais rigorosa e penitente.

Conseguiu finalmente era seu favor sentença de di-

vorcio perpetuo em janeiro de 1679, e assignando seu

marido licença para ella poder professar na Madre de

Deus,

Não cedendo ao amor de mãe, pois tinha um filho

que ia deixar, sahio D. Antónia do mosteiro de Santos

em 27 de março de 1679 e entrou para a Madre de

Deiis contando 26 annos de edade.

Á entrada da porta se chegou a ella seu filho, e com
meiguices de innocente menino lhe disse, vendo que
d'elle não fazia caso :

tMãcsinha, não me ha de dar um abraço antes que
se vá?.
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Palavras foram estas, diz o chronista (pag. 488) que
podiam enternecer pedras, quanto mais o coração de
uma mãe, mas ella resoluta, por dar um corte ao seu

amor, com desabrimento o lançou de si para vencer-se.

Notou o confessor esta inteireza, e por llie dar ainda

mais que merecer, a fez abraçar seu filho, e que lhe

lençasse a benção para o deixar consolado (pag. 489).

Professou, íinalmente, no dia 31 de março de 1080,
mas ainda assim teve o desgosto de ouvir do púlpito

grandes elogios feitos á sua ascendência pelo pregador
da festa da procissão (493).

Mudou então o nome para o de Clara do Santíssimo

Sacramento.

tSeu tilho de saudoso e supprimido do choro, caiu

desmaiado em terra, onde esteve por largo tempo atro-

pelado da genle, sem haver quem d'elle desse fé para

o alevantar e acudir-lhe.»

Seu marido Braz Telles também no anno de 1G83
entrou para o convento de Jesus dos padres da Terceira

Ordem.
E sendo ainda noviço levou a cereal na procissão de

penitencia que a sua communidade fez eté ao paço na

occasião da doença de D. Marta, primeira mulher d"el-

rei D. Pedro II.

tTiuha soror Clara particular inclinação de fazer al-

guns brincos de mãos, a que chamam santidades, para

satisfazer aos devotos; mas como nMsto houvesse ex-

cesso, privando-se de outros exercícios mais convenien-

tes e meritórios, a advertia a Senhor dizendo-lhe ao
interior da sua alma ; Não le occiípes nisso, que me
furtas o tempo, que quero gastes em meu loucor fpag.

319).

Sendo um dia para commungar, exclamou

:

Quem sou eu, Senhor, para conseguir esta mercê?
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E ouvio no interior da sua alma, uma voz que dizia

:

És a escoria da miséria (5:28).

N'uma Semana Santa succedeu uma cousa notável a

que soror Clara chama gracioso successo; porque, havendo

de pregar na quinta feira o seu confessor, na quarta

lhe deu tão grande deOuxo, que, sem duvida lhe impe-

diria o desempenho do seu ministério.

Compadecida a serva de Deus da moléstia do seu

director e da falta, que poderia fazer, disse ao Senhor:

Meu Bem, o padre ha de pregar, e eu não tenho que

fazer: se vos agrada, daeme aquelle defluxo, e tirae-lh'o

a elle.j)

Satisfez o Senhor tão bem, e com tanta presteza a

supplica de sua serva, que estando o mal na sua maior

força, de repente sarou o padre, e ella se sentiu logo

de sorte que nem passo podia dar (pag. 546).

Teve depois a -consolação de se confessar com o ve-

nerável P. Fr. Francisco Salmeirão, que foi mandado
a- l"ortugal por visitador dos conventos da sua Ordem
(556).

Teve, porém, pouco depois o desgosto de perder este

confessor, pois morreu no púlpito em occasião que es-

tava pregando.

Mas d'ahi a pouco teve outra consolação, pois, quan-

do a rainha da Grã Bretanha em 1693 deu para este

convento a imagem do Menino Deus, apenas lhe poz os

olhos, «sentiu derreter-se seu coração em ternuras

d'amor (pag. 557).

Esta freira viveu sempre no convento martyrisada

pelos escrúpulos religiosos e duvidas de consciência,

o que mostra que nos mosteiros nem todos gozavam
d'ai|uella paz e tranquillidade de espirito ião apregoada
pelos defensores da vida monástica.

Soror Anna de Jesus Maria, chamada no século D.
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Anna I\Iaria de Faro, era filha de D. António de Caslello

Branco, conde de Porabeiro, e de D. Maria de Faro, fi-

lha do conde de S. Lourenço, e nasceu em Lisboa no

anno de 1(597. Sua mãe era exlraordinariamenie desabri-

da para com esta filha, e diz o chronista (G18) que as-

sim a preparava para a vida de convento. E com elTeito

levou-a — contando apenas cinco annos de edade— para

a Madre de Deus, em 17 do setembro de 170:2, Ao en-

trar exclamou a menina: tDe ninguém trago saudades,

porque só venho abraçar-me e eniregar-me toda ao meu
Esposinho!» Passados, porém, dias, foi perdendo a côr

do rosto, e as religiosas se persuadiam que comia barro,

e para lhe lirarem o costume «lhe palpavam o sangue

com rigorosos castigos» (pag. 619).

Professou esta freirinha em 171:2, e depois «gostava

de que lhe chamassem galo, pelo seu retiro, a que logo

respondia: Deixem-me esconder por não arranhar (pag.

C:íl).

Morreu de bexigas em i729.

A madre soror Maria Josepha de Jesus era filha de
D. Miguel de Almeida e de D. Luiza Maria da Sylva. Foi

desde lenros annos metlida do convento de Sanla Clara

de Lisboa, depois passou para as Commendadeiras de

Santos, onde esteve 4 annos. Fugiu, porém, d'aqui, e

foi-se introduzir no da Madre de Deus (pag. 62i).

O que mais a mortificou na sua vida foi a secura dos

confessores, «que por menos advertidos, ou por lhe

provarem a paciência, ao mesmo tempo em que reconhe-

ciam a sinceridedc e pureza do seu coração, a mortifica-

vam quanto podiam (pag. 0:24).

Apesar de se entregar a todo o género de morlifica-

çues e penitencias falleceu com 80 annos de edade
em 17á9.

A madre soror Jeronvma das Chagas era filha de Luiz
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d'01iveira da Cosia e de D. Maria d'Âlbuquerque, de

sangue illustre. Quando seu pae lhe fallou em casar com
um primo, respondeu que já tinha um noivo no con-

vento. Entrou, com eíTeito. para a Madre de Deus em
1687. Quando a communidade tinha feijões cosidos so-

mente em agua, fazia d'elles provimento para toda a se-

mana. Nos jejuns ainda era maior sua austeridade, se é

que o pôde haver em quem jejuava por dia e comia por

onças.

Teve especial dom das lagrimas.

A madre soror Maria Michaela dos Anjos era de fami-

lia muito illustre, pois teve por pães D. Francisco dWze-
vedo e D. Maria de Brito e Noronha. Esteve primeira-

mente no convento de Santa Clara de Villa do Conde,

mas d'este saiu em 1667 para a Madre de Deus.

O padre fr. António das Chagas, seu director espiri-

tual, dizia d'ella.: «Que soror Maria Michaela era uma
das almas que elle mais amava em Deus».

. Apesar de lambem se entregar a todo o género de

penitencias viveu 80 annos, fallecendo em 1733.

E um servo de Deus asseguruu á Communidade: Que
a venerável soror Maria Michaela dos Anjos subira da

cama para o ceu (pag. 633).

Era o convento da Madre de Deus um dos predile-

ctos da fidalguia, e a madre soror Isabel do Espirito

Santo foi o que preferiu.

Era filha de Pedro Salema de Carvalho e de D. Mar-

garida da Costa Solto Mayor. Pela morte da mãe en-

tregou-lhe o pae o governo da casa, que era na villa de

Vianna, no Alemtejo, e de cinco irmãosinhos. Mas sendo

enviado para o convento d'aquella villa o commissario

dos Terceiros, fr. Manuel das Neves, principiou a con-

fessar a futura freira da Madre de Deus, e fez com que

ella também fosse Terceira. Mais tarde veiu para a Ma-
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dre de Deus, dizendo adeus a tudo quanto pertencia ao

mundo. E foi tanto do agrado de Deus, que este Itie

mostrou a alma do seu confessor fr. António de S. José

participando da gloria (pag. 635).

E o demónio lintia tanta raiva a esta freira, que «certo

dia andou com ella aos boleus em uma casa, arremeçan-

do-a pelas paredes, e com tal violência, que, quando se

lhe foi accudir. a acharam tão maltratada, que em braços

a levaram à enfermaria, onde esteve um anno, passando

dias Ião cruéis, que nem de noite nem de dia a deixa-

vam socegar» (pag. G3(J).

A madre soror Marianna da Conceição, filha do conde

Diogo Lopes de Sousa, entregava-se ultimamente ás mais

acerbas penitencias, e todavia morreu com 75 annos de

edade.

Soror Maria Luiza da Conceição, no século D. Luiza

de Castro, era tilha ds conde de Vai de Rego D, Nuno
de Mendonça e de D. Luiza de Castro. Tendo a menina

3 annos de edade, observou que pendente em uma cis-

terna da casa estava uma pouca de fructa a esfriar; e

por não esperar que lh'a dessem ou tirassem, subiu ao

bocal da cisterna para fazer sua presa. Chegou n'este

tempo uma serva da casa, e vendo a menina suspensa

no ar. se assustou com a evidencia do perigo de sub-

mergir-se nas aguas, ao que ella respondeu sem susto

algum, que uma senhora vestida de branco lhe dera a

mão para não cahtr. Verificou-se o prodigio: porque,

sendo levada a menina á egreja da Penha de França,

apenas viu a imagem da Senhora com o mesmo vesti-

do, disse ser a mesma que a livrara do evidente pe-

rigo de cahir na ciste.na (pag. 642).

Por morte da mãe ficou esta menina entregue ao cui-

dado de sua irmã D. Luiza, que depois foi condessa de
S. Thiago, a qual a creou com tanto rigor: «que mais
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parecia verdugo da innocencia, que irmã do mesmo
sangue. Os castigos eram tão ásperos, como contínuos,

com causa e sem ella. de sorte que em uma occasião

a prendeu pelos cabellos ao seu leilo (pag. 643).»

Sendo o conde de Vai de Ueys nomeado governador

do Algarve por D. Pedro II. mandou sna filha para a

]\ladre de Deus em 1668. Aqui, quando a menina estava

com muito somno, uma irmã — a madre iMargarida da

Trindade — lhe cravava alfinetes na sua innocenle car-

ne, ou a despertava á força de cruéis disciplinas (pag.

644).

Apesar, porém, d'islo e de muito mais. não quiz

deixar a Madre de Deus, e n'este mosteiro professou

em 1676.

O dia, porém, em que esta freirinha se entregava a

maiores mortificações, era aquelle em que o arcebispo

de Braga, seu irmão. D. Rodrigo de Moura Telles, man-

dava na egreja d'este convento celebrar a festa dos des-

posorios da benhora com S. José.

Occupou o logar de enfermeira, refeitoreira, porteira

menor e maior, sachristã, vigaria da casa em dois trien-

nios, e eram tão notórias suas virtudes, que em 1717

foi procurada para fundadora do convento da Madre de

Deus de Guimarães.

Partiu esta de Lisboa, acompanhada das mais religio-

sas nomeadas em 19 de março de 1716 com tão grande

saudade das suas freiras, que a não se tratar com todo

o segredo a sua sabida, seria difllcultoso o conseguir-

se, por não perderem sua amável companhia, pelo muito

que se interessavam nos seus bons e.xemplos.

Acompanharam também a venerável madre funda-

dora o padre pregador fr. António da Encarnação, e D.

António de Mascarenhas, irmão da condessa de S. Thia-

go, sobrinha da mesma madre soror Luzia ; e sendo
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recebida em todas as regras e mosteiros, aonde che-

gava, com a (lislincção devida ti sua pessoa, em nenhu-

ma quiz admittir os festejos de musica e instrumentos,

em qne a politica religiosa prelendeo applaudir sua

chegada, dizendo: Que uma pobre freira capucha não

era merecedora de similhantes obséquios. Pouco con-

vencidas d'estas humildes demonstrações as religiosas

da Castanheira, com o pretexto de uma sonata ao Di-

vino, procuraram gralular a sua hospeda, a qual per-

suadida de suas instancias se deu por obrigada a fazer

aceitação da olTerta bem desempenhada em um devoto

acto de contricção em verso, de que ella muito gostou

pela boa consonância da lettra. A 28 do próprio mez
de março chegou á cidade do Porto, onde a esperavam
seu irmão, primaz de Braga, e o bispo da mesma ci-

dade, em distinctos apparatos, ião próprios da acção

como alheios da sua modéstia. O mesmo desempenho
mostrou a villa de Guimarães, aonde chegaram na pri-

meira oitava da Paschoa, a 13 d'abril. E fazendo o seu

egresso no mosteiro de Sania Clara da mesma villa, no
meio de uma luzida procissão, chegaram ao novo do-

micilio, a cuja porta a esperavam as recolhidas em
tanto alvoroço, que por conta das lagrimas correram

os cumprimentos das boas vindas.

A tudo assistio o primaz, com parte da seu cabido,

e todo o da collegiada de Nossa Senhora da Oliveira,

clero, communidades religiosas, e a camará, com um
grande concurso de povo, que tudo fazia vistoso este

solemne acio. Em a noite do referido dia 13 d'abril, e

nos três seguintes correo por conta da villa o applauso
e posse da venerável fundadora com luminárias e repi-

ques; e o mosteiro nos três seguintes dias explicou o

seo alvoroço com o Corpo de Chrislo Sacramentado e

exposto, rendendo-lhe as graças pelo singular beneQcio,
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por tantos annos desejado, e â força d'orações conse-

guido. Para este empenho e desempenho concorreo a
prelado com a pessoa e grandeza, i^ue se esperava de

seu animo generoso, e com a musica de sua capella, &
os dois conventos, franciscano e dominicano, com os

pregadores da festa. Concluio-se a ultima noite com ar-

liíicio de fogo, o qual com suas linguas e tremulanles

chammas fez publica n'aquella villa uma das mais ce-

lebres funcções, que lograram seus moradores.

O mesmo arcebispo benzeo o cemitério interior da

clausura, e no sabbado seguinte, dedicado á Mãe de

Deus, titular da Casa. receberam as recolhidas o habito

da primeira regra de Santa Clara, e com elle viram

completas as esperanças de tantos annos, entre as maio-

res contradições. No mesmo dia da posse se povoou-

aquelle seratico Jardim de 20 plantas, na forma da bulia.

Concluio o prelado todas estas acções com uma discreta

pratica, exhortando aquellas novas plantas á prompta

obediência, que deviam ter a seus prelados, de quem
as fez súbditas por uma provisão sua que mandou ler

publicamente, nomeando por abbadessa sua irmã soror

Luzia Maria da Conceição.

A modéstia, humildade, e silencio, com que a madre
fundadora fez a sua jornada, eram a melhor prova de

sua virtude. Não houve jamais pessoa alguma que lhe

visse o rosto, porque sempre, e em todo o logar a en-

contravam com o véo descido ; nem as religiosas dos

mosteiros, por onde passava, puderam acabar com ella

e discorrer pela clausura, satisfazendo-se somente de
fazer via para o Coro, e dirigir os passos para o seu

aposento. Estando já recolhida em o seu mosteiro, em
obsequio á sua pessoa e do primaz, seu irmão, foi vi-

sitada das principaes senhoras da villa, que gostosas

procuravam ver a mesma, de quem publicava a fama
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tantas virtudes, e na sua companhia assistiram em to-

dos os dias de festa. Em dia dos Prazeres da Senhora,

a iO d'abril, se fechou a clausura; e deixando certas

da sua protecção o devoto arcebispo as religiosas e no-

viças, em quanto viveo, não faltou á sua palavra; por-

que além dos gastos da sua entrada, não se poupava

aos precisos para o seu sustento. *

Considerava-se a madre soror Luzia prelada e cabeça

d'aquelle novo e espiritual edifício; e para instruir suas

tilhas na santa e religiosa oração, lhes dispoz as regras

seguintes, tiradas do estylo praticado no seu mosteiro,

e dos influxos de seu abrazado espirito, para que em
seus corações se ateassem os mesmos fervores. Orde-

nou que desde a Paschoa até á Exaltação da Cruz em
septembro se despertasse ás cinco horas da manhã, e

no mais tempo do anno, ás seis; e logo que as religio-

sas chegassem ao Coro, tivessem prompta uma missa

para ouvirem, a qual concluída, resassem as Horas Ca-

nónicas, e no fim d'ellas tivessem hora e meia d'ora-

ção, a que se seguiria a missa conventual. Que se to-

casse depois para a casa de lavor, onde ao trabalho das

religiosas lesse outra algum livro espiritual, para que
não faltasse o pasto do espirito, em quanto se cuidava

nas providencias do corpo.

Depois dos mais actos da communidade, mandava se

recolhessem todas ás suas cellas a cuidar nas suas devo-

ções, e mais empregos precisos para o serviço. Concluí-

da a Hora de Completas, estabeleceu outra hora de ora-

ção, e um terço do Hosario da Senhora, com a sua La-

dainha pelos bemfeitores, com varias commemorações
a alguns Santos de mais particular devoção.

• Fr. Jeronvmo de Belém: Chrcnica Serapca, vol iii. pag. 561.
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No tempo de inverno estabeleceu depois das mati-

nas á meia noite, a hora da Oração da manhã, para

que esla lhe flcassse mais desembaraçada para os ou-

tros ministérios.

Completo o anno de noviciado, se determinou a pro-

íissão das noviças para o dia da festa do Espirito San-

to de 1717, repartidas pela manhã e tarde, por melhor
commodidade do acto, que como eram 19, porque
uma d"ellas falleceu, e professou na cama, se fez pre-

ciso esla providencia.

Foi este dia em tudo solemne, com a assistência do
Senhor Sacramentado, e presença do arcebispo, que
não quiz faltar ao remate da obra que havia principia-

do
Foram eleitos para a funcção os melhores pregado-

res d'aquelle tempo, que tudo junto com a musica da

Sè de Braga, e grande concurso de povo, fez plausivel

um dia tão desejado para os mais celebrados desposo-

rios.

O gosto e espiritual consolação, que causou na alma

da abbadessa o ver desposadas com Christo as suas

primeiras filhas, se viu logo misturado de aíllicções e

trabalhos, pelas controvérsias, que occorreram sobre a

commuriicação das freiras, suggerindo o demónio ma-
quinas contra seus santos desígnios.

Procurava a zelosa abbadessa estabelecer n'aquelle

mosteiro o estylo praticado no seu, de não fallarem

as religiosas no anno de recem-professas a seus paren-

tes; mas passado elle, só poderiam fallar a seus pães,

irmãos e parentes ale ao segundo grau, e a nenhum
mais, excepto se occorresse com os referidos.

Servil] isto de tão grande escândalo aos interessados,

e á gente vulgar, que arguiram a prelada de mulher

lyranna, inventora de novidades e de cousas insoílri-
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veis, como se fosse culpa o que só era virtude, caute-

la e mais perfeição religiosa.

Sem atírouxar um ponto em suas determinações, as

conservou, e soíTrendo impropérios, que dando-ltie

bem que merecer, mais a profundavam em sua humil-

dade; mas com tal inteireza se portou em todo tempo

do sen governo, que ainda sendo alTavel e benigna pa-

ra todos, já nenliuma se atrevia a contrastar sua íir-

meza.

A mesma constância mostrou por algumas occasiOes,

em que os prelados superiores, moudos de supplicas,

quizeram disfiensar n'esta lei; mas os seus rogos e hu-

mildes instancias os deixaram sempre convencidos.

Ainda melhor se viu sua resolução com um padre

provincial, o qual fazendo a profissão a uma noviça, e

intentando a mesma devoção, a abbadessa se oppoz,

dizendo que a maieria só a ella pertencia (6o:!); e

muilo mais por ser em tempo d'advento, prohibido pe-

la regra, para se fallar ainda a pareíites, e que não

devia consentir em cousa alguma contra a sua obser-

vância.

U escândalo, que recebeu o prelado n'este encontro,

vollou depois em abono da abbadessa, qualilicando-a

de observantissima prelada.

Como todos os desígnios se fundavam em estabelecer

a pura observância da regra e costumes santos da He-

ligião, não consentia, e menos disfarçava o mais leve

defeito, a que não occorresse logo com o remédio.

Não se contentava somente com as promessas da

emenda a ella feitas, mas procurava com instancias as

fizessem a Nossa Senhora.

Levou noites inteiras velando, e sentinda com ex-

pressão de lagrimas, os defeitos do suas filhas.

Ordenou que todas as que não tivessem o nome de
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Maria, quando entrassem para noviças, o tomassem por

sobrenome na profissão, e assim esta. como as entra-

das fossem em algum dia dedicado á Senhora, ainda

que se lhes dilatassem por algum tempo.

Ajudada do caritativo braço de seu irmão o arcebis-

po primaz ladrilhou todo o claustro com sua divisão de

sepulturas: fez um dormitório a fundatnentis com uma
decentíssima casa de lavor: noviciado, livraria, enfer-

maria e cozinha, tudo na ultima perfeição, e com ex-

cellentes commodos para o serviço da Communidade.

Para estas obras, quando ella menos esperava, lhe man-

dou um devoto das índias de Hespanha 7oO mil réis,

e por morte de seu irmão o arcebispo lhe ficaram 4 mil

cruzados, com os quaes deixou desempenhado o mos-

teiro.

N'uma só cousa mostrou ser piedosa, porque, achan-

do, quando topiou posse do mosteiro, que as suas re-

colhidas e religiosas depois, ou pela debilidade do se-

xo, ou por necessidade urgente, usavam de sua golta

de vinho e tabaco, podendo mais n'ella a perfeição do

estado, as fez dispensar d'este costume; mas nem por

isso as deixava muito prejudicadas, porque em tudo o

mais as fazia prover do exercício (660).

Sendo costume n'aquel!e mosteiro fallarem as religio-

sas ás preladas de joelhos, ella nunca o consentiu pela

pouca estimação, que fazia da sua pessoa, ao mesmo
tempo cuidava muito se não faltasse á boa creação e

respeito devido ao estado religioso.

Dizia que o seu pobre habito no apreço, que d'elle

fazia, tinha maior valor que todas as purpuras munda-
nas, 6 nunca mais gostosa se considerava, que quando

mais remendada se via (662).

Foi seu fallecimento em abril de 1739, contando 79
annos d'edade.
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Ficou seu corpo formoso e flexível sem os horrores

de cadáver, antes com accidentes de vivo pela alvura

das mãos e rosto (072).

A madre soror Magdalena de Jesus linha grande

frequência no exercicio da oração como dom de lagrimas,

maior que fosse a sua cauleila.

Teve especial devoção com as almas do Purgatório,

a quem ajudava com repelidos suffragios, penitencias,

disciplinas, cilícios e jejuns de pão e agua, passando

três e quatro semanas sem beber e outras, sem gastar

mais que cinco bocados de pão. Morreu aos 66 annos

de edade.

A madre soror Luiza Antónia de Jesus, chamada no
século D. Luiza Antónia de Alhayde. teve por pairia a

villa de Pombal, onde nasceu em 1603, e tratou a oc-

cuUas com um director espiritual, que «pelo bom con-

ceito e conhecimento que tinha do mosteiro da Madre
de Deus, procurara meiter n'elle o melhor da corte, e

assim furtadas, como voluntariamenta oÉferecídas, foram

muitas as que por sua direcção e conselho receberam o

santo habito n'esta casa. Com elle tratava D. Luiza a

sua fugida a tempo que lhe falleceu seu pae. Apenas
se sonhou que D. Luiza intentava recolher-se, se levan-

tou em casa uma grande contenda entre seus irmãos,

que por mais empenhados e gostosos da sua companhia
não levavam a bem que ella os quizesse deixar, met-

tendo-se em um mosteiro, onde a não podessem mais
vêr.

Nenhuma d'estas razões podia fazer mudar de pro-

pósito a U. Luiza; e proseguindo á calada na sua voca-

ção, só de uma irmã sua fiou o segredo, por ser capaz

de o guardar. Com esta sua irmã, e com uma lia reli-

giosa n'este mosteiro, chamada soror Maria Michaela

dos Anjos, se tratava este ponto com todo o segredo,

VOLUME III 15
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por se evitarem maiores contendas entre sua mãe e ir-

mãs, a quem ludo se escondia.

Ajustado o iogar e dia, sahiram de casa D. Luiza An-

tónia, acompanhada de sua irmã D. Leonor de Athayde,

com o pretexto de terem uma grade com sua tia; e es-

perando as á portaria o venerável Chagas, em Iogar de

dirigir os passos para a grade, se abriu de repente a

porta, e por ella entrou a pretendente (679). Para a

grade foi sua irmã a celebrar com sua lia e as religio-

sas o bom acerto da funcção, feita com tanto segredo,

que só as interessadas o souberam, e o padre, que
para semelhantes furtos o acharam sempre prompto,

pois com esta ajustou o numero de dez, pouco mais ou

menos, que trouxe para este mosteiro, com o desejo de

chamar almas para Deus.

Em 5 de agosto de 1682 entrou a fugitiva donzella

n'este mosteiro, com tanta consolação sua, quanto foi o

desgosto de sua mãe e irmãos, que, cegos da paixão

.do amor, levaram muito a mal esta acção; e querendo

increpar sua irmã D. Leonor, esta se desculpou, dizen-

do que, indo para a grade, lhe fugira D. Leonor para

a clausura. Seu irmão João da Costa Coutinho foi o que

tomou mais a peito este imaginado aggravo; e, possuído

de um grande e indiscreto furor, rompeu n'estas pala-

vras;

—Que ha de ser! São cousas de frei António das

Chagas. Se me entrar mais aqui, por aquetla escada

abaixo o hei de deitar.

Desagradou-se Deus tanto d'este seu arrojo, que

n'aquella noite pegou o fogo na mesma escada, e d'ali

se foi communicando ás casas com tanta voracidade,

que todas reduziu a cinzas.

Esta freirinha, quando velha, dava muitas quedas.

Condoiam-se d'ella, e então exclamava:
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—Madres, não se agoniem, porque isto não foi nada:

foi estender-se o jumento na casa do seu Senbor (084).

Falleceu com 79 annos, em 174:2.

Esta longevidade das freiras depõe contra a asserção

dos médicos de nossos dias, que asseveram encurtar

muito a vida o viver conventual. Não se pôde negar que
algumas não chegavam á velhice, mas parece-me que
era isto antes uma excepção do que uma regra geral.

Ha 50 annos que foram prohibidas as profissões em
Portugal, e no emtanto ainda n'esle paiz ha um grande
numero de conventos com freiras.

A madre Maria Theresa de S. José, quando nova e

solteira, foi pedida em casamento, mas desandou uma
bofetada na pessoa que em tal lhe foi fatiar (G86), es-

candalisada da confiança de lhe fatiarem n'um tal assum-
pto!

Veiu depois o venerável P. Fr. António das Chagas,

6 declarou que Deus havia escolhido aquella menina
para freira.

Cora effeilo, entrou para a Madre de Deus em 1684,

com li annos de edade. Fazia rigorosas penitencias, to-

mava cruentas disciplinas com rosetas de ferro, expli-

cando com rios de sangue, diz o chronista, as correntes

do seu abrasado amor. O demónio apparecia-lhe, depois

da comraunhão, na figura d'um elhiope, ou de horren-

da cabra. Em laes occasiões chamava o mofino á frei-

rinha Israelita; mas a serva do Senhor, sem medo. sem
pavor, antes zombando, caminhava sem receio (688),
Estando na sua ermida lamentando a falta do P. M. Fr.

Anionio de S. José, confessor da Casa, ouviu uma voz,

que a segurava de seu eterno descanço. Morreu em 1743
com 71 annos de edade.

A madre soror Messia Josefa da Madre de Deus era

Olha dos condes do Vimieiro, D. Sancho de Faro e D.
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Theresa Josefa de Mendonça. Sua mãe maodou-a para

este convento, quando apenas contava 5 annos deedade.
Esta, porém, viveu pouco, pois falleceu em 1743, com
29 annos de edade.

Soror Marianna da Madre de Deus, filha de pães no-

bres, e natural de Barcarena, fazia Ião pouco de si, que
muitas vezes exclamava:

—Eu não sou outra cousa mais que um monturo, de
que se não deve fazer caso algumf (694).

Viase também apoquentada pelo marrafico. Desvia-

va-a da oração, apparecendo-lhe á maneira de uma
sombra negra que a seguia e perseguia por todas as

partes, fazendo estrépito, como de passadas para lhe

embaraçar os passos e não proseguir o caminho para o

logar da presença de Deus, mas sempre de balde.

(697).

Pedirara-lhe encommendasse a Deus certa senhora,

que se achava em vésperas de Deus lhe fazer mercê, e

com o receio ordinário em occasiões semelhantes. Pro-

metteu a serva do Senhor fazer o que se lhe pedia; e

passados poucos dias disse qus se dessem as badaladas

do sino, como era costume em taes circi^nstancias, e

sem se saber do successo, por ser algumas léguas dis-

tante da corte, chegou depois a noticia de que na mes-
ma hora favorecera Deus aquella senhora como dese-

java (698).

Falleceu em 4744, com 84 annos de edade, apesar

de se entregar ás maiores penitencias.

D. Violante Magdalena também era filha de pães il-

iustres. Duvidosa acerca do mosteiro aonde havia d'ir

professar, fez cédulas, e as poz nas mãos d'uma ima-

gem de Nossa Senhora.

Com repetição fez as diligencias das sortes, e em to-

das as vezes lhe sahio sempre este mosteiro, com admí-
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raç3o de seus pães, que não duvidando já de concede-

rem a licença a sua filha, só o logar lhe não procura-

ram, para que só a Deus e a si se devesse a diligencia.

Eolrou, pois. para este mosteiro em 1698 com ^3

annos de edade. Falleceu em 1748 com 73 annos de

edade. Da sua sepultura sahia um como cheiro de vio-

las (701).

A madre soror Anna Joaquina da Madre de Deus

nasceu em 1671. e era íilha dos duques de Cadaval D.

Nuno Alvares Fereira e D. Margarida Armanda de Lo-

rena.

Recusou casar com o conde de S. João. D. Luiz Alva-

res de Távora, e preferiu ser freira na Mailre de Deus,

mas a pedidos da mãe sempre casou.

Porém enviuvando em 1718 entrou logo a pensar em
ser freira, e em 17:21 entrou para o referido mosteiro,

aonde fez seu ingresso accompanhada dos duques seu

pae e irmão e de grande comitiva de cavalleiros (71o).

Soífreu terríveis tentações diabólicas. Pois o demónio

procurou combater seu espirito, sem perder de vista a

lembrança de uma vida cheia de regalos, com diverti-

mentos, honras e liberdades, em que podia lograr-se,

livre das pensões de um estado, sugeito a penúrias,

mortificações e fadigas (716).

Propunha-lhe a ingratidão, com que havia desprezado

o amor e finezas de seus pães e parentes, que ainda

conservavam viva a saudade da sua companhia. Decla-

rou-lhe guerra a cara descoberta com apparições hor-

rendas, e em figuras formidáveis para contrastar sua

firmeza : umas vezes na apparencia de negro corvo,

feio e horrendo, rompendo em desentoadas vozes; e

outras, na figura de um gato negro e assanhado, im-

pedindo-lhe a passagem das portas, principalmente a

do coro, onde ibe dava mais que sentir.
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Não conhecia a valorosa noviça ao principio a mali-

gnidade 6 traça do raaa hospede ; mas tanlo que pelos

eífeitos se inteirou de quem era, sem fazer caso d'elle,

ia proseguindo seu caminho, continuando os exercícios

costumados.

Enfadado já o tentador, mudou as scenas, embara-
çando-lhe o precioso descanço das noites, antes e de-

pois das matinas, pois, apenas se encostava, logo se

via cercada de medonhos bichos, fazendo laes gestos e

monarias, e com palavras tão mal soantes, que a dei-

xavam confusa e trepidante.

Diziam-lhe ser baixeza em uma senhora de sua qua-

lidade deixar a sua casa para se sepultar viva em um
mosteiro, que mais parecia cárcere que casa de gente

viva, e que bem podéra ser freira em outros, onde ser-

visse a Deus com mais descanço e liberdade.

Tão forte foi esta bateria, que costumava depois di-

zer, não experimentara maior trabalho em sua vida, por

se achar tão falta de forças e alentos, imaginando per-

der a vida.

Em uma occasião indo com sua mãe ministrar co-

mida ás enfermas, retirando-se a buscar uma luz. teve

um tal encontro, que a deixou suspensa e afflicta. N'esta

forma a foi encontrar a mestra, a qual inquirindo d'ella

a causa, com voz tremula, lhe respondeu, que por todo

o caminho levara diante de si umas figuras tão feias e

formidáveis, que fazendo-lhe horrorosas visagens. a dei-

xaram mais morta que viva.

D'estes foram muitos os encontros, que leve no seu

anno de approvação soror Anna.

Estando um dia a communidade junta, e sem ainda

se assentar no que se devia fazer, foi ouvida uma voz,

que distinctamente dizia : Soror Anna Joaquina da Ma-
dre de Deus.. Suspensas as religiosas, perguntavam
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umas ás outras, qual d'ellas proferira tal voz, ou pu-

blicara similhante nome. mas, como todas se descul-

passem com a mesma verdade, íicaram entendendo,

que do Ceo viera o sobrenome, que havia de lomar a

noviça, para que em tudo se conhecesse que por conta

de Deus correra a sua mudança de vida.

Professou, linalmente. em 4 de outubro de 172i2,dia

que juljíou o de maior felicidade da sua vida. Teve es-

pecial dfvoção com as almas do purgatório, procurando

com sulTragios o seu allivio, e muitas lhe appareceram

pedindo lhe o soccorro de suas orações.

Um dia. em que se achava na sepultura de uma re-

ligiosa defunta, rogando a Deus por sua alma, como
tinha por costume, ella lhe appareceu; e fallando-lhe,

como se ainda fosse viva, muito alegre, e ao parecer,

gloriosa, lhe disse, que já não necessitava de suflra-

gios, d'onde veio a entender estava já participante, da

maior ventura (718).

Apesar d'isto o diabo continuava a perseguil-a horri-

velmente.

Quando na figura de galo negro se lhe atravessava á

porta do coro, lhe fazia entender que aquelle era cami-

nho seguro para os louvores divinos; e, supposto que
ao principio se intimidava, vendo-o assanhado, depois

que soube o que era, e que no mosteiro não havia ani-

mal de similhante côr, com animosa resolução ia pro-

seguindo o seu caminho.

Quando mais actuada se achava na sua oração, nas

figuras de pássaros negros lhe apparecia, e com desen-

toadas vozes, trabalhava por dlvertil-a de seu exercí-

cio; mas ella bem inteirada de suas diabólicas traças,

nem lhe dava ouvidos, nem desistia de seu emprego

;

antes por isso mais se aíTervorava na presença de Deus.
Falleceu com 66 annos de edade, em 1748. A madre
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soror Maria Magdalena de Jesus, era da casa dos mar-
quezes d' Alegrete, e rasceu em 1704.

Contando já D. Maria Magdalena 23 annos, ctiegou a

Lisboa um missionário do Varatojo a semear a palavra

evangélica; e indo ella a ouvil-o, sem antever que nas

suas vozes tinba Deus preparadas agudas seitas para

lhe ferirem o coração, logo ao primeiro toque se ren-

deu desenganada das inconstancias da vida, para bus-

car porto seguro nos interesses do ceu. Como prudente

e entendida applicou a si a doutrina do pregador; e ar-

rojando com desprezo as galas, de que tanto apreço

fazia, por tributo de senbora moca, se confessou com
elle, resoluta a mudar de vida, confiada no seu conse-

lho.

Ajustaram ambos os meios de pôr em execução o que
fosse mais acertado, e em dezembro de 1727 entrou

Magdalena na Madre de Deus, e aqui falleceu em 1748,
aos 44 de sua edade.

A madre soror Aucla de S. José também pertencia

á casa dos marquezes d'Alegrele. Veiu esta um dia com
a marqueza sua mãe á Madre de Deus, e estando den-

tro da clausura, tão pouco se agradou das caricias das

religiosas, que, sem baver quem a acalentasse, era gran-

de o seu choro. Tomou sua tia, a madre soror Maria

Antónia, o expediente de leval-a á Senhora da Graça do
Ante-côro, e, tanto que chegaram ás mãos da Santa Ima-

gem, não só se accommodou logo, mas, saltando-lhe as

mãos das mantilhas, e chegandoas ás da mesma Se-

nhora, no mesmo ponto adormeceu e não chorou mais.

D'aqui se inferiu, que a milagrosa Senhora a destinara

logo para freira da sua casa; e ella depois desempenhou
esta mercê com a grande devoção que sempre lhe teve.

Este foi o designio de seus pães, creando-a para reli-

giosa d'este mosteiro. Eis porque os pães a recusaram
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entregar para dama á rainha D. Maria Francisca, pri-

meira mulher d'el-rei D. Pedro. E a rainha, louvando

uma lat resolução, foi em novembro de IC89 acompa-

nhar a noviça ao convento. Em dezembro de 1G94 fez

a profissão. Seis vezes foi abbadessa, occupando ás ve-

zes o tempo em fazer versos, os quaes mais tarde quei-

mou.
Havendo recusado ser fundadora de mosteiros, falle-

ceu em i75á com 85 annos de edade.

A madre soror Cecília Maria do Sacramento era filha

de Francisco Barreto de Menezes, descendente de D. Ar
naldo de Bayão, illustre tronco de muitas e nobres fa

milias de Hespanha. Casou Francisco Barreto em se

gundas núpcias com D. Margarida Juliana de Távora

filha de Francisco Botelho, primeiro conde de S. Miguel

e esta foi a mãe da santa freirinha da Madre de Deus
Resolveu-se fugir, para uni tal fim, de casa de seus

pães (7^8). e por isso preveniu-se com o manto e saia

de uma filha de um escudeiro de casa. da mesma eda-

de, a quem os pediu, com o pretexto de se divertir

aquella noite; e vestida, pela manhã, sem dizer palavra

a pessoa alguma, com toda a presteza se poz na rua.

Eram as suas casas ás portas de Santa Catliarina; e sa-

hindo por ellas fora, sem saber caminho, nem carreira,

nem perguntar a pessoa alguma onde era o mosteiro,

se encontrou com uns porcos, que, pretendendo embara-
çar-lhe os passos, a precipitaram na lama; e n'isto (ac-

crescenta mui seriamente o chronista) deram bem a en-

tender a figura que representavam. Encontrou-se logo

com um preto, e perguntando-lhe por onde caminharia

para a Madre de Deus, elle lhe disse que buscasse sem-
pre as margens do rio; e sahindo-lhe depois ao encontro
uma veneranda velha na ribeira, lhe perguntou para onde
ia. E dizendo-lhe ella, mas que não sabia o caminho, a
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mesma velha se offereceu para acompanhal-a, por ir

também para a Madre de Deus. Não lhe faltaram pelo

caminho seus diclerios, que para ludo ha gente ociosa.

que, reparando na graciosidade e pequenez da menina,

á custa da sua modéstia procuravam o seu divertimento,

vindo eila pouco para graças.

Entrou com a sua conductora na egreja; e, depois

de ouvir missa, perguntou-lhe se queria a levasse outra

vez para casa; mas, dizendo-lhe ella que aqui ficava, se

despediram; e ficou D. Cerilia entendendo ser Santa

Anna que na pessoa da velha a encaminhara para este

mosteiro. Da egreja chegou á portaria, e pedindo ás re-

ligiosas que a admittissem á clausura, ellas duvidaram,

receosas de algum engano, por não a conhecerem; mas
umas senhoras da corte, que se achavam na grade, e

de quem ella se escondeu ao principio, vieram logo no

contiecimento de. quem era, e assim o noticiaram á Com-
munidade. Foi logo chamado o confessor da casa, que

era o padre mestre fr. João de Santo Estevão, o qual,

depois de fazer as diligencias precisas, e o devido exame
sobre a vocação da pretendente, a mandeu recolher na

casa da portaria, até ser avisado o ministro provincial

da provincia para a licença necessária. Feitas as mais

diligencias, foi adraittida no interior do mosteiro, e de

novo examinada do espirito com que o buscara.

Logo que D. Margarida Juliana achou falta de sua fi-

lha, com grande afílicção entrou nas diligencias de pro-

cural-a, para o que mandou chamar seu irmão, o con-

de de S. Miguel, para que elle a descobrisse, já que
ella, por estar ainda no anno de luto de seu marido, o

não podia fazer pessoalmente. O conde a socegou, di-

zendo-lhe não tivesse susto, porque sua filha não era ca-

paz de fazer cousa que estivesse mal á sua pessoa nem
ao decoro da sua casa.
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Expediram logo creados por varias parles a descobrir

campo, fazendo lambem sua inquirição pelos barcos de

Santarém, com o raolivo de haver dito D. Calharina al-

gumas vezes, por disfarce, que n'aquella villa intentava

ser freira.

Cbegou um dos creados a este mosteiro; e, sabendo

que n'elle eslava, procurou faliar-llie; mas como ella se

negasse ás suas diligencias, fui logo participar a sua

mãe esla noticia, e movido d'esta o conde, seu lio, a

veiu procurar, ct>ra intentos de extrahil-a da clausura,

por dar gosto o sua mãe. Duvidou D. Cecitia fallar ao

conde, com o receio de que Ibe embaraçasse sua voca-

ção; mas como as religiosas a segurassem de seus te-

mores, obrigada de seus rogos Ibe fallou, e sempre fir-

me em seus propósitos.

Propoz-lbe seu tio a grande desconsolação de sua mãe
6 as conveniências do mundo, por ser a primogénita da

casa, e d'ella senhora, pelos ajustes do matrimonio, com
Irinia mil ducados de fazendas, de que se podia lograr,

com outras razões, tão próprias da industria humana,
como dos pondenores da fidalguia.

A tudo satisfez D. Cecilia, dizendo por ultimo eslas

razões, tão filhas de seu verdadeiro espirito : Tomara
eu ser senhora de muito mais, para deixar tudo pelo

amor de Deus ; e nada quero do mundo.
Confuso e desenganado se retirou o conde vendo a

inteireza de sua sobrinha, que nos seus primeiros anoos

ainda era mais para admirar (729).

Recebeu, pois, o habito em 1088, antes de ter os

onze annos completos. Especializava-se muito no cui-

dado das velhas, fazendo-lhes as camas, e t'.ido quanto

era preciso, muito alheio de suas forças, pelos seus

poucos annos, mas suppria a valentia do espirito a de-

licadeza do sexo- e por esia causa nuoca podiam estar
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sem ella, pois apenas a acbavam falta, logo a manda-

vam buscar; parque só no seu serviço encontravam alli-

vio. dizendo algumas delias muitas vezes:

Vão-me chamar soror Cecília, que me venha dar um
geitinho.

Com uma d'estas suas velhas como ella Ibes chama-
va, lhe succedeu um caso, que foi bem celebrado en-

tre as religiosas, por onde se mostra sua singeleza e

caridade.

Fez-lhe ura dia, uma d'ellas pelo seu costume, uma
barrella ; e depois de lhe lavar tudo, lhe ensaboou com
muito disvelo o véu da cabeça, por lhe não faltar já

mais que fazer.

São os véus das religiosas de panno de linho tintos

de preto; e depois de ensaboado aquelle. se fez logo

amarello, e incapaz de servir; e n'islo veio a parar a

perfeição de.Cecilia, que cuidando haver feito mara-

vilhas na sua limpeza, deixou a sua velha sem veo; e

ainda quando referia este successo, o celebrava com
riso (730)

Se ouvia fallar de alguma pessaa, ou celebrar-se al-

gum dito, por matéria de graça, e de cousas succedi-

das, com summa mansidão dizia:

Madres, não nos ouçam fallar n essas cousas ;
pois

aqui só se ha de fallar no Fios Sanctorum (736).

Algumas vezes lhe replicavam as religiosas, pela ca-

ridade de a divirlirem. dizendo: que as suas praticas

eram em matérias indifTerentes, e que a ninguém pre-

judicavam, ao qne ella respondia:

Quem ouve de lo7>ge não percebe, e pôde escandelizar-se.

Falleceu com 76 annos no de 1753.

No dia 29 de agosto de iliil das sele para as oito

horas da noite pegou fogo na cosinha do mosteiro da

Madre de Deus,
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Prestaram soccorros a coramunidade dos agostinhos

descalços, o conde de Unhão com a providencia de

duas bombas, para apagar o fogo, e a caridade da vi-

sinhança que disvelada acudiu.

Foi este auxilio ailribuido á protecção de Nossa Se-

nhora Mãe dos Homens, e por isso na tarde do domin-

go seguinte lhe pregou um sermão em acção de gra-

ças o P. Fr. João de Nossa Senhora, com a assistência

dos Terços da Côrie.

Com os mesmos foi logo pregar outro á egreja da

Madre de Deus.

E até as mulheres se mostraram excessivas acarre-

tando agua, e introduzindo-se pela porta do carro, a

ajudar o infinito povo que se ajuntou a cortar o fogo (747).*

A madre í^oror Calharina de Jesus Maria que na Ma-

dre de Deus recebeu a habito aos 15 annos de edade,

era parenta do conde de Pontevel, e lia do cardeal da

Cunha.

1 Fb. Jeronymo de Belém : Supplemento à Terceira Parte da
Chronica Seratíca em que traia do Real Mosteiro de Xabregas.
Lisboa, 1757. No Real Mosteiro de S. Vicente de Fora.

Este frade fazia tal conceito á'e»te convento que diz no prologo:

«tal é a formosura e graça d'este mosteiro na producçao de freiras

virtuosas, que o mesmo é ouvirem dobrar os sinos por alguma, que
morre, que esperar logo matéria para escrever sua vida. Louvado
seja o Senhor, que tal benção deitouja esta Casa, onde a virtude ó

tão commum, que em cada uma das suas íiltias reconheço uma imi-

tadora da Malriarcha Santa Clara.» Este Supplemento traz ainda
a biographia de mais 13 freiras.

Na approvação d'este Supplemento diz o dr. José da Conceição
faltando da Madre de Deus.» Jóia lhe chamo, porque ali se vêem
juntas as riquezas do Ceo com a maior pobreza; os rubins do
melhor sangue com a penitencia; Oò diamantes da pureza no mais
observante retiro; os esmaltes da fldalguia no maior abatimento;
o ouro da maior santidade, escondido aos olhos do mundo; em-
flm, é o Real Convento da Madre de Deus, e n'i3to digo tudo. •
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Como por sua natural viveza tinha particular graça

em tudo que dizia, ainda provocada a ira, quando re-

flectia sobre si, castigava os seus gracejos com rigoro-

sas disciplinas de sangue, e ásperos cilicios, mettendo-

se entre as ortigas, e lançando-se aos pés das religio-

sas, beijando-lh'os, e pedindo-lhes que lhes pisassem

o rosto, e a bocca,para se lhe abaterem os brios.

Nas congregações espiriluaes, que faziam as religio-

sas, linha a serva de Deus grande parte em tudo que
era mortificação; porque a presidente da semana man-
dava ás outras que a pizassem, e lhe fizessem despre-

zos; e para ser maior seu merecimedto, lhe ordenava

que fosse ao refeitório com paus na bocca, comesse em
terra, e se lançasse n'ella á poria, para ser pisada da

communidade, quando sahisse.

De vez era quando lhe chegavam ao rosto: e sem
ser de natural pejo, se lhe fazia a face vermelha ; e ain-

da pouco satisfeita d'estes e d'outros desprezos, preve-

nia o confessor para que lhe mandasse carregar ainda

mais a mão. Depois de ir a matinas e descançar muito

pouco, se por acaso se sentia menos vigorosa, ás qua-

tro horas voltava para o Coro, onde posta em oração

até despertarem as religiosas, merecia gozar das deli-

cias do seu amado derramando muitas lagrimas, para

lhe merecer os agrados

Affeiçoou-se de sorte a este santo exercicio, que D'elle

gastava sete e oito horas do dia; e, quando n'elle lhe

faltava a presença do Senhor, o buscava desvelada; di-

zendo e obrando n'estas occasiões cousas tão engraça-

das, que era um regalo ouvil-a.

Um dia em que o Senhor mais se lhe escondeu, não

podendo já descobrir modo de encontral-o, usou de
uma traça, talvez nunca vista, e só bem achada em
quem, por amante, parecia louca. Entrando no coro,
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achou o manto da madre soror Maria Magdalena de

Jesus na sua cadeira, onde ella costumava; e para que

o Senlior cuidasse (no seu entender) que era a outra,

6 não ella, se cobriu com o manto, esperando que na

equi vocação estivesse a sua ventura.

Não engar:a o Senhor, nem pode ser enganado; mas
n'esla occasião se deu por vencido com o disfarce; e

como Esposo amante se communicou á sua Esposa,

com tanta abundância, que sobre bem regalada a dei-

xou confundida. (4)

Reparou em que o principe dos apostoles se descui-

dasse tanto da fidelidade que devia a seu divino Mestre,

que por três vezes se persuadisse a negal-o ; e, como
isto lhe parecesse mal, lá se lhe mostrava menos affe-

cta, talvez suggerida pelo demónio para precipilal-a com
o seu zelo indiscreto, de que resultava não pouco es-

cândalo na communidade.
Foi continuando na sua indiscripção, até que em um

dia do Sanio, depois de fallar com pouco respeito nas

suas negações, estando ella no Coro, pelo mais alto si-

lencio da noite lhe appareceu a venerável madre Maria

do Sacramento, e depois de lhe dar uma áspera repre-

hensão, por conta de seus demasiados excessos, lhe

disse agradecesse ao santo apostolo o ser seu interces-

sor diante de Deus, por cuja causa lhe não tinha dado
o castigo que ella merecia. (5)

No tempo do seu primeiro abbadessado concedeu o

papa Innocencio XII á instancia do cardeal D. Luiz de
Souza, o jubileu de Lausperenne para todas as egrejas

de Lisboa, conservando-se sem interpolação o Santís-

simo exposto em cada uma d'ellas, por modo de cir-

culo, em todo o anno; e recusando-se em algumas,
pelo gasto da cera, esta graça, a abbadessa mandou di-

zer ao cardeal arcebispo, que lodos os dias, em que o
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não quizessem acceítar, lh'o mandassem para a sua egre-

ja, e que n'isto lhe fazia grande mercê. (6)

Falleceu em 1707 com 78 annos d'edade.

A madre soror Ignez do Espirito Santo também era

de familia nobre. Fugiu de casa de sua mãe para a Ma-
dre de Deus. Mais tarde achando-se arrependida, lhe

appareceu o amante esposo das almas com a sua cruz

aos hombros, estando ella varrendo, e com sentidas

palavras amorosas lhe perguntou

:

— «Não me queres ajudar a esta cruz? (10)

A fama de s'jas heróicas virtudes a elevaram a fun-

dadora e primeira abbadessa do mosteiro da Conceição

no sitio da Luz, ás instancias de seu primo Nuno Bar-

retto Fueiro, fundador d'aquella Casa * com tanta repu-

gnância sua, quantas foram as diligencias que fez por se

escusar do emprego, com o pretexto de suas queixas

;

mas obrigada de algumas pessoas espiriluaes e de lel-

iras, se sujeitou ao jugo tão penoso como lhe foi pre-

venido para os sucessos futuros. Sahiu d'este mosteiro

em 7 de setembro de 1699, acompanhada da madre
soror Maria Magdalena da Cruz, sua vigaria e mestra

de noviças.

Depois de sete annos, que gastou n'este emprego,
padecendo indizíveis trabalhos e grandes contradicções,

para estabelecer n'aquella casa a disciplina regular, pela

falta de saúde se despediu d'ella com sua companheira,

e recolheu ao mosteiro em 4 de setembro de 1706 com
auctoridade do cardeal Souza,

A madre soror Izabel da Madre de Deus era fi-

lha também de pães illustres,e também se distinguiu pe-

1 Este convento ficava no sitio a que hoje chamam Quinta
iVora.perteocente a Joaquim Bernardes Branco.
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las suas penitencias. Falleceu em 1708 com 74 annos

d'edade.

Á madre soror Luiza de S. Francisco siiccedeu um
caso mui notável

:

Certa occasião achava-se esta serva do Senhor (lo)

em oração na capellinha do Senhor Cruciíicado das va-

randas, a tempo, em que chegou á poria o commum
inimigo na forma e figura da madre soror Clara do San-

lissimo Sacramento, charaando-a para lhe communicar
um negocio muilo seu. Não conheceo a madre á primeira

vista o embuste; e seguindo a tingida religiosa, o de-

mónio verdadeiro, a foi levando até ao pináculo, sobre

a capella-mór da egreja, onde tirou a mascara, e ficando

oa figura de um dragão furioso, lançando pelos olhos e

bocca chammas de fogo, lhe disse, remellendo a ella:

«Agora me has de pagar o que me tens feito.» Poz-se

a serva de Deus em fuga, e por não poder adiantar

mais os passos, ao pó da escada caiu sem sentidos,

com estrondo e vozes de sentimento.

Achava-se n'esta occasião a madre soror Clara, de
quem o demónio tomara a figura, recolhida no seu ora-

tório de Santo António, e ouvindo o estrondo e gemi-

dos, encontrou a desmaiada perseguida, lançada por
terra, e procurando saber d'ella o successo. A sua res-

posta era querer-lhe fugir, na intelligencia de que o

mesmo tentador e não a freira, proseguia em tragal-a.

Instava a madre soror Clara na inquirição de qual

fosse a causa de seus temores e retiro, e a todas as

perguntas só queria satisfazer fugindo, até que dizendo-

íhe: tnome de Jesus^ que é isto, que tendes? poude res-

pirar ; e com outras experiências se veiu a persuadir
da realidade do caso, que em tanto cuidado a puzera»
e lhe referiu tudo o succedido.

Falleceu em 1710 com 70 annos d'edade.

VOLUME III 16
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Soror Angela da Conceição era tambenfi de pães noj

bres, e na edade de 3 annos entrou no mosteiro d'Odi

vellas para se crear na connpanhia de sua tia D. Calh(

rina, por cognome a Colareja. Depois saiu d'este coé-

vento, e um dia, em que pregou n'esle mosteiro o pa-

dre frei António das Chagas, veiu ouvil-o a rainha i

D. Maria, segunda mulher de D. Pedro II, trazendo na |l

sua companhia Angela e outras senhoras ; e, depois de
j

inflammar os corações de tão luzido auditório, ao mos- !

trar o Santo Christo com o seu abrasado espirito, pro- 1

feriu estas palavras : Não ha quem deixando o mimdo
se abrase com este Senhor? Tal impressão fizeram no

'

coração de D. Angela aquellas vozes, como vindas do

céo, que logo se sentiu locada de um movimento inte-

rior, ignorando por então a que tini se dirigisse a mo-
ção, mas o padre lho declarou logo, porque chegando

ella com as mais senhoras a tomar-lhe a benção no fim

do sermão, ao ouvido lhe disse : Toda a pratica jallou

com vossa mercê.

Buscou depois occasião de fallar ao padre, e commu-
DÍcando-lhe o que se passava tm seu peito, elle com a

sua costumada eíBcacia, lhe intimou ser vontade de

Deus que viesse para este mosteiro. Angela ainda se

não decidia; mas um sonho, e um voz que lhe parecia

dizer: Foge! Pois veja que esta que lhe deita o habito é

a madre Santa Clara. E ella ainda se não decidia. Até

que uma doença fez com que fizesse o voto de ser

freira na Madre de Deus. Fugiu pois, já com 30 annos

de edade. para este mosteiro, ficando muito sentidas as

commendadeiras de Santos.

Era pontual companheira das que a convidavam para

alguns exercicios. principalmente a da Via Sacra, em
que ella, á imitação das outras, com uma cruz aos

hombros corria os Passos; e, como uma noite a qui-
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zesse mais pesada e não a podesse. descobrir, dis^se com
o seu l)i'in entendimento: Assim como a cruz t^ para o

Céo a escada, não é muito fjuc esta escada me seja cruz;

e tomando uma que encontrou de bastante peso, com
ella ás costas foi seguindo as outras. (2;j)

Falleceu em 1717 com 08 annos d^edade.

Diz o ctirunista que Hcou seu corpo llexivel, e sem
os horrores de cadáver, pois mostrava o seu semblante

aie^ire e risonho.

A madre soror Ignez do Sacramento era filha de Pe-

dro Salema de Carvalho Cardim, pessoas illustres. En-

trou para a Madre de Deus, e, apenas poz os olhos nas

freiras, lhe formou o demónio na fantasia com permis-

são divina, um tal desagrado em seus semblantes, que

as suppunha desgostosas da sua companhia, e com pe-

sar de a haverem recebido. (i9) Persuadia-se que, lendo

ellas rasão, a sua parecida humildade lhe propunha,

que também ella a tinha, para não professar contra

suas vontades ; e em tal caso seria melhor largar o ha-

bito, que viver n'elle com desagrado de todas. Cresceu

a tribulação por modo, que até sentia falta de saúde, e

pouca disposição para servir. N'esles aílectos consultou

muitos padres , e supposlo que todos lhe diziam espe-

rasse os últimos voios, nada bastava para socegala; e

n*esta forma passou todo o anno do noviciado, com tal

trabalho interior que sobre lhe faltarem já os alentos,

até se lhe supprimia o pulso. Com as suas mesmas
confusões chegou o tempo de se lhe tirarem os votos,

e se notou que á entrada do capitulo viram algumas re-

ligiosas toda a casa cercada de umas aves brancas des-

conhecidas, as quaes nem alli podiam entrar, nem ja-

mais foram vistas ; isto as moveo a darem os seus vo-

los á noviça, em que reconheciam virtude para as me-
recer ainda que por outra parte se lhes representava a
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sua pouca capacidade para o trabalho de freira refor-

mada (30j.

Em todo o tempo que viveu n'este mosteiro, não

houve quem lhe notasse uma culpa venial com adver-

tência ; e segundo o depoimento de seus confessores,

não perdeu a graça baptismal.

Em umas Matinas reparou uma freira, que o canudo
onde se põe uma vela para dar luz á estante do Coro,

a não tinha; e dizendo-lhe que o fosse accender, sem
replica o fez; e ao mesmo tempo, em que chegava o

canudo á outra luz, deram as educandas suas rizadas

com tanto gosto, que foi celebrada a sinceridade da

serva de Deus.

Sendo perguntada depois como fizera aquelle despro-

pósito, respondeu :

Eu, madre, bem vi que o canudo não tinha vela :

mandaram-me accender; fiz o que mt mandaram, cega

e promptamente (30).

Falleceu em 1712 com 48 annos d'edade.

A madre sor Ignez de Jesus Maria era filha dos con-

des da Ribeira Grande D. Manuel da Gamara e D. Ma-
ria Thereza de Mendonça.

Sendo ainda de peito, e estando dormindo no seu

berço, entrou em casa uma energúmena, tão furiosa

com as forças do mau companheiro, que trazia, que in-

vestindo com a innocenle menina, lhe deu com a cabe-

ça uma tão grande pancada, que na opinião de todos

foi julgada por morta.

Quando foram ver a menina, a acharam rindo, como
quem já na tenra edade sabia zombar das astúcias do
tentador. (33).

Também na edade de 16 annos fugiu a sua mãe, pa-

ra, com ajuda do P. fr. António das Chagas, se intro-

duzir na Madre de Deus.
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A' sua entrada oron no róro este padre, achando-se

presentes a rainha D. Maria, primeira mulher de D. Pe-

dro II. e sua filha a princeza D. Izahel,

Sua vida foi uma série não interrompida de virtudes

monásticas.

Falleceu em 1715 com 50 annos d'edade.

A madre soror Maria do Espirito Sanio era natural

de Vianna do Minho.

Passando em sua casa ouviu pedir esmola á porta

dois religiosos franciscanos, e levada de alpuma curio-

sidade os quiz ver, quando a creada lhes foi levar pão

(39).

Observou serem ambos de agradável aspecto, um
macilento, e como dessem fé d'ella. pondo-lhe os olhos,

com humildes palavras lhe disseram ser vontade de Deus

que fosse freira n'este mosteiro de sua purissima Mãe.

Suspensa e movida, lhes pediu a benção e suas ora-

ções; e elles, depois de lhe segurarem o bom êxito da

supplica. lhe disseram ser um fr. Francisco, e outro fr.

Boaventura.

Na despedida chegou á janella para ver os seus bons

merceeiros, que tão satisfeita a deixaram com o bom
annuncio que lhe deram; mas, fazendo-se elles invisí-

veis a seus olhos, a deixaram intendendo ser o P. S.

Francisco e S. Boaventura.

Entrou pois para a clausura com 27 annos de edade.

Seple vezes foi enfermeira ; anno e meio refeitoreira
;

provisora por alguns annos ; e por muitos boticária e

hospitaleira (40).

Era lai a sua virtude que para qualquer moléstia que

padecessem as religiosas. n'ella enccntravara opportuno
remédio, e assim lhe chamavam umas o seu S. Bento;

outras o seu Santo Amaro, e todas o seu Santo Antó-

nio.
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Quando a elegeram mestra, foi notável sua descon-

solação, e eslraobando-ltie isto uma religiosa, com la-

grimas nos olhos lhe respondeu :

Eu não recuso obedecer; sinto, pelo amor, que lenho

á minha Religião, estar elía em estado, que se faça um
cavallo mestra. (41).

A primeira vez que seu irmão o padre fr. José da

Madre de Deus veiu alliviar esta communidade, além

de oulras provas; com que quiz experimentar a humil-

dade de sua irmã, sem ella o saber, lhe mandou dar

duas bofetadas por uma velha: mas quando fui á segun-

da, a achou já de joelhos para recebel-a (Í2;.

Foi muilo respeitada do rei D. Pedro II e da rainha

D. Maria, sua mulher, que muito se interessavam em
suas orações : e assim mesmo do rei D. João V e da

rainha D. Marianna.

Falleceu em 17 li) com 82 annos d'edade.

A madre soror Maria Magdalena da Cruz foi meia ir-

mã de D. Luiz Manuel de Távora, conde da Atalaya.

Fallava a lingua italiana com maior propriedade do

que a natural.

Teve grande inclinação á virtude debaixo da espiri-

tual direcção do venerável padre fr. Domingos da Cruz,

o qual pela precisão d'um importante negocio, no seu

manlo passou o mar á outra banda. (4o)

Entrou para a Madre de Deus com 17 annos de

edade.

Também sahiu d'este convento para o da Luz na com-
panhia das mais fundadoras.

Ouviu em certa occasião fallar em novilhos, e sem
mais discorrer perguntou

:

Se era gente baptisada ou gentios ?

A pouco e pouco foi perdendo o juizo, mas ella co-

nhecia o seu estado, pois de vez em quando dizia:



Ul

Que estará tonta e destampada

!

Falleceu em I7i0 com 70 annos d'edade.

A madre soror Enfrazia do Espirito Santo era filha

dos condes da Atalaya D. Luiz Manuel de Távora e D.

Maria Maj^dalena de Lima.

Aos i:i annos poseram-n'a em o mosteiro de Santos

para se educar. (08)

E aqui esteve recolhida em quanto o conde seu pae

foi ã embaixada de Saboya.

Depois lambem fugiu para a Madre de Deus, contan-

do então 14 annos d'edade.

Venerava a muitos santos, entre os quaes tinha es-

pecial jogar S. Pedro d'Alcantara por contemplativo e

penitente.

Com tudo isto, pelo baixo conceito que de si fazia,

julgava que nada lhe seria meritório, suppondo-se a

maior peccadora do mundo, e esta era ioda a força dos

seus escrúpulos, e que mais lhe fazia temer a morte,

que tantos cuidados lhe deu.

Falleceu em julho de 17:24 com 59 annos de edade.

A madre soror Thereza de Jesus Maria era filha dos

condes dos Arcos, D. Marcos de Noronha e D. Maria

Xavier de Lencastre.

Logo que teve uso de razão principiou a inclinar-se

ao e^lado de religiosa, dizendo que o havia de ser no

mosteiro da Madre de Deus.

Com eíítíito seu pae para alli a levou quando ella ape-

nas contava 8 annos d"edade.

Em novembro de 1742 recebeu o habito de educan-

da (-j;j).

Eritregou-se a todo o género de virtudes monásticas,

e expirou em 1731.

Seu corpo ficou flexível e com apparencias de vivo.

Soror Josefa Marianna da Madre de Deus nasceu na
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villa do Carvalhal em 1731, e seus pães eram pessoas

illuslres.

Quando seu pae lhe fallou em se casar, respondeu

:

Que Deus a ajudaria : e que, guando elle mais não
podesse, ou a vida lhe foliasse, nunca seu irmão seria

tão tyranno, que lhe não desse as suas sopas: e que em
casamentos lhe não dissesse mais palavra; porque só o

estado de religiosa lhe levava os cuidados. (Cl).

Concebeu tal horror ao estado de secular, que, fal-

lando-se-lhe depois de freira em que uma irmã sua, por

Dão ter forças para o ser, poderia casar, respondeu

:

Maria não ha de casar, nem nenhuma filha de meu
pae tomará tal estado! (62).

Era sabia com fundamento na lingua latina, e tinha

boa intelligencia de hespanhola.

Teve em casa de seus pães seus estudos de Moral,

e d'esta sciencia se valia em seu noviciado para resol-

ver as duvidas as suas companheiras, em prova de que
tudo n'ella era um aggregado de perfeições (64).

Falleceu em 1756.

As disposições, com que acabou esta serva de Deus,

se observaram bem no exame que fez da sua consciên-

cia para a ultima confissão, em que só poude descobrir

por matéria de maior peso o ser vista um dia a matar

pulgas (66).

A madre soror Luiza Maria de Jesus foi natural da

Lourinhã, onde nasceu em 1674 e filha de pães tidal-

gos.

Entrou soror Luiza com mais duas irmãs no mesmo
dia para a Madre de Deus.

Em primeiro logar pediram a acceitação ao ministro

provincial fr. João de S. Lourenço, que á Lourinhã ti-

nha ido visitar o convento que alli havia.

• Este lhe promelleu patente de noviça. Depois, em
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uma occasião chegando todas a tomar a benção a seu

pae, prostradas a seus pés, lhe snpphcaram humilde-

mente as quizesse recolher na Madre de Deus, para o

que tinham já o consentimento e patrocinio do padre

provincial O pae deu licença só a duas; mas, vencidas

varias dilliculdades, lambem a outra leve Ticença de seu

pae para ir para o mesmo convento (70).

A madre soror Luiza, vindo a ser vigaria da casa,

lavou três annos a louça: e quem a quizesse lisonjear,

havia de ser occupando-a em algum trabalho corporal,

e ainda espiritual, rezando as estações das outras reli-

giosas, a que estavam obrigados por suas particulares

devoções.

Um dia, em que visitava a sua Senhora das Dores,

que n'aquelle tempo se via collocada em um nicho do
claustro, observou a imagem mais triste do que de or-

dinário representava aquelle seu sentidissimo passo pela

paixão do Senhor.

Foi logo buscar o confessor da casa, que era o P.

fr. Francisco de Jesus Maria, provincial que foi por duas

vezes da Província, a quem relatou o succedido, e pe-

dindo-lhe tizesse tirar d'ali a sua Senhora, dispondo-

Ihe uma capella, onde fosse mais venerada, e decente-

mente assistida.

O confessor, que era cordato, lhe ordenou que por

alguns dias fosse observando se a Senhora conservava

a mesma acção, ou representação de sentida, segundo a

sua fé e devota piedade: e, como não fizesse mudança,
calando o motivo, convocou a Communidade, a quem
propoz, que elle julgava c<)nveniente, que a Senhora
se tirasse d'aquelle logar, e se lhe fizesse uma capella

nas varandas (7i2).

Conveio a communidade na proposta e arbitrio do con-

fessor, que sempre respeitou; e feita a eleição do sitio
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para a capella da Senhora, indo a madre soror Luiza
visitar logo depois a imagem, a achou muito alegre, e
como satisfeita da sua diligencia.

Feita a capella. e collocada n'ella a Senhora, na sua
presença eram as maiores assistências da sua devota

serva, visilando-a muitas vezes no dia, onde levava ho-

ras e horas esquecidas, e rezando-lhe a sua Coroa das

Dores em Cruz, á volta das varandas. Com a mesma
devota ternura visitava outra imagem da Senhora da es-

tampa, que estava na casa do sino, fazendo-lhe muitas

devoções, até que obrigada a May de Deus de sua cor-

deal devoção, um dia, em que mais recolhida lhe offe-

recia certa reza, ouviu de sua maternal piedade estas

palavras, que a deixaram cheia de consolação e ale-

gria:

Luiza, eu sou toda tual (73).

Quem lhe quizesse fazer alguma grande lisonja, seria

ensinar-lhe algunii acto de amar a Deus ou a Nossa Se-

nhora, differente dos seus costumados, ao que ella cos-

tumava dizer: Esse sim, que peneira ou é penetrativo.

(70j.

Para mostrar o amor que tinha á santa pobreza, tra-

zia o exemplo do que o Senhor dissera a uma freira

d'este mosteiro: Dá-me conta da pobreza.

Quando morria alguém, rezava pelo defunto innume-
raveis estações, e dizia: Bem aviada estou I Logo me
ponho a rezar até tirar esta alma do Purgatório (78).

As saudades, que já tinha da Pátria, onde tudo é

gozo, sem pezar, mostrava a serva de Deus nas suas

palavras, como quem não linha outros cuidados

:

Saudades do meu Jesus

Até onde me levais.

Se me daes vida para sentir,

Porque m'a não tiraes para vos gozar (79).
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Falleceu em julho de 1756 com 8^ annos de edade,

A madre soror, Maria Clara de S. José chamara-se no

século D. Clara de Noronha, e era filha de Pedro Moniz

Pereira e de U. Luiza Jeronyma de Mello.

Sua madrinha deu-lhe uma quinta no Trucifal, mas des-

de menina teve propensão para a vida religiosa. E com
eíTeito entrou para a Madre de Deus em 1G89. Mostrou

muito rigor no ordinário sustento e vestido, usando só

do mais áspero e grosseiro, e dizendo com muita graça:

Só o grosseiro diz commigo, que o mais é para os

fidalgos. (85).

Quando a rainha entrava na clausura, retirava-se para

não ser vista, e quando ll)tí constou que se estava es-

crevendo a Chronica do Convento, exclamou : De mim
não íeem nada que escrever, só se escreierem algumas
mentiras

!

Foi devota de Santo António, e recebeu d'este será-

fico porluguez particulares mercês, e foi a esta que suc-

cedeu o caso do rato, «para que nos acabemos de en-

tender que Santo António é Santo para tudo.»

Na mesma sachristia se lhe quebrou a chave dentro

de um cadeado, e pondo-o ella á vista do Santo, assim

mesmo fechado, lhe disse, que ali estava para fazer o

que lhe era preciso; e sem outra alguma diligencia se

abriu por si mesmo o cadeado, e ficou com a própria

serventia, como de antes para o serviço da sachristia (88).

Não é de menor ponderação o outro successo da cha-

ve da grade do Coro, que se quebrou, ficando ella fe-

chada; porque, Irazendo-se para dentro a. Imagem do
Santo, que se venera na egreja para se concertar, pe-

gando n'ella a madre soror Clara, disse para as Reli-

giosas: Madres, aqui vem o serralheiro que ha de abrir

a grade do coro; e com eíTeito se abriu, sem alguma
outra diligencia.



252

Falleceu em 1758 com 80 annos de de edade.

O sachristão da egreja o P. José Pacheco, natural de
Alcácer do Sal, também é digno de especial memoria. E
de tal reputação gozava, que, quando disse a primeira

missa, teve por padrinhos assistentes o cardeal palriar-

cha de Lisboa, e o Inquisidor do Santo Oíficio Nuno da

Silva Telles.

Obteve muitas vezes d'el-rei D. João V grandes som-
mas de dinheiro para bemfeitorias na Madre de Deus.

(90).

Fizeram-se no seu tempo todos os ornatos do Sao-

cluario do Coro e antecôro, na clausura, obra de boa

architectura, com singulares pinturas da vida de Santo

António, no alto das paredes: e o sèu chão de xadrez,

embutido era madeira de varias cores, da mais custosa:

a egreja toda ornada de acasos entalhados e dourados:

e um andor de grande custo para a Senhora sahir era

procissão no Domingo de liamos para o interior do mos-
teiro.

Fez também as grades da egreja de pau de ébano,

com pilares de pedra embutida; e a sachristia, mudan-
do-a para o logar, qne hoje se acha, toda de novo, com
caixões de ébano, e ferragens de bronze dourado, apai-

nelada com a vida de José do Egyplo, de excellente pin-

tura, e seu respaldo de talha finissima, guarnecida de

particulares relíquias, que tudo chegou a 20 mil cruza-

dos.

Dois relicários e um rico peitilho da Senhora Madre de

Deus foi obra sua, como lambem frontaes de prata, o que
tudo importa um grosso capital, e até a cruz de pedra de-

fronte da porta do pateo do mosteiro, cora um letreiro em
que se pede um Padre Nosso e uma Ave Maria, é obra

sua. Passou d'esta vida em 1756 com 63 annos d'edade.

Nos paços chamados de Xabregas (hoje Asylo Maria
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Pia) habitou a rainha D. Leonor nos últimos annos da

sua vida. e bem perlo cl'elles repousa, pois foi sepulta-

da na Madre de Deus.

Alli descança egualmente a duqueza D. Isabel, sua

irmã. mulher do infeliz duque de Bragança D. Fernan-

do II, decapitado por ordem de el-rei D. João II seu

cunhado. ^

Nos paços de Xabregas habitaram el-rei D. João III,

a rainha D. Catharina, sua mulher, regente, na meno-
ridade do seu neto el-rei D. Sebastião, e n"elles ella

morreu.

N'esies paços esteve reclusa o duqueza de Mantua,

depois da acclamação d'el-rei D. João IV, no anno de

I64U.

E também alli, como o leitor viu, S. Francisco de

Borja veiu ver se poderia trabalhar para annexar Por-

tugal a Castella.

Depois d'isto D. João IV a rogo da rainha D. Luiza

sua mulher, doou os paços de Xabregas á condessa de

Unhão, camareira-mór da mesma rainha.

Os marquezes de Nisa succederam na casa de Unhão
no século passado, e restauraram completamente o pa-

lácio.

Era uma habitação esplendida, havia muitos annos
desamparada.

Tinha salas, mostravam não terem sido concluí-

das na ultima restauração, que porventura se havia

feito.

A capella (com três altares) é toda revestida de pre-

ciosissimos mármores, sendo os capiteis das columnas
de mármore verde, e escuipturas magnificas.

' Ribeiro Guimarães : Summario de Varia Historia, vol. V,
pag. ISí.
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Esta capella pertence hoje ao Asylo de Maria Pia.

E a egreja da Madre de Deus, havendo sido inier-

nimpidas as obras de restauração que n'ella mandaram
fazer, está fechada ha bastantes annos, não se podendo
de modo algum prever quando aquelle templo possa

ser aberto, sendo muito de suppôr que o não será du-

rante a vida dos acluaes leitores d'esta Historia das Or-

dens Monásticas em Portugal.

Todavia que o leitor se não deixe illudir com o bea-

terio dos conventos n'estes últimos tempos.

O de Xabregas era um d'aquelies em que prevalecia

o costume de içarem dentro de cestos vindimos as mu-
lheres para dentro das cellas dos frades xabregãos.

Nada d'acreditar nos santos e bemditos tempos de

que nos falia o mavioso fr. Luiz de Sousa.

As virtudes sempre foram excepção, e os vicios fo-

ram também se'mpre regra geral.

Eis o que de mais substancial se encontra a respeito

do famoso templo da Madre de Deus, um dos mais fre-

quentados não só pela aristocracia portugueza. mas tam-

bém pelo povo, já para ouvir os milagres occorridos no
convento, já para assistir ás profissões e entradas de pu-

pillas, já para assistir ás grandiosas festas ás imagens,

já para ouvir os grandes oradores da côrle, ejá finalmen-

te para ver a santo sudário em certos dias, e para ver o

destilar das procissões, de Xabregas para a Madre de

Deus, e da Madre de Deus para Santos.

Apezar, porém, de tudo isto também padeceu muito
com o terremoto, e o P. João Baptista de Castro nos

descreve os estragos do memorável dia 1 de novembro
de \l'óo pelas seguintes palavras:

«Grande ruina experimentou a egreja d'este mosteiro,

a qual quasi milagrosamente se susteve aos impetuosos
abalos, com que a accommetteu o terremoto.
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Levaram as religiosas toda a força d'elle nocô''o,d'on-

de uma só sahiu mal ferida na cabeça, que logo melhorou.

Apearamse as meias paredes da capella mór, a pa-

rede do coro correspondente á egreja, e algumas oíTi-

cinas no interior da clausura, que tudo se acha quasi

reparado com mão larga pela magnificência dei-rei D.

José.

Embora Fr. Luiz de Sousa siga a opinião de que os

templos devem ser alegres e risonhos, todavia não era

isto seguido em Portugal senão como uma excepção. A
egreja do convénio das Grillas, é escura, talvez porque

nossos maiores entendiam que a escuridão era mais

adaptada para concentrar o espirito nas verdades eternas.

Mas em compensação, é rica, e muito rica em pe-

draria e obra de talhas.

As capellas são cinco, e conta alguns quadros. A sa-

christia nada tem de notável, e suas janellas deitam

para o iramenso Tejo.

E em 28 de agosto de 1706 n'ella houve pomposa
festa com assistência d'el-rei D. l*edro II e de toda a

côrle, pois n'esse dia .se deram por terminadas todas as

obras.

Porém a egreja dos Grillos é incomparavelmente

maior, embora duma só nave.

Apresenta alguma elegância, principalmente na capella

mór. Tem nove capellas. e alguns quadros. A parochia

veio para aqui em 1837.

O convento do Beato ou do Monte Olivele, nada his-

tórico, e boje Recolhimento de Nossa Senhora do Am-
paro, serve de habitação a pensionistas do Estado, a

quem o Governo dá casa. botica, e 240 réis diários. Este

asylo de Nossa Senhora do Amparo é fundação d'el-rei

D. João IV, em 16i4.

Esteve DOS primeiros tempos á Mouraria em Lisboa,



256

e fôra destinado para servir d'asylo ás filhas dos mili-

tares e magistrados pobres.

Cumpre, porém, dizer algumas palavras acerca da
historia, embora pequena da capella de D. Gastão, que
nos ficava á direila indo para o Grillo, e da qual nem
vesligios se encontram. É residência d'um particular.

D. Gastão Coutinho, um dos quarenta fidalgos, que
concorrerem porá a liberdade da pátria, foi mandado a

render a fortaleza de Cascaes, e entrando n'ella á força,

a 10 de dezembro, lá encontrou uma imagem de Nossa
Senhora do Rosário, e trazendo-a comsigo lhe mandou
erigir uma ermida, onde a referida imagem foi colloca-

da em junho de 1644.

No anno de 16oá inslituiram D. Gastão Coutinho

e sua mulher D. Isabel Ferraz ura morgado, em que
(por não terem filhos) nomearam para successor d'elle

a seu sobrinho Luiz Gonçalves Coutinho da Camará, a

quem mandaram comprasse ura foro, que tinha a quinta,

onde estava a erraida, e a mettesse no morgado, com o

fim de que a ermida, á qual deram o titulo de Nossa

Senhora do Rosário da Restauração, fosse cabeça d'elle;

e se mandaram enterrar na mesma ermida, em dois

magníficos túmulos com epitaphios.

Além d'isto instituiram quatro capellães perpétuos

para missa diária pelos instituidores.

Mandaram também edificar defronte casas para residên-

cia dos capellães da ermida. N'esla celebrava-se annual-

mente pomposa festa á imagera da Senhora, e erguiam-se

por essa occasião no templo as bandeiras que D. Gas-

tão Coutinho havia arrancado aos hespanhoes na própria

Hespanha, e aos mouros em Tanger *.

Sanctuario Marianao, vol. I.
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Por essa occasião era extraordinário o numero de

pessoas que iam ver aquellas gloriosas bandeiri^s, e os

caminhos estavam apinhados de povo. Era uma das mais

celebres romarias para o povo de Lisboa.

Consta do archivo da camará municipal : que o con-

de de Caslello Novo, presidente do senado, e mais ve-

readores, querendo formar em Lisboa mais quatro cha-

farizes, e constando-lhes que Diogo Soares, secretario

de estado de Portugal em Madrid, e sua mulher D. Ma-

rinnna d'Eça, possuiam uma grande nascente na sua

horta do Valle de Chellas, foram á dita nascente fazer

vistorias em 16 de fevereiro e 2 de março de 1603, le-

vando Ferrão Ferreira, medidor das obras ; Domingos
Rodrigues, mestre das ditas; e outros, os quaes fazen-

do suas experiências, medições e orçamentos, assenta-

ram :

«Que a nascente dava 10 anneis d'agua, com os quaes

se podiam formar 3 chafarizes ; que da dita nascente

ale á quinta do Terreiro do Trigo, aonde se devia for-

mar uma arca de agua, havia em distancia 1:424 Va
braças de 10 palmos cada uma: que entre estes dois

pontos havia 45 Y* palmos d'inclinação de terreno ; e

que para este encanamento se precisavam aproximada-

mente 01:555 cruzados.

Esta horta era foreira ao extinclo convento de Santo

Eloy, em 2^)400 réis, com o dizimo das novidades; e

por isso se lavrou uma escriplura aos 10 de abril de

cada anno, nas notas do tabellião Corrêa, entre o dire-

cto senhor e o emphyieuta, impondo-se loOOO réis de
foro em uma terra de pão que era livre na estrada da

Charneca, onde chamara os Junqueiros, ficando assim

pagando de foro annual 3f>400 réis, para que a agua

d'aquella nascente lhe ficasse livre, e d'ella podesse

dispor: depois do que, por outra escriplura de 14 do

VOLUME III 17
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dito mez, fez cl'ella venda ao Senado por 12 mil cru-

zados, como por empréstimo, recebendo o juro de 20
por milhar (5 por cenlo) das quantias que fossem fi-

cando em divida; eslipulando-se mais. que por quaes-

quer obras, encanamentos, etc, que se precisassem fa-

zer por dentro da sua horta, nenhuma indemnisação re-

ceberia, por quanto tudo ficava incluido na mesma
venda*

Por escriptura de 4 de outubro seguinte, se deram

2:600f)000 réis, e por outra escriptura de quitação de

21 de dezembro do mesmo anno recebeu mais réis

2:200^000; finalmente, em 16 de setembro de i634,

recebeu 99:180 Ya réis por saldo de lodo aquelle con-

tracto.

Para o senado poder ultimar estes pagamentos, pe-

diu por empréstimo a G diííerentes mutuantes o capital

de 3:040/5í040 réis, de que a camará ainda hoje paga

o juro de io2í>002 réis por anno.

Não se levou a effeito a conducção d'esta agua até

Lisboa, e tão somente se fez o encanamento até onde

se achava ha poucos aonos a bocca ou foníe da Sama-
ritana.

O dito encanamento vem pela cerca do convento da

Madre de Deus, e no anno de 1634, sendo vereador do

senado o conde barão, este parlicularmerite permiltiu

ás freiras abrirem um registo n'aquelle encanamento,

para levarem, como se disse, a fonte da Samaritana,

que merece pela sua antiguidade, recordações e archi-

teciura algumas palavras,

iNasua sachristia ha a precisa agua para o lavatório
;

mas em 1694, como se sentisse grande falia de agua

n'esta bica, mandou o senado fazer uma vistoria pelo

vereador do pelouro das obras, o desembargador Luiz

de Focos de Sousa, e o mestre da cidade.
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Então se conheceu a existência do dito registo: de ou-

tro encanamento por onde se divertia a agua ; e que as

freiras não só tiravam a precisa para o lavatório, mas ain-

da outra porção para seu uso; e isto tendo dentro de
seu claustro uma excellente fonte, e na portaria um
abundante poço, pelo que o senado consultou em 2 de
juntio do mesmo anno, sendo de parecer que aquelle

registo se tapasse, e assim foi resolvido em 4 do dito

mez.

Por esta occasião, isto é, em 22 de julho seguinte,

consultou o senado que junto ao rio de Xabregas havia

uma horta a que chamavam do Moço. a qual pertencia

á fazenda real: e, porque aquelle encanamento passava

alli por cima de um muro, diindo isio legar a frequen-

tes roubos d'agua. pedia licença para se fazer outro

Dovo encanamento por baixo do chão ; e assim foi re-

solvido em 28 do mesmo mez.
Pode-se, pois inferir, que a fonte da Samaritana fora

transferida para o sitio, onde actualmente a vemos,
quando se começaram a fazer os encanamentos para

trazer a Lisboa a agua de Chellas, com o intento de
augmentar o provimento da cidade com mais quatro

chafarizes.

Também é verosímil que fosse removida do pé da
egreja da Madre de Deus. onde a rainha D. Leonor a

mandara construir, quando o antigo Paço de Xabregas
foi reedificado pelos marquezes de Nisa, no século pas-

sado, herdando-o da casa de Unhão, que o possuia por
doação que d'elle fizera el-rei D. João IV á condessa
camareira mór da rainha sua mulher.

N'eí<te sitio oITerece o Tejo um panorama desli mbran-
le por causa da sua amplidão. Mais parece um mar do
que um rio.

E .suas margens fronteiras trazem-nos á lembrança
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as costas de Portugal banhadas peio Oceano. No em-
taoto um tal espectáculo não desperta alegria, mas sim

infunde no espirito uma certa melancholia, á qual os

portuguezes homens scismadores são atlreitos» mas que

sobe de ponto ao vermos o Tejo despejado d'embarca-

ções, como d'aquelles navios que tanto realce davam a

esle grande rio, e que sahindo do Tejo iam mostrar as

quinas portuguezas em todos os recanlos do Universo.

Encontram-se depois os grandes armazéns de Yilla Pe-

reira, com duas pontes de madeira sobre o rio *.

E a poucos passos achamo-nos em frente da quinta

da Mitra, que pertenceu aos palriarchas de Lisboa.

Desde remotas epochas houve ali paço para os pre-

lados da Sé de Lisboa, mas o da Milra, como é vul-

garmente conhecido este de que estamos a fallar, é

obra do primeiro palriarcha de Lisboa, que foi D. Tbo-

maz d'Almeida,- e onde esle palriarcha deu um
sumptuoso banquete ao cardeal Gdi, núncio apostólico

n'este reino e senhorios, quando em 1744 se retirou

para a Cúria Romana. ^

Foi também este patriarcha, quem, segundo assevera

o panegyrista abaixo mencionado tmandou fazer a ma-

1 Em 1149 el-rei D. Affonso Henriques doou à Sé de Lisboa

trinta casas para morada dos cónegos, e mais miuistros da Sé, e

todas as rendas e terras de Marvilla. que possuíam as mesquitas

dos mouros.» D. Rodrigo da Cunha: Historia Ecclesiasiica da
Igreja de Lisboa, folh. 70 v. Lisboa, 1642. E esta doação foi con-

tirmada por el-rei D. Sancho I era 1206. Id. folh. 71. E a metade
de Marvilla para habitação e sustento de seus ministros. Id, id.

folh. 72.

2 Fernando António da Costa Barroso: Elogio histórico e vi-

da de D. Thomaz d'Almeida, primeiro patriarcha de Lisboa, 1754

pag. 131.
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gestnsa calçada da estrada, pondolhe dois obeliscos de-

fronte da porta com as suas armas.

Fez lima capella magestosamente ornada a Nossa

Senhora da Conceição, e n'ella mandava quotidianamente

celebrar o sacrifício da Missa, para que aquelles visi-

nhos se aproveitassem: renovou as casas do palácio, en-

riquecendo de boas pinturas, nobres tapeçarias, e pri-

moroso ornato, assim mais a grande copa dascozinlias,

que ó tudo uma cousa muito importante.» *

A meia légua de Lisboa, para a parte do oriente edi-

ficou em épocas romotas, um abbade de Alcobaça, por

nome I). fr. Estevão de Aguiar, ura mosteirinbo ao

qual vulgarmente chamavam oratório, em honra do pa-

triarcha S. Bento.

l*()róm muitos annos depois D. Izabel, mulher d'el-

rei D. AíTonso V, teve desejos de fundar n'este siiio um
convento dedicado a S. João Evangelista.

Os desgostos e dissabores da sua amargurada vida

não lhe deixaram realisar o seu desejo, mas não deixou

de lançar mão do ensejo para em seu testamento orde-

nar que empregassem ^8 mil coroas de ouro, que fa-

ziam parte do seu dote, na fundação de um convento

em honra do referido Santo, e que um tal mosteiro fos-

se doado aos Bons flomens da Congregação de Villar

de Frades, isto é. aquelles frades conhecidiís cm Pcr-

lugal pelo no:: e de Loyos.

Embora a quantia legada para uma tal fundação fos-

se mesquinha, pois o chronisla diz que Jipenas corres-

ponderia a uns 00 mil cruzados, D. AíTonso V quiz que
a vontade da testadora fosse cumprida.
Em primeiro logar mandou pedir ao abbade de Al-

' Id. id. pag. 150 e 151.
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cobaça o silio, em que se achava o mencionado oratório.

O abbade não somente annuiu, mas até mesmo de-

sejando ser agradável, em documento publico, lavrado

em 18 de dezembro de 145o, cede, em favor do pro-

jectado mosteiro, da horta, vinha e passaes pertencen-

tes ao antigo oratório de S. Bento. El-rei, porém, não

acceitou a cedência gratuita.

Manda que o padre João Rodrigues vá tomar posse,

e dá as ordens necessárias para que os frades d'Alco-

baça sejam indemnisados como já se disse no primeiro

volume.

Mal a posse foi tomada, começou a edificação do con-

vento de S. João Evangelista.*

Era, porém, a egreja obra mesquinha, segundo dizem

os livros que de tal assumpto tratam.

Paredes toscas e humildes. E de tão pouca solidez

que, não muitos annos depois, estavam arruinadas, e

promettiam desabar.

Alguns concerlos tinha mandado fazer el-rei D. Ma-

nuel, tornara-se, porém, indispensável um novo tem-

plo.

A uma tal empresa metle os hombros o padre Antó-

nio da Conceição. *

Apenas possuia uns sele tostões q''e tinha ajuntado

das esmolas das missas; mas, apesar de ser extraordi-

nariamente diminuta uma tal quantia, enche-se de brios

e coragem, e vae ter com os fidalgos ricassos d'aquelle

tempo.

Gomo era d'esperar n'uma tal época, e para um tal

fim, foi perfeitamente bem acolhido.

1 P. Francisco de Santa Maria: O ceu aberto na lerra, i3to é

Chronica dos Frades Loyos. Lisboa, 1697, pag. 469.
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Miguel de Moura, tão fallado em os nossos annaes,

abre suas arcas, tão liberalmente, que o pontiQ.^e Cle-

mente VIII lhe remetle um breve de agradecimento,

A casa, porém, do conde de Linhares, não fica infe-

rior em generosidode, e os frades, em agradecimento,

lhe entregam a capeila-mór para jazigo d'esla mesma
familia.

O chronista logo diz: «que a capella-mór, acabada

em Hj±1, em grandeza e perfeição, não tinha segunda

em Lisboa.»

E' uma verdade puríssima.

Em tal asserção não ha as rhetoricas e amplificações

de fr. Luiz de Sousa.

O esqueleto ainda existe, e, embora nu, secco e mir-

rado, mostra haver sido de proporções quasi gigantes-

cas.

Mas se o considerarmos antes como um craneo o res-

to do corpo está em harmonia, isto é, nas devidas pro-

porções.

Era um templo grandioso, embora d'uma só nave,

amplíssimo, por extremo alegre e claro, alto e ma-

gestoso.

Construcção de ordem dórica, de cantaria polida e

de jaspe brunido» eis as palavras do chronista.

Eram cinco por banda as capellas do corpo da egre-

ja, com duas no cruzeiro, e, contando a capella-mór,

perfaziam o numero de 13.

Fora este convento mui frequentado dos antigos reis

de Portugal e das pessoas dislinctas, lanlo na jerarchia

ecclesiaslíca como secular.

Varões dísiíncios, dando de mão ás íllusões munda-
nas, allí foram acabar seus dias.

Importantes doações lhe foram feitas em vários tem-
pos.
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A capella-mór quasi que foi mandada fazer por D.

Joaona de Noronha, filha do conde de Linhares, D.

Francisco de Noronha. *

O coro era tão espaço e alegre, que d'ella dizia um
duque d'Aveiro

:

«Que os religiosos d'aquelle mosteiro não podiam ir

contra vontade ao coro.»

O frontespicio era obra sumptuosa e elegante com
duas torres e sinos, tudo grandioso.

E a entrada para o templo ficava por debaixo d'um
arco de excellente architeclura.

O dormitório grande foi mandado fazer no reinado de

D. Sebastião, com o produclo da venda de uma cruz

de ouro, que se vendeu por mais de três mil cruza-

dos.

Esta cruz, segundo assevera o chronista fora manda-

da fazer por el-rei D. João II com o primeiro ouro vin-

do da Costa da Mina, cruz dada ao convento como uma
indemnisação d'outra que d'elle linha levado D. Affonso

V, e nãn fora reslituida.

Entre as pessoas notáveis que residiram n'este con-

vento, enumeraram-se D. Estevão d'Aguiar, o qual, re-

nunciando a abbadia d'Alcobaça, veiu para o Beato com
o fim de aqui findar seus dias. Veio n'este mosteiro tam-

bém terminar seus dias Roberto Fontana, colleilor n'este

reino, com poderes de núncio. D. Gomes da Rocha, com-
mendatario do mosteiro de Pombeiro e bispo de Tripoli

:

Dr. Pedro Margalho, mestre do cardeal infante D. Hen-

rique: padre António Vaz: e D. Fernando Alvres de To-

ledo, duque d'Alba.

O famoso heroe e vice-rei da índia D. Luiz d'Athay-

de, deixou a este convento dinheiro para se comprarem

V. vol. I. pag, 84.
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400:000 réis de juro para obras pias, e o mesmo pra-

ticaram muitas outras [)essoas notáveis.

Á visla do exposto não é para admirar que muilis-

simos varões illuslres procurassem sua sepultura na

egreja do Beato.

No concavo das paredes da capella mór havia quatro

ricos túmulos. No primeiro, da parte do Evangelho ja-

zia D. António de Noronha, primeiro conde de Linha-

res, fallecido em 1551.

O segundo era destinado para D. Francisco de Li-

nhares, que não chegou a ser enterrado d'elle. No pri-

meiro do lado da epistola foi sepultado D. Fernando

de Noronha, terceiro conde de Linhares, fallecido em
1G09.

E no segundo D. .\ntonio de Noronha, primeiro filho

do í.° conde de Linhares, e morto pelos mouros em
Ceuta no anno de L55:j,

Pelo chão do corpo da egreja encontravam se lambera

um grande numero de sepulturas, e entre outras acha-

vam-se as seguintes

:

í," do P. Gonçalves, terceiro geral da congregação

dos Loyos, fallecido em 1480.
'á," de João Rodrigues, segundo geral e confessor de

AíTonso V em 1477.
3.° de D. Estevão d'Aguiar, fundador do oratório de

S. Bento, em 14G1. Deve, porém, rolar-se que na Al-

cobaça Illuslrada se lè a data de 144C. ^

4,° D. João d'Azevedo, bispo do Porto, em 1517.

5.° D. Agostinho Ribeiro, bispo d'Angra, de Lame-
go, e reitor da universidade em 1549.

C.*" D. Fernando de Sequeira, bispo de Safim, em 1512.

' Fr. Manoel dos Santos: Alcobaça Illuslrada, pag. 264.
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7.° Roberto Fonlana Mondanez, colleitor apostólico

em 1584.
8.° Fernando Annes, arcediago de Santarém, no an-

no 1498.
9.° Isidoro Tristão, abbade d'Alcobaça, esmoler mór

d'el-rei D. João 11.

A máxima gloria, porém, d'este mosteiro foi o beato

António. A villa de Pombal bavia sido sua pátria. Ain-

da novo entrou para a ordem dos Loyos no convento

de S. João Evangelista.

Entregou-se com o maior fervor ás penitencias, je-

juns e macerações próprias d"aquella época.

Passou depois para o convento de Xabregas, ou. co-

mo então se dizia vulgarmente d^Enxohregas. Aqui se-

guiu o mesmo theor de vida, e adquiriu fama de san-

tidade ; e ainda mesmo em sua vida despovoava-se Lis-

boa aos domingos e dias santos, pois todos queriam ir

ver o Beato António.

Falleceu com 80 annos de edade, em 1602 * mas a

devoção manteve-se intacta até 1834, época da extincção

dos conventos em Portugal.

E nada comprova melhor a fama que linha de mila-

groso do que a seguinte certidão passada por el-rei D.

João IV: CiinTiDÃo d'El hey. Quando o infante D. Af-

fonso, meu muito presado e amado filho esteve doente,

vendo que os médicos todos desconfiavam da sua vida,

e lembrando-me da devoção que o Duque, meu senhor

e pae, teve sempre ás cousas do B. Padre António da

Conceição, religioso da Congregação de S. João Evan-

gelista, mandei trazer algumas relíquias suas. e quando

1 P. Francisco de Santa Mabia. Saptiira Venezianas Jacioilio

portuguez. Lisboa, 1677.
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chegaram com ellas estava o Infante em tal estado, que
entendiam os médicos lodos, podia durar muito pou-

cas horas, e o julgavam por quasi morto; porém no
mesmo ponto, em que as ditas reliquias lhe tocaram,

elle começou a melhorar de maneira, que recebeu saú-

de perfeita; e assim fiquei aitribuindo aos merecimen-
tos e intercessão do mesmo V. Padre a mercê, que
Deus lhe fez da vida. Assim o aíBrmo pelo habito de
Nosso Senhor Jesu Christo.

Lisboa I^ de dezembro de 1643. '

A rainha n'oulro altestado também asseverou o mes-
mo. £ á vistn de certidões taes como não havia de au-

gmenlar a devoção para com o Beato António, e como
não haviam os frades (ou antes cónegos) medrar nos

seus rendimentos?

Decorreram annos. A revolução franceza tornou os

povos menos crédulos e mais altivos. O resultado foi

aquelle que no principio do corrente século já era fácil

de prever — o gigantesco edificio foi a terral E o mos-
teiro do Be; to António serviu por algum tempo de
quartel a tropas, e n'um tal mister eslava occupado,

quando o fogo lavrou n'elle em 1836.

Espalharam o boato de que o fogo de propósito fora

deitado para sahirem dalli as iropas.

Mas quer assim fosse, quer não, o caso é que o in-

cêndio foi atalhado, e não causou grandes eslragos.

Decorridos porém annos a egreja e o convénio foram

vandalicamente vendidos.

O novo possuidor destinou a sua acquisição para fa-

brica e para depósitos.

' É porém, de notar que, segundo vemos na Clironica da Ar-
rábida, os frades dVsta ordem lambem atlribuiam aos seus san-
tos a cora do infanle.
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Pediu por isso aos descendentes dos antigos condes

de Linhares que d'alli mandassem remover as ossadas

dos seus maiores.

Os descendentes fizeram ouvidos de mercador, e ne-

nhuma solução deram; e parece alé mesmo que ilecla-

raram não quererem saber d'aquillo para nada, e o

proprietário da egreja mandou então que tirassem dos

túmulos as ossadas, e foram lançadas todas dentro de

um carneiro ou subterrâneo na primeira capella que nos

fica á direita, olhando para o coro.

Os ossos d'aquelle que foi morto em Ceuta, estavam

reduzidos a pó.

Achou-se, porém, dentro d'um tumulo um craneo de

creança (da qual o chronista não falia) em perfeito es-

tado de conservação.

Os túmulos acham-se servindo de soccos ao engenho

novo na casa da caldeira no intervallo que ha entre as

portas.
• No entanto os epitaphios ainda existem nos mesmos
logares, que anteriormente occupavam na capella.

Pelos intervallos deixados pelas pipas ainda podemos
ver as leiras. Taes são as vicissitudes das cousas hu-

manas.

A egreja existe !...

Não digo btrm. existem as paredes, o teclo e o coro

d'aquella que fui a magestosa egreja e ufania dos frades

loyos.

Paredes nuas, esburacadas, privadas da cantaria, em
summa. como aquellas que ainda hoje em Lisboa se

vêem do magnifico templo de Saiiio Antão.

Também alli temos no azul«^jo a popular historia dos

sete alfaiates a matarem uma aranha.

Mas, talvez por ser a pintura estrangeira, achase

aqui um pouco variada.
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A pobre aranha lá se vê na parede: dois brutamon-

tes com paus na mão, parecem dispôr-se a descarregar

pauladas, ambos ao mesmo tempo; mas antes d"isso

uma dama mui gentil e donairosa, com o seu sapato

na mão, sorrindo-se, vae serenamente esborrachar o

aranhiço, do qual os homens parecem nm pouco hesi-

tantes em se approximarem.
São egualmente mui interessantes os azulejos que

n'outra casa representam scenas americanas.

E' de suppor que aquelles azulejos alií fossem pos-

tos no reinado de D. João V.

Na escadaria ha também azulejos representando uma
batalha e a reconstrucção d'um edifício. Ainda existem

duas estatuetas na balaustrada, faltando outras duas,

pois ao todo eram quatro,

O refeitório também existe, e em bom estado de con-

servação: serve actualmente para adega. Fica por cima

d'este refeitório a Bihliotheca, a qual chegou a ter uns

dez mil volumes.

As elegantes torres da fachada foram apeadas ha dez

annos. *

Deram-lhes uma outra forma com o fim de não apre-

sentarem o aspecto da fachada da egreja,e também pa-

ra empregarem a cantaria em varias obras.

A egreja, além de deposito serve também de casa de

trabalho.

No exterior, com communicação para a rua, e á es-

querda da porta principal, ficava o famoso embrecha-

do. Era uma espécie de capellinhas, revestidas de pe-

drinhas grutescas, e conchinhas de varias cores, for-

mando bonitos embutidos. Dizem ter sido n'este sitio a

Estou escrevendo isto em fevereiro de 1888
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cella do Beato António. Parece que eram três as cellas, mas
tudo aquillo eslá quasi reduzido a una montão de ruínas.

As ricas portas da egreja servem hoje de portas para

a fabrica, e o sino dos frades, que n'outras eras com
seu plangente som chamava os fieis á oração, sobre-

posto á (achada annuncia hoje as horas aos 200 operá-

rios d'aquel[as fabricas e oílicinas.

O chefe de família ia com seus filhos e mulher ao

Beato visitar o embrechado. Pela centessima vez na sua

vida ia risonho contemplar a imagem do beato António

ajoujado com um sacco de chouriços ás costas, e o sa-

co a romper-se, e os chouriços a cahirem, e o fradinho

sem de tal dar fé.

O chefe de família gostava de ver, e os filhinhos riam

ás bandeiras despregadas, em quanto a mãe de joelhos

fazia sua fervente oração ao beato. Depois entrava na

grandiosa egreja dos Loyos, e mais uma vez contem-

plava as imagens, exaltava e engrandecia a grandeza

do templo, e depois deitava a benta esmola no mea-
lheiro do santo mais da sua devoção.

A' sabida, em caminho da cidade, não deixariam com
toda a certeza d'entrar na egreja conventual das freiras

gríllas, e depois de feitas suas rezas, diria o marido á

mulher algumas palavras relativas á belleza d'aquelle

templo, e ao rigor da vida das freiras.

Nem sequer podiam saber quando lhes morria algum
parente!

Apenas ouviam da prioresa as seguintes palavras:

Rezemos um padre nosso e uma ave Maria por alma

do parente d'uma nossa irmã, que se finou! Depois

iriam alraz do aliar mór rezar por alma de D. Maria

Luiza de Gusmão, a varonil esposa de D. João IV que
ali se acha n'uma cavidade atraz da capella móri. De-

pois de lerem rezado por alma d"esta finada, não se
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poderiam conter sem entrarem no convento dos Grillos

de Nossa Senhora do Monte Oliveie. e aqui St fosse

quaresma, não deixavam d'assistir ao sermão, e con-

templar as capellas e as santas imagens uma a uma.
Renderiam principalmente suas homenagens a Nossa Se-

nhora de Capacavana, copia exaclissima da imagem
d'esta Senhora existente no Peiú.

b'esta egreja sahiriam os piedosos romeiros repletos

de consolações espiriluaes, e não deixariam d'entrar na

ermida de D. Gastão, não muito dislanle, e á esquerda.

Em seguida entravam na egreja conventual de S. Fran-

cisco de Xabregas, com o flm principal de ver o Cal-

vário, e de admirar as rubicundas caras d'aquelles mal-

ditos judeus e phariseus.

E penetrados d"um santo zelo exclamaram: Oh! Bem-
dita Inquisição, que não deixas porem os pés em ramo
verde áquelles réprobos e malditos!

D'aqui sahiriam muito contrictas e humilhadas (tendo

antes lançado seus olhares para o melancholico Tejo e

para as povoações que o orlam na margem opposta)

iriam na antiquissima fonte da Samaritana beber uma
tarraçada d'agua, para refrescarem os lábios sequiosos.

Não deixariam também de entrar na devotíssima

egreja da Madre de Deus. que tica a poucos passos. E
a vista do Menino Jesus lhes orvalharia os olhos, e os

moveria a fazerem a promessa d'uma novena pelo Na-
tal.

Repletos de consolações espirituaes iriam os piedo-

sos perigrinos em caminho de casa, pensando talvez em
irem ao espectáculo no ihealro do Salitre ou da rua

dos Condes.

' Fr. Agostinho de Santa IíIaria; Sancluario Marianno, vol, I.

pag. 477.



272

Mas, nas alturas do convento de Santos, embora en-

terlidos em conversas a respeito da linda sachristia

da Madre de Deus, e dos seus ricos painéis em que es-

tava representada a historiado José de Egypto, ouviriam

talvez o chiar de rebecas, o som de flautas, e veriam

um rancho.

Que será aquillo? — perguntariam a uma robicunda

bolacheira velha, ou a um vendedor de paslellinhos de

Sania Martha.

Pois não vêem? Lhe responderia. Vão dançar a fofa.

Ai que horror: exclamaria a mãe, e com seus filhos pe-

la mão deitaria a correr, seguida pelo marido trope^ío.

Mas eis senão quando ouvem-se vozes: Ura touro!

Um touro! Fujam. E no mesmo instante ouve-se um cho-

calho. A assarapantação não pôde ser maior. Escorre-

gam, e cabem no chão.

Mas d'ahi a pouco passa o susto. Não fora um lou-

ro: mas sim um mulato que vinha a correr pela rua com
um chocalho ao pescoço, castigo que lhe fora imposto por

sua patroa como paga d'uma maldade que praticara. *

E a mãe jubilosa por se ver livre do perigo, começaria

a gritar: Milagre! Milagre que fez a Senhora da Madre

de Deus!

Cumpre, porém, dizer mais algumas palavras acerca

do celebre convento do Beato.

Para este foram em 1787 removidos os ossos da in-

fanta D. Catharina, filha d'el-rei D. Duarte, escriptora

celebre; a qual jazia na egreja conventual dos Loyos em

* Quem duvidar da probabilidade d'este facto, queira ler: Vida de
Gomes Freire de Andrade, general de cavallaria do reino do Al-

garve, composta por Fr. Domingos Teixeira. Lisboa, 1727. Vol
II. pag. 128.
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Lisboa, - convénio onde foi depositada no anno de 1463
n'uma sepultura.

Esta foi aberta na presença de testemunhas a 17 de
dezembro de 1095, com o tim de examinarem o que
dentro se achava, e então encontraram: auma caveira

humana, com uma ossada, também de corpo humano,
que mostrava haver sido mellida n'aquella sepultura já

depois de consumida a carne d'aquelle corpo, e com el-

la um panno que mostrava haver sido de côr azul, cor-

rupto, e quasi todo desfeito pela antiguidade do tempo.
Nas obras que em dezembro de 1883 se estavam fa-

zendo no resto do convento dos Loyos em Lisboa para

angmento do quartel da Guarda Municipal, encontrou-se

o tumulo d'esta infanta, tumulo que estava na capella

da Assumpção, mas aberto, e com uma pequena falha

na pedra, no sitio em que introduziram o ferro para le-

vanta, a campa, talvez quando d'ali em 1787, remove-
ram os ossos da infanta para o vão da capella môr do
Beato.

O epitaphio d'este tumulo combina, exceptuadas al-

gumas insignificantes discrepâncias orthographicas com o

que vem no livro de Thomaz José d'Aquino, a pag. 9
da obra mencionada. E é do theor seguinte: Aqui jaz

a infanta D. Catharina, filha de El-Rey D. João I. Irmãa
dei rey D. AíTonso V. lia de el-rey D. João II, a qual

estando esposada com Tarlos, Principe de Navarra e

Aragão, e com Duarte IV Rey de Inglaterra, sem se

effeituar alguns dos casamentos, falleceu de 27 annos,

sexta feira 17 de junho de 1403».

^ Tliomaz Jo?eph de Aquino: Prologo à reimpressão da Perfei-

ção da Vida Monasiica, iradazidapela infanta D. Gailiarina. Lis-

boa, 1791. pag. 8.

VOLUME III 18
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Diz Thomaz José de Aquino que fora o P. Jorge de

S. Paulo, ioyo, quem por mandado dos prelados lhe

poz este epitaphio: «ha poucos anoos.» Effectivamente

a leira é muito moderna.

Ficando a egreja dos Loyos em Lisboa arruinadissi-

ma por causa do mencionado terremoto, trataram de

trasladar os restos da infanta para a egreja do Beato.

Pediuse licença á rainha D. Maria I, foi concedida,

e a trasladação se fez no dia 17 de janeiro de 1787,

e foram os ossos collocados na parede do fundo do vão

da capella mór, n'uma abertura que de propósito pra-

ticaram para tal flm.

Isto é, ficou a sepultura olhando para a porta princi-

pal do templo, e então lhe poseram o seguinte epita-

phio: Catharina Lusiianiae Infans, Eduardi et Eleonorae

Regum filia: obiit Olisipone XV Kal. Julii. A. D. M.

CCCC 4X11. tradslata VII Kal. Februari, A. D. M. DCG.
4XXXV1I.

Decorreram annos e as ordens monásticas foram, co-

mo todos sabem, extinclas em Portugal. O comprador

do edificio dos Loyos ao Beato transformou o n'uma

grande fabrica.

Requereu ao governo para remover d'aq.uelle silio

para logar decente os restos morlaes da illustre filha

de D. Duarte.

O governo nunca deu resposta. Pediu, rugou, instou

com os descendentes dos fidalgos que n'aqiielle recinto

tinham jazigos, a que removessem d'aquelle tumulo as

ossadas ou os túmulos de seus illustres avoengos. Al-

guns responderam que não queriam saber (l'aqnillo para

nada. E á vista do exposto praticou o que muitos ou-

tros também praticariam.

E' porém mister dizer mais algumas palavras acerca

do convento de Nossa Senhora da Conceição de Mar-

I
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villa que é aqtielle que o leitor vae agora encontrar no

seu passeio. E por signal que Ibe fica á esquerda, e

muito perlo d"uma estação do caminho de ferro.

As fundadoras d'este convento vieram do Heal Mos-

teiro de Sion, no sitio de Mocambo em Lisboa, para

onde se tinham abrigado algumas freiras inglezas per-

seguidas pelos lutheranos, e mandadas sahir d'aquelle

paiz.

Aportaram á barra de Lisboa em :20 de março de

l39i, e mandando informações acerca de quem eram,

foram no dia immediato buscal-as as pessoas de maior

distincção que tinha a Corte, e as levaram para o real

convento da Esperança. -

E, passados alguns dias as levaram para umas casas

no sitio de Mocambo, casas que poucos dias acles ha-

viam sido confiscadas.

E el-rei D. Filippe II lhes mandou dar uma larga es-

molla, e lhes consignou uma côngrua para seu susten-

to. E, n'uma palavra, toda a nobreza de Portugal as

honrou e favoreceu.

Houve então uma pessoa devota que offereceu doze

mil cruzados para fundação d um novo convento, e ou-

tra pessoa também offereceu uma esmolla bastante avul-

tada.

E resolveram então fundar o novo convento n'uma
quinta d'um arcediago da Sé de Lisboa.

Mandou então a madre Brizida, freira virtuosa e mui
conhecida n'aquelle tempo, chamar o arcediago, e á

queima roupa lhe dirige as seguintes palavras :

' SonoB Maria Magdalena de S. Pedro: Xoiicias Gelmente re-

latadas dos custosos meios por onde veiu a este reino a religião

Brigiiana, eic , Lisboa, 1745.
^ As freiras inglezas que vieram para Portugal eram 23.
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«Senhor, quando eu estava no mundo, me disse o

venerável padre António da Conceição que eu havia de

fundar um convento para aquella parle de S. Benlo de

Xabregas, no quai sitio me dizem tem V. Senhoria uma
quinta.

Se m'a quizer vender, buscarei dinheiro para lh'a

pagar.

E se m'a quizer dar, pagar-lh'a-ha Deus Nosso Se-

Dhor e o meu santo.

Respondeu o arcediago : Senhora, três quintas tenho

eu em Marvilla: se é vontade de Deus, todas as dou a

vossa mercê.

Levantou então a madre os olhos e as mãos ao Ceu
- proferindo ao mesmo tempo estas palavras

:

Que veja eu, Senhor, cumpridas as profecias de vos-

so servo t Bemdito sejaes, e louvado eternamente !
*

Occorreram. porém, alguns contratempos, porquanto

el-rei D. João IV mostrava repugnância na fundação de
liovos conventos -, nem mesmo aonuindo aos pedidos

da fidalguia.

A madre Brizida, porem, animosa empunha a penna,

e escreve a seguinte carta ao monarcha

:

Jesus Maria José

Meu rei e senhor, antes que entrasse na religião, que
ha mais de cincoenta e ires annos, me disse o venerável

padre António da Conceição de um mosteiro que eu ha-

via de ler : agora m'o dá Deus,

Por amor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora da

I A madre Brizida por sua morte deixou oitenta mil cruzados
a esle mosteiro.

^ Id , id., pag. 30
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Conceição, que ha de ser o orago do convénio e do

meu Santo Padre, me faça V. M. mercê de me dar li-

cença para o diio mosteiro: e da grandeza e grande pie-

dade de V. M. espero me faça este favor, despactian-

do-o V. Magestade só por si, para que tenha mais bre-

vidade.

Nosso Senhor accrescente a vida e estado de V. Ma-

gestade por muitos annos. Amen. amen.
Serva e oradora de V. Magestade.

Soror Brizida de Santo António.

Todos esperavam que escrevendo ella a el-rei, esti-

vesse o negocio feito. Mas não succedeu assim.

Foram as pessoas reaes para Salvaterra, e alli foi

el-rei accommeilido d'um terrivel accidente.

Foram muitos os remédios que se lhe applicaram.

mas muitos mais os cuidados da rainha.

E assustada mandou logo pedir á madre Brizida lhe

valesse com suas orações.

Ao que esla respondeu

:

Que se S. M, desse licença para se fundar o seu

convento, melhoraria.

Foi então a rainha ter com o rei, e este assignou

a licença, e immediatamente começou a melhorar. E
foi tão veloz a melhoria, que em a noite d'aquelle mes-
mo dia foi o rei assistir ás matinas.

Veiu l<>go o marquez de Gouvea, com grande alvoroço

dar a noticia á madre Brizida das melhoras do monarcha,

6 de se ter alcançado a licença para se poder fundar o

mosteiro, e a madre lhe disse
;

Ha muito tempo, que eu linha assegurado a V. Excel-

lencia que este meu despacho havia de vir por cima
da agua.

A madre Brizida. porém, morreu inesperadamente, e

logo começaram as contra^iicções.
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Pois as freiras entraram a pôr pés á parede, e a

não quererem ir para aquelle convénio, sem que previa-

mente possuísse rendas certas. ^

E as madres nos tribunaes chegaram a obter sentença

favorável.

E, chegado de Roma o breve, se tratou de entrarem

na clausura.

E o dia destinado foi o da véspera de S. José.

Foram, porém, primeiramente as freiras ao paço, e

d'aqui, acompanhadas de toda a nobreza, se encaminha-

ram para a clausura.

Sahiram do real mosteiro de Mocambo as madres so-

ror Thereza de Jesus, soror Ignez de S. Sebastião e so-

ror Aleixa de Santa Brizida, cobertos os rostos com véus

mui tapados, e as acompanhavam ires senhoras como
madrinhas : as duas marquezas de Gouvêa, e a condes-

sa de Faro.

E, levando-as ao Paço, as introduziram a beijar a mão
á rainha, e esta lhes prometteu sua real protecção, e a

mesma lhes prometteu o rei.

E reconduzidas ao coche, partiram por entre um innu-

meravel acompanhamento para Marvilla.

Chegadas ao paleo do convento as estavam esperando

as duas communidades, ambas com a cruz alçada, a dos

cónegos de S. João Evangelista, e a dos frades de S.

Francisco de Xabregas.

E acompanhando-as toda a Corte as esperava na por-

taria o cabido.

E depois deram ao novo convento o Ululo de—Nos-

sa Senhora da Conceição de Marvilla, fundado a 18 de
março de 1660.

1 íd., id., pag. 3o,
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E nomearam abbadessa -soror Thereza de Jesus:

prioreza e mestra da Ordem a madre soror Ignez de S.

Sebastião, e porteira a madre soror Aleixa de Santa

Brizida. -

O fundador, a quem mais locava o gosto d'este tâo

celebre dia, e seu irmão o reverendo fr. Pedro de Santo

Agostinho, com aquella boa disposição que costumara

ter os religiosos, tinham disposto tudo com aceio e gran-

deza para as pessoas de respeito que as acompanharam,
e eram de mais confiança; e de tarde levaram as ma-
dres fundadoras a vera liorta e o mar; e depois de lhes

permitlirem este allivio, se lhes fechou a clausura. Foi

nomeada abbadessa soror Thereza de Jesus
;
prioreza e

mestra da ordem soror Ignez de S. Sebastião; e por-

teira soror Aleixa de Santa Brizida. As religiosas eram
tão desapegadas dos bens do mundo, que n'esta limi-

tação viviam mui satisfeitas. Nunca pegavam em di-

nheiro, somente a que linha a seu cargo prover e ad-

ministrar a casa : se acaso era preciso pegar-lhe, o fa-

ziam com a manga do habito, e por maiores apertos que
tivessem, sempre confiavam firmemente que Deus lhes

havia de acudir, e que as promessas da madre Brizida

não ha-. iam de faltar.

O arcediago fundador resolveu mais tarde fundar tam-

bém uma nova egreja no sitio em que se acha actual-

mente: morreu porém, deixando ainda novos legados,

a este convento, e seus ossos foram passados para o

novo templo.

Porém o ultimo estado grandioso do convento foi de-

vido em 1G80 a D. Isabel Henriques, e a uma sua fi-

' Além da designação de freiras, havia lambem a de escravas
^0 coDvento. Id., id.. pag. 47.
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lha, e as quaes no anno seguinte de 1681 se recolhe-

ram a este convento. *

Levantaram dormitórios, claustro e oíBcina. A egreja

foi por fim acabada pelo bispo de Constância. O pórti-

co da egreja mandou fazer João Vicente dos Santos em
1725.

O marquez de Marialva D. António de Menezes cos-

tumava levar a este mosteiro as bandeiras que arranca-

va aos inimigos. Houve tempo em que as noviças ali

admittidas tinham de pagar dois mil cruzados (pag. 154).

Deu D. Isabel Henriques para a egreja uma alampada
de prata que importou em KOO.WO réis. D. Juliana

Maria de Santo António deixou ao convento um rendi-

mento de cem mil réis annuaes, e cincoenta para fes-

tividades. D. Helena de Távora, recolhida n'este conven-

to, alargou a capella do Senhor dos Passos, e mandou
fazer tudo quan o n'ella se vê de entalhe, dourados, azu-

lejos, pintura e todos os mais adornos.

. Depois do fallecimento da ultima freira fizeram-se

obras n'este Convento com o fim de n'elle se recolhe-

rem as asyladas do asylo de D. Luiz. A egreja tem al-

guns quadros, é vasta e espaçosa. Os azulejos repre-

sentam payzagens. Tem só 3 capellas.

Cumpre, porém, dizer mais algumas palavras acerca

do convento agustiniano das freiras grillas.

O convento das Grillas era um dos mais apertados

de Portugal.

O que se prova com a leitura do capitulo VI dos Es-

tatutos d este mosteiro.

1 Id. id. pag. 36.
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Da Mortificação

cTodos os passos da vida religiosa cabem na esfera

d'esta virtude, porque como todos se dão pelo caminho
da cruz, em lodos eiles se encontra sempre a mortifica-

ção da carne. Não é menos necessário o uso d'esla vir-

tude aos que se querem aproveitar na vida espiritual,

que aos pilotos o leme para o governo da nau, porque
assim como estes ainda que queiram não podem sem
leme encaminhar a embarcação na tempestade, assim
também ainda que a alma queira navegar para Deus,
se os sentidos estiverem senhores, se a mortificação os

não tiver sujeitos, será impossível mettel-os em cami-
nho.

São mui dilatados os extremos de mortificação, por-

que para ser perfeila. ha de ser universal, não só nos
havemos de mortificar em um sentido ou potencia, mas
em todas, porque sendo estas as portas da alma, por
todas nos commettem os vicios. E sem duvida entram,

se a mortificação as não guarda a todas. Esta é a im-
portância do exercício d'esla virtude, o qual encommen-
damos muito ás nossas religiosas, pondo-lhe diante dos
olhos, que nunca poderão ser perfeitas, se não forem
perfeitamente mortificadas. Por isso devem procurar
muito as mortificações e pedil-as ás preladas, publicas

ou secretas, conforme julgar convenientes, e quando al-

guma religiosa por seus achaques não poder rezar as

mortificações, não se desconsole, porque, se quizer nos
seus achaques pode ter o merecimento da maior mor-
tificação, padecendo-os com alegria, e dando por elles

a Deus muitas graças.

E ainda que fiamos muito que as nossas religiosas,

obrigadas do amor divino, seguirão esta doutrina conhe-
cendo por outra parte a muita ditliculdade com que a
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nossa natureza se abraça com o penoso da mortificação

e alternando lambem ao grande merecimenlo que resul-

ta das acções que a obediência manda, ordenamos á

madre prioreza que a iodas as religiosas mande fazer

uma mortificação publica pelo decurso da semana, porque
com esta continuação as estranhará menos o natural, e fi-

cará a todas mais suave o exercício á visla do exem-
plo; e aquellas a quem se der a mortificação a devem
acceitar como favor especial da mão de Deus. Pois é

certo que mais castigo dá aos que mais ama, e tanto

será maior c merecimenlo quanto na execução sentirem

maior dilBculdade. que ás vezes não será pequena na

existência do amor próprio, querendo conter em vene-

no o que se dá para remédio.

Não trabalharão nunca por dinheiao as religiosas ^
porque ainda que pareça conforme á pobreza, não dei-

xará isto de lhe -perturbar a quitação do espirito que é

a maior riqueza do mosteiro, não haverá casa de lavor

em commum, porque estando juntas ou perigará o si-

lencio, ou divertidas com a companhia se poderão es-

quecer do Senhor que as está vendo.

Poderão comtudo nas horas de recreação occupar-se

em alguma cousa, estando iodas em forma de commu-
nidade, lerão no meio uma imagem do Menino Jesus

assim para que estejam com aquella modéstia que se

deve a tal presença, orno também para que encontran-

do-se muitas vezes com os olhos, lhe entreguem outras

tantas o coração.

Pela medida das forças quer nosso Padre que regu-

lem as penitencias, encommendando que cada um faça

as que pode, julgando por ião necessário o exercicio

^ A egreja do convénio das Grillas é rica, ou antes riquíssima
em cantarias, de cores variadas.
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d'ella8 que não lhe apontou outro termo aiais qne a im-

possibilidade da saúde.

Comludo como as communidades se compõem de va-

rias naturezas, e umas pedem mais e outras menos, é

necessário e forçoso apontar algum meio ás penitencias,

a que não possam chegar todas, pois d'outro modo a

singularidade causará confusão, e a ordem perderá a

formosura que Ibe resulta da conformidade das acções.

O jejum do advento começará da cruz de setembro

por diante até ao Natal.

O da quaresma na segunda feira depois da septua-

gessima, e pelo decurso do anno se jejuará nas quartas,

sextas e sabbados.

E se fora da quarta feira cabir algum dia de jejum,

este ficará em seu logar.

Na quarta feira poderão comer carne, de sorte que só

queremos que na semana haja três dias de jejum.

Nos taes dias entrarão para a meza ás onze; e no

mais tempo immediatamente que acabarem de rezar no

coro, se fará signal e exame, e, acabado elle, sahirá a

communidade para o refeitório.

A disciplina se tomará sempre ás segundas, quar-

tas e sextas. E se nos taes dias cahirem as festas

do Natal— dia de Janeiro, Reis, S. João Baptista, Nos-

sa Senhora da Assumpção, nosso padre Santo Agosti-

nho, se tomará na véspera das taes solemnidades, e se

a devoção de alguma se não contentar com estas, re-

correra á prelada, que, parecendo-lhe acertado, lhe da-

rá licença para mais, e lhe advertimos não seja muito
fácil em se accommodar ao fervor da devoção, porque
o inimigo muitas vezes temendo os progressos futuros

do espirito e oração, trata de os impedir com peniten-

cias indirectas e destruidoras da saúde, por isso é mais
seguro e proveitoso uzar de mortiíicações interiores,
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porque, sendo maior merecimento, lambem são de me-
nos nota, na qual succede perigarem as flores da vir-

tude.

Nos dias de communhão, que serão Ires cada sema-
na, domingos, quartas e sextas, advertindo que haven-

do solemnidade nos outros dias, a communhão se mu-
dará, de sorte que queremos que na semana haja sem-

pre três dias de communhão, e n'estes parece justo que
para melhor disposição não só cheguem a esta divina

meza com fervorosos affectos d'amor, mas também com
alguns exteriores de penitencia, que são os aíTectos em
que sempre um coração verdadeiramente arrependido se

apresenta, estes serão um celicio ou cadeia, a qual porão

algumas horas antes de commungarem, e a tirarão depois

que o fizerem. Isto se não entende com as indispostas.

«Logo que as noviças entrarem para o convento, pro-

cure a mestra que ellas se confessem geralmente, e de-

pois da confissão feita, avise-as a que se esqueçam do
passado, porque o inimigo com pretexto de ser bom
chorar as culpas, faz por introduzir a lembrança d'ellas,

e aqui, se a alma se não prende sempre, se diverte em
tratar a Deus com grande confiança, e em andar sem-
pre em sua presença, que esta serve de muro á nossa

alma.

Disvele-se muito para que as noviças se empreguem
n'este exercicio, e que tudo façam considerando a Deus
presente, obrando tudo só por lhe dar gosto, que por
este caminho brevemente hão de chegar á perfeição, e

por isto lhe perguntará particularmente no exame.»
Mas não permittindo as dimensões d'esta obra noti-

cia de mais pormenores, basta dizer que o mosteiro das
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Grillas era um dos mais apertados e rigorosos de Por-

tugal, e comparável com o do Convenlinho em Lisboa,

Quando a rainha D. Luiza de Gusmão entregou o go-

verno a seu filho D. AÍTonso VI, enlrou logo a pen-

sar na fundação d'um mosteiro, onde, despedindo-

se das pompas mundanas, n'elle acabasse seus dias, e

n'elle suas cinzas tivessem um jazigo.

E para um tal fim acceitou a rainha a oíTerta que lhe

fez o conde da Ponte, d'uma quinta situada sobre o Tejo,

no sitio do Grillo. Coraeçou-se a fundação do convento

com a maior diligencia e brevidade que foi possível,

mas como as obras se demoravam mais do que a rainha

desejava, foi esta viver nos Paços de Xabregas, em que
vivia a condessa d'Unhão, unidos ao convento da Ma-

dre de Deus, resolvida a abrir porta interior para

se communicar com aquellas religiosas, * as quaes no

dizer do conde da Ericeira, viviam em angélicos exer-

cícios.

Porém fi)i negada á rainha a licença para isto. E eis

porque, além d'outras causas, se resolveu retirar-se

para o mosteiro que tinha mandado fazer, embora as

obras ainda não estivessem completas.

Retirou-se pois para o convento das Grillas. Toda a

nobreza lhe beijou a mão, e a rainha despediu-se do
mundo em 1063.

\ rainha se recolheu ao seu aposento sem mais com-
panhia de pessoa principal que a de D. Isabel de Cas-

tro, que levou do mosteiro da Encarnação.

Os restos d'esla princeza, que com seus conselhos e

admoestações animou seu marido a tomar parle na re-

solução que pretendia sublrahir Portugal ao domínio

1 Id. id. pag. 59.
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bespanhol, jazem, como já se disse n'oulra parle, no

vão da capella mór, tendo uma nojenta coroa do latão

por cima do ataúde.

Esle convento era também mui frequentado pela no-

breza de Portugal, e em fevereiro de 1725 alli foi a

rainha visitar aquellas freiras.

Seu principio data do dia 2 de abril de 1C63, sendo

a primeira fundadora a venerável madre soror Maria da

Presentação, que veio com outras cinco religiosas do
mosteiro de Santa Mónica de Lisboa. ^

O locai destinado para uma tal fundação foi a quin-

ta da qual o conde da Ponte fez oíTerta á rainha. ^

No dia 17 de março de 16G5 a rainha resolvida a

deixar inteiramente os negócios públicos se recolheu a

esle convento, que ainda não estava acabado, e aqui

morreu em fevereiro de 1666.

Seu corpo foi- depositado na egreja de Corpus Chris-

ti de Carmelitas, descalços, em Lisboa, em quanto se não

acabava a egreja do Bealo.

Terminada esta, seu neto el-rei D. João II o trasla-

dou em 17 de junho de 1717 para a egreja do convento

fundado por D. Luiza de Gusmão.
Jaz pois o corpo d'esta rainha n'uma cavidade aberta

na parede por detraz do aliar mór na egreja das reli-

giosas Grillas. O caixão está coberto com uma sarapi-

Iheira, e por cima uma coroa de latão!

A descalcez de Santo Agostinho em Portugal foi pois

2 P. João Baptista de Castro: Mappa de Portugal antigo e mo-
derno. Lisboa, 1863 voi. IH. pag. 481. D'esla apreciadíssima obra
ha jà .3 ('di(^*õeí.

•' Fr. Cláudio da Conceição: Gabinete Histórico, tomo IV. pag.

248. Lisboa. 1819.
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devida á rainha D. Loiza de Gusmão, a essa, a Tuem a

independência de Portugal também deve bastante.

Fundou pois, dois conventos, ura para frades, e outro

para freiras.

Os primeiros frades para o convento do Monte Oli-

vele sahiram da Graça de Lisboa, e foram seus nomes:
fr. Manoel da Conceição, fr. Barlholomeu de Santa Ma-
ria, fr. Ifínacio dos Anjos, fr. Domingos da Madre de
Deus. e também um leigo por nome fr. Domingos da
Madre de Deus.

Para o Convento das Grillas a principal foi a madre
soror Maria da Presentação, como já ficou dito, e mais
quatro religiosas. Sahiram est;js do convento das Gril-

las. de Lisboa, acompanhadas de cinco fidalgas, diri-

gindo-se lambem os frades como as freiras para a er-

mida de D. Gastão, d'onde sahiu uma rica procissão

para as Grillas.

Houve festa pomposa na egreja d'este convento, na

qual pregou o P. fr. Manoel da Conceição, assistindo

tudo quanto de mais luzido havia na corte. Depois os

religiosos seguiram para o seu novo convento.

A egreja foi dedicada á Senhora da Conceição, e a

imagem fui feita de barro por um religioso loyo do Bea-
to, por nome Agostinho dos Anjos, insigne escuiptor

em barro, e natural de Braga, cujas obras eram de muita

estimação.

Esta egreja, porém, não foi de longa duração, pois

á uma hora da noite de i2l{ d'oi]lubro de 1683, por oc-

casião do lausperenne, uma vela accesa cabida do thro-

no cansou grandes rumas, mas das quaes a imagem da

Senhora foi salva.

O sacramento foi levado uo dia seguinte para os
Grillos, onde o P. fr. Josò dos Martyres fez um elo-

quente discurso relativo aquelle desastre, calamidade
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que o auctor do Sanctuario Mariaono attribue á ira de

Deus, por terem os portuguezes entregado Tanger aos

herejes inglezes, e asseverando que por essa occasião

vários outros sigoaes se viram da ira de Deus. ^ A ima-

gem de Nossa Senhora dos Anjos com o titulo de Co-

pacavana, copiada d'uma muito celebre no Pegu com
esta invocação, foi coUocada n'aquella egreja no dia 1 de

novembro de 1706.

Tinha ido primeiramente para a egreja das Grillas,

levada pela condessa de Santa Cruz D. Thereza de Mos-

coso Sandoval Espinola Gusmão e Roxas, e d'este con-

vento foi processionalmente levada para a do Monte Oli-

vete, onde a festejaram no dia immedialo. Sua festa fi-

cou sendo no dia 2 de fevereiro.*

N'outro tempo também o diabo andou muito á rédea

solta por Madrid.

Certo dia, vestido de comprido, veiu procurar a ma-

dre Ignez.

Ella foi á grade, e em o vendo exclamou:

Que homem será este que parece exasperado?

Vinha elle disfarçado com uma volta e uns punhos,

mui ridículos, e uns cravinhos na bocca, fazendo com
elles muitas visagens.

E perguntando á madre Ignez se o conhecia, respon-

deu que não.

Mas elle replicou

:

Pois eu me chamo fulano Cabrão.

Todos me conhecem, só vossa mercê não.

Desgraçado homem / Desgraçado homem

!

1 Fr. Agostinho de Santa Maria: Santuário Marianno, vol. VI.

2 Id. id. vol. I. pag. 478.
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E que faz alli aquella velha (apontando para a madre
Brizida, que a Uido se calava).

E eu sou mni conhecido de seus sobrinhos, particu-

larmente de Francisco ; e tempo virá que Vossa Mercê

me conheça.

E voltando as costas para se ir, se lhe quiz dar a

conhecer, mostrando os pés de cabra.

Certa prelada mandou que todas as freiras se cum-
primentassem umas às oulras por estas palavras:

Bemdito e louvado seja o Santíssimo Sacramento.

E as outras freiras tinham de responder

:

E sua Mãe Saolissima para sempre.

Todavia os diabos n'aquelle convento faziam um ba-

rulho infernal.

Imaginemos, pois, que o leitor quer do Beato ir a

Chellas; encontra o seguinte na jornada :

Deve entiar pela calçada do Duque de Lafões, atra-

vessar a estrada de Marvilla, onde encontra duas pro-

priedades de maior nomeada, sendo a mais antiga o pa-

lácio do referido duque, que termina por aquelle lado,

tendo a frente para o Beaio, e a outra a dos herdeiros

de João de Brito, sendo neste sitio que se inaugurou

o Caminho de Ferro de Norte e Leste.

Segue-se depois a azinhaga da Cruz da Veiga, d'on-

de vae até á antiga quinta dos Alfinetes, onde se re-

unia o nosso abbade Corrêa da Serra com o sahio

Broussonet e vários outros, que se occultavam em Por-

tugal á perseguição dos Jacobinos.

D'aqui. tomando á esquerda, pode, por diíTerentes azi-

nhagas, chegar ao largo de Chellas, onde vè logo o vas-

tissimo mosteiro, onde esteve encerrada a nossa notabilis-

sima poetiza, a marqueza d'Alorna.

Qualquer pessoa sabe hoje que a palavra Chellas vem
de Chel ou Schoell, concha de marisco; mas n'outros tem-

VOLUME III 19



290

pos, em que todas as povoações, tanto em Portugal como
nos outros paizes, pretendiam blasonar de remotíssima

antiguidade, asseveravam, e com toda a seriedade que a

palavra Chellas se derivava de Achilles. Porém o nos-

so maviosíssimo escriptor fr. Luiz de Souza n'esta par-

te não se mostra tão crédulo como n'outras occasiões,

e nos diz o seguinte (vol. I. foi. 52, tdição de Bem-
fica :

tJunto á cidade de Lisboa, ao norte d'ella, em dis-

tancia de quasi uma légua, ha um valle por copia de

quintas e frescura de hortas e pomares assaz deleitoso;

que chamam Valle de Chellas.

«Havia n'elle pelos annos, em que vamos, de 1223,

uma egreja tão antiga na primeira fundação, que sem
haver quem d'isso duvidasse, se referia ao tempo em
que a primitiva Igreja florecia com favores do Ceo e

perseguições da terra.

Porque sendo regada cora rios de sangue de infinitos

marlyres, que cada hora padeciam, tomava forças do

mesmo ferro e fogo, com que era perseguida e ia cres-

cendo, e pullando, e tomando posse do mundo. Assim

é cousa certa que deram occasião a se f'3ndar esta Igreja

aos gloriosos martyres S. Félix e Adriano.

Porque padecendo ambos em tempo de Diocleciano,

emperador animosa e santamente pela Fé, Félix em Gi-

rona de Catalunha, aonde veio buscar o marlyrio, fu-

gindo da cidade Scilitana, em que nascera, e da de Ce-

sárea em Africa, onde seus pães o creavam no estudo:

e Adriano, sendo martyrisado em Nicomedia de Bitbi-

nia: por vários casos e em diíferentes tempos vieram

as santas relíquias de ambos, com muitas de ou-

tros companheiros do marlyrio aportar n'este valle, e

00 lugar da egreja, aonde D'aquelle tempo chegava o
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mar, que agora lhe fica longe quasf meia légua. * Fo-

ram os martyres conhecidos pela relação de quem os

acompanhava, mas logo reconhecidos e reverenciados

por meio de esclarecidos milagres que obraram.

Edificou-lhes Igreja a devoção de Lisboa, e foram

honrados n'ella debaixo do nome de S. Félix, ou por-

que padeceu em terras de Hespanha. ou porque foi pri-

meiro em chegar ao Valle: e em testemunho da grande

antiguidade ticou com o nome quasi trocado no povo,

chamando-se S. Pêro Fins de Achellas.

Na entrada dos mouros, que depois succedeu, de

crer é que o medo e a confusão que por castigo do Ceo
opprimia os ânimos, usaria do remédio mais fácil para

salvar as santas relíquias, que era enterral-as no mesmo
logar, e encommendalas aos mesmos Santos.

E este thesouro se devia descobrir depois no dia, em
que as lendas do mosteiro celebram sua trasladação que
é aos 14 de janeiro.

E então se poseram em duas grandes caixas de pedra

os corpos de S. Félix e Santo Adrianno, que traziam

nome sabido. Os mais, que eram 24 com o de Santa Na-

tália, ficaram em confuso, sem se poder averiguar qual

era o da Santa.

N'este estado fez d'eiles ultima e solemnissima tras-

ladação o arcebispo D. Miguel de Castro, passando-os

do sitio, em que estavam, para a Igreja.

E n'ella se vêem agora em meios corpos de obra

curiosa e custosa, S. Félix com 12 companheiros no

altar collateral da parle do Evangelho. Santo Adriano

í Apezar d'i?so ainda uma grande parte da estrada de Ctiella?,

SPgUQdo me as-everam varias pessoas, no principio d'e3te8ecuio
flcava coberta d'agua em varias occasiõea.
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no da Epistola com a santa consorte, e com mais il

companheiros. Dos seus milagres antigos nos dão muita

noticia uns devotos oíEcios, que na casa se rezaram por

mais de trezentos aonos, em quanto n'ella se conservou

a reza dominicana, que vieram a nossa mão, e conta

por elles que se fazia festa a S. Félix em primeiro dia

d'agosto, e a Santo Adriano em 9 de setembro. Dos
modernos temos bastante testemunho na grande multi-

dão de povo que acode a esla casa todas as sextas fei-

ras do anno, sem nunca haver falta, e charaam-lhe a ro-

magem de S. Pêro Fins.

Lançados os Mouros de Lisboa pelo braço e valor

d'el-rei ^K ACfonso Henriques; purificadas as egrejas,

que ainda havia em pè, e reedificadas pouco a pouco

as que estavam em ruioa, foi povoada esta de frades,

o que se vê de provisões e outros instrumentos auihen-

ticos do cartório' d''ella, que parlicularmenfe vimos e

notamos. ^

i Fr. L. de Sousa apresenta a spguinte doação, foi. bi v. iln iJei

nomiae. Hiec e.si charu donaiioius ei p-rp tuae lirmiludinis

quam etro Saneius Dei gratia Poriuijalliae R x uua cum uxure niea

Uegina bomna Dulcia ei filiisei íiliabiis meis faeio Fratribus Sancii

Ferieis de Achpilis tam praesentihus (]iiarii futuris, de quadam
vmea quam vobis damus el Dionasieri») vesiro, ul ibi semper
sit pro haeredilate íq perpetuam El hoc qiiid in facimus pro amore
Dfi et gloriosae semper Virginis Mariae, ti ul in oraiiouibus et be-

neticiis vesiris valeamus st-mpi-r esse pariícipos. Hujus vioeae

isii sunt lermini. A parte Aquiionis vinea íiiiorum de Suario Bar-

riua : ah omnibus aliis panibus via»- pubiicae. Damus vobis

bane vineam lai! pai-to, ut semper sil haereditas Monaslerii de

Actiellis. El nulli sil iii-ilum eam venilerc, aut aliquo modo ab
emiem Monasterio alienare, sed monastiruiin ip>um possidealjure

tiaiíredilario iq perpeiuum Quicunque i^iiiur hoc factuin vubis

mtegruin observaverit, sil b' nedií-lus a Deo, amt^n.

I"acia charla donationis et perpeluae lirmiludiois apudUlissi-
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Como se vê a folli. 55 da Historia de S. Domingos,
Fr. Luiz de Sousa não acreditava na existência de ves-

taes fora da Itália, e esta doutrina ainda hoje é consi-

derada por verdadeira pelos mais celebres antiquários.

bonam io AERA. CC. XXX. meriíJe Augusto (anno de Ctiristo

1192). Nos sopra iioniinaU r^ges, qui han,; ctiariam faeere jussi-

mu», eam eomn festibu-t roboramus et haec «i?na facimu>'. Qui
afTuerunt : Dornnu-» Sa^riu'* Vly>bon. H pi.sc. Conf.- Domnu.-» Joan
Maiordumus Curie Cot. — Rodericui Ferd. Praí^t. Vb.-bon. Coní.
Fernandus Petii ie>tGusi. iNunis lest. Giraldus Pelagii test. Júlia-

nus Notarius Curiae .«-crip^^it.

Ao pé d'e:<la provisão e>iiá uma posiilla pola qual el rey D. Afonso
seo filho confirma a doação e m^-rcô que n'elia se c(miêm, e são
as palavras: Hanc charlam suprascriptam, quam pat^-r meus
Rex Donus Sanoiu-< fecit, et cotice-sit Fratribus Sancii Frlicis de
Achellis de quadHm vinea concedo ego Fralrihus ejusdem Mo-
aasierii el Apud Uiisb:mam Mense Madio Ae. M. CC. LVII. (Anno
de Chri'lo 1219).

Esla proviíão e postilla de confirmação testemunham ser esia

Casa em sua prim^^ira restauraç<ào depois dos mouros, dada a

frades, e por eiles ser possuída èm vida d'esie8 dois reys até o

anno de 1219.

Os frades que cm Cbellas liabam convento eram cavalleirc < da
Ordem de S. Joãu du Ho.-pilal de Jerusal-m, que viviam eni.lo

(^m cornmuuidade, e consta por oulros instrumentos defompras
e vendas, que permanecem hoj-» no cartório do convento.
Mas quai foi o anno em que os frades cumeçaram a largar esta

casa e começou a Sf-r povoada de freiras, e (joem foi o meyo e

instrumento de a'* juntar e trazer a ella, isto ficou tão cego e apa-
gado ou com o Innjio discurso dos annos, que tudo escurecem :

ou com a rudeza dns honit-ns, que nada escreviam, senão o que
precisameiue era fnrçado para o que traziam entre mãos, que
totalmente o não podemos df^scubrir.

Sóíiienie alcançamos de pergaminhos velhos do cartório com
bastaiiif* clareza, (|ue no espaço de dez annos que houve entre o
da doação e confirmação dos R^-ys atras escripta e o de mil du-
zentos e vjnie e nctve se fez a mudança de frades para freiras: de
frades de S. João Baulisia para freiras de S. Domingos. Entre
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No emtanto é mui grande o numero de indivíduos que
sustentaram ter havido n'aquelle silio de Chellas um tem-
plo de virgens vestaes.

E estes fallavam pouco mais ou menos do seguinte

muitos que a mostram é uma doação em sua narrativa bem no-
tável :

In nomine Domini, Amen, Noveriot universi praesentera char-
lam inspecturi, quod ego Dominica Roderiei quondam vicioa San-
ctaren in vita mea et integro sensu meo, considerans stalum mun-
di, et raeum, ei praecavens in futuram ad honorein Dei et Ordinis
Sancti Dominici do et concedo, et roboro corpus meum et auimam
:n Mooasteric Dominarum de Afhellis in earundem Ordine, sura-

pto ejusdera Ordinis habitu, in vita et in morte in perpeiuum
permansuram.
Do etiara et concedo Priorissae et Conventul ejusdem Monasterii

de Achelliá omnia bona mea temporalia et imroobilia, et semo-
ventia, quorum loca-et termini, m quibu* possesàionest-itae sunt,

inferius sunt scripta, &.'.. Actum apud Vlisbunam, meose Martii

AERA. MGC. LXVII. Qui prae^ente;? tueruut Frater Pelagius Brac-
caren. Frater Petrus Suerii Uliàboneo, Frater DoraiDicus Martini

VJisbonen. Joannes Joanniá de Riparia quondam procurator Do-
minarum.
A linguagem é :

Em nome de Deos Amen. Saibam quantos esta escritura vi-

rem, como eu Domingas Rodrigues, moradora que fui em Santa-
rém, estaodo viuva e íã, e em meu perfeito juizo, considerando
ás cousas do muudo, e seu estado e meu, e acautelando me para
o diaote : á honra de Deus e da Ordem de S. Domingos di^u e ou-
torgo e cora firmeza offereço rainha alma e corpo ao mosteiro
das donas de Cbellas, para ficar com ellas em sua Ordem e com
seu habito em vida e morie e para sempre.
Também dou e outhorgo á prioreza e communidade do mes-

mo mosteiro de Chellas toda minha fazenda e bens, assim como
de raiz e os que por si se movem: e os logares, sítios e confron-
tações das propriedades vão abaixo de-iaradas, etc. Fez se em
Lisboa no mez de março era de M. CC. LXVIÍ. Rf-^poode ao anno
de Christo 1229. Foram presentes fr. Payo de Braga, fr. Pedro
Soares de Lisboa, fr. Domingos Martins do Lisboa, Joaoyanes de
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modo: Que durante o domínio romano, havia n'aquell8

sitio, em que se ergue actualmente o mosteiro, um tem-

plo dedicado a Vesla, onde residiam as virgens que ti-

nham a seu cargo o culto da deusa, cujo templo era

Ribeyra, procurador que foi das mesmas Donas em tempo atraz.

Do itíeor d'eíia escriptura íiea bem entendido e sem logar de

duvida, que já oo anno de 1229 em que passou, eslava o mostei-

ro em poder de freiras assentado e corrente, e que as freiras

eram da Ordem e habito de S. Domingos, e como aquelle quoyi-

dam faí indicação de tempo passado, e não pouco, se dermos o

principio do mosteiro em cinco annos atraz, achado fica que foi

no de 1221, e que o recolhimento das freiras passou por mão do
provincial D. fr. Sueyro logo no anno seguinte depois da morte

d el-rei D. AÍTonso e da concórdia do arcebispo com el-rei D.

Sancho.
Mas não duvido que para cousa tão nova em Portugal intervi-

ria braço de pessoa real e mui poderosa, pois precedeo tirar-se

a c-ísa aos frades, que de força havia de ser negocio custoso. E
o reino de Portugal está devendo ao Provincial ser este o pri-

meiro mosteiro que das Ordens mendicantes se formou em Por-
tugal

Porque sendo assim que o primeiro que cà houve de freiras

de Santa Clara, foi um que se editieou no anno de 1258 ribeiras

do rio Douro, onde chamam. Entre ambos os rio-s que é o mes-
mo, que depois no anno de 1354 foi passado para dentro da ci-

dade do Porto, tica-lhe o de Chellas superior em ansianidade por
mais de trinta annos.
Esmerou-se o provincial em fazer este mosteiro de S. Félix

de Lbboa um reiralo de S. Sixto de Roma, prantando n'elle o
mesmo rigor e observância, com as mesmas leis e austeridade: e

como era já jardim de sua mão, cultivado com sua doutrina e

exemplos frescos e quasi vivos do P. S. Domingos, e acompanha-
do quando elle faltava, de mestres muito espiriluaes e santos,

começuu a ter cheiro de um Paraiso na terra, e corriam a ellas

muitas donzellas do melhor po reino. Porém foi faltando com os
annos aquelle primeiro fervor.

Era gente nobre e mimosa, faziase-lhe de mal tanta continua-
ção de asperezas.
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banhado pelas aguas do Tejo, que até ali chegavam
desafronladamenle.

Que pela invasão dos povos do norle Qcára era ruí-

nas a casa das vesiaes, e em tal estado se achava, quan-

Deviam ajudar pães e parentes indiscretamenle piedosos. Co-
meçaram a levar a mal o rigor da regra, havendo-a por intolerá-

vel, não só pesada na parte qu« com mais ra<ão lhe houvera de-

ser suave, que é a clausura, pois esta é a chave e sello de toda a
Religião, e sem ella é impo^^sivel conservar-se.

Fazia damno o exemplo que sempre tem grande poder para mal.

Havia no reino outros morteiros que viviam na simplicidade an-

tiga de saírem as freiras em comriiunidade, hora a suas herda-

des, hora a acompanhar procissõi^s: e em particular visitavam

suas mães e irmãs: imha-se por cousa santa nãoíó sem damno.
Diziam que entrando para servirem a Deus com alngria, viviam
em uma perpetua meiaochnlia e em uma roda viva de trabalhos

sem hora de allivio, como tinham as mais religiosas do Reyno:
que d'aqui nasciam doença-! novas e sem remédio, que já havia en-

tre ellas, ajudando o assombramento da reclusão ou destempe-
ranças e malignidndes do ar.

Que a vida que tmham não era só de encerradas, mas peior

que de emparedadas: purque estas, como cada uma era prelada
dft si mesma, tinham em sua mão o trabalho e descanço, dispu-
nham do dia e da noite a su.i vcniade: mas ellas com a vontade
c entendimento sujeito ao aibitrio d'ouirem. não tinham momen-
to que podessem chamar seu: freiras no nome, nos effeitos en-
carceradas.

Que tudo se poderá levar, se uma vez no anno poderão visi-

tar a mãe velha e o pae enf^-rmo, ver a casa em que nasceram,^

em fim respirar um dia em ouiro ar, e estar uma hora sem ouvir
sino'í, e sem viver por regra.

Que era forte cousa fi^retn menos d'eilas os prelados domini-
cos do que fiavam das suas os outros prelados, sendo todas por-
tuguezas, todas bem creadas, todas bem nascidas.

Que para mulheres honradas e de bom entendimento não ha-

via cerca mais alta, nem muro mais forte, que o ponto de honra
e o medo da infâmia. Quanto mais que sendo esta pequena liber-

dade alivio para a vida e remédio grande para a saúde, corria )á
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do ali apporlaram as relíquias de S. Félix, e seus com-

panheiros raarlyres. no anno 664 da era cbrislã, rei-

nando na Lusitânia Heceswindo, rei godo.

S. Félix diácono com seus !i companheiros padece-

no reiuo por género de alTroata fallar-llie a ellas, que não eram
melhores em nada.

Asíim se qu''ixavam, e assino iastavam. Accudiam os prelados

com 08 meios que a prudência eu^iua para as quietar.

Quando viram que uào ba^^uvam, houveram por menos mal
perder o mojit-iro, que descer um pouto do primeiro ioítituto.

Recorr-^ram a Sé Apostólica, pediram absolvição do cargo e da
administração delle: e em fim a vibram a largar no anno de
1295. depois de o governarem mais de sessenta annos, e ficou na
jariídicção do Ordinário de Li<boa, conservando todavia até nos-

sa edaJe o habito, reza e as ceremonias de S. Domingos
Mas porque n'esta idade houve quem quiz escurecer estas ver-

dades, e é razão acudirmos por ellas, será necessário fazermos
ainda um par de capitulos n'esie argumento.

N'esta nossa idad'^ fértil de m^nsiruo^a^ novidades, poucos an-

nos antes de 1608 que foi o me!<rao, em que as religiosas do mos-
teiro de Chellas deixaram a reza do Breviário Dominicano, ap-

pareceu uma pedra posta em logar alto e publico da suaegreja,
e emalhado nVlIa o letreiro seguinte :

Esle Lonvenlo he df Conegas regranlt^s de S. Agostinho por es-

crituras anliquissimas: e foy casa das Veslays antes da vinda de
Christo AV/s<o Senhor, como se rê poios vestígios de pedras que es-

tão na Crusta vellia. e polo cipo de Ju'ia tlaminia, e ara das Ves-

tays com o buraco da urna do igne perpetuo. Assi que se acha ser

reedificada esta CapnlU quatro vi-zes, liua em tempo das Vestays,

outra na primitiva Igreja de Espnnlia, e duas dnpois.

Sem escrúpulo, podemos aniniiar que a tenção d'esta letra, e

colloeação da pedra, não foi outra senão que como pedras são
de mais dura que pergaminhos : e é cousa sabida estarem vivos

c sãos muiios tjue a encontram, alcançaria um tal meio victoria

dViles .«e não fosse de presente, ao rnt^nos d'aqui a longos annos,
qnando em falta de tudo se venha a estar pelo que disserem pe-
dras (desmesurada providencial em descrédito de todas as me-
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ram martyrio na cidade de Girona, na Catalunha, no
dia 1 de agosto do anno 301, imperando Diocleciano.

Dizem tãmbena que o povo de Lisboa, havendo já

abraçado o chrislianismo, edificara uma egreja para re-

morías antigás das pedras Romanas, que sempre toram de esti-

ma e gosto).

Mas graças a este papel, que sendo em si cousa fraquíssima,

se fará nào só forte, mas immortal em virtude da impressão: e

n'elle ficará para sempre viva e notada a sem justiça da pedra e

da letra, e de quem a notou: e permanecerão egualmenie as ra-

zões que temos de a condemnar na parte que toca á religião de
S. Domingos, que só u'isso me move. E deixando de parte a vai-

dade das Vestais, do buraco, da urna, do igne perpetuo, em que
nos não toca fallar, nem diremos palavra, vi jto como em nenhu-
ma parte do mundo, fora de Roma, houve nunca casa de Vir-

gens Vestaes, por ^er contra as leis e ritos d'ellas, recebor seem
tal companhia nenhuma donzella que tivesse seu domicilio fora

de Itália: e nas que se recebiam, precedia exame de suas partes

é calidades, feito pelo Pontífice Máximo: que em Roma residia:

e elle era o que pur sua mão as mettia no recolhimento do tem-
plo, guardando certas ceremonias de obra e palavra: elle que as

vigiava, repreheodia e castigava, quando havia descuidos: e a casa

era na parte mais povoada e mais segura de insultos, que havia

na cidade.

Pelas quaes razões todas em nenhum dos escriptores antigos

se acha que houvesse Vestais por outras províncias, mais que
em Roma.
E assim não perdendo indignamente o tempo, trataremos só

da primeira parte do letreiro, que pretende tirar aos frades de

S. Domingos o titulo de fundadores do mosteiro, dizendo que por

escripturas antiquíssimas é de conegas regrantes.

Dura e nova contenda é em uma opinião assim absolutamente
affirmada, havermos de. litigar, sem ver auetor, nem respondente

Porque f;eaqu'Temos accusar (como de feito accu-amo-) de er

rada e injusta^ em quanto não vemos quem sustente, é um esgri

mir no ar, e dar golpes em vão, e em fim fallar com um penedo
Se lhe apparecera dono, forrávamos grande trabalho. Porque co

mo quem se dá por auetor de qualquer novidade, logo se obriga
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colher as relíquias dos martyres; no local onde tinham
aportado.

Reconstruirá então o derribado templo de Vesta, ou
fabricara outro de novo sobre as ruinas d'esle, servin-

á prova d'ella: e eu estou certo que em favor d'6sta não ha nem
pôde haver e^cripturas antigas, nem modernas: se o tivéramos
em praça, certos tícariamos da victoria, e livre de mais contenda.
Mas nm caso que o havemos com pedra, e pedra demasiado pai-

reira em affirmar cousas sem fundamento, surda para se vencer
da boa razão, muda para se confe.-isar culpa, iusensivel para le-

var pena, ficamos obrigados ao trabalho de negar como réus, e

junlaraenie provar como auctores: quando nenhuma lei, nem di-

reito manda que se provem negativas.

Primeiramente negamos a este mosteiro o titulo de Conegas
Regrantes, a?sim absoluto, que o letreiro lhe dà; e provamol o

pelo estormento do capitulo precedente, tirado do seu mesmo
cartório, que as chama expressamente freiras da Ordem de S.

Domingo-", e está pur frades d'elia assignado.

S^gundariamente negamos haver debaixo do Sol as eseripturas

que chama, e diz antiquíssimas, para prova de serem conegas
regrantes, sem sujeição da Ordem e constituições de S. Domin-
gos: e mostro o assim.

Ou estas eseripturas são antes da entrada dos mouros em Hes-
danha: ou depuis de lançados de Lisboa. Serem d'anies não pôde
ser por que se o fossem, era necessário estarem celebradas do
anno de ChriMo de setecentos e quatorze para traz, em quejrei-

navam os godos, e os mouros conquistaram Hespanha, do qual
não ha estormento, nem memoria parlicular n'este reina, que fa-

ca menção de outras freiras mais que da Ordem de S B^-uto.

Serem depois de lançados de Li?boa os mouros também não
pôde ser.

Porque Lisboa foi ganhada por el-rei D. Affonso Henriques no
anno de 1147, e a provisão de seu filho el-rei D. Sancho, que
lançamos no capitulo atraz, é feita poucos anoos depois no de
1192, e esta cora outras eseripturas que ha do mesmo tempo fa-

zem o mosteiro morada de frades até o de 1219, e logo no de
1229 sem h^ver em meio mais que por estormento auihentico,
cujo tresladu fica no luesmo capitulo.
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do-se para isso dos antigos materiaes, e dando-lhes a

invocação de S. Félix.

E junto da egreja fora ao mesmo tempo fundado um
mosteiro duplex, isto é, onde viviam frades e freiras.

Logo: se antes do3 mouros se não deu o mosteiro a eonega»
regrantes; nem depois dos mouros se lhe podia dar, porque n'es-

se tempo se entregou a frades, e se entre os taes frades e as

freiras de S. Domingos não houve espaço intermédio paran'elle

poderem entrar estas conegas regrantes: segue-se com evidencia

indubitável não ha, nem pôde haver aquellas antiquissimas es-

cripiuras que o letreiro publica: visto como não fica tempo, em
que se pode-sem fazer, nem dar o mosteiro a conegas regrantes,

e por conseguinte é o titulo ph^ntastico, ficticio e imagmario, e

fica bem provado não poder ninguém dizer que houve tempo al-

gum em que esta casa fosse possuída d'outras freiras, se não do-

minicas.

Mas porque acabemos de convencer o artificio de quem fez

fallar um mármore, para furtar o corpo a dar razão dos absur-

dos qu'^ lhe lançou ás cosias, confirmaremos de novo nosso in-

tento, não já com doações de reis nem de va«sallos, por muito
auiheniicas q le sejam, mas com leiras apostólica?, que se bem
se podem por cá perder ou supprimir, tem seus registos na Gu-
ria Romana, onde sempre e>ião vivas como em sua fonte.

E ainda que poderainos trazer a bula primeira de Gregório IX,

pela qual confirma este mosteiro em freiras de S. Domingos, to-

mando as debaixo de seu emparo, e datidoihes licença para pos-

suírem bens temporaes, receber noviças e eleger prioreza, e co-

meça.
Prudentibus Virginibu-f, quae sub habitu Religlonis, etc. pas-

sada no anno de 1234, alguns annos depois de estarem em posse

da casa,

E ainda que poderamos ajuntar outras muiia«' bulis expedidas

em Roma para negócios pariiculares do mosiciro depois que en-

trou na jurisdicção do Ordinário, nas quaes iodas usam os pon-
tífices dos antigos e originários títulos dVlle, dizendo assim:

Dileriíie fiiiae Priorissae Sanrli Felicis de Achelis per Prioris-

sam solifi (jubarnari snh regula, et secundum Insiítutum Fraium
Praedicatorum etc. E não lhes chamando nunca — Conegas Re-
grantes.
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Dizem também que taes fundações datam do aoDO de

()()0.

Passados perto de 50 aonos vieram os mouros. Di-

zem que por esta occasião o mosteiro fora deslruido, e

Com tndo. deixadas todas, juntaremos somente uma que foi

despachada trinta e dois annos adiante pelo papa Clemente IV a

instancia do mestre geral da Ordem e dos frades de Portugal,

quando começaram a de desobrigar d'e8te mosteiro: a qual cumo
em tempos já afastados da fundação e mais chegados a nós, com
relação do pa?sado e decreto* para o futuro declara larijaraente

o que cumpre para inteira averiguação da matéria presente edo
que apontamos no fim do capitulo passado.

Por ser tal para qus seja de lodos entendida, e não oceupemos
muito papel, vae logo traduzida em vulgar.

»Clemente Bispo servo dos servos de Deus aos amados fllhoso

abbade d'Alcobaça e os guardiães dos conventos de Lisboa e San-

tarém da Ordem dns frades menores do bispado de Lisboa a saú-

de e benção Apostólica.

De boa vontade tiramos toda a matéria e occasião de poderem
cahir os religiosos, para que se não abra algum caminho que os

desvie da sua obrigação: e de muito melhor lhe desejamos graça

de salvação.

Cousa certa é, segundo somos informados, que as amadas filhas

em Christo as freiras ou sorores de Chellas, da ordem de S. Agos-
tinho, ha mais de trinta aonos, que vivem segundo os estatutos

e debaixo do governo dos amados filhos, os frades da Ordem dos
pregadores: de tal modo que os priores provinciaes da mesma
Ordem, que pelo tempo foram n'aquellas parte.s por si, ou pelos

frades de sua obediência, não somente fizeram priorezasno mes-
mo mosteiro e as tiraram: mas lambem exercitaram delle os oíTi-

cios de visitação, correição e reformação, segundo lhes purecia

ser necessário: e assim faziam todas as mais cousas concernen-
tes ao bem d'elle, que lodos os mais provinciaes, priores e frades

da mesma Ordem dos pregadores, costumam executar nos iiios-

itíiroá de freiras da dita Ordem de Santo Agostinho, que estão

sugeitos ao seu governo.
O que tudo alFirmavam fazerem em conformidade de muitas

licenças que tinham de diversos pontífices nossos predecessores.
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os frades tiveram doccultar as relíquias, talvez enter-

rando-as. Affirmam lambem que passado algum tempo
conseguiram os frades a conservação do seu mosteiro

pagando um feudo.

E ora estavam as cousas da dita casa em lermos, que ainda que
o amado filho prior provincial, a quem pertence, solicito da sal-

vação das freiras, as tenha effieazmeQte admoestado por meio de
seus frades, obrigandn-as com mandados e com preceitos e com
rogos, que por honra sua e d'elles guardassem clausura, assim
como se guarda no mosteiro de S. Sixto na cidade de Roma, el-

las com tudo ou a maior parte d'ellas mettendo se voluntaria-

mente em perigo o não queriam fa7er, e appellavam d'elle provin-

cial, e de seus frades para nosso venerável irmão bispo de Lis-

boa.

Pela qual razão nos foi humildemente pedido por parte de nos-
sos amados filho.^ o mestre geral da Ordem dos pregadores e do
provincial, e dos mesmos frades que os quizessemos absolver do
cargo e cuidado d'ellas, e do seu mosteiro, para que se não siga

ã eíles e à dita Ord-^m dos pregadores, alguma nota de murmu-
ração, vivendo as freiras com licença de liberdade nociva. Pnr
onde querendo nós pela obrigação de nosso oíIii'io proceder no
caso com a diligencia que convém, e prover nVlle acertada-

mente, a vos«a descripção e bom juizo estreitamente commette-
mos e encommendamos em virtude de santa obediência que va-

des pe.íso.ilmente ao dito mosteiro e com cuidado vos informeis das
mesmas freiras e de outras pessoas fidedignas sobre estas cou-
sas, dando-lhes primeiro jurarrento pelo qual declarem se as di-

tas freiras pelo e.^paço dos ditos anoos viveram debaixo de obe-

diência e cargo: e segundo os estatutos dos ditos frades: e se os

ditos frades p'iseram e tiraram prioreza^, e exercitaram no dito

mosteiro o oíTicio que acima fica dei"larado: e também se esses

frades, ou outros do seu mandado e licença lhe administraram
os sacramentos ecclesiasticos, e juntamente se as freiras fizeram
profissão em mão dos mesmos frades (ou por ordem d'elles em
mãos da prioreza que pelo tempo fui) promettendo a elles perpe-
tua obediência, e recebendo o habito da sua mão, ou por ordem
sua.

Por maneira que haja clareza, se todas as cousas succederam
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O que porém, se sabe é que nos fins do século ix,

havendo a cidade de Lisboa sido tomada por D. AÍTon-

so III cognominado o Magno, rei de Leão e das Aslu-

rias, estava habitado o mosteiro de Chellas.

e tiveram eíTeilo sem coniradicção dos bispos d*e9se logar, exce-

pto do que agora é: e se é fama publica que estas freiraá erão

commummeDie nomeadas por freiras da dita Ordem dos prega-

dores.

E constando por e^ia tal inquirição serem verdadeiras e cer-

tas ai cousas acima dilas, em tal caso determinadamente e com
nossa aucioridade mandareis as ditas freiras que com eíTeito obe-

deçam ao dito provincial e frade, em tudo o que lhes ordenarem
acerca das cousas acima ditas: e sobre tudo sem dilação nem ré-

plica se delerininem viver em clausura como se vive no mostei-

ro de S. Sixio E viais abaixo.

Mas se por ventura não achardes que as ditas freiras ou soro-

res foram enlr^^gues por letras apostólicas á obediência dos ditos

mestre e provincial : ou não constar destas cousas: «'orotudo porque
muitas cousa* são verdadeiras que se não podem provar, absol-

vereis a CHUtelli ao dito mestre e provincial e frades de terem

mais cuidado n"e8tas freiras e do dito mosteiro. E a ellas obriga-

reis pt-la mesma censura e sem appellação sendo primeiro ad-

moe-itadas que deixern o habito da dita Ordem dos pregadores.

Dada em Perusa aos 2i de fevereiro anno segundo do nosso pon-
litícado.

Este anno segundo de Clemente IV responde ao justo aos an-

nos de Senhor de 1296.

E como havia muis de trinta annos, segundo o breve relata que
o mosteiro era de obediência de S. Domingos, juntos estes trinta

e tantos aos da bula de confirmação de Gregório IX que foi ex-

pedida no de 1234, vem justamente a compor o numero de 1266
que fui o mesmo em que o papa Clemente despachou este breve.

É por Conseguinte não dá tempo nem logar em que o podessem
ter estas religiosas para deixarem de ser dominicas e terem um
só dia de Conega'* Hegrantes.
E não é duvida para entre gente curial serem nomeadas por

freiras e ainda con^gas da Ordem de Santo Agostirho: porque
esle liialo com sua distiDcção, sustentarão sempre as nossas, res-
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Dizem também que entrando em Lisboa o conde Ser-

vando de volla d'uma embaixada ao papa Leão III por

mandado d'el-rei D. Affonso, depositara n'aquelle mos*
teiro varias relíquias que o papa lhe oíferecera, e que

peito da primeira regra d'e3te Santo, que ellas e os frades segui-

mos.
03 commissarios, porém, como diz fr. Luiz de Sousa (foi. 57. v.)

dfiixaram a causa iodeciía, e «ó 29 annos mais tarde se poderam as

freiras isentar, isto é: no de 1265, depois do fallecimenlo da prio-

reza ThereZa Fagundes, e eleita cm seu logar Maria Sebastião.

Em tempo do grande ehronista dominicano existia no mostei-

ro de S. Domingos das donas em Santarém uma doação pela qual
constava que por ordem dos prelados dominicanos mandou duas
freiras de Chellas fundarem n'aquelle de Santarém a religião do-

minicana que umas e outras seguiam; e no mesmo de Cliellas an-
dava uma procuração aatlientica, que confirmava a sugeiçãoem
que vivia da Ordem, como se v^. do traslado:

Nós Tareza Fagundyis Prioressa do mosteiro de Achellas, etc.

mais Convento ordenamos, estabelecemos, e confirmamos por

nosío lidimo procurador Frey Fernando Fruituoso, portador

d'e8ta nossa procuração, para arrecadar aquelle erdamento, que
nos tem forçado dom Ruy Fernandes Alcayde da Azambuja: e pa-

ra receber o pão e tomar posse e arrecadar etc E abaixo depois

de algumas clausulas. Rogamos dom Frey Gil Prior dos Frades
Pregadores de Li.-iboa, de cuja Ordem nos somos sujeitas, que
nos ouiorguedes e dedes licença ao dito Frey Fernando Fruituo-

so de receber esta procuração.

Eu dito prior rogado da dita prioresa outorgo licença e

concenso na dita procuração e para isto não vir pois em
duvida, faço esia caria segrjhar do segelho de meu offieio do da-

vandiío Priorado, e nos de suso ditas Prioressa, e Convento po-

semos aqui 03 nossos segelhos.

E por esta procuração ser firme e estável por todo sempre, os

que foram presentes Fr. Domingos dito bom, Estevão João, Vas-
co Vicente.

Feita a procuração em Achellas oito dias andados do mez de
julho; Era M.CCC.XXX. annos (que corresponde ao anno de
Cbristo 1293).
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levava para Leão. As relíquias oíTerecidas a Chellas

foram de Sanlo Adrião, de sua mulher Santa Natália, e

de mais 1 1 companheiros que tinham recebido o martyrio

em Nicomedia, no reinado do imperador Maximiniano.

Mas porque é rasão que não falte alguma prova moderna en-

tre tania? aniipas, encerraremos este capitulo com uma bera no-

tável acompanhada de um gracioso caso succedido de fresco eo)

desgraça e reprovação total d'esla pedra.

Tinham na coliocada e publicada os edificantes, quando cahi-

ram na conta que lhe ficava das portas a dentro vivo e em pé
um testemunho que desbaratava o artifit'io e condemnava o edi-

ticio: e era estarem no mesmo tempo toda aquellacommunidade
rezando o Breviário Dominicano, e usando do nosso Ordmario e

cerimonias d'elle.

Fizeram então instancia por introduzir o Romano.
Mas, como são maus de arrancar costumes velhos, foi neces-

sário violência. Esta por ser de muita força, desterrou o Domi-
iii'-ano no aono d-í 1G08.

E assim podemos dizer que teve mais poder com estas religio-

sas o estimulo ou respeito de conservarem a opinião do seu már-
more, do que teve no tempo passado o mandato de um Pontifica

Romano, ()ue foi Fio V. e o decreto de um Concilio universal,

que foi o Trideniino: contra o qual allegaram (e lhes valeu) que
u mandato Poniifical exceituava as Gommunidades que de du-

zentos ânuos atraz usassem particular Breviário: e a sua nãoli-

nhí menos annos de uso do dominicano, dos que contava da fun-

dação, 6 quasi tantos como a mesma Ordem Dominicana, que
pa!<savam então de tresento^ e cmcoenta.

N'este caso não fica que dizer senão, que ou haja quem faça a

€-4a pedra o que AÍTonso de Albuquerque fez a outra na índia

por se livrar de contradições, que foi virar-lhe para dentro da
parede a face escripta e mandar esculpir na contraria aquella

sabida letra:

Lapidem quem reprohaverunl aedificaníes.

Ou que nos acuda o juizo do piedoso hermiião Jacobo, que
sendo presente a uma maliciosa sentença de um juiz Persiano,

maadou a um grande mármore que lhe servia de tribunal, que

VOLUME III 20
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Com a chegada de taes relíquias passou o mosteiro

a intitular-se de S. Félix e de Santo Adrião.

Parece que os mouros reconquistando Lisboa aos leo-

nezes, expulsaram de Chellas seus habitantes, e con-

mostrasse em si a pena que merecia quem n'elle se assentava, e

assim sentenciava.

E no mesmo ponto estalou por toda a parte o seixo ferrenho

e mocisso e se desfez era pó, foi. 58.

Estes queixumes do grande chronista dominicano não callaram

no espirito, e um escriptor mui notável D. Rodrigo da Cunha, na
sua Historia dos Arcebispos de Lisboa, impressa em 1642, falia do
modo seguinte acerca d'este mosteiro, convento hoje de Religio-

sas Agostinhas dos Cónegos Regrantes, sujeitas á nossa jurisdic-

ção: (Parte II. cap. 38).

Em vários lugares d'esta historia nos temos penhorado para a

fundação do mosteiro de Chellas, assi pela duvida que ha de seus

princípios, como pela novidade com que d'el[es fallaram nossos

iiistoriadores, approvando uns, reprovando outros o que em uma
pedra ali se mandou entalhar perto dos annos de 1608, sendo
arcebispo de Lisboa Dom Miguel de Castro, e correndo grandes
duvidas entre os padres pregadores, e as religiosas do mosteiro

pretendendo estas não serem nunca da sua ordem, antes serem
de sua origem e primeira fundação, conegas regrantes, aquellas

que debaixo da sua regra e sujeição começaram, se foram conti-

nuando por muitos annos, assim e da maneira que quaesquer
outras de sua familia.

As letras da pedra pois nos hão de servir como de guia do que
n'este argumento havemos de dizer.

Contem o seguinte:

Este convento é de conegas regrantes

Se respeitamos ao anno, em que a pedra se poz, poucas escri-

pturas eram necessárias para se provar, que o convento de Chel-

las é de conegas regrantes, pois o nome. e regra, o habito, a su-

jeição ao Ordinário e tudo o mais o estavam mostrando aos olhos

dos que n'aquelle anno viviam: o qual os auctores dVlIa ali não
quiseram especificar, por ventura, para que se cuidasse que a
escriptura era de mais tempo e quasi dos mesmos da fundação,

mas então convinha tirar as palavras por escripturas anliquissi-
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veneram a egreja em mesquita, porquanto el-rei D. Af-

fonso Henriques, tratando de purilicar e restiluir ao

culto divino vários templos, que os infiéis tinham pro-

fanado, fora um d'elles o de Cbellas, sendo celebrante

mas, pois por eila» ?e deixava ver com evidencia serem uns os

annos da fundação do mosteiro, outros os da collocação da pe-

dra, e tão alTastados entre si, que de uns aos outros haviam tan-

tos séculos, quantos antiquissimas escripturas esião acenando.

Toda a duvida estava, se assim como ao pôr da pedra o mos-
teiro era de conegas regrantes, o foi logo que começou a ser ha-

bitado d-^ religiosa?, e não da ordem dos pregadores, como elles

pretendiam, ou de qualquer outra das que poderia haver em Por-

tugal, quando elle se povoou, em que até agora não vemos ti-

vesse alguma d'ellas pretensão.

Dissemos

—

logo que foi habitado de religiosas, porque com cer-

teza nos consta haver pelos annos de 1192 no valle de Chellas

mosteiro de religiosos, com invocação e orago de S. Félix, e a

quem D. Sancho I do nome entre os reis dVste reino, doou certa

vinha no agosto da Era do César MCCXXX estando aqui em
Lisboa, que vem a ser no anno de Christo, que acabamos de di-

zer, 1192.

Assignam n'esta carta o mesmo rei D. Sancho, e a rainha D.

Aldonça, sua mulher, seus filhos, e filhas, e o bispo de Lisboa D.

Soeiro, que é sem duvida o primeiro d'este nome, e se chama
Soeiro Aues.

Anda ao pé d'e3ta escriptura a confirmação d'ella por el-rei

D. Aflunso o 2.» assim me;mo em Lisboa, em maio, era MCCLVIL
annos de Christo 1219.

Já n'este particular falta a verdade da pedra, pois primeiro
achamos no mo.xteiro de Chellas frades, do que religiosas cone-
gas regrantes; salvo se quem a mandou pôr, nos quiz dizer, que
o mosteiro era egualmenie de religiosos, que de religiosas, a que
chamavam dobrados, e de que houve muitos em Portugal, mas
então necessariamente havia a doação de falar de uns e outras,

como se costumava a fazer, o que n'esta não ha, fatiando só com
os religiosos, argumento claro, que não havia ali religiosas, nem
ao tempo da primeira doação por el rei D. Sancho, nem as da
confirmação por el-rei D. Affonso.
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o bispo de Lisboa D. João Peculiar, e assistindo o so-

berano á cerimonia da purificação, e ao descobrimento

e trasladação das relíquias que estavam em duas caixas

de mármore, as quaes foram collocadas na capella-mór,

Que frades fossem estes, ou a que religião pertencessem, não
é fácil de averiguar.

Nós suspeitamos na Primeira Parte se seriam os cavalleiros de
S. Ttiiago, que ali primeiro fundariam, e depois se passariam
para o siiio de Santos o velho, ainda que d'islo nenhuma noticia

tínhamos.

O P. fr. Luiz de Sousa chama a estes religiosos da ordem mi-
litar de S. João. sem dizer fundamento algum, que a isso o mo-
vesse.

O P. Fr. António Brandão se não sabe resolver quaes fossem,

no particular de serem cavalleiros ou de S. Thiago ou de Malta,

nos descontenta muito não fallar a doação que referimos, em
mestre ou commieodador algum da Ordem, como outras vezes o

faziam de ordinário os reis.

Para cuidarmos seriam ou de S. Bento ou de Cister, não
temos outros argumentos mais forçosos que serem de muitos an-

nos fundadas estas duas sagradas famílias n'este reino, senão

que em seus chronistas nos catálogos de seus mosteiros nenhuns
vestígios andam do de S. Félix de Chellas.

Nem parece o quererá para os seus Eremitas o auctor da
clironíca, que este anno de 1642 se imprimiu aqui em Lisboa, se

bem foi com tão leves conjecturas que não seria muito coniar-

se entre elles.

Fossem quaes fossem os religiosos de Chellas, o certo é, que

Já no anno de 1029 tinham despejado o mosteiro e viviam n'elle

religiosas, como de escripturas authenti as se mostra com evi-

dencia.

Em uma provisão sua de 24 de março de 1291, como em sua
vida veremos, affirraa o bispo D. Domingos Jardo. que o mosteiro
de Chellas fora fundado pelo bispo D. Sueiro, e d'aqui toma ar-

gumento para arguir de contumácia as religiosas que pretendiam
jtentar-se de sua obediência, como se a fundação as obrigasse a
não mudarem de prelado.

Assim que no governo do bispo D. Soeiro Viegas vierão para
Chellas os Religiosos, e porque elle os devia trazer e dar-se por
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de modo que ficaram servindo de altares de S. Félix e

de Santo Adrião.

Foi o mosteiro restaurado, e novamente povoado,

mas variara as ("piniões acerca de quem foram os po-

voadores.

fundador seu. appiiiMndo-lhe rendas, e restauraodo-lhe a casa,

Itie chanriu o bispo D Domingosi, fundador de Chellas.

Cuida o P. Fr. \.uii de Sou.^a, movido de não vulgares funda-

mentos que logo de sua primeira fundação foram estas religio-

sas domínicas: ouira cousa se prova dos breves aulheniieos, que
n'aquf'lle cartorin se conservam, e nòs vimos muiio de vagar e

examinamos, porque em lodos elles lhe chamam os summos pon-
litices-conrgos da Ordem de Sanio Agostinho, se bera ao recebe-

rem 1's padres pregadores debaixo de sua protecção, at'Ceitarem

seu governo, darem lhe seus estatutos, breviário e cerimonias,
as fazia parecer e nomear de gente, que p-^dia entender menos
d'estas matérias, por religiosas de S. Domingos, o que nunea,
nem os summos pontitices, nem us que mais sabiam da disiinc-

oão das religiões entre si llzeram, fallando sempre com cautella

nomeando-as, não da religião, mas da obediência, e sujeição dos

pregadores: e vae muito de uma a outra coisa; porque ser um
mosteiro de sujeição de qualquer família religiosa, acceitarseus

ritos, governar-se por suas leis, rezar seu breviário, não é o

mesmo que ser d^í seu habito, de sua regra e de sua profissão,

como nos mosteiros de Semide, e Santa Maria da Purificação de
Moimenta da Beira, o prova em evidencia o P. chronista Fr. Ad-
lonio Brandão Mosteiro de freiras de S. Vicente de Fora lhe cha-

ma em seu testamento o tiispo Dom Domingos Jardo, queren-
do- as chamar Conegns Regrantes

Vieram, quanto se pode conjeiíurar, as primeiras fundadoras
d"este mosteiro d'aquf'lle de conegas regrantes, que viviam junto
ao real mo-teiro de S.tnta Cruz de Coimbra, se já não queremos
dizer, seriam das que habitavam o mosteiro de Sant'Anna, junto
a ponte de (Coimbra, pela banda de cima, quasi junto aonde ago-
ra pega a ponte nova com a velha, de que ainda havin grandes
vestígios no tempo em que entramos a estudar naquella univer-
sidade.

Foilhe o Mondego tão mau visinho, que as obrigou a muda-
rem de sitio, e não sabemos, se logo para o logar de S. Martinho,
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Prova-se com documentos que ainda conlinuou a ser

duplex, mas em quanto á ordem que o povoou, parece

provável que fossem os cónegos regrantes de Santo

Agostinho, então muito preponderantes no pâiz, e aos

d'onde o bispo D. Affonso de Caslelbranco as mudou para o mos-

teiro, que lhe mandou lavrar, e se chama também de S. Aona,
deixando n'esta occasião as religiosas o habito de conegas re-

grantes e passando-se ao dos Eremitas de S. Agostinho, que cha-

mam da Corrêa. .

.

Muito tempo aoies do mosteiro de Ghellas ser povoado de re-

ligiosas, foram trazidas a Lisboa as relíquias de S. Félix, S.

Adriano; S. Natália, e outros seus companheiros martyres e de-

positadas no mesmo mosteiro ou Igreja, que ainda então era pa-

rocbia secular.

A invocação, que S. Félix deu à Igreja e mosteiro, mostra cla-

ramente que antecedeu no tempo da vinda asanlo Adrião, d'ou-

Ira maneira alguma parte do orago lhe houvera de caber; que
não é novo, nem o foi nunca na Igreja Caiholica, dedicar-se a

mesma Igreja a muitos Santos, aioda que diíTerentes ua profis-

são, vida, mariyrio, e em ouiras pariieularidades de tempo, na-

ção, sexo. etc. só porque no tal templo são veneradas suas pre-

ciosas relíquias, ou por outros fins próprios de quem os edifi-

cava.

Da pedra que em Chellas se vê e tem o nome de S. Félix, com
os 13 de dezembro e era de César 70i, que são os annos de

Christo 666 conjecturamos foram ali tresladadas as relíquias

d'este Santo, reinando em Hespanha Recevinto, príncipe calho-

lico, e sendo summo pontífice Viialiano.

Quem as trouxe, d'onde, e porque occasião, declaravam os per

gaminhos, que no logar onde eram veneradas, estavam pendu
radas, e se conservaram por muito tempo, senão d'ali desppare

ceram, perdendo-se com ellas toda a noticia d'esia trasladação

e flcando-nos só as conjecturas da pedra, no tocante a S. Félix

que então serviram lambem para as de S. Adrião, e S. Natália

quando nos constava vieram todas juntas: porem temos por mais

certo, trouxe estas segundas o conde Servando, senhor dasmon
lanhas de Bonhal, recolhendo-<»e da embaixada, a que fora man
dado por el rei D. AÍTonso o Magno ao mesmo pontífice Leão III

e havendo d'elle na despedida para seu Rei, boa parte dos cor
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quaes el-rei D. AíTonso Henriques era mailo aíTeHoado.

Depois deixou o mosteiro de ser duplex, e n'elle só fi-

caram religiosas: não consta, porém, o anno em que

isto succedeu,

pos dos dois santos cavados e de outros vários marlyres, fez o

conde sua viagem por mar e veio ler a Lisboa, e aqui ná egreja

de Chellas deixou boa parle d'este precioso tiiesouro.

São eònjeciuras prováveis, porque não lia duvida, que por via

do conde embaixador sérvio el-rei D. AíTonso o magoo as relí-

quias de que imos failando, a quem na villa de Tunho, pelos ân-

uos de 701, lavrou tnoíieiro, com titulo de Santo Adrião e S. Na-
tália, segundo o que escreve Morales, failando do mosteiro de S.

Pedro d'Eslooça.

As relíquias de lodos estes santos que ficarão em Chellas, es-

tiveram muitos annos meltidas em dois caixões de pedra, que
serviam de aliar, e de sua mesma invocação, D'um d'elles estava

Santo Adrião e S. Natália sua mulher, cora seus companheiros,
e no outro S. Félix com mais 12 companheiros.

Depois se collocaram na forma que hoje as vemos fora da ca-

pella-mór, nos doi-s altares eollateraes, ficando o da epistola a
Santo Adrião e S. Natália, o do evangelho a S. Félix, cora seus
letreiros abertos em laboas de pedra mármore.
O de S. Félix diz — Beatíssimo Chrisli Domini martyri Felici

Diácono, alíisque XII martyribu^, qui impiorum gladio sub Dio-

cleciano oceubllerunl, quorum corpora hic jacent ante Alfonsum
primum regem: hoc allare dieatum.
O de Santo Adrião e Santa Natália.

Fideiissimo, atque invictissimo Chrisli Domini martyri Adria-
no e Nalaliae uxori ejus, aliisque XI sociis,qui sub Maximiano,
aliisque vario lormentorum genere oecubuere, quorum corpora
ante Alfonsum I Porlugalliae Regem, hic requierunt: hocaítare
dicalum esi.

^
Fr. Anionio Brandão falia do seguinte modo no cap. 26doliv.

X da Monarchia Lusitana, Lisboa 1632

• Não é cousa nova que as freiras de uma ordem se sujeitem a
outra, maiormente quando em ambas se guarda a mesma Re-
gra, como nos fizeram as freiras de Semide, as quaes, sendo de
híbito negro do patriarcha S. Bento, guardaram os estatutos e
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A seu turno largaram os religiosos o conveoto para

este ser habitação unicamente de freiras.

Também se não sabe ao cerlo a era d'esta mudança,

mas sim que no anno de 1219, em que era bispo de

reza de Cister até nossos tempos (como fazem ainda as da Moi-
meola da Beira) s foram governadas por monges d'Alcobaça.

Assim parece que fizeram as freiras de Chellas, as quaes por
maior perfeição guardaram algum tempo os estatutos de S Do-
mingos e se sujeitaram á sua ordem, sendo conegas regulares.

E posto que o aueior da Chronica de S. Domingos se persua-

de que foram as freiras de Lhellas algum tempo de sua Ordem,
fundado em os breves referidos e em ouiro de Clemente IV, em
qne diz serem da Ordem de Santo Agostinho e guardarem os es-

tatutos e estarem debaixo do governo dos frades pregadores.

E em dizer em certa escrípiura uma prioresa de Chellas, tra-

tando da Ordem dos Pregadores— De cuja ordem nós somos sit-

geitas, e finalmente não serem estas freiras chamadas Conegas
Regrantes, senão Conegas de Santo Agostinho.

Com tudo mais nos parece que foram sempre Conegas Re-
grantes, porque para serem primeiro de uma Ordem e depois de
outra, havia de preceder licença do Summo Pontífice, ou de quem
tivesse suas vezes e esta nem se allega, nem cuido que a pode
haver, porque senão costuma dar ainda a particulares pessoas,

senão a fim de maior perfeição.

E ou ella se concedeu era o tempo antigo, quando diz, que o»
religiosos de São Domingos pediram absolvição do governo d'a-

quella casa, ou em os tempos próximos, quando as freiras deixa-

ram de todo a reza e ceremonias dos padres pregadores.

Não em o primeiro, porque o mesmo auctòr diz se pediu
aquella absolvição, por as Religiosas não quererem guardar a
clausura e mais rigores a que as obrigavam e assim não trata-

vam então de se melhorar: menos em nossos tempos, era que se
faz tanto por qualquer proeminência: e obrigação tinhara os pa-
dres de S. Don.ingos de impedir a tal mudança por não confes-

sar tacitamente maior perfeição na Ordem para a qual se fazia, a
que nào é de crer de gente tão sabia e attentada.

Nem 03 fundamentos contrários tem força, porque nos breves
allegados distinciamente se noraea a Ordem de que eram as frei-

ras de Chellas, que era a de Santo Agostinho, e a dependência
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Lisboa D. Soeiro Viegas. 3inda alli viviam os religio-

sos. 8 que foi este mesmo prelado quem estabeleceu

no dilo mosteiro as conegas regrantes de Santo Agos-

tinho, reediíicando por essa occasião a egreja e o con-

vento).

qne linham dos frades prepadores, que era só na administração,

e em pu.irdarem seus estatutos, oomo dâs freiras de St-mide te-

mos dito que sendo de uma ordem, as governavam religiosas de

outra, tujos estatutos guardavam.
O legar referido da Prioreíia prova o contrario do que o au-

ctor pretende, porque se estas freiras foram de S. Domingos,
houvera de dizer somente

—

de cuja Ordem nós somos, mas accres-

ceul?tnáo—sngeitas—mostra claramente diversidade das Ordens
e conveniências só na sugeição e dependência do governo.

A palavra regrantes, não importa que se especifique quando se

trata das freiras, porque estn se costuma ajuntar aos Religiosos

por distincção dos Cont-gos secuUres.

Por este modo se tira a confusão, se dá melhor expedição aos

breves e escnpturas de Chellas e se conciliam os lugares d'ellá8

que parecem eocontradoí.

Porem o ponto não he de importância, e ou se siga n'elleuma
ou outra opinião, sempre fica cerio que em tempo dei Rey D.

AfTon^o Henriques e depois da tomada de Lisboa se renovou a

Igreja de Chellas, se deputou a gente Religiosa, e se descobriram
03 preciosos thesouros das reliquias de S. Félix, Adriano e seus

companheiros.
Em nossos tempos se aperfeiçoou muito esta Igreja e Mosteiro

e em dois altares se depositaram as reliquias dos Santos Marty-
res Félix e Adriano, cada um com seus companheiros em um al-

tar.-

«Muito se cansa o P. Frey Luiz Chronista da Sagrada Ordem
dos Pregadores no livro I da Historia de S. Domingos, nos Capí-
tulos 23, 24 e 2o em querer persuadir ao mundo que o nosso
mosteiro de Chellas não foi ao principio de Conegas Regrantes,
mas de freiras da sua Ordem, pcrem por mais que se cansou, o
não poude persuadir aos homf^ns doutos e vistos nas historias,
os quaes com boas razoes e fundamentos reprovam esta sua nova
opinião e mostram com evidencia o contrario.
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Appareceram, porém, n'esta reforma as religiosas de

Chellas sugeitas á Ordem dominicana, o que deu fun-

damento para fr. Luiz de Souza, na Hisloria de S. Do-

mingos, dizer e sustentar que essas religiosas eram
freiras dominicas e não conegas regrantes.

E que o mosteiro de Chellas t«ve por fundadores conegas re-

grantes de uoi dos mosleiros de Coimbra é opinião que segue o
aouio e curioso antiquário Jorge Cardoso no seu Agiologio Lu-
sitano, como se pode ver em vários togares do tomo I impresso

em Lisboa no anno de 1632, onde traz as Religiosas de Chellas

mais insignes em virtude, charaandoas sempre: Conegas Re-
grantes.

E é tradição constante que em esta sua primeira fundação foi

a Igreja de S. Félix de Chellas sagrada por Anjos deixando pe-

las paredes certas cruzes, como usa a igreja Romana n'e8ta ce-

remonia da sagração das Igrejas as quaes Cruzes ainda hoje du-
ram; posto que cobertas de azukjos, de que se ornaram as pa-

redes da Igreja no anno de 1612, e se acertavam ser cubertasde
cal, como algumas vezes aconteceu, appareciam ao outro dia lim-

pas e sem signal algum d'ella, não intervindo n'isso diligencia

humana
Junto da mesma Igreja estava uma claustra, em tempo de Af-

fonso Henriques, que tinha pelas paredes as mesmas cruzes que
estavam também pelas paredes da Igreja, que ainda agora se

vêem, as quaes sendo eaiadas algumas vezes apparecem outra

vez descobertas sem diligencia humana.
Por estas cruzes da Claustra antiga e peias casas e oílicinas

que de redor da mesma Claustra estavam, ainda que com parte

arruinadas, entendeu e arcebispo àô Braga que n'aquelle logar

houvera antigamente mosteiro, e que era bem se reediticasse e

povoasse outra vez de pessoas religiosas e communicando isto

com el-rei D. AÍTonso e com o novo bispo de Lisboa D. Gilberto

assentaram se restaurasse o mosteiro á honra de Deus e dos
Santos martyres, que segundo a tradição antiga de alguns Chris-

tãos, ali estavam sepultados desde o tempo d'el-rei D. AÍTonso

Magno, que tomou Lisboa aos mouros pelos annos de Christo

840. .

.

Restaurado e reedificado o antigo mosteiro de Chellas em for-

ma que podessera n'elle morar religiosos e religiosas ao modo

I
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O arcebispo, porém, de Lisboa D. Rodrigo da Cunha,

o anliguario Jorge Cardoso, e o chronlsla dos cónegos

regrantes provaram que o grande historiador dominica-

no estava enganado, e fr. Lucas de Santa Calbarina,

antigo dos mosteiros, que chamavam dobrados, se foi o nosso ar-

cebispo de Braga D. João Peculiar por ordem d'el-rei D. Affonso

á cidade de Coimbra e com licença do padre S. Theotonio, pri-

meiro prior do mosteiro de Santa Cruz, trouxe do mosteiro de

S. João das Donas três religiosas conegas para o mosteiro de

Chelias e para primeira prioresa a sua irmã Justa Rabsldes tam-

bém conega do dito mosteiro das Donas, por ser religiosa de

grande viriude, santa e justa, não só no nome, mas nas obras.

Acompanhatam estas quatro reliçiosas, por ordem do padre S.

Ttieotouio, outros quatro cónegos do mosteiro de Santa Cruz,

para ficarem com ellas no mesmo mosteiro de Chelias, gover-

nando-as e administrando lhes os Sacramentos, como achamos
escripto em umas memorias inanuscriptas que deixou o P. D.

Theotonio de Mello, prior de S. Vicente de Fora de Lisboa, que
intentou escrever a Cbronica dos nossos Cónegos de Portugal, e

para isto viu todos os cartórios dos nossos mosteiros, e particu-

iarmente o do mosteiro de Chelias, d'onde tirou algumas memo-
rias antigas.

Primeiramente se mostra de um Breve Apostólico do papa
Gregório IX passado no anno 8.* de seu pontihrado e no de

Christo de 1234, em que confirma o mosteiro de S. Félix de

Chelias da Diocese de Lisboa em Religiosas Conegaíi, que em ro-

mance diz: Determinamos e ordenamos (pag. bò) vol. II) que a

Ordem Canónica, a qual para serviço de Deus e segundo a regra

de Santo Agostinho se instituiu no mesmo logar (vae faltando o

Summo Pontífice no mosteiro de Chelias) como é notório secon-
serve e estabeleça para sempre, sem quebra ou diminuição no
dito logar, etc.

Vae logo o mesmo Suramo Pontífice confirmando no mesmo
breve, todas as graças e privilégios, que os Romanos Pontífices

seus predecessores e Reys e Senhores tinham concedido ao dito

mosteiro.

D'este Breve ou Bulia Apostólica faz menção o P. Fr. Luiz de
Sousa na primeira parte da Historia de S. Domingos liv. I. cap.

23 por estas palavras:
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continuador da Chronica Donfiiniana já não falia das
freiras de Chellas.

E' pois esle convento de Chellas iini dos mais anti-

gos e níiemoraveis das immediações de Lisboa.

E ainda que puderam trazer a Bulia primeira etc. Do que se

vê conforme ao anno em que se passou o breve e as palavras

com que começa Prudentibus virginique: é sem duvida o mesmo
breve que acima allegamos.

O que supposto, folgaremos de perguntar ao padre clironista

Fr. Luiz de Sousa, como contirma o dito Summo Poniifice Gre-
gório IV as religiosas de Ctiellas era freiras de S. Domingos, se

determina, que a Ordem Cannoniea alii fundada se conserve no
mesmo legar para sempre? como consta das palavras do mesmo
breve assim aliegadas:

Statuemus ut Ordo Canonicus, e ou como se pôde entender
por Ordem Canónica ínsiiluida segundo a Regra de Santo Agos-
tinlio a Ordem de.S. Domingos?
A verdade é. que deixou o padre Chronista d'allegar as sobre-

ditas palavras do Breve, por serem contra o que pretendia pro-

var, por não soffrerem a sua interpretação.

Porém para de todo convencermos o erro do Padre Chronista

Fr. Luiz de Sousa, daremos aqui a copia de duasescriplurasau-
thenticas do mosteiro de Ctiellas, que não soíTrem sinistra inter-

pretação pela clareza com que faliam em ser o dito mosteiro do-

brado de cónegos e conegas.

E' a primeira feiía em o mez de março da era de 1229 que
re.«ponde ao anno de Christo de HOl e diz assim:

tu Chrisii norriine. Haee est etiaria Donationis et fírmiludinis^

quam jussi f.ioere Ego Gonçalvus Joanis. . . (pag. 556).

A qual escriptura traduzida do latim em nosso vulgar vem a

dizer:

Esta é a carta de doação e firmeza que eu Gatiçalo João man-
dei fazer a vós Dom prior e aos mais religiosos de Ctiellas.

Apraz me nor bem da mintia alma de vos fazer doação de to-

da a mintia herdade, que me ficou de meu pae João Esmoriges
e de minha mãe D. Ausenda que está no logar a que ctiamam
Aroit, cora casas, cora agoa, com suas entradas e saídas, e com
quanto em si tem.

Dã qual herdade vos faço doação para ajuda da susteotaçãa
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A porta principal d'enlrada para a egreja é n'iim lin-

do goslo manoelino.

O convénio é muito vasto, mas no género casarão,

Dada possuindo exleriormenle digno de nolar-se.

dns Donas, que no mesmo mosteiro servem a Deus para que ro-

guem por mim ao Senhor, assim como em mioha vida, como
depois ác miuha morle.

For tanto esiou (ronteaie que tenhaes a dita tierdade por vos-

sa para lodo sempre.
Foi feita esta carta cm presença de pessoas idóneas em o mez

de março da era de 1229.

Os que foram presentes e assignados foram João Plrez, Payo
Sorriano e Fernão Pirez.

Sueiro Pirez a escreveu.

D'esta carta de doação se colhe que no mosteiro de Chellas vi-

viam religiosos e religiosas, e estas eram conegas que eram sem-
pre chamadas com o nome de Donas, como se chamavam as co-

uegas de S..Joã(j junto a Santa Cruz de Coimbra, d'onde vieram
as primeiras fundadoras para Chellas, e mais se colhe que a sus-

tentação destas conegas corria por conta do prior D. Pedro e

mais religiosos cónegos, que lhe corriam com a fazenda do mos-
teiro, como hoje no mosteiro de Odivellas junto a Lisboa fa-

zem o prior e mais religiosos de S. Bernardo, que alli vivem no
mesmo mosteiro.

E que aquelle prior e religiosos fossem cónegos nossos, o de-

clara a mesma escriptura trasladada fielmente do original, que se

guarda no cartório de Chellas, que diz assim:
Saibam todos que esta nossa carta de oulhorgamenlo virem,

que nos D. Domingas Anez Prioressa de Acheilas em sombra
com o convénio das nossas Donas, entendendo e considerando a
prol e perfeitamente do dito mosteiro, outhorgamos, queremos,
e mandamos, qne vós Eyria Auez Roberta filha em outro tempo
de Joaona llobertis Dona do nosso mosteiro, possades por vós,

ou por vosso procurador, pedir edemandar, receber, haver, e lo-

grar em todos 08 dias da vida em vosso nome, e em nome de
Mariannes, vossa irmã jà passada, que foi dona do nosso mostei-
ro, lodo o direito que a dita vossa irmã havia nas casas que es-

tão em Lisboa a par da fonte dos cavallos, com condicção que
vos Dão devedes arrendar, nera apenhorar, nem obrigar, nem
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O coro, porém, quando o visitei em setembro de

1883, ainda se podia considerar como um pequeno Mu-
seo, onde se encontravam varias obras arlisticas, laes

como quadros, jarras de merecimento, imagens de pra-

vender, nem dar, nem alhear, nem escambar; mas em tal guiza

que somente em vossa vida as hajaes e logreis e á vossa morte

fiquem livres e quites com toda a bemfeitoria ao dito Mosteiro

sem contenda nenhuma.
Foi feita esta Carta a sineo dias de outubro da era de 1348 a

rogo e outorgamento da dita Prioresa e Convento.

Eítando a esta presentes e dando sua auctoridade e licença o

virtuoso prior Dom João Anez e Dom Estevão Pires Toalha, có-

negos de S. Vicente de fora e D. Fernão Maiheus cónego de Santa

Cruz de Coimbra e Dom Domingos Paes Procurador do mosteiro

também cónego de Santa Cruz.

E eu Egas Pirez publico tabellião que o escrevi e meu signal

publico o puz que tal é +
D'esta escnptura feita no anno de 1310 consta claramente que

depois que os padres da Ordem dos Pregadores largaram o go-

verno do mosteiro de Chellas por ordem do Summo Pontífice, á

petição das conegas do mesmo mosteiro, tornarão os nossos có-

negos a ter cuidado ,d'ellas, e tornou o mosteiro como de prin-

cipio a ter cónegos e conegas, pois confirma a Escriptura D. João

chamando-se nVlla prior sem dizer d'onde, porque o era do

mesmo mosteiro de Chellas e autorizam mais a dita escriptura

três Cónegos dos Mosteiros de S. Vicente, e de Santa Cruz, aonde

recorrerão as ditas Religiosas a pedir cónegos, que as governas-

sem no espiritual e temporal, pois vemos que um d'estes cóne-

gos se nomeia por procurador de Chellas.

Confirma-se isto com acharmos no livro antigo dos Oitavos,

do mosteiro de S. Vicente alguns religiosos do mesmo mosteiro,

que morrerão governando o de Chellas: trarei aqui só dois por

exemplo.
A 18 de julho se faz menção no dito livro do padre dom Agos-

tinho Soares, cónego de S. Vicente; que falleceu sendo prior de

Chellas, por estas palavras:

Decimo quinto Kalendas Augusti obiit Dõnus Augustinus Sue-

rii Prior de Aehellis Canonlcus Sancti Vicentii.

E a ires de novembro se faz menção no mesmo livro de outro
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ta, dentro das quaes estavam encerradas relíquias, e
louça do Japão. A livraria das freiras era pequena, e
compunha se de grande numero de livros mysticos e
sermonarios em porluguez, francez e latim: obras de

religioso Ipiffo do mosteiro de S. Vicente, que falleceu sendo pro-
curador de Chellas, e diz o óbito:

Obiit Fratpr Pptriis Conversus Sancti Virenlii Procurator de
Achellis. Andam também no mesmo livro dos óbitos muiias prio-
resas e religiosas do mosteiro d»» Chellas sempre com titulo de
conesas de Chellas e por freiras da Ordem Canónica e irmãs de
habiio e re?ra se punham no dito livro »

D. Nicolau de Santa Maria: Chmnica dos Cónegos Regrantes
de Santo Aíroíiiinhn. Lisboa, pag. 539. vol. ii.

Primeiro qnf» digamos como as religiosas de Chellas conserva-
ram semprf o seu liabito de Conegas, ainda estando sujeitas á
Ordem de S. Domingos, no.<5 pareceu necessário dizer, que ori-

gem e principio teve o sugeilar^m-se os mais dos mosteiros das
nossas con^gas an governo e obediência dos religiosos de S. Do-
mingos, não sendo da mesma Ordem.

E' pois de saber, que quando o padre S. Domingos instituiu a
sua Ordem dos Pregadores, era ainda cónego de Santo Agosti-

nho, e debaixo do mesmo habito dos Cónegos Agostinhos, que tra-

zie. e debaixo da mesma regra Augustiniana, que professava,

instituiu e confirmou pela Sé Apostólica a dita cua Ordem dos
Pregadores, aos quaps vestío ao principio de murças e sobrepe-

lizes, como escreve o chronista da mesma Ordem e ordenada, e

composta a casa de S. Romão de Tolosa em perfeição de mostei-

ro se tornou o padre S. Domingos a Roma no fim de outubro de
1217, e foi recebido n'aquella cúria com grande amor eapplau-
so geral de todos pela fama de sua santidade e milagres que fa-

zia, e cresceu tanto a devoção do povo que muitos se chegavam
ao santo a lhe cortar da sobrepeliz e murça sem elle se poder
defendpr: fazendo conta os devotos do Santo, que levavam para
casa n'aquelles retalhos de seu habito antídoto contra todos os
males, como diz o chronista Sousa.

N'este tempo desejava o summo pontífice Honório III reduzira
clausura as freiras de Roma, e particularmente as do mosteiro
de Santa Maria; que chamavam de Trans-Tiberim, que era de
cooegas regrantes, das quaes até aquelie tempo tiveram cuidado
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Fr. Luiz de Granada impressas no estrangeiro, um vo-

lume da Chronica dos Carmelitas, Vidas de Sanlos, Tra-

ciado da P.iixão de Cbristo por fr. Nicolau Dias, livros

de canlochão, e pouca mais variedade.

03 nossos cónegos Lateranenses, que n'elle habitavam, como cer-

tifica Anaslasio, bibliotheeario apostólico na vida do papa Gregó-
rio IV.

E pelas não poder reduzir a clausura, abrirão mão d'ella3 e as

deixaram, e largaram ao Ordinário.

Comraunicou o Suinmo Poniiflce este seu desejo ao P. S. Do-
mingos, e entregou lhe este negocio nas mãos.

Havia por este tempo no dito mosteiro quarenta e quatro re-

ligiosas, todas mulheres nobres c ricas: visitou as o Sauio, pré-

gou-lhes com grande espirito, fallou Deus por elle, e no dizer

do P. Souza não só ficaram persuadidas à clausura, mas também
acceitaram o passar-se do logar^ em que estavam, que era pouco
decente, para a Igreja de S. Sixto de Roma
Do que se deu o papa Honório por pagoe satisfeito, que entre-

gou ao P. S. Domingos o cuidado de todos os mpsteiros de nos-

sas conegas, pelo Santo ser também cónego regrante.

E suecedeu que, mudando depois o P. S. Domingos, por reve-

lação do Ceo, o habito de linho e murça de cónego em um esca-

pulário branco, o trocaram também as nossas conegas de Sixto

H de ouiros mosteiros por devoção da Virgem, que deu aquella

forma de habito a S. Reginaldo e a seu padre S. Domingos,

dando lhes. para isso licença o mesmo Summo Pontiflce Honó-

rio III.

Esta foi a origem e principio dos religiosos de S. Domingos to-

marem a sua conta o ter cuidado dos mosteiros de nossas freiras,

das quaes converterão alguns a sua Ordem como diremos, a exem-
plo dos de Roma. e como queriam fazer ao mosteiro de Chellas,

se as religiosas d'este antigo e insigne mosteiro não resistirão

cora tanto amor e zelo do seu primeiro habito e instituição, que
reccorrerão a Roma ao summo pontífice Bonifácio VlIIpara que
?.s livrasse da sugeição dos padres pregadores, como fez por sua

bulia, que passou a msiancia da prioressa Dona Maria e de suas

conegas no anno de Christo de i295, e no segundo do seu ponti-

ficado, e foi juiz executor d'esia bulia, nomeado pelo me^rao sum-
mo pontiflce, o bispo de Lisboa D. João Martins, prelado illustre
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Havia, porém, abundância de paramentos d'egreja»

capas, falos d'imagens, sendo alguns bordados no Por-

to com muita originalidade e riqueza, enlre os quaes

são dignos (l'especial menção a vestimenta da imagem,

« zeloso, a quem veio dirigida, o qual IseDtoa as conegas e seu
mosteiro de Cheilas, da sugeição da Ordem dos pregadores, pe-

las quererem obrigar a mudar de habito de conegas, em o das
freiras dommii-as, como se vé no Relatório da supplica, que au-
da DO principio da dita bulia de Bonifácio VIII, que tirada do
latim em o nosso vulgar é o seguinte:

Cousa é certa, segundo somos informados, e se contém da sup-
plica que nos foi feita por parte das amadas filhas em Christo, a

prioressa e mais conegas de Sinto Agostinho do mosteiro de S.

relix de Chellas d'es8e bispado de Lisboa, que ha mais de ses-

senta annos, que os amados filhos e frades da Ordem dos prega-

dores governam e teern cuidado do dito mosteiro, ordenando to-

das as cousas concernentes ao bem d'elle, estando lhes sujeitas

as ditas conegas no espiritual e temporal, vivendo debaixo de sua
obediência, e disciplina e segundo seus Estatutos.

E por quanto ora estavam as cousas do dito mosteiro em ter-

mos, que os ditos religiosos como seus superiores e prelados as

queriam obrigar a mudar o habito de conegas, em o habito das
freiras de S. Domingos, e a d^^ixar seu primeiro Instituto de co-

negas; nos pediam e rogavam humildemente prostradas diante

de nós, houvéssemos por b^-m de as mandar conservar em seu
antigo habito e Instituto de Conegas de Santo Agostinho e livrar

da sujeição e obediência dos ditos religiosos de S. Domingos.
Por onde querendo nós pela obrigação do nosso officio pasto-

ral proceder n'este caso com a diligencia que convém e promo-
ver nVlle com todo o acerto, vos encommendamos e mandamos
{voe faltando o summo pontífice com o bispo de Lisboa D. João
Martins), que vades pessoalmente ao dito mosteiro e vos infor-

meis inteiramente do conteúdo n'esta supplica e conslando-vos
ser feita na verdade; absolvereis ao Prior Provincial de S. Do-
mingos e a seus frades de lerem cuidado destas conegas e do
dito seu mosteiro e a ella con-ervareis em seu mosteiro e insti-

tuto de conegas de Santo Agostinho, obrigando-as a ficarem su-
geiías á vossa obediência e dos bispos vossos successores.»
Quem quizer considerar sem paixão a narração d*este breve e

VOLUME ui 21
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da Senhora da Boa Hora, da do Senhor dos Passos,

d'um veu d'hombros, os Solideos do Altar do Sanlissi-

mo. Também ali se guardavam uns livros do Coro, di-

gnos de serem vistos.

o que resultou d'elle, que foi absolverem os religiosos de terem
cuidado das ditas eonegas de Chellas, verá claramente, que a ver-

dadeira causa d'Í8to foi o quererem obrigar aquellas religiosas

a ser da Ordem de S. Domingos e a deixar o seu primeiro e ori-

ginário habito de eonegas que sempre conservaram, e não a que
aponta o P. Chronista fr. Luiz de Sousa, dizendo que a tal absol-

vição pediram pelos religiosos as obrigarem a guardar clausura

e outros rigores; e que n'e8le tempo largaram o habito de S. Do-
mingos e vestiram o de eonegas de Santo Agostinho; porque, co-

mo bem advertio o dr. fr. António Brandão no livro X da ter-

ceira parte da Monarehia Lusitana, capiíulo XXXVI para estas

religiosas de Chellas serem primeiro da Ordem de S. Domingos
e depois da Ord,em das Conegas de Santo Agostinho, havia de
preceder licença do Summo PoniiBce, e esta não se aliega, nem
se costuma dar (ainda a particulares pessoas) senão a flm de
maior perfeição, que ellas não pretendiam, pois não queriam os

rigores da clausura e obrigação tinham os padres de S Domin-
gos de i mpedir a tal mudança, por não confessar maior perfei-

ção na Ordem das Conegas, para onde se mudaram, segundo el-

les dizem, pelo que lhe convém confessar, que sempre as ditas

religiosas de Chellas foram conegas, e somente sugeitas a sua
Ordem.
O anno pontualmente em que estas nossas conegas se sugeita-

ram á Ordem de S. Domingos, não consta ao certo, mas lemos
por sem duvida que seria depois do anno de 1224, em que a fa-

ma da santidade do Padre D. Sueiro Gomp7, primeiro prior pro-

vincial da Ordem dos Pregadores em Hespanha, se entendia já
por todo este reino de Portugal, e depois do mosteiro de Chellas,

ser reedificado e accrescentado era edifiiMos pelo bispo de Lisboa
D. Sueiro Viegas, o qual estando em Roma, teve grande conhe-
cimento com o padre S. Domingos e com seus santos e primei-

ros companheiros, dos quaes era um o padre D. Sueiro Gomez,
que veio a Portugal. A este pois devia o bispo de entregar o mos-
teiro de Chellas, assim por ser discípulo do padre S. Domingos,
como por ser cónego regrante de Santo Agostinho.
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Na casa chamada dos mortos ha uma sepultura com
o seguinte epilaphio:

S.* da muito exemplar religiosa a M.* (sic) do Lado

que sendo de 81 annos de edade e a mais anliga doeste

E d*este tempo começaram os religiosos de S. Domingos a ler

cuidado d<> mosteiro de nosi^as coDegas á imitação do que o Sum
mo Poniillce Honório 111 fez nos mosteiros de Roma enlregan

do -os ao padre S. Domingos.
Dondt» leve origem o modo de confirmação com que são con

firmados os priores geraes e provinciaes da Ordem de S. Domin
gos. que é na forma segumle:

Con(irmu-te in G^^neral-m lotius Ordinis Praedicatorum et tra

do libi curam Munalium Ordinis Saocli Augu^tini.

Por freiras e ainda pnr conegas de Santo AgoMinlio quero pa

dre chronista fr. Luiz de Sousa se emendam as freiras deS. Do
mingo'j, como o escreve no livro I da Historia de S. Domingos
capitulo XXV. . . No que lotalmenie se engana o dito chronista

porque antes enirt^ gente curial e estylo da Camará Apostólica

por Ordem de Santo Agostinho absolutamente nomeada se enten

de pómenie a Ordem dos cónegos regrantes.

E se só por guardarem as freiras dominioicas a regra de S

Agostinho lhe pôde convir o nome de conegas de Santo Agostinho

o mesmo se dira de ioda. as mais religiosas de diversas Ordens
que guardara a mesma regra Augusliniana, como são n'este rei-

no as freiras de Santa Mouia da correa, as freiras deS. Jerony-

mo, e as freiras de S. Juão de Malta e outras, o que será grande
absurdo dizer se.

Nem os exemplos que o mesmo chronista dominicano traz em
contirniaçào d'esia saa nova opinião lem força alguma, antes pro-

vam o contrario do que eile pretende; porque o mosteiro das do-

nas de Saniartm e o das freiras de Corpus Chrií^ti de VillaNova
do Porto foram em .«eus princípios de conegas de Santo Agosti-

nho, aquelle prelado por duas religiosas conegas de Chellas; e

este por uma senhora illusire por nome D. Maria Mendes Pelita,

lambem para conegas de Sado Agostinho •

O caso é queosdominicos nenhum caso fizeram posteriormen-
te do convento de Chellas, pois fr. Lucas de Santa Calharida na
quarie parte da Historia á>' S. Domingos, impressa em Lisboa do
aoQo de 1733, passa em claro um tal mosteiro.
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convento falleceu em 17 de fevereiro de 1670 homa
segunda feira das nove para as dez horas da noite hum
dia 5 horas antes da hora em que nasceu.

Perto d'esle sitio vêem lindos quadros de azulejo re-

presentando a Paixão de Christo e as luclas do Anjo S.

Miguel.

Na Crasia velha lemos:

Esta obra e dormitório mandou fazer a madre D. Ma-

rianna de Castro, sendo prioreza d'este mosteiro. Co-

meçou-se a 9 de junho de 1664 e acabou a 19 de se-

tembro de 1665 e n'este dia se passaram para elle as

creadas d'este mosteiro M annos completos no mesmo
dia que se havia queimado tudo o que se refere n'este

letreiro para maior gloria de Deus e memoria das reli-

giosas que adiante forem d'ella saberão as verdades. So-

li Deo Honor et Gloria.

Algumas janellas, que por aqui se encontram revelam

remotíssima antiguidade.

IN'uma lapide lemos: Era de 300 tresentos em que

este convento teve principio das Virgens Vestaes CCC.
Sobre uma sepultura com brazão lemos:

Aqui jaz dona Maria Dalencastro, prioreza que foi

d'este mosteiro de Cheias faleceo na Era de mil e quin-

hentos e quarenta e ires.

N'outra : Aqui jaz dona Beatriz Dias — falleceo na era

de mil quinhentos e vinte hum.
N'oulra : aqui jaz dona Maria Pereira prioreza que

foy d'este mosteyro de Cheias e faleceo na era de 1539.

N'esta mesma claustra está outra campa muito antiga

com uma figura de freira já muitissimo gasta, e um
epilaphio do qual quasi nada se pode ler.

No Coro debaixo da egreja ha também as seguintes

sepulturas:

N'esta sepultura está D. Filippa de Alaide que fale-
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ceo prioreza d'este convento de Cheias na era de 16o I

a 22 d'abril.

N'esta sepultura está o corpo de D. Maria da Silva

que reformou este mosteiro e foi prioreza n'elle qua-

renta e dois annos. Faleceo a 21 de janeiro de 1859.

Pede por amor de Deus huma Ave Maria.

N"esla sepultura está o corpo da madre Isabel dos

Anjos. Faleceo a 18 dias do mez de maio da era de

1638.

Aqui jaz a madre Filippa do Espirito Santo. Faleceu

a IG de janeiro de ICil.

N'esta sepultura está o corpo de D. Juliana de No-
ronha que governou este mosteiro dez annos e três ve-

zes que foi prioreza d'elle. Faleceo a 18 de maio na

era de 1038 annos.

A egreja é revestida de bons azulejos representando

santos da Ordem dos Cónegos Regrantes.

N'um ladrilho das Cosinhas velhas vê-se um tijolo

com a data de 1790.

É grande o numero das cosinhas, pois as freiras n'ella

faziam doces, em que negociavam.

No topo da sala, que serve para aula de Instrucção

Primaria acha-se um painel com o retrato d'el rei D. João V.

Á entrada da porta principal por debaixo do alpen-

dre, veem-se estas letras:

A D M. (No anno millessimo do Senhor).

Por detraz do altar na capella mór lê-se o seguinte:

Ao S.*"" Sacramento huma escrava sua dedica esta

obra em o fim do anno de 1690.
Na sachristia ha também um letreiro em latim bas-

tante gasto.

Na Cerca encontra-se a seguinte legenda em azulejo:

Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Gloria in ex-
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celsis Deo. N'esle logar esteve o Saniissimo Sacramento

em Sacrário quando por occasião do grande terremoto

do primeiro de novembro de 175o veio a Communi-
dade para a cerca onde esteve dois annos e :28 dias e

no mesmo logar se dizia Missa, se administravam sa-

cramenlos, professaram duas religiosas, e se resavam

os officios divinos, e se conservou n'elle o S. Sacra-

mento até 13 de julbo de 1756 em que foi para a egreja

já reparada da ruina, onde tornaram a ir oCQciar pelo

tempo que ainda se conservarão na cerca, e para gloria

do mesmo Senhor, e que em todo o tempo seja lou-

vado em o mez de 1765.»

Por cima d'esla memoria está nos azulejos represen-

tada a adoração dos pastores ao Menino Jesus.

Na mesma Cerca, no cimo, junto do bosque: Quem
mandou metter esta vinha foi a Senhora D. Antónia

Joaquina, sendo cerqueira, no anno de 1798.

Também n'esta cerca se vê um muro revestido d'azu-

lejos representando passagens da vida de Santa Maria

Magdalena, de Santo Agostinho e da Paixão de Ghristo.

A egreja tinha 6 capellas, mas ha pouco fizeram (creio

que não mui sensatamente) uma outra para o Senhor

dos Passos.

No quintal da Sachristia estão os tão famosos gryphos

de que logo fatiaremos. Fr. Luiz de Sousa, talvez por

ser este o primeiro convento portuguez de que tracta

na sua beliissima Ghronica Dominicana, não perde en-

sejo para exaltar as virtudes de suas habitadoras.

Diz que: «sua doutrina foi sempre correndo de mão
em mão com notável aproveitamento; e lançando por to-

das as idades um cheiro de virtudes excellentes, como
mistura de materiaes aromáticos confecionada de boa

mão, que por muito antiga não pôde perder a viveza da

primeira fragrância; perseverou e chegou até o presen-
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te em grande numero de Religiosas*. E ainda que nos

escondeu e apagou a memoria de quasi iodas quem tu-

do acaba e desbarata, que é o curso dos annos, temos

com tudo indícios mui certos de seu grande valor, no

de al^Miinas que em nossa idade e de nossos pais al-

cançamos.

Ardendo Lisboa em peste, nnnca jamais n'aquelles

claustros se experimentou nem sentiu ar contaminado.

Assim não ha lembrança que as freiras em tempo al-

gum desamparassem a santa clausura.

Entrando o duque d'Alba em Lisboa noannode 1580

acompanhado de um luzido exercito por terra e grossa

armada por mar, sem mais repugnância que um leve

recontro que teve nos muros d"ella com poucos homens,

faltos de força e armas e muito mais de conselho, não

duvidou contra toda a lei de boa guerra entregar á cu-

bica e fúria dos soldados, que quasi não tinham arran-

cado espada, tudo o que havia fora dos muros a ires

legoas á roda da cidade.

Havia muitas casas de Religião. Como entre catholi-

cos, mandou todavia acudir com guarda ás mais notá-

veis. Ficou a nossa Chellas ou por distante, ou por me-
nos conhecida sem nenhuma. Encheu a egreja a gente

das quintas visinhas: e os claustros e oíiicinas o que
cada um tinha de mais preço. Entrando a primeira noite

e crecendo com ella o terror do que se esperava, to-

maram as religiosas a cargo passal-a em vigia por não
serem colhidas de improviso.

Eis que entre as onze 8 a meia noite sentem que se

picava o muro da cerca. Esperta-se toda a communi-
dade, acodem á parte, d'onde soava a obra. Havia já

Historia de S. Domingos, liv. I, cap. 26.
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um agulheiro feito, que se via por elle a claridade d»
Lua da outra parle. Dão-se por perdidas, correm á por-

taria e ao coro pedir favor a Deos e aos homens qua
havia. Sairam logo alguns fora, mais para atalayar ou
escutar o que se fazia, que pêra remedeadores do darano

que se linha por certo em tal tempo.

Mas tornaram logo cheios de novo medo, referindo

por maior mal, que vinham cercando o mosteiro uma
grossa esquadra de cavallos.

Não faltaram outros atrevidos, que quizeram dar fè

do que estes aíBrmavam, e cootaNam vinte cinco lan-

ças, que todos, sem faltar um, cavalgavam cavallos

brancos, e vestiam sobre as armas marioles brancas.

E o que mais espantou, notaram que sem parar foram

dando voltas ao mosteiro e com tanto silencio, que nun-

ca se senlio, nem poude colher palavra de entre elles:

e durou o passeio sem outro effeito atê ás três despois

da meia noite.

O mal que se temeu de tanta gente junta, como
maior, fez esquecer o menor dos que aportilhavam a

cerca. Mas succedeu, sem se saber como, que cessou o

rumor dos instrumentos que a balião.

Amanheceu o dia seguinte, foi dando com a luz tre-

goas ao medo da noite, e lugar a se fazerem discursos

do que n'ella se vira.

Assentavam todos que a cavallaria era do exercito, &
viera mandada para guarda do convento, pois d'ella não

resultara damno, mas antes fugiram os que rompiam o
muro,

N'este ponto chegou recado em nome do duque, com
desculpas de não ter mandado acudir áquella casa, ofiíe-

recendo fazel-o logo, como de feito mandou.
Foi a resposta das madres cheia de agradecimentos

da offerta presente, mas maiores da obra da noite pas«
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sada; a qual sendo contada aos mensageiros, e depois

no exercito: foi ouvida com mar;«vilha.

Porqne em todo o campo, segundo affirmavam, não

havia tíri cavallos brancos repartidamenle: quanto mais

juntos em uma só companhia.

D'onde nasceu darem por certo, assim as Religiosas,

como os visinbos, que foram presentes, que os 25 ca-

valleiros eram os seus marlyres, que tiveram cuidado

de as vir defender e guardar: e fundavam a verdade no

numero, nas cores, e no eífeilo.

No numero, porque faltava n'elle um só para 26, o

qual não era razão apparecer em tal babito (isto diziam

por Santa Natália).

Nas cores, porque taes são as com que assistem os

martyres diante do throno divino, depois que lavavam

suas roupas no sangue do Cordeiro.

A madre D. Maria da Silva, que governou esta casa

42 annos, que foi todo o tempo que viveu depois de uma
vez eleita. Tal era a sua vida que dizia por ella el-rei

D. João III. que se fora possível repartir D. Maria por

muitos mosteiros, só com isso os dera todos por mui re-

formados. *

A madre soror Brites da Paixão, tinha vivido muitos

annos com grande opinião de santidade, e acabada sua

carreira com íim semelhante no anno de (J03. Sabia-se

que até a ultima doença de que acabou, fora sua cama
uma cortiça acompanhada de pobres mantas, e por ca-

beceira um madeiro secco, que depois de longos dias,

trocou em uma almofada de lã, mas tão embutida e du-

ra que quasi não ficava menos penosa para a cabeça. ^

» Id. id. Bemfica, 1623, foi. 60, v.

2 Id. id. id. íol. 61. V.
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Jejuava a pâo e agua todas as sextas feiras do anoo, e

na quaresma ajuntava as quartas feiras; e todo o mais
tempo de quaresmas e adventos, passava com legumes
sem outro mantimento. Sendo muito caritativa e piedo-

sa com todas, seguia um aperto estranho de pobreza

comsigo; porque possuindo com licença uma terça gros-

sa, Ioda dispendía em esmollas, nada em commodidade
ou alivio seu. Assim quando veio a fallecer, não se lhe

achou na celta, mais que uma pobre cruz de pau. O
vestido que tinha, era somente quanto pedia a necessi-

dade para se mudar e lavar, sem peça de guarda ou de

sobejo. Conformando-se com seu nome era devotíssima

da paixão : e foi o Senhor servido pagar-lhe a devoção

com a levar para si no dia da exaltação da santa Cruz

e como lhe dar a sentir nos últimos dias da vida

em pés, e mãos, e coração umas gravíssimas dores

que sendo recebidas por ella com grande paciência, af

.firmava que sem auxilio divino era impossível atural-as

Veio a abrir-se a cova em que fora sepultada para ou
iro enterro, alguns mezes depois.

Eram passados ao justo dezenove annos do enterro

da madre D. Maria da Silva, e não havendo mais que
cinza de todo o despojo mortal, achou-se o veo preto,

salvo da corrupção, e como cosido com a caveira.

Fr. Luiz de Sousa, falla-nos ainda da madre sor Fi-

lippa do Espirito Santo, que falleceu com 85 annos de
idade em 1617, havendo-se entregado a todas as pena-

lidades e rigores voluntários. Por longos annos sua ca-

ma foi uma cortiça com duas mantas grossas, e a almo-

fada um madeiro roliço envolto n'uma toalha. No servi-

ço da Cummunidade não havia religiosa que mais tra-

balhasse; incansavelmenie fazia lodos os olTicios, já sa-

christã, já escrivã, tangedora e cantora continua; já mes-
tra de noviças, vigaria e porteira; para cada cousa d'es-
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tas parecia que só nascera. Tal era seu lalenlo em tudo.

Aconteceu !ouval-a uma religiosa em certa occasião e

nomeal-a por santa. Assim se oflendeu como pudera fa-

zer ouirem de uma grande alTronta, e cheia de espirito

não dilatou tomar a vingança em si do juizo alheio,

dando com a sua própria mão duas bofetadas com tal

força, que lhe ticaram os dedos assignalados nas faces,

e pelo contrario, succedendo outro dia, tratarem-na mal

de palavras fera em hora que rezava por um livro es-

tando em pê) não somente manteve silencio, ouvindo-se

aÉfronlar, mas poz os joelhos em terra, e foi continuan-

do sua oração sem fazer movimento, nem mostrar sen-

timento. Falleceu em 1016 com 84 annos de idade.

E termina o grande chronista dominicano a historia

d'este mosteiro, por estas dulcíssimas palavras : «Con-

cluamos esta memoria com o que d'ella se fica colle-

gindo, que são duas cousas. A primeira que faça o lei-

tor juizo d'esta casa, segundo as regras dos bons des-

cobridores de minas d'ouro, os quaes dão por certo si-

gnal de riqueza nas entranhas da terra, quando as mos-
tras supertíciaes são de metal fino. A segunda é i^ue

saibam as religiosas d'ella, que todos estes bens devem
á doutrina e santidade d'aquelle grande espirito, que

Deus foi servido dar-lhes por seu primeiro mestre e fun-

dador, que foi nosso glorioso patriarcha S. Domingos.

Se porem o nome de freiras laes passaram á immor-
talidade, deveram-no aos escriptos de fr. Luiz de Sou-

sa, mais duradouros de que tábuas de bronze. Uma
mulher, porém, houve, que estando residindo em Chel-

las, não careceu do grande chronista dominicano para

ter um nome immorredouro. Todos sabem que fallo da

niarqueza d'Alorna, e ninguém irá a Chellas, sem que vá

visitar n'aquelle mosteiro a casa em que esteve encer-

rada a grande poetisa portugueza.
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Aos 8 aonos d'idade vio-se reclusa em Chellas na
companhia da sua mãe e de sua irmã D. Maria d'Al-

meida. Seu pae, porém, tinha sido lançado no forte da

Junqueira, por suspeitarem de que tivera conhecimesto

do attentado da noite de 3 de setembro de 17o8. *

Onze annos ainda ella contava, quando sua mãe muita

doente com um ataque de nervos, que lhe tomava os

movimentos, e precisando escrever a seu marido encar-

cerado, notou em sua filha qualidades que, apesar

dos poucos annos, lhe inspiravam coníiança, e a chamou
ao pé do leito em que se achava. E mostrando-lhe umas
tiras de papel, Iodas escriptas de encarnado, lhe disse:

—Minha filha, conhece esta letra?

— Parece-me a letra de meu pae.

— Cora que é escripta?

— Parece-me que é com sangue.

— Pois bem, é sangue de meu pae. E se minha fi-

lha revelar, que vio estes papeis, esle sangue, o meu,
e o de minha filha correrá. Preciso escrever a seu pae,

e só minha fiiha è que lenho para me ajudar.

Dahi em diante ficou a menina de onze annos encar-

regada de toda a correspondência, sobre maneira inte-

ressante.

Quinze annos tinha ella apenas, quando succedeo

perder-se uma das cartas de seo pai. O suslo e aíílição,

em que ficou por esta perda suscitou-lhe a idea de que

só tomando o habito de freira poderia reparar esta cul-

pa involuntária. Alcançou para isso os votos das reli-

giosas, e para fortificar-se na resolução que assiai to-

mara, fez os clamados Exercidos Espirituaes de Santo

Ignacio, que, em logar de serem de dez dias, segundo

1 Obras poéticas da maraueza d'ÁlorDa. Lisboa 1844, vol. I,.

pag. XV.
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a pratica de então, foram de vinle dias, por devoção

da penilenle. Mas ao fim delles, confessando-se dO P.

Fr. Alexandre da Silva, que depois foi bispo de Malaca,

bem longe de ajuilal-a em seu propósito, este lhe acon-

selhou que ouvisse a marqueza sua mãe, e lhe beijasse

a mão, porque em tão poucos annos não devia seguir

somente sua vontade.

Perdido este pensamento da pouca edade, continuou

seus estudos na edade de 10 a 18 annos, cultivando

com elles seus talentos naturaes, e começaram a cele-

brar-se e a ser muito conhecidas algumas das suas

composições mais elegantes.

Estavam naquelle tempo muito em moda os chama-

dos Outeiros, pela Corte, e particularmente nos conven-

tos, e alem dos Sócios da Arcádia, havia muitos poetas,

entre os quaes se distinguia Francisco Manoel do Nas-

cimento— o Filinlo Elysio.

Este e os seus amigos começaram a encaminhar-se

para Chellas, repetindo ahi os seus versos, e pedindo

motes ás freiras, esperando nessas occasiões encontrar

esta senhora, e ouvil-a nalguma grade.

Em eíTeito appareceo, brilhou e cunfundio alguns dos

seus admiradores. Data dahi o nome de Alcippe, com
que elles a celebraram, e com que ficou sendo conhe-

cida entre os poetas portuguezes, assi:n como pelo de

Daphne sua irmã D. Maria d'Almeida, depois condessa

da Ribeira. E data desse tempo o que lhe aconleceo

com o arcebispo de Lacedemonia, por ordem do qual

esteve dois annos reclusa na sua cella, não podendo
sahir senão por sua ordem e chamamento, para vir-lhe

fallar á grade.

Era uso permitiido e tolerado em todos os conventos,

quando alguma senhora, freira ou secular se achava

gravemeotô enferma, e a queria visitar um parente
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sem suspeita, como pai, irmão ou filho, tomar este o

legar de um dos creados do convento, e conduzir á cel-

la da senhora enferma qualquer cousa que por outra

pessoa não pudesse ser levada.

Acbava-se a marqueza mãe muito doente, e vinha

para falar-lhe seo filho depois marquez D. Pedro. Sua

filha veio á portaria, e achando alli o aguadeiro com o

barril, fez com que seo irmão o tirasse ás costas, e as-

sim fosse dar essa consolação a sua mãe. Mas como es-

ta senhora era uma presa d'Estado, fez isto grande im-

pressão, e foi denunciado ao arcebispo e veio este

fazer-lhe um grande sermão sobre o rompimento da clau-

sura, obrigou-a a não sahirda sua cella, e determinou-

Ihe que cortasse os cabellos, e vestisse de côr honesta.

Como a cella d'Alcipe se communicava por dentro

com a de sua mãe, obedeceo ella em quanto á sua re-

clusão : mas no mais duvidou obedecer, por isso mes-

mo que ninguém de fora do convento apparecia. Pas-

sados poucos dias voltou o arcebispo a ver se era

obedecido. Chamado Alcippe á grade, appareceo no

seo costume antigo.—Não lhe disse eu que vestisse de

côr honesta ? (lhe disse o arcebispo) Não lhe disse eu

que cortasse os seus cabellos?— Como não sou religiosa

(lhe respondeo Alcippe) só de meo pai ou de minha

mãe posso receber uma tal ordem.— Deixe estar, que

eu direi ao Senhor Marquez a sua desobediência. — A
meo pai?— Não me falle em seu pai; do senhor marquez

de Pombal é que eu lhe fallo. Ao que Alcippe retorquio

com lodo valor que dá a consciência da própria digni-

dade, repelindo-lhe dois versos que então muito a pro-

pósito lho occorreram duma tragedia de Coreille

:

Le cceur iVEléonore est trop noble et írop franc

Pour craindre ou respecler le bourreau de son sang.
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E ainda que, o arcebispo não gostasse muito da

lembrança, com (udo respondeo lhe

:

Está bem! Está bem! Cumo não ha de sahir desta

clausura, tanto importa que ande vestida de preto, como
vestida de encarnado. A edade de Alcippe, que então

era de pouco mais de \S annos, lhe foi desculpa nessa

occasião. E é a este facto e ás suas procedências que
se refere a bella ode de Francisco Manoel do Nasci-

mento:

Não esperes, formosa e meiga Dap/me, dirigido á

irmã de Akippe.
Ainda se passaram alguns annos, que chegaram a

dezoito e alguns mezes, de estudo, de saudade, e de

tormentos ao pai e á Olha, em Chellas e na torre de

Belém.

Até que fallecendo el-rei D. José se abriram as por-

tas dos cárceres, e a tantos que se julgavam criminosos

se deo a consolação de tornarem aos braços dos paren-

tes e amigos. Num dia, que ficou sempre assignalado,

chegou pela meia noite a Chellas o pai de Alcippe, já

não como um gentil cavalheiro de 25 annos, que nessa

edade linha entrado para o forie da Junqueira, mas com
um semblante macerado pelos padecimentos de uma
prisão tão dilatada e rigorosa.

O marquez voltou então para Lisboa com sua mu-
lher e filhas.

Foi grande o numero das poesias que Alcippe com-
poz no convento de Chellas, e entre ellas a se-

guinte :

Escuro Ceo, cravado de diamantes.

Onde o leite de Juno em soltas gotas

Reluz desde essas plagas tão remotas

Té aos cibos dos térreos habitantes:
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Se o reflexo dos astros scinlillantes

Tão longe, dividindo os ares, brotas,

Saidos das eniranbas minhas rotas

Cheguem la meus suspiros anhelantes.

Tu que reges o mundo auclor de todo.

Ouve o aspérrimo som d'esta cadêa,

Envergonha com elle o Fado rudo.

Manda cá abaixo alguma Semidéa,

Não Mercúrio, nem Hercules membrudo;
Se quizeres soltar-me, manda Astréa.

Resta, apenas, dizer algumas palavras acerca d'esses

antigos vestigios que lêem dito haverem pertencido a

um mosteiro de Vestaes.

Grandes jorros de luz não podem apparecer acerca

d'um tal assumpto, mas é certo que o prussiano Húb-

ner, authoridade competente, não argue de falsas as

duas seguintes lapides, das quaes faz menção nas suas

Inscripções Romanas de Portugal e Hespanha, impressas

em Rerlim.

Â pag. 31 falia d'aquella que se encontrou no dia 18

de março de 1G08, e que foi copiada da forma se-

guinte :

GRAVIO CIGALO
REG

ADIL
ANN. XXVIIII.

Hubner, porém, não acceita esta interpre ação, e man-

da que a lapide se leia do seguinte modo:
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C. gAVIO. C. f CAL
REGío

AEDILt
ANN. XXVIIII *

A pag. 33 falla-nos o mesmo celebre Hubner d'uma

outra em Chellas no pateo da Quinta da Bella Vista, la-

()ide que linha os seguintes dizeres

:

U. M.

IVLIAE. LABERNARIAE
ANN. XXXVII

C. IVLIVS. SILVANVS
IVLIA. GLAVCA
PAUENTES

Nas Noticias Archeologicas de Portugal, pelo mesmo
Hubner, e vertidas do allemão pelo sr. Tilo Augusto de

Carvalho, embora uma tal versão haja sido atlribuida a

Augusto Seromenho, e incorporadas no Tomo IV, Parte

I, das Memorias da Academia Real das Sciencias de Lis-

boa, Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Relias Lel-

iras ', diz-nos que devem ser mencionadas as inscripções

que foram applicadas na construcção do mosteiro de

Chellas, e que em Chellas ainda se conserva a lapide

de um tumulo christão do anno de Ci4.

Esta lapide foi do seguinte modo copiada no Archivo

Pitioresco.

' iQscripiiones Romanae consilio el aucloritate Academiae Lit-

lerarum R-^giae Borus^icap, paor. 31.
2 Nova série. Tomo IV. Parle I, pag. 17.
^ AuQo de 1854, pag. 376.

VOLUME 111 22
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A R U
DEPOSITIO

BONÉ MEMORI-
MARTVRI D

FELICIS DECEM
IDIBVS ERA

DCCIÍI

E' uma pedra de forma circular de mármore averme-

lhado, e acha-se quasi partida pelo meio. *

Ainda ha outra pedra, também de forma redonda^

embebida na parede tanto esta como a antecedente, mas
d'esla segunda restando tão somente a metade superior

do seguinte modo

:

DEP
' SITIO BONÉ ME-

MORIA F CETIS

Era esta inscripção relativa vos martyres Santo Adrião

e seus companheiros.

De modo que a egreja de Chellas pertence ao nume-
ro das rarissimas que em Portugal possuem recordações

do tempo dos godos,

As relíquias dos martyres padroeiros do convento,

foram tiradas das suas caixas de mármore em 1604 e

sendo meltidas em 26 meios corpos de santos, obra de

boa esculplura, que mandou fazer a prioreza D. Luiza

de Noronha, trasladaram-se para dois altares collateraes

da capella-mór, ficando cada um guarnecido com treze

corpos.

í A vida de S. Félix acha-se na Historia Eceiesiastica da egre-

ja de Lisboa por D. Rodrigo da Cunha, foi. 57, v.
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Na do lado da epistola, dedicado a Santo Adrião,

acham-se as relíquias d'este marlyr, de Sanla Nathalia,

e de mais onze companheiros. Judo d'esle altar veem-

se duas lapides com as seguintes ioscripções

:

Este convento é de conegas regrantes de Santo Agos-

tinho... Cjá se fallou amplamente acerca d'esta inscri-

pção).

A outra é do theor seguinte

:

Fidelíssimo ac invictissimo XRl DNI Martiri Adriano

el Naialie, uxori ejus aliisque undecím sociis, qui sub

Maximiano vario lornienlorum genere occubuere, quo-

rum corpora ante Alphonsum primum Porlugaliae Re-

gem bio quiescunt, boc altare dicalum est.

No altar do lado do Evangelho, consagrado a S. Fé-

lix, estão as relíquias d'este Santo, e dos seus doze

companheiros.

Acham-se junto d*elle duas lapides, com as seguintes

inscripções.

Esta capella se reedificou em tempo do iilustríssimo

senhor D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa, pre-

lado d'esta casa, com cujo governo foi sempre admi-

nistrada antes dos reis de Portugal, como se vê de um
cippo feito na era do S. de mil, e das armas de el-rei

Wamba, que repartiu os bispados em Hespanha, o que
tudo se achou n'esta reedificação, com ruínas de um
cães de enxelharia, onde desembarcaram estes santos

martyres, por este valle ser vau.

Na outra lapide lê-se:
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Beatíssimo Xri Dni Marliri Felici Diácono, aliisque

XII Marlyribus qui impiorum gladio sub DiocleciaDO

occubueruDl, quorum corpora hic jacenl, anle Alphon-

sum I Porlug, liegem, hoc allare est dicatum.

O leitor já farlo de ver Chellas, e um pouco duvido-

so acerca da veracidade d'algumas lendas, trata de sair,

6 a poucos passos encontra o cruzeiro á sua direita,

obra não digna d'especial menção lendo em duas bases

do pedestal duas inscripções latinas não dignas d'es-

pecial memoria, mas cujos caracteres pertencem ao

século XVII ou xviii.

Seguem-se depois hortas d'um e d'outro lado, e em
seguida uma azinhaga que vae direita á rua do Sol,

bifurcando-se com outra que se dirige ao Cazal dos La-

drões, quinta dos Embrechados, e Alio do Pina.

Continuando pela mesma eslrada de Chellas, d'esle

lado direito tem algumas hortas e um pequeno palácio,

ha pouco renovado, que foi construído por um tal Che-

risanto, que fica fronteiro e quasi debaixo duma mon-
tanha, quasi a prumo, que deita para umas terras e

olivaes.

Continuando pelo mesmo lado seguese a antiga fa-

brica de chitas, que foi de Joaquim Pedro Xavier, de-

pois, servindo para o mesmo mister, de Francisco da

Silva Pinto.

Passada a fabrica ha outra pequena azinhaga, que
rodeia o terreno da dita fabrica, e vae entroncar com a

eslrada, de que se fez menção no caminho que bifur-

cava com a estrada dos Embrechados, e uma pequena
povoa denominada rua do Sol, que vae tornear no Alto

de S. João, junlo ao caminho da Penha.

Seguindo outra vez a mencionada eslrada de Chellas,

á direita ha umas pequenas casas e um olival; e, em
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seguida a quinta denominada da Raposeira, que depois

lhe tica contigua, separada por um muro da quinta que

foi de Carlos Chalillon, e hoje pertence a Joaquim de

Oliveira.

E em continuação ha uma moradia de casas, até che-

gar a um pequeno qninial da antiga Borda d'Agua, no-

me popular duma mulher, que tinha logar na Praça da

Figueira, e quintal que se perde uo muro da circumval-

lação de Lisboa, que vae na direcção no Alto do Vare-

jão.

Passada esta estrada segue-se o muro da quinta até

ás porias da cidade, quinta chamada do Manique, hoje

conde de S. Vicente.

Ksie sitio é bastante melancólico e tristonho.

Vindo de Chellas encontrámos á esquerda o se-

guinte:

1." 3 ou 4 hortas a seguir, não possuindo ellas cou-

sa alguma digna de especial menção.
:!.° Uma azinhaga denominada — O Caminho de Chel-

las. com um pequeno bairro de moradores
3 ° Segue-se a quinta denominada da Macieira, que

termina n"outra azinhaga denominada de Santa Calha-

rina.

4.° Apoz vemos uma pequena horla e casa de habi-

tação.

5.° Em seguida a montanha, de que já se fez menção,
defronte da casa chamada do Cherisanto.

(i."* Morla e umas casas antigas, hoje renovadas, que
pertenceram á Mizericordia de Lisboa, onde antigamen-

te eixsliu uma fabrica de chilas de António José de Bri-

to, e hoje está montada uma fabrica de lãs.

7.° Segue-se um palácio muito antigo, em parte do
qual está montada uma fabrica de tecidos de lã, per-

tencentes a Francisco Garcia, hespanhol.
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Esta fabrica é vantajosamente conhecida, tem obtido

varias prémios e dá trabalho a cento e cincoenta em-
pregados.

Tem esta fabrica 2 motores a vapor, e um lavadou-

ro cylindridico authomatico, que importou em 16 con-

tos de réis.

8." Segue-se uma horta pertencente aos herdeiros do

visconde da Arcada, e em continuação uma pequena

moradia de casas, que terminam na azinhaga denomi-

nada da Amorosa.
9.° Para além d'essa azinhaga ha uma pequena casa

apalaçada de dois andares n'um terreno, que pertenceu

á marqueza de Niza.

Foi esta casa fundada por seu secretario Peppe, a

quem a marqueza cedeu o terreno para ali estabelecer

a sua morada, fora do palácio, por causa das dissen-

ções que teve com o joven marquez seu filho, que dis-

parou um tiro de pislolla contra Peppe, tiro que não

acertou.

Esta casa, onde residio Peppe, foi mais tarde residên-

cia do grande Almeida Garrett, depois d'um bispo de

Castello Branco, bispo que era muito visitado pelo du-

que d'Avila.

Mais tarde foi residência de Carlos José Caldeira, ibé-

rico de força maior, a quem o povo em certa occasião

quiz da ponte dos vapores ao Gaes do Sodrè deilar ao

rio.

A collina direita do valle de Ghellas apresenta uma
soberba perspectiva, e taes vistas que dizem alguns

trazerem ellas á lembrança os cantões da Suissa.

Na collina direita do referido valle, por detraz d*uma
propriedade urbana ali existente, junto a um montículo,

que descae para o poente, no fundo d'um olival, a um
recanto da mesma propriedade, antigamente estava uma
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porta, que dava servidão para o palácio do marquez

de Olhão, e que foi mandada fechar pelo seu proprie-

tário um fulano Ânthero.

O referido recanto era de 1830 a 1832 o ponto de

reunião onde, munidos da respectiva senha, se junta-

vam os porluguezes que pretendiam ir para o Porto,

por occasião do cerco d'esta cidade.

Havia por aquelle tempo umas estreitas escadinhas

de pedra junto ao cães denominado de D. Gastão, e ali

os iam buscar os guias para os embarcarem, servindo

de senha estas palavras: Alto do Anthero.

No principio do corrente século era muito afamada e

concorrida a horta do Lavrador, na estrada de Ghellas,

cuja entrada flcava por debaixo das ruinas do palácio,

de que já se fallou cognominado do Chorisante.

Era mui frequentada pelo grande poeta Bucage, que
para ali se dirigia com grandes ranchadas d'amigalho-

tes. E dizem que ao ver marido e mulher comerem to-

da a sellada que estava dentro d'um grande alguidar

fizera os seguintes versos:

Levou um livreiro a dentes

D'alfaces todo um canteiro

E comeu sendo livreiro

Desencadernadamenle

Porém eu direi que mente
A quem n'isto reparar,

Pois trabalhou como um mouro:
Que o metter folhas em couro

Também é encadernar.

Além d'esta horta eram lambem mui frequentadas a

Horta das Canas, e a do Borda d'Agua.
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A Camará Municipal de Lisboa em julho de 1841 de-
cidiu que se fizesse a estrada de Chellas acceilando os

donativos e auxilies fornecidos por alguns indivíduos

para o dito fim, sem prejuízo das outras obras d'este

género que tinba determinado. *

Segue-se parte do muro das hortas do marquez de

Niza, e d'ahi por diante o muro do Âsylo de Maria Pia

até ao largo da Cruz da Pedra, onde estão as portas

pertencentes á circumvailação, as quaes nos introduzem

em Lisboa.

E', porem, muito possivel que o leitor ainda ache

cedo de mais para entrar na capital, e queira alargar

seus passos até ao cemitério do alto de S. João, para

ali se recordar dos que já não existem, e também para

philosophar um pouco acerca das cousas da vida.

Observa, portanto, o seguinte:

\.° Enfiando pelo caminho chamado da Cruz da Pe-

dra vê, poucos minutos depois a chaminé d'uma gran-

de cervejaria, e caminhando por entre muros de quin-

tas, de repente se lhe appresenlam á vista os fúnebres

cyprestes do cemitério matizando as alvas paredes da

capella do Alto de S. João e a cantaria dos túmulos.

Mas alguns passos antes de chegar á estrada d'este

cemitério vê á sua direita uma porta que revela muita

antiguidade.

E se fôr curioso e observar bem, ha de ver que lá

para os lados de Chellas ha vestígios d"oulras duas por-

tas, que parece lerem alguma relação com esta que pre-

sentemente está vendo da estrada.

Pois ha duas tradições relativas a esta porta, a pri-

^ Synopse dos principaes actos admioistralivos da Gamara Mu-
nicipal de Lisboa do anna de 1841. pag. 25.
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meira que fazia ella parte (rum passadiço, pelo qual um
rei de Portugal ia a occullas conversar com uma fidal-

ga por nome D. Bernarda, e que d'esles amores pro-

vieram os ascendentes do visconde de Fonte Arcada, ao

qual pertencia um lai palácio na estrada de Chellas, pa-

lácio que revela muila antiguidade, e onde mora actual-'

mente o filbo do proprietário da fabrica de tecidos de

lã, por nome Garcia.

O que é certo é que d'aqueiles sitios tem sido re-

movida uma grande quantidade de cantaria.

São ainda hoje muito fallados os azulejos que reves-

tem as salas d'este palácio. Nada porém se pôde affir-

mar de positivo acerca de laes amores:
"2." Porque também ha quem diga que taes arcos e

cantaria pertenciam a um aqueducto.
3.° Porque os livros de genealogias pelo menos os

que por mim foram consultados, nada dizem a tal res-

peito.

4.° Porque acerca d'el-rei D. João II diz a Chronica

de Garcia de Rezende:

Sendo em principe muito amigo de mulheres, depois

que foi rei, foi n'isso tão temperado e casto, que se af-

firma nunca mais conhecer outra mulhor senão a sua.

Chronica. Lisboa, 1622.

E a respeito d'el-rei D. Manoel diz nos Damião de
Góes:

«Foi el-rei mui casto e continente, nem se soube de-

pois de ser casado que tivesse conversação senão com
as rainhas suas mulheres: e em quanto foi viuvo da
rainha D. Maria, para confirmação d'isto dormiram sem-
pre em sua camará o principe e o infante D. Luiz, seus

filhos aos pés do seu leito.» Chronica: Lisboa. 1619,
cap. 84.

No emtanto é a este rei D. Manoel que o povo attri-
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boe com mais insistência laes amores. Seja, porém, co-

mo fôr, o que é certo é qae pode isto, ser um assum-
pto interessante para os estudos dos nossos antiquá-

rios.

Também ha quem diga que a amante do rei ou era

'freira de Chellas ou d'Odivellas-

O padre Chaves, loyo do Beato, contando mais de

setenta annos de edade, era um dos mais notáveis ca-

çadores do paiz.

N'este convento eram deslumbrantes as festas á Se-

nhora das Barraquinhas.

E por essa occasião havia no largo feira e arraial.

Os frades de Xabregas pelas janellas (das quaes ain-

da existem algumas) içavam mulheres mettidas em ces-

tos, as quaes levavam para as cellas.

N'esle mesmo convento era ultimamente muito falla-

do fr. António das Modinhas, frequentador de bailari-

cos, nos quaes se distinguia.

As pessoas que o conheceram asseveram que linha

uma graça extraordinária.

Era também um dos mais conspícuos frequentadores

das hortas.

N'este convento a festa mais sumptuosa era a de S.

S. Francisco.

Por occasião da exlincção dos conventos os frades de

Xabregas mandaram esconder muitos objectos de prata

em diversas cavidades abertas nas paredes da sachris-

tia da egreja da Madre de Deus.

Esta praia foi descoberta ha alguns annos.

A proci.ssão dos Santos de Chellas era uma das mais
falladas das cercanias da nossa capital.

Agora o leitor escolha: ou entrar na cidade pela pri-

meira porta que encontrar, ou seguir-me como cicero-

ne até Alcântara.
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Creio que acceita esla ultima proposta, e eis porque

o voi- acompanhar a um local que nos Iraz á memoria
o duque tlAlba e taotas calamidades para o paiz.

Siga-me até ao já tão fallado mosteiro de Santos, e

enfie comraigo pela calçada das Lages, que fica ao lado

d'este convento, podendo d'ella contemplar vasta exten-

são do Tejo.

A' esquerda erguem-se alguns prédios, e á direita

fica a quinta do conde de S. Vicente.

Encontra depois á sua esquerda a grande cervejaria,

e logo as portas da Calçada das Lages, jazendo á es-

querda d'estas a quinta dos Apóstolos, e á direita a do
Francisquinho, aquelle que já muilo perto do cemitério

do Alto de S. João se disse ter uma porta muito anti-

ga, em symetria com outras lá em Cliellas. Dentro

d'esta quinta ha uma pedreira.

Vemos logo a entrada para o cemitério do Alto de

S. João, e quasi defronte a porta fiscal n.° 3.

Olhando daqui para Lisboa, pouco mais vemos do

que os campos e quintas que por ali ha, e que explica

a tão pequena, relativamente, população de Lisboa.

Seguem-se depois outras duas porias — a l.*a do Ca-

minho da Penha e a 2.* a do Poço dos Mouros, defron-

te da qual se vê com etTeito na circumvallação um po-

ço que patenteia antiguidade.

Segue-se a porta do Caracol da Penha, ficando pou-

cos passos à direita uma fabrica de cera.

Seguem-se depois as Portas da Estrada de Sacavém,
e a pouca distancia o convent n d'Arroyos, mandado
construir pela rainha D. Catharina, filha d'el-rei D.

João IV, e casada com o rei d'Inglaterra, para n'elle

se educarem missionários para a índia. Estiveram de

posse d'esie edificio os jesuitas, e depois eslabeleceram-

se n'elle as freiras franciscanas.
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Vejamos agora umo poesia cl'uma freirinha de Mar-
villa.

Havia pastoras, ponderando o grande amor que a Za-

gaia sua companheira mostrara ao objecto de seu festi-

vo applauso.

SOMiTO

FiSB Que le parece, Aonia, esta pastora?

AoN Perguntar-te, Fisberta, isso queria.

No explicar o seu amor, viste a energia?

Aon Explicallo melhor, não vi atégora.

FisB Bem mostrou ter no peito o Bem, que adora.

Aon E' que outro amor já lá lhe não cabia.

FiSB Os olhos lhe bailavão de alegria.

Aon N'elles a Alma vem ver a quem enamora.

FisR Nada d'isso me assombra, nem me admira.

Mas sim ver que antes tão vergonhosa era,

E hoje em publico amante se declara.

AoN Pouco sabes de amor: quanto respira

Amor, he fogo, e em os olhos reverbera.

A alma, a que incende, grita, e não repara.

Pastora, que lança mão d'cm adufe, canta:

A Dios, Amor mio,

Yo voy de partida,

Allà queda el alma,

Y acá vas, mi vida.

Partido assiquedo.

Porque voy camina.

Antes mas me quedo
En tua cabauita:

Vivisse onde se ama.
Mas que oude se anima.
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Bolveré á verte

Presto, vida mia,

Pues la ausência ol alma,

Muctio martyrisa

Voyme a mis Aldeãs

Hecha Siganica,

Por dezirte a todos

Su tan buena dicha.

E agora, leitor amigo, deixemos o histórico e anti-

quíssimo mosteiro de Chellas. e voltando outra vez pa-

ra mais perto da borda do Tejo, meditabundos recor-

demo-nos do que temos lido acerca da casa conventual

de S. Cornelio, nos Olivaes * casa devida a João Bor-

ges de Moraes, sargento mór e comraendador da Ordem
de Chrislo. Para a referida casa também muito contribuiu

sua ii ulher D. Maria da Silva. Esta fez cbegar á noti-

cia do Provincial que tinham tanto ella como seu ma-
rido vontade e gosto em fazerem uma convalescença para

os frades Arrabidos na quinta dos doadores aos Olivaes,

dotando-a de tudo quanto fosse necessário para susten-

tação dos frades que n'ella assistissem, de que se haviam

de constituir padroeiros, e queriam ler a consolação

de que seus ossos ficassem sepultados entre os frades

d'esta província.

Desimou-se depois um dia para a escriptura, e na

presença do Provincial e syndico da Provincia, em casa

de João Borges de Moraes em Lisboa, presente sua mu-
lher e fllho Anionio Borges de Moraes, herdeiro e suc-

cessor do casa, em 20 de setembro de 1664 foi lavrada

DO theor seguinte:

«Que elle padroeiro se offerecia a fazer uma convales-

cença aos frades na sua quinta, que tinha na freguezia

dos Olivaes, termo da cidade de Lisboa, que algum
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tempo se chamou a Lagrimosa, e hoje se chama Nossa

Senhora da Estrella e S. João Baptista nome que lhe dá

uma ermida, que tem esta invocação, a qual tinha toda

a capacidade para servir de egreja á dita Convalescença, e

que as condições com qne a dava e fazia, eram asseguintes:

Primeiramente que elles e seus successores da di-

ta convalescença, e para isso se obrigavam a dar para

seis religiosos, que haviam de ser ministros dos frades

convalescentes, em cada um dia quinze pães de ração,

cada semana trinta arráteis de vacca, ou carneiro, e um
cruzado para o peixe de sexta feira, e do sahbado; e

a importância da vacca para peixe das quaresmas da

egreja e advento. Para as ceias vinte mil réis; dezeseis

cântaros de azeite, pipa e meia de vinho, e um quarto

de vinagre; quarenta varas de panno de linho; trinta e

seis varas de burel para o seu vestuário; uma arroba

de cera lavrada, e toda a fabrica necessária para a egre-

ja de fronlaes, vestimentas etc. e dez tostões para a la-

' vandeira. E era religiosa correspondência d'estas es-

molas, dos seus frades que fossem sacerdotes, seriam

obrigados, quando dissessem missa, depois de satisfa-

zerem ás que tem por obrigação das suas leis, a ap-

plicarern-n'as por tenção d'elles padroeiros; porque se

os estatutos as mandam applicar pelos bemfeítores,

vivos e defuntos, elles o eram com muita especialida-

de. Atém d'isto cada sacerdote convalescente lhes diria

uma missa, cada corista um oíTicio de defuntos, e cada

leigo uma vez a reza do seu Oíiicio divino; e por seu

falecimento lhes fariam os suflragios, que por lei forem

dos padroeiros dos seus conventos.

Acceites reciprocamente estas condições, e feita a es-

criptura em o seguinte dia 30 de setembro do mesmo
anno, tomou posse na forma que permitlia a proíissão

dos arrabidos, o syndico padre Joseph da Silva.
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Constava a terra doada aos frades de um pomar, ca-

sa e ermida.

E lopo para alli foram assistir alguns religiosos.

Em lOGtí, havendo já falecido a padroeira D. Maria

da Silva, e advertindo o padroeiro João Borges de Mo-
raes no mal que estavam accfmmodados os frades, por

ser muito limitada a porção de terra que Ibes tiavia da-

do com generoso e caritativo animo no dizer do chro-

nista, lhe largou outra casa com bastante parreiral e

um poço de agua singular, murando tudo para que fi-

cassem era perfeita clausura.

E na carta de doação diz o doador:

«Para fazer a casa da Convalescença com o seu man-
limento e vestuário, por me achar ao presente falta de

cobedaes, como por ver que os padres ficavam aperta-

dos, e sem largueza, depois de Deus ter levado a mi-

nha mulher D. Maria me resolvi a largar as minhas ca-

sas, em que vivia, e as mais em que accommodava a

minha fazenda, e o que tinha de regalo como era po-

mar, 6 poço com a nora, olival, e grandes parreiraes,

adega de vinho e lagares, pondo os olhos no Ceo, llie

dei tudo pelo amor de Deus, fazendo lhes muro e clau-

sura, pezando-me, porque não era de muito maior es-

timação para com maior vontade lhe dar, como dei a

Deus Nosso Senhor, e ao Padre S. Francisco, ficando-

me na rua, ale que Deus me desse onde podesse fazer

om t)uraco, em que me melter, e que a minha alma fi-

cou muito bem consolada por fazer tão boa obra aos

frades arrabidos.

E assim mando aos meus herdeiros lhes deixem go-

zar tudo livremente; e sendo caso que elles em algum
tempo queiram pôr alguma demanda, o que não creio,

se saibam defender, e sempre esteja claro lho dei de
meu motu próprio, e sem obrigação alguma.
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E por esta maneira hei acabado este meu testamento

feito era 14 de outubro de 1G77.

E com elle acabou João Borges de Moraes esta vida

caduca,

No dia de S. João de 1675, foi o provincial com os pa-

dres mais graves da província cantar missa á ermida,

tendo-se disposto a casa em forma de habitação reli-

giosa.

Houve sermão com a assistência de todos os morado-

res d'aquella freguezia, que com gosto celebravam afor-

tuna de terem tão Nisinho o remédio das suas espiri-

tuaes necessidades.

E com effeito (assim diz a chronica) era continua a

assistência dos confessores nos confessionários.

Porém, não obstante ser manifesta a utilidade que o

povo recebia da assistência dos frades, se lhes oppoz o vi-

gário da freguezia, tomando o pretexto de o prejudica-

rem os frades nos direitos parocbiaes.

Fizeram então os frades petição ao arcebispo que

era D. Luiz de Sousa para poderem fundar convento sem
o predicto prejuízo.

E resolveu o arcebispo por uma provisão sua, que

podessera os padres fundar e ter ermida: fechando-lhe

a porta que a fazia publica e sem o prejuízo menciona-

do. E foi passada a provisão a 2o de fevereiro de 1(377.

Obedeceram os frades, mas serviu de grande descon-

solação ao padroeiro e moradores da freguezia o ve-

rem a ermida fechada, aquelle pela regalia, e estes pela

carência do bem espiritual que n'ella achavam.

Buscaram meio de se ajustarem o padroeiro cora o

vigário sobre os direitos, em que podia ser defrauda-

do, e recorrendo ao arcebispo lhe representou a sua

desconsolação e a do povo, e o ajuste que tinha feito

com o parocho da freguezia, para que fosse servido or-
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denar estivessem as portas da ermida patentes como
d'antes.

iMandou consultar a sua relação, e, ouvindo esta o

parocho, se resolveu abrissem as portas, e assim o man-
dou o arcebispo por uma provisão passada em 27 de

julho de 1678.

Com esias resoluções cessaram as contendas e oppo-

sições do vigário.

Collocou-se o sacrário na egreja solemnemente, e a

província iostituio aquella pendência em voto de vigararia.

Mortos os padroeiros, arrependeu- se António Borges
de Moraes, seu íillio, do que havia feito em ter assi-

gnado a escriptura com seus pães, e no anno de 1680
cuidou em a reclamar.

Não foram attendiveis suas razões allegadas, como
lambem as de outros parentes, que lhe succederam,

por fallecer António Borges sem successão.

E diz o chronisla, que todos impugnavam a residên-

cia dos frades, para se verem senhores dos rendimen-

tos, que unicamente pretendiam, sem que lhes fizesse

escrúpulo alterar a vontade dos padroeiros.

Houve depois renhidos pleitos sobre qual era o pa-

rente mais chegado.

Mais tarde para annullarem a escriptura do contra-

cto allegaram que parte da cerca e as casas em que se

fundou o convento, eram foreiras ás religiosos de Santa

Clara de Lisboa, induzindo-as um Paschoal de Moraes,

que lambem, por parente, era oppositor á herança, a

que movessem pleito aos frades.

E com eíTeito o moveram para os expulsarem. Nada
porém conseguiram, pois se declarava no testamento

de João Borges que lhe havia traspassado o foro a ou-

tra fazenda própria com escriptura feita pelo tabellião

Autonio Barreto Lima.

VOLUME III 23
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Todas as opposições se venceram, e da esmola ordi-

nária, que ia correndo, applicada para os convalescen-

tes, se foi fazendo o convento.

Havia na ermida (diz o cbronista) uma imagem do
glorioso pontifice S. Cornelio, por cuja invocação obra-

va Deus muitos prodigios, manifestandose com muita

especialidade advogado contra o mal das sazões, por

cujo respeito era grande o concurso de gente, que acu-

dia todos os dias á egreja, uns a valer-se do reu patro-

cinio, outros a dar-lhe graças pelos benefícios recebidos.

E em agradecimento lhe traziam muitas pontas d'ani-

maes, por outro nome cornichos, que dependuravam
das paredes da egreja.

Os frades também faziam artificiosamente umas pon-

tas pequeninas, tocadas em um pedaço de osso do San-

to, que clausurado em uma custodia de prata se guar-

dava no convento; e as repartiam pelos seus devotos.

E_ acreditava que também era especifíco contra as se-

zões.

Chegando, porém, em visita ao convento um fr. João

Baptista, sendo provincial, em 1689, e vendo na egre-

ja duas pontas de boi, disformes na grandeza, com al-

gum enfado ordenou ao sachristão que não só aquel-

las, mas todas as mais que com ellas estavam, tirasse

logo, pois entendia serviriam de escândalo aos que
n'aquelle sitio as vissem.

Obedeceo o sachristão, e logo no mespio dia padeceu

o provincial uma terrivel sezão.

Adverliram-lhe que poderia ser castigo do santo, e

mandou que tornassem a repor as pontas no mesmo lo-

gar em que estavam, e a sezão não se tornou a repetir.

Esta devoção a S. Cornelio era geralmente conhecida

dos estrangeiros, e o padre Feijoo falia extensamente

acerca d'ella no seu conhecido Theatro Critico.
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Era, porém, na realidade mui acanhada aquella resi-

dência de S. Cornelio, e os frades andavam á cata de

ensejo para mudança.

Mandaram erigir uma nova egreja distante uns cem
palmos do antigo templo, tizeram oulro dormitório, e

desde 1817 se começou a rezar o coro tanto de dia co-

mo de noite.

E d'ahi a um anno teve o convento as honras de

guardiania.

Todavia o chronisla arrabido parece mais amigo de

dinheiro que de honras, pois a pag. olii estampou as

seguintes palavras:

«Sahiu eleito em provincial com beneplácito de to-

dos os vogaes tr. Bernardo da Visitação, e em custodio

fr. João de Santa Maria pregador.

Menos acceite foi a sua eleição por ser promovido a

esta honra por um breve do senhor papa Clemente X,

pois, supposto assente em um sugeito digno d'ella, e o

summo pontifice conceda este favor de graça, os ro-

manos lhe tiram esta graciosidade, vendendo por alto

preço o papel, em que o escrevem, deixando bem mal
paga a santa pobreza com similhantes dispêndios. *

E hoje que mais poderemos dizer acerca dos Olivaes

do que citar algum trecho das lamentações de Jeremias?

Quomodo sedet sola civitas plena populo

!

Facta est quasi vidua domina gentium !

Omnes amici ejus spreverunt eam et facti sunt ei

inimici I . .

.

Mas, amigo leitor, vamos a Sacavém, vamos alli ver

o convento fundado por Miguel de Moura "-, varão tão

* Chronica, vol. II. pag. 515.
2 Chroni'a do cardeal D. Henrique, Lisboa, 1840.
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fallado na Historia de Portugal, vamos ver o convento de

Nossa Senbora dos Marlyres, da primeira regra de Santa

('iara, fundado em 1577 K
Em dezembro de 1576 aleou-se subitamente um hor-

roroso incêndio nos armazéns de deposito na Pampulha
em Lisboa, pegando o fogo em 146 barris de pólvora

que alli estavam depositados. A explosão foi terrível : o

estampido medonho. Nas casas pertencentes a Luiz Ce-

zar, provedor dos armazéns, que occupavam logar emi-

nente e sobranceiro ao Tejo, residia então Brites da

Costa, mulher de Miguel de Moura. Aos primeiros echos

annunciadores da calamidade prostrou-se esta dama de

joelhos com sua familia ante um oratório, onde vene-

rava uma imagem da Senhora da Conceição.

Mas foi o ediíicio da sua morada um dos que mais

padeceram -. Converleu-se n'um montão de ruinas, e

debaixo d'ellas ficou entulhada Brites da Costa, sempre
abraçada com a imagem.

D'alli foi aquella dama tirada com muito custo, e tam-

bém duas creadas gravemente feridas, e outra já sem
vida.

Logo que Miguel de Moura teve noticias d'este de-

sastre, quiz retroceder no caminho d'uma commissão a

que era enviado, mas El-Rei lhe não concedeu licença.

Porém, quando recolheu á pátria, fez voto de erigir um
templo e mosteiro de religiosas da invocação da Mãe
de Deus, para commemoraçõo do milagroso livramento

de sua muli er, e em testemunho de gratidão aos bene-

ficios que da bondade divina recebera. Tal foi a causa

da fundação do eleganlissimo convento de Sacavém.

' Fr. Apolinário da Cooceição. C anstro Franciãcano, pag. 142.

~ Esta calastroptie vem muiio i»» r miado explicada nas Memo-
rias d'EI Rei D. Sebastião, por liaibosa Marliado.
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As primeiras fundadoras foram do mosteiro di Ma-

dre de Ueiis, e casa de Sacavém ficou sob a invocação

de Nossa Senhora dos Marlyres e Conceição.

Era no fim de junho, e havia na cidade gravíssimos

calores.

Um dia de grande sol, estava o rei (D. Manuel) em
lima janella que ticava defronte do convénio de S. Domin-

gos, vendo por detraz da vidraça o que se passava na rua.

Deu o relógio do convento uma hora depois do meio
dia, e o sachristão tangeo o sino do coro para os reli-

giosos irem a elle dizer Noa, como era costume.

No mesmo tempo se abriu a portaria, e sahiram por

ella dois religiosos com passos apressados, e caminha-

ram para a poria de Santo Antão. Vendo-os el-Uei com
tal pressa e tal hora, tocou uma campainha a que acu-

diu logo um dos creados que assistiam na sala. El-Rei

lhe disse, que fosse depressa e lhe lhe fizesse aili vir dois

religiosos de S. Domingos, que tinham n'aquelle tempo
sabido do convento e caminhavam para as Portas de

Santo Antão.

Foi o creado com cuidado, alcançou os religiosos, e

disse-lhes que El-Rei os chamava, e que viessem logo

com elle. Chegados os religiosos á presença do dito Rei,

lhes perguntou onde iam a tal hora, e cora tal pressa"^

Respondeu um d'elles : Senhor, imos procurar o re-

médio de uma grande necessidade; porque por descuido

do celeireiro, soube o prior a esta hora que não tinha-

mos pão para comer amanhã, e manda-nos com esta

pressa, a pedir á prioreza da Annunciada que lhe queira

emprestar algum trigo, até que nos possamos prover

do terreiro. Ouvindo isto, disse El-Rei : Pois valha-me

Deus, não moro eu mais perto, e não lenho mais trigo,

qne a prioreza da Annunciada, para que lh'o vades^pe-

dir a ella, e não mo peçais a mim ?



358

E dizendo isto, tomou uma folha de papel, e n'el!a

escreveu de sua própria mão: Aos frades de S. Domin-
gos d'esla cidade dareis doze- moios de trigo do melhor

que houver nos meus celeiros, Rey. E dando este papel

aos frades, lhes disse : Dae este papel ao vosso prior,

e dizei-lhe, que digo eu, que moro mais perlo que a

prioreza da Ânnunciada, e que tenho mais trigo que

ella, e ainda que não sou frade da Ordem, que sou bom
visinho.

[^Foram os frades para o convento, estando ainda a

Communidade no coro. O prior, como os viu vir tão

cedo, lhes perguntou : como não foram onde os man-
dava? Contaram então o que lhes tinha succedido com
El-Rei, dando-lhe o papel e o recado. Contou o prior

logo o referido a toda a commudidade, dizendo-lhe jun-

tamente a rasão e obrigação que tinham de encommen-
dar muito a Deus a vida e saúde de tão bom Rei e de

tão honrado visinho. E d'alli sahiu logo a beijar-lhe a mão.*

Mas como já vejo o amigo leitor com saudades da

narração d'alguma bulha fradesca ahi vae esta para o con-

solar.

Em 1729 quizeram os frades franciscanos observan-

tes do convento de Nossa Senhora da Encarnação de

Villa do Conde obstar a que os frades da Província da

Soledade da mesma villa, fornecessem hábitos para

mortalhas de defuntos, na villa da Povoa de Varzim, e

no logar de Cadilhe. Aquelles demandaram a estes fra-

des, mas estes Acaram bem.
Ficaram, porém, estes vencedores, e contentes: e

aquelles furiosos e furibundos. Os observantes, porem,

agastados, entraram a publicar que os hábitos dos fra-

1 Fr. Pedro Monteiro. Claustro Dominicano, Lanço Primeiro,

pag. 279.
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des da Soledade n§o tinham indulgência de qualidade

alguma.

Entraram os povos a estar mui confusos.

E os da Soledade tiveram immedialamente de recor-

rer a Braga para tirarem uma ordem para que os pa-

rochos das freguezias admoestassem na estação da Missa

a seus freguezes que as mortalhas dos da Provincia da

Soledade tinham as mesmas indulgências, que as dos

padres observantes, segundo os breves apostólicos,

e especialmente segundo a declaração e concessão, que

para a Provincia da Soledade, fez a Santidade de Cle-

mente 10 em 2á de janeiro de 1675 depois que ella

se dividiu da provinca da Piedade do Alemtejo, e se

constituiu Provincia aparte, a qual concessão por tirar

toda a duvida, que se podesse mover, obteve o padre

geral da Soledade Fr. Francisco Maria de Bononia,

e se guardava o transumplo nos archivos dos conven-

tos.

Tomaram os ditos padres fundamento para dizerem

que: «as mortalhas dos franciscanos da Soledade não

tinham indulgência, e isto em harmonia com o que le-

ram n'am livrinho composto por um seu religioso, in-

titulado [ianúlheíe Seráfico, onde | 13 diz: aOs guar-

diães da Regular Observância assim como só teem au-

ctoridade para dar hábitos aos terceiros pelos commis-
sarios delegados do P. Provincial, assim a elles toca o

dar hábitos para mortalhas dos íieis defuntos por con-

cessão particular de Sixlo IV in Bulia Áurea, e só aos

defuntos que forem a sepullar-se em similhantes mor-
talhas, lhes são concedidas as graças e indulgências ; e

em tal que nenhum guardião pode, nem deve dar hábi-

tos para mortalhas fora do districlo da sua guardiania,

nem os reverendos padres capuchos as podem dar no

districlo e povo, e onde houver convento de observan-
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tes, e os que o fazem, vão contra os breves apostólicos

e seus mesmos estatutos.!

O chronista da Província da Soledade exclama

agora:

«Desejamos saber quaes sejam os breves apostólicos

que prohibem aos padres capuchos que possam dar mor-
talhas dos seus hábitos no povo e districto onde houver
conventos dos reverendos observantes, havendo no mes-
mo povo e districto, também convento dos padres ca-

puchos, porque os não achamos em Bullario algum nem
em auctor que trate de breves apostólicos, nem temos
encontrado algum era parte alguma, nem nos consta que
tal haja em todo o Orbe Catholico.

Sete summos pontiflces tinham concedido muitas e

varias indulgências não plenárias aos que se enterras-

sem no habito dos frades menores, quando Sixto IV na

Bulia Áurea, que começa Sacri Praedicatorum et Mino-

rum d, passada em 31 de julho de 1479 concedeu que
no habito dos frades menores, e no da sagrada Religião

dos Pregadores se podessem sepultar os fieis, que por

sua devoção quizessem ; mas com a condição que o tal

habito ha de ser dado pelo prelado do convento do dis-

tricto em que morresse o que n'elle se quizesse enter-

rar, ou por quem o dito prelado tiver dado sua aucto-

ridade, e não por outro algum. Outra condição põe, e

essa foi revogada por Leão X na bulia que começa Dum
intra mentis de 19 de nezembro de 1516.

O mesmo Leão X foi o que concedeu indulgência

plenária aos fieis, que se quizessem sepultar no habito

de frades menores, que viviam na obediência da Ordem
Seráfica, e declarou que bastava que pedissem o dito

habito antes de morrer, ainda que o não vistam e que
bastava tel-o sobre si na cama. E segundo o Curso Sal-

maticense Moral basta quz os herdeiros do defunto o pe-
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çam, porque fazem com elle uma mesma pessoa, e ê

como se o mesmo defunto o pedisse.

Já no tempo de Leão X existia a nossa Santa Refor-

ma, e nem d'este pontifice, nem dos que lhe succede-

ram até o presente consta fizesse algum a distincção e

declaração que o reverendo auctor do Ramilhete Seráfi-

co : Que os reverendos padres capuchos dando as mor-
talhas nos povos, onde ha conventos dos reverendos pa-

dres observantes, vão contra os seus estatutos.

Nas nossas duas Províncias da Piedade e da Soledade

nunca houve nem ha tal estatuto.»

Todavia lambem havia quem n'nquelle tempo pen-

sasse de modo avesso á maioria.

Certo erudito conhecendo fundamentalmente as máxi-

mas das beatas, pela continua convivência com algumas,

assevera que em todas encontrara a mesma doutrina,

e assim classificou os votos mais essenciaes da profis-

são do beaterio:

1.° Perguiça inteira.

2.° Mentira opportuna.
3.° Murmuração perpetua.
4.° Hypocrisia absoluta.

5.° Vangloria sem limite.

6.° Goloseima disfarçada.

7.° Ódio mascarado.
8." Vingança com excesso.

9.° Intriga delicada.

I0.° Total abjuração do soCfrimento

•11.° Apologia dos crimes próprios

12.° Calumnia da virtude alheia.

Mas amigo leitor vamos mais uma vez ver o convento

de N. Senhora dos Marlvres, fundado por Miguel de
Moura, e vamos ver a linda egreja d'aquelle mosteiro.

Âhl EUa è tão bonita!
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Mas, como nossosantepassados tinham um provérbio de

que muito usavam, usemos nós lambem d'elle, isto, ma-
temos dois cães n'uma cacheirada, pois ao passo, que
vamos contemplar a linda egreja de Sacavém, enfiemos

nas portas de Arroyos pela estrada d'esta povoação, e

vamos analysando o que formos contemplando que é na-

da menos que o viver dos porluguezes de ha dois sé-

culos.

Olhae bem para a direita e para a esquerda, e vereis

que o conjuncto de tudo que observardes é um resumo
da vida de nossos maiores, d'esse viver ião outro do
que é na actualidade. Olbae mesmo para as oliveiras

que se erguem n'um chão baslanlemenle avermelhado

ou pardacento. Não vos segredam ellas nada? A mim
segredam-me qne são ellas o symbolo da melancholia de

nossos maiores ao verem que Portugal ia á vella. E á

vella foi na realidade! E o futuro, talvez não muito re-

moto, corroborará infelizmente esta asserção. Vede tam-

bém as cruzes erguidas por toda a parte.

Declaram bem alto que nossos antepassados eram
crentes, e cegamente crentes, pois eram repletos de vi-

cios, ao mesmo tempo que traziam o rosário ao pesco-

ço, ao lado dos bentinhos. Mas nem por isso deixavam
de ser descaradamente maus. Em summa pretenderam

sempre alliar o sagrado com o prophanol

Vede agora, leitor, as almas do purgatório nos azu-

lejos.

Nossos maiores acreditavam que taes almas estavam
penando horrivelmente até se purificarem das manchas
commettidas em quanto cá no mundo estiveram reves-

tidas com o invólucro mortal. As caixas para esmolas,

para missas, as cruzes, e (!S enfeites, moslravam que os

porluguezes d'outrora, d'esses porluguezes d'antes que-

brar que torcer, criam que aquellas almas necessita-
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vam de suíTragios, mas os porluguezes de ha dois sé-

culos iam seguindo seu caminho de luxuria e volupluo-

sidade. como se nenhumas crenças tivessem. E, toda-

via eram crentes, e cegamente crentes!

Quem poderá explicar um tal procederl

E isto se comprova nos factos representados nos azu-

lejos, azulejos que mais por aqui, mais por acolá, se

encontram ainda representando muitas vezes as tortu-

ras padecidas no purgatório.

Mas os azulejos não representavam somente taes sce-

nas. Chegavam a representar a vida inteira d'um indi-

viduo !

Ah! como um passeio pela estrada de Sacavém n'um
<Jia em que o toldo celeste nos não tira com seus raios

de fogo, mas antes ennublado, introduza no coração

portuguez aquella melancholia tão própria do portuguez

scismador, deve trazer á lembrança tantos e taoios factos

gloriosos de nossos antepassados, que tanto e tanto con-

trastam com o que estamos observando na estrada de

Sacavém, quasi deserta, mas que nos traz á lembrança

lantos dias de gloria, grangeada por nossos antepassa-

dos, mas da qual ainda nos ufanamos!

Poucas são também as flores que se enxergam, mas
a vista pode observar abundantes cactus, caniços, mu-
ros derribados, casas destelhadas, cruzes partidas tal-

vez de propósito, as ruinas d"um edificio a que dão

o nome de convento da Portella, brazões nas fachadas

de muitos prédios de mais ou menos vastas dimensões.

Vè-se, pois, que Sacavém era um logar de predilec-

•ção para os nossos heroes d'ouiros tempos. Consum-
miam sua vida nas regiões mais remotas, e vinham a

Sacavém á sombra da cruz descançar para todo o sem-

pre, quero dizer antes, até ao dia que o anjo echoando
sua trombeta viesse no dia do juizo íinal introduzir ou-
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tra vez as almas nos corpos. Seus successores, porém,
consummiram as riquezas grangeadas por nossos be-

roes, depois foram vendendo o que havia, deixaram

cahir por terra as casas era que tinham vislo a luz da

vida, e depois a derrocada foi geral, e Sacavém é um
exemplo vivo da decadência de Portugal.

Ruinas e ruioas por ioda a parte I

Sacavém era uma das povoações de Portugal, que
relativamente para com a sua pequenez, estava mais

abarrotada de templos. Por toda a parle egrejasf E
boje se quiz ler egreja parochial decente, teve de lançar

mão do templo, fundado por Miguel de Moura vae para

quatro seculosl

Quasi todos os mais estão em ruinas. Da ermida de

S. Roque apenas existem paredes.

Mas é linda na realidade aquella egreja, cujas pare-

des estão revestidas d'azulejos lindíssimos, represen-

tando a historia de José do Egyplo.

Os quadros pelas paredes também são numerosos.

E quando houve tanlo que dar que fazer aos artistas

como foi no tempo dos frades! Mas os portuguezes não

se limitavam a mandar construir templos no solo nacio-

nal, também os mandavam erigir nos paizes estrangei-

ros.

O padre Bazilio Varen de Solo, continuador do pa-

dre Mariana falla-nos d'uma baroneza, natural do nosso

paiz, que enviuvando e ficando muito rica, de seu ma-
rido que foi um dos maiores assentistas d'aquelle tem-

po, fundou um convento de religiosas carmelitas, que
competia com os mais explendidos de Madrid. E ás freiras

chamavam as freiras da Baroneza. E a procissão que
houve por essa occasião, tão explendida, que diz ter o

auctor, haver compelido com a de Corpus Christi. (Pag.

456).
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Todavia, se bem procurarem, ainda hão d'encontrar

em .Madrid mais lemplos erigidos por mãos porlugue-

zas.

E agora o amigo leitor visto achar-me em Sacavém,

não levaria a mal que eu alongasse meus passos, e fosse

até Vialonga para lhe dar noticia d'um mosteiro que
também ali houve. Pois é, mais sensato vermos an-

tes o que nos íica mais longe, quando ha ensejo para

o fazermos, pois mais fácil é ver depois o que eslá mais

perto.

Vamos pois a Vialonga... Mas não! Agora me lem-

bro que do mosteiro de Vialongo nada existe em pé, .

.

Queiíorror! O' meu Portugal, se alguém le chamasse
hoje o paiz das ruinas e dos entulhos, não acertaria cora

o epitheto que te convém! As ruinas do Carmo! As do
Desterro! As do cimo da Cotovia! as de Santo Antãol

O palácio da Ajuda! As da antiga Sé! As da Luz! As
de Tilheirasl As de Santa Engracia? As de S. Corne-

lioí As do alto da Graça!. .

.

Porem vamos anles fallar com o leitor acerca dos

conventos da cidade dWveiro, onde o da princeza San-

ta Joanna tanto sobresae.

Mas antes d'isso cumpre-me pedir ao leitor que não

dê credito ao que muitos livros dizem dos antigos fra.

des.

Diz-nos o auctor da Chronica dos Loyos

:

• No reinado d'el-rei D. Fernando I, geralmente cada

clérigo era um vivo escândalo dos seculares: era lasti-

mosa em quasi lodos a ignorância, sem reparo a devas-

sidão, e sem freio a soltura da vida.» (Pag. 210).

As egrejas careciam de reparo ou os prelados tro-

cando o bago em espada, andavam baralhados na cam-
panha. D'estas causas nasceram os monstruosos eíleitos

de se ver misturado o sagrado com o prophano, a lei
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sem obediência, a liberdade sem temor, a culpa sem
castigo, e a bondade sem premio. E a vida dos cléri-

gos era licensiosa. Foi então que um Lourenço Annes e

um mestre José, medico, Martins Lourenço e D. ACfon-

so de Nogueira resolveram reformar o clero com uma
nova congregação. (Pag. 21 i).

Puzeram-se então os dois sacerdotes nas mãos do

mestre João e se dirigiram para a egreja e vivenda pa-

rochial do prior dos Olivaes, que por este lhes tinha

sido oíTerecida, Loyos.

Os três primeiros que ali se ajuntaram, foram mes-

tre João, Martins Lourenço. D. Affonso Nogueira. A es-

tes se seguiram os dois irmãos Lourenço Annes e Joan-

ne Annes, e logo João Rodrigues, e pouco depois Ro-

drigo Amado, AíTonso Pedro, Martins João, tados sacer-

dotes e desejosos de servir a Deus nos exercicios da

virtude. (Pag. 213).

Pediam esmola pelas portas e d'ellas se sustentavam,
'

e resavam entoado na egreja divina repartidos por suas

horas e desuniam pelas aldeias, pregando e converten-

do almas. As cousas por algum tempo correram mui

bem, porém o prior dos Olivaes ent'adou-se com elles

não sei porque, e deu-lhes a entender que lhe eram pe-

sados. (Pag. 215), e claramente mandou que saissem

da egreja e da casa. Alguns procuraram outros desti-

nos, e só se conservaram fieis ao seu iheor de vida qua-

tro: Martins Lourenço, D. AíTonso Nogueira, João Ro-

drigues e o venerável mestre João, guia e director de

todos. (Pag. 215,)

Dirigiram-se então para o Porto, onde o bispo D.

Vasco lhes deu a protecção, e os mandou para a egre-

ja de Santa Maria de Campanhã. E d'aqui iam pregar,

viviam em commura, pediam esmolas, confessavam. O
bispo, porém, foi promovido para a Sé Évora, e o ab*
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bade mandou logo pôr os quatro padres na rua. rPag.

216).

Separaram-se então os quatro para Braga, onde foram

mui bem recebidos do arcebispo, que lhes deu para re-

sidência a egreja de S. Salvador de Villar de Frades,

que pertencera a um mosteiro de frades bentos, edifí-

cio que estava ao desamparo, e n'esta egreja os collo-

cou arcebispo. (Pag. iíI3).

D'aqui partiu João Rodrigues para Lisboa, com o Qm
de buscar seus antigos companheiros, e com eíTeito se-

guiram-no para a nova residência, com gosto e alvoro-

ço D. .\ffonso Nogueira, Lourenço .\nnes, Rodrigo Ama-
do, Affonso Pedro e Martins João. For^m para Villar e

aqui, segundo diz o chronisia. todos lhes chamávamos
bons homens de Villar de Frades. Continuavam nas

confissões e pregações, e a elles se associaram Vasco

Rodrigues, chantre da Sé de Braga, Gonçalo Dias de

Barros, abbade de Cahello, João Affonso, abbade de

Paio de Midões. (Pag. '-219).

Diogo Affonso, abbade de Santa Maria de Góes, e vá-

rios outros. E d"elles era prelado mestre João, o qual

fez leis e estatutos para seu governo.

Todos vestiam de pardo, pobre e grosseiro, tudo era

em commum, e ninguém linha casa própria. «A casti-

dade porém era guardada como flor.» (Pag. 219).

E a fama d"elles entrou a vogar de modo que el-rei

D. João I mandou ir á sua presença os dois primeiros

fundadores, ao que ambos obedeceram promptamente.

Foram recebidos com estimação d'el-rei e dos infantes.

Por este tempo foi pedida em casamento a infanta D.

Isabel, (ilha d'el rei D. João I de Portugal, pelo duque

de Borgonha, Filippe o Bom, (Pag. 220).

E o rei mandou também que os dois padres de Vil-

lar, mestre João e dr. Martins Lourenço acompanhas-
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sem a filha. D'aqui foram a Roma, de lá trouxeram as

constituições e habito, dadas pelo Papa Eugénio IV, e

o habito era o mesmo dos cónegos da congregação de

S. Jorge em Alga, em Veneza. E tratou então de que
esta congregação dos padres de Villar em Portugal, fos-

se confirmada pelo Papa, o que foi concedido pelo pontí-

fice, elhes deu habito azul, como trajavam os de Vene-

za. Mestre João foi então nomeado bispo de Lamego, e

Geral perpetuo da mesma congregação em poderes de

Núncio Apostólico. Chegando a Villar vestio a todos os

empregados de azul e branco, e mandou que elegessem

prelado. E estes empregados pela devoção que a mu-
lher d'el-rei D. Affonso V, teve ao Evangelista, pedio

ao Papa que se ficassem chamando Congregação dos

Cónegos Seculares de S. João Evangelista. (Pag. 235).

E por abuso era chamado de Santo Eloy, por causa

do convento de Santo Eloy que tinham em Lisboa.

Alguns tararbem chamavam a estes, padres cónegos

azues.

Os loyos podiam sair e deixar de pertencer á con-

gregação quando quizessem.

Estes frades foram dos primeiros que andaram a pre-

gar pelas regiões ultramarinas, e fizeram bastantes con-

versões no Congo, d'onde trouxeram alguns pretos para

serem imbuídos nos princípios da nossa religião. E al-

guns d'elles foram baptisados com grande pompa.
Partiram a 49 de dezembro de ii90.

Foram mui bem recebidos do lio d'um rei da sua

grande povoação, ao qual chamavam Mariano. Este foi

baptisado a 3 d'abril de 1401 foi baptisado Manisor.o e

um seu filho pequeno. A'quelle davam nome de Manuel,

eao filho António. (Pag. 261).

Ruy de Sousa e os padres dírigiram-se para a Corte,

que ficava d'ahí a 90 léguas, onde foram recebidos com
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festas e danças, e d'ahi a puucos dias também recebeu o

baptismo, e no dia G de maio se lançou a primeira pedra
para uma egreja, na qual começaram a trabalbarmais de

mil negros. (Pag. iOá).

Mas do grandioso templo que estes padres tiveram

em Lisboa, quasi não ha vesligios.

No tempo do bispo D. Thomaz dAlmeida também
as freiras de Monchique se revoltaram, e sahiram do

convento com cruz alçada. Houve então grandes bulhas

por causa dos toques e repiques dos sinos. Fr. Manuel
da Esperança falla-nos de grandes desordens que houve
por causa dum cepo. * E este mesmo nos diz (vol. lí

pag. 585) que na capella dos Santos Heis, na egreja

conventual das Virtudes havia uma balança, onde os

romeiros se costumavam pesar a trigo, pão cozido, ou

cera. E também nos falia das olfertas notáveis que alli

estavam.

Por uma passagem da Chronica dos Loyns, vemos
ter sido mui vulgar os frades andarem a pedir passa-

gem d"uns conventos para os outros. (Pag. 249.)

Na leitura das cartas do cardeal Ossat (vol. I. pag.

161) vemos que em Roma houve tempo em que os ca-

puchinhos não queriam de modo algum, nem confessar

nem governar freiras: e alguns chegaram a desobede-

cer quando superiormente foram mandados prestar ser-

viços taes. ^

Dizem que o jesuita Thomaz Soto andava tão inces-

santemente embebido nas cousas de Deus, que em certa

^ Historia Seráfica, vol. II, pag. 581.
2 Lettres du Cardinal Oísat, avec de3 noips hisloriques et po-

litiques. Amsierdam, 1708. vol. I pag. 161. Estas cartas, em cin-

co volumes, são muito hostis aos jesuítas.

VOLUME III 24
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occasião começara a missa com o barrete posto na ca-

beça, Dem sequer dando o acolylho fé de tal cousa.

Assim continuou até o Evangelbo. Porem ao come-

çal-o ouviu uma voz que lhe disse : Olha que tens o

barrete posto.

Só então cahiu em si. Mas ficou pensando que fora o

anjo Custodio que lhe viera notar uma lai advertência.

O convento de Brancanes em Setúbal, não dos mais

antigos com certeza, podia rivalisar em belleza com os

mais bellos d'aquella cidade.

Certa mulher, porém, embebida talvez das bellezas

d'aquelle mosteiro, esquecendo-se do marido que era

maritimo, passava quasi todo o tempo na egreja.

E o marido aborrecido, certa occasião, fez do fato

d'ella uma trouxa, e a remelteu para a egreja, mandan-
do-lhe o seguinte recado : que, visto só querer saber

das cousas da egreja, que se deixasse por lá estar, pois

•estava elle resolvido a procurar quem se importasse

d'elle, e não da egreja.

Não gosavam, porem, da melhor fama as freiras do-

minicanas da referida cidade de Setúbal. E o convento

de S. João com certeza em virtude nunca foi modelo.

E por isso tiveram as freiras franciscanas de Jesus gran-

dissimo desgosto, quando o governo mandou fechar este

mosteiro, e remelter as freiras que ainda aqui existiam

para o de Jesus.

Na Historia dos milagres do Rosário pelo padre João

Rebello, vemos que mesmo no século decimo septimo

havia pessoas que estavam dez e mais annos sem se

confessarem, e da egreja para nada queriam saber.

Mas, ainda outra vez o repito, nos outros paizes es-

tavam as cousas pouco mais ou menos como se acha-

vam em Portugal.

O viajante francez Laporte, falla-nos d'uma questão
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travada por causa de S. João Evangelista e S. João

Evangelista. •

Accudiam, porem, os frades em Portugal também aos

incêndios, acarretando barris com agua. E até mesmo
os jesuítas os acarretavam. O que se viu bem claramente

em Lisboa no dia primeiro de fevereiro de 1717 por

occasião do incêndio do palácio de Tristão de Mendonça
Furtado, perdendo-se por essa occasião, alem do palá-

cio, muitos mil cruzados.

Os cónegos regrantes de Santo Agostinho, á erysi-

pela davam o nome de — Fogo de Santo Antão.»

A chronica d'estes Cónegos Regrantes nos conta o

seguinto caso

:

D. Francisco do Soveral, cónego regrante de Santo

Agostinho foi nomeado bispo d'Angola e Congo.

E succedeu que, pregando uma vez na corte d'el-rei

do Congo, contra o erro dos que negavam haver exco-

munhão, se accendeu tanto em espirito e zelo da fè que
virado para uma formosa palmeira, que eslava á porta

da egreja disse: Para que vejais fieis christãos, os ef-

feito e o mal que causa em uma alma. a excomunhão
posta pelos bispos, successores dos apóstolos, quero ex-

commungar aquella palmeira, que inda que é insensí-

vel, ha de sentir a força que tem a excommunhão, e se

hade de logo seccar.

E ditas estas palavras, leu uma excommunhão que
trazia feita contra a palmeira, a qual logo se seccou, e

causando a admiração de todos os presentes que d'a-

quelle dia em deante tremiam em ouvindo fallar em ex-

communhão.
Chronica dos Cónegos Regrantes, vol. !2.° pag. 492.

* Le Voygeur, pag. 286.
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Adão e Eva tinham relações de vez em quando, mas
só quando por meio de revelação lhes era indicada a

vontade divina, e nunca fora d'esta occasião. Assim o

diz João Rodrigues Chaves.

Houve opinião de que nos tempos próximos á crea-

ção do mundo os animaes fallavam a linj^ua hebrea.

Assim diz a Historia Ecciesiastica e Chronologica.

Mas que direi eu ao amigo leitor acerca das grandio-

sas festas celebradas no convento das freiras dominicas

em Lisboa, fundação que nos recorda Aljubarrotta, a va-

lente ala dos namorados, a da Madre Silva, a padeira,

os caldeirões, a biblia do Rei de Castella, a Batalha,

João das Regras e o seu tumulo em S. Domingos de

Bemfica, o Carmo em Lisboa, Guimarães, S. Domingos
de Villa Nova de Gaia. o principio das conquistas ultra-

marinas dos portuguezes. o Missal da Bibliolheca pu'

blica de Lisboa, numa palavra um mundo de recorda-

ções relativas aos homéricos tempos de D. João I e de

sua santa e varonil esposa, e as freiras daquelles ho-

méricos tempos, em honra do Menino Jesus que

crescia ?
*

{Sai a infermídade humilde :)

Inf. Que queres?

Fav. Que da maneira, que estás

Extinclo daqui te vás,

Para nunca appareceres.

1 Silvério Alexandrino : Triampho da devoção com que o maia
fervoroso affecio reverenie e pbu.Hivel, festeja a prodigiosa ima-

gem do Menioo Jesus que se venera com o continuado milagre

de crescer, no claustro do Mosteiro do Salvador de Lisboa.

Lisboa, 1753. Este Auto é rarissime.
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Mal. (Sai o mal, humilde)

Mal. Aqui eslou, para veres.

Como prompto me sujeito.

Fav. Pois á voz de meu preceito

Ficai, sem que mais exista,

Tu, para nunca mais vista (a ella)

tu, para sempre desfeita (a elle)

Bem.

{Sai o bem)

Bem. Já sei que consegui,

meu maior contentamenlo.
Fav. Alegria.

(sai a Alegria)

Alkg. o meu augmenlo,

Dão pode passar daqui.

Fav. Pois celebrai, applaudi,

este triumpho sublime:

e para que mais se estime,

saiba o Mundo excellencia.

Mundo.

(Sai o Mundo)

Mondo. A minha obediência,

do que ordenas, não se exime^
Fav. Pois divulga, na espaçosa

maquina tua, estendida

o triumpbo de uma Vida

no delíquio de uma Rosa.

Publica sempre, a gloriosa
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Victoria, auxilio e poder,

daquelle sol, que ao nascer,

tanta luz conlinuou,

que ainda não acabou,

o prodígio de crescer.

Bem. Certo, como sou, serei.

Aleg. Mais no prazer me alvoroço.

Mal. Já perseverar não posso.

Enferm. Eu exlincla ficarei.

Mundo. Suspenso, o publicarei.

Vida. Pois diga a recordação

de tão sacra protecção;

foi minha felicidade.

Todos. Nos progressos da piedade,

Triumpho da devoção.

Falia da Vida com o Mundo
Eu lhe respondo, Alegria,

Não tomes essa moléstia.

Infiel, tyranno,

Cavllloso, vario,

Monstro tão falsario,

Como o teu engano.

Vibora voraz.

Que mortal desdouro,

Sempre em vaso de ouro,

O veneno dás.
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Milito mais fugira

Dessa vil trapaça,

Se tua negaça

Noutra parte ouvira

Como te hei de crer

Lisonjas commnas,
Se por serem tuas,

Hão de falsas ser.

Promettes bonança,

Das borrascas logo,

E no damno fogo.

Fumo na esperança.

Luz que em somtiras arde.

Como gloria vãa:

Ctiamma na manbã,
E vapor na tarde.

Quando te supponho
N'esse enredo, tibio;

Se te dou alivio.

Sempre te acho sonho.

Vou-te assegurar,

O temor, responde,

Que não sabe aonde
Firme te ha de achar.

Não vê a vontade

Teus perigos, só,

Porque a cega o pó,
Que assopra a vaidade.

Finges, obras tantas,

Por tão loucas normas.
Que Castellos formas,

Machinas levantas.
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Porém como se obre

Fabricas no ar,

Vem-se a despenhar

Na terra que as cobre.

Visie-me chorosa,

N'esse valle, triste,

Logo me fingiste,

Fazer-me ditosa.

Attenção te dou,

Fiei-me de ti,

Não te conheci;

Desculpada estou.

Sempre teus azares

Ignorei, supposto

Que te assiste o gosto,

Perlo dos pesares.

Levas-me comtigo,

(inda agora tremo)

Ao maior extremo
Do maior perigo.

Piedade altiva,

De um valor me ampara,

Que se mais tardara

Não me achara viva.

Pelas ruas andavam vários grupos representando o
dialogo pastoril do Menino Deus diante do seu próprio.

Desta costumeira ainda ha vestigios ao norte de Portugal.*

Typographia de Domingos Rodrigues 1753.
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Celio

Paschoal

Armindo
Festim
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Tão engraçado, tão lindo!

Que me parece entre as palhas,

Como entre espinhos o lyrio.

Não vejo no Ceo estrella,

Nem flor no campo diviso,

A que possa comparar-se

A graça do seu rostinho:

Os olhos são de esmeralda,

A boca um rubim partido.

As faces são duas rozas,

Os cabellos de ouro fino:

O gesto é de magestade.

Mas tão cheio de carinho,

Que agasalha a quem o busca

Sem deslustre ao respectivo.

Sol é, não posso negal-o,

Porém Sol tão peregrino,

Que forma dos prantos raios,

E resplendor dos suspiros.

Sol é; pois ainda que a nuvem
Do corpo o deixe escondido.

As luzes da Divindade

No semblante estão luzindo.

E se sois o Sol, que ha pouco
Annunciou um paranympho,
Que nascia para nós

Com influxos mais benignos,

Prostrado, Senhor, vos rogo

Sequer por fugir ao frio *,

Troqueis pelos nossos peitos

Esse ihrono desabrido.

Ajoellia.
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^inde a meus braços. Senhor,

Vinde, pois não é devido

A' vossa grandeza alvergiie,

Que é dos brutos domicilio

Vinde Senhor. Mas que fallo?

Não venhaes; pois n'este sitio

Tendes o melhor palácio,

Tendes o throno mais rico.

Os peitos da Mãe são throno

Do marfim mais bem polido,

Os braços do Pae, palácio

Do mais precioso jacinlho

Não venhaes pois quem é Sol,

E Sol como vos diviso.

Só lem nos braços da Aurora

Reclinatorio devido

E assim o que só vos peço

Já que hoje estais tão benigno,

Que permiltais que os pastores

Venham com cantos festivos,

Com danças, com entremezes,

E com seus rústicos mimos,
Dar alegres parabéns

De estar no mundo nascido.

Não a vós, pois vós nasceis

(Se é cerlo o que tenho ouvido)

Para soffrer u'uma cruz

O mais tyranno martvrio

;

Mas sim a nós, e lambem
A essa Mãe, que ahi diviso,

A esse arminho, a essa rosa,

A esse encanto, a esse prodigio,

A' Mãe : pois ficando Virgem
Depois de parir tal Filho,
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Subia a ser Mãe dos Homens
E Rainha d'esse Empyreo.
Aos homens

;
porque já tem

N'este engraçado menino
Quem rompa as duras cadeias,

Em que gemiam caplivos.

Mas já, se me não engano,

Me esta soando aos ouvidos

O festim com que os pastores

Baixam do monte a applaudir-vos.

Fest. Quem me chama? Aqui estou eu

Com pandeiro e assobio

Com gaita, com castanhetas.

Com adufe, e com machinbo.

Cel. Quem és tu, bello Zagal,

Que entre os rústicos vestidos

Infundes no coração.

De quem te vê, regosijo?

Fest. Quem sou eu ? Não está ma essa

;

Pois vGSsê com seu bistincto

Não pode tirar quem sou

Por este rico feitio?

Esta perna, esta postura,

Este garbo, este focinho

Não me tem feito nos montes

Até agora conhecido?

Cel. Não, Zagal, porque eu não sou

Morador d'este dislriclo

:

E assim dize-me quem és,

E se e Belém este sitio.
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Fbst. Vosso jà pergunta muito,

Para quem não é meu visinbo.

Ora eu lhe digo quem sou,

E por soifa vá ouvindo.

{Salta, baila e canta)

Eu sou, meu velho gaiteiro,

O gaiteiro de mais brio,

Pois não falto com a gaita,

Nos dias de regosijo.

Ai la li la ló

Ai la lo sim, sim

:

Onde apparece presépio

Por força ha de haver festim.

Cel. Este pastor, ou é doudo.

Ou se faz doudo commigo.

Fest. Doudo sou, mas endoudeço
Por esse recemnascido.

{Salta, baila, e canta outra vez)

Doudo estou, não vol-o nego,

Por esse infante tão lindo ;

Pois sendo lá no Ceu grande,

Aqui está Ião pequirrichino.

Ay la li la lo,

Ay la lo truz, truz.

Se vós sois Jesus nascido

Lá vae outra com Jesus.
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E como no sermão pregado na Madre de Deus em 9

de setembro de 1741 o orador Fr. Domingos da Es-

trella falia com orgultio dos mosteiros pertencentes só

á provincia dos Algarves!

«Parece-me, ó Maria, sempre clemente e piedosa, que

Dão deveis faltar a esla provincia : porque estando to-

dos os conventos d'ella dedicados a Christo, a Vós, e

aos Santos, o numero maior é dedicado a vós. D'estes

ciocoenta conventos são de Christo 4 : um de religiosos

— o convento do Bom Jesus de Peniche, e três de re-

ligiosas : o Real Mosteiro de Jesus de Setúbal : o mos-

teiro do Bom Jesus de Monforte : o real mosteiro das

Chagas de Christo de Villa Viçosa. Do nosso padre S.

Francisco são nove, todos de religiosos— o real con-

vento de S. Francisco d'Evora : o real convento de S.

Francisco de Beja : o real convento de S. Francisco de

Portalegre : o í-eal convento de S: Francisco d'Estre-

moz: o- real convento de S. Francisco de Tavira: o

convento de S. Francisco de Setúbal : o convento de

S. Francisco de Monlemór: o convento de S. Francisco

d'01iveira : e o convento de S. Francisco de Moura. Do
meu Santo António são onze, todos de religiosos —

o

convento de Santo António de Campo Mayor : o real

convento dé Santo António de Serpa : o convento de

Santo António de Sines : o convento de Santo António

de Alcácer : o convento de Santo Amónio de Faro : o

convento de Santo António de Cascaes : o cunvenlo de

Santo António de Odemira : o convento de Santo An-

tónio da Lourinhã : o convénio de Santo António do

Crato: o convento de Santo Anionio do Torrão: o de

Santo Anionio de Estombar. De leligiusos mais dois, e

de dois grandes Santos Nossos — o convénio de S. Ber-

nardino d'Athouguia, e o real collegio de S. Boaventu-

ra da Universidade de (Coimbra. Da nossa madre Santa
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Clara, cinco, todos de religiosas: o real mosteiro de

Santa Clara de Beja : o real mosteiro de Santa Clara

de Portalegre : o mosteiro de Santa Clara d'Evora : o

mosteiro de Santa Clara d'Elvas : e o mosteiro de Santa

Clara de Moura. Mais dois de religiosas, um de um
Santo e outro de uma Santa : o real mosteiro deS. João

da Penitencia, de Extremoz: e o real mosteiro de San-

ta Helena do Calvário de Évora. Porem vossos, Virgem
Santissima, são de religiosos nove — o Real convento

de Santa Maria de Jesus de Xabregas, cabeça da pro-

vincia, que não pode deixar de ser vossa a cabeça: o

convento de Nossa Senhora da Estrella, de Marvão : o

convento de Nossa Senhora do Loreto : o convento de
Nossa Senhora dos Martyres de Alvito: o convento de

Nossa Senhora da Visitação de Villa Verde : o de Nos-

sa Senhora da Piedade de Messejana : o de Nossa Se-

nhora do Soccorro, de Alcochete : o de Nossa Senhora

da Conceição de Caslello de Vide : o da Assumpção,
de Merlola: os vossos, porém, Senhora, de religiosas

são oito — o real mosteiro da Conceição de Beja : es-

te vossa real e venerável mosteiro chamado a Madre
de Deus de Lisboa : o mosteiro da Esperança de Villa

Viçosa : o real mosteiro da Assumpção de Faro , o real

mosteiro de Nossa Senhora da Quietação de Alcântara:

o mosteiro de Nossa Senhora de Ara Cceli, de Alcá-

cer : o mosteiro de Nossa Senhora dos Martyres, de Sa-

cavém : e o mosteiro de Nossa Senhora das Servas, de

Borba. Estes oito com aquelles nove fazem dezesete

:

com mais três, que de suas fundações sempre foram

vossos, ainda que depois lhes mudaram os nomes—
Nossa Senhora da Graça de Montemor : Nossa Senhora
da Conceição d'Elvas : e nossa Senhora da Penha de

França de Estombar, completam o numero de vinte.

Pois, Senhora, se de cincoenta conventos, trinta hão de
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ter tantas repartições entre Christo, entre Santos, entre

Santas, e vinte porque são vossos, não tem reparti-

ção, é logo sem duvida que a maior parle d'esta pro-

víncia é vosssa
;
porque tendes d'ella viole conventos,

sem repartição alguma.

Pregava na função da Missa nova dum congregado

certo jesuita, reputado por muito sábio e chalaceador.

O pregador, quando lhe pareceo, exclamou : 'Para se

formar uma perfeita idéa da pureza d'espirito do nosso

Missae cantante, até concorre a eslerioridade do babito

e murça. Sua côr e azul : de côr de azul é o céo : quem
se equivoca com o céo, é Celeste: quem é celeste, é

puro. E quem é puro, é creador do mesmo céol

Outro pregador, a quem por grilar muito, poseram
a alcunha de o espanta raposas, aconselhado por um
seu amigo a que gritasse menos, pois que o púlpito não

era para tão grande estrondo, respondeo: És um pa-

teta! Quantas vezes não tenho ouvido gritar a essa gente

bravia. Ora isto é que é pregar! E assim chovem quar-

tinhos cá para as mmhas algibeiras.

Já por aqui se vê que no principio d'este século pa-

gavam nas aldeias da Beira mil e duzentos réis por um
sermão.

Certo padre pregador, muito pesquizador de pala-

vrões e de termos grandíloquos e altisonanles, escre-

veo a certa senhora uma carta redigida nos seguintes

termos

:

Ulustrissíma Senhora! Vão as minhas leltras avida-

mente por entre os enlrebridos transportes de doçuras

da sua conveniência, onde se achavão quebras mimo-
seadas pelo debuxo do pincel do seo cantor. Posso pe-

dir a V. S.* queira cimentar-me as suas noticias, para

eu as apresentar ao sr. F. afim de que proteja o indi-

gente F. a quem denunciaram os assombrosos aruspi-
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•ces. Nâo vou mesmo aos pés de V. S.* por me achar

deitado entre diáfanos lençoes, a eíleitos dos desco-

nhecidos litiilos d'um exaltado humor.

Sou de V. S.* obedientissimo, amicissimo acatadis-

simo. O seu cantor F.

Um clérigo doutor canonista, que acabava do exame
provado em Coimbra, vinha fazendo uma grande bu-

lha, e por mais que o quizessem cumprimentar, e dar-

Ihe os parabéns, a nada allendia. Com as mãos aperta-

das na cabeça, esbravejava e grilava como um energú-

meno. Deixem-me velho tonto, venho com os miolos

feitos em agua. Ferguntaram-me cousas, que nunca li,

nem vi. Toletano, Toletano, Emerilano, Illiberitano, Me-
tropolitano, Consiantinopolitano. llierosolomitano.

Passava então certo advogado, com quasi vmte lus-

tros no espinhaço, muito alto, magro, arrastando os

pés, e de capa e volia. para a audiência da Conserva-

tória da Misericórdia. Chegando pela porta da Ueal Ca-

pella, e achando-se alli dois dos acolythos, chamados
moços da Real Capella, quando viram passar o tal advo-

gado, disseram um para o outro:

Que figurão para Imperador dEyrasf
O advogado ouvindo palavras taes exclama: Impera-

dor d'EyraS: não: um jurisconsulto mui acreditado, isso

.sim.

Venhão para fora, se são capazes.

A isto accrescenta o author, ao qual vamos seguindo.

Delicioso tempo, em que pelo Espirito Santo iamos
esperar aquella comitiva em Santo António dos Olivaes.

perto de Coimbra, e presenceavamos a funcção na egreja

das religiosas de S. Bernardo de Celas, onde o inaugu-

rado premiava as freiras com a mercê de sessenta moios
de trigo, medido no areal do rio Mondego.

As religiosas disforravam-se com outra galantaria.

VOLLME III 23
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Mandavam-lhe uma famosa bandeja de prata, com grar>-

gea doce, para se desjejuar, e um trinchador bidente,

muito grande, para com elle se servir. Entretanío o bom
homem partia com sua comitiva para a villa dEyras, e

se repartia muita esmola pelos pobres, e se dava gra-

tuitamente de comer á immensa gente que concorria.

O padre mestre dominicano fr. Theolonio de Beça,

pregou em certa freguezia da diocese de Coimbra, e o

auditório ficou tão satisfeito que disse fimra o púlpito

ensilveirado.

E com effeilo o auditório ficou salisfeitissimo.

Acabado o sermão da Resurreição, foram acompa-
nhal-o á casa da residência do Parocho. Entre os corte-

jantes estavam três doutores, e outros tantos ou mais

clérigos e cada um d'elles teceo o elogio como poude.

Um dos taes doutores, que ainda não tinha fallado, es-

clamou : Com qúe estão, senhores, cumprimentos para

cá, elogios para lá, aplausos d'aqui, vivas d'acolá. Mais

ii)reve, mais breve, o senhor padre mestre é pao para

ioda colher!

Uma noite veio um marido para casa. Acabou de
cear, levantou-se da meza, pegou num pau, e deo al-

gumas pancadas em sua mulher. * Gritou esta. Acudio
a visinhança, e perguntando-se ao marido a causa dum
tratamento tal, respondeo que sua mulher, em qualquer

occasião lhe punha em praça lodos os seus peccados,

não só os commettidos, mas os sonhados: pensamentos»

palavras e obras. Que elle determinava confessar-se no
dia seguinte, e para supprir o exame, e se bem lem-

brar de tudo que devia confessar-se, dera as taes pan-

cadas em sua mulher, e que se ella cuidara só nas pro-

1 Fr. Manoel Guilherme, frade de S. DomingoSj Conselheiro fiel.

vol. III. Lisboa, 1728. pag. 47.



387

prias culpas, e não se presara de tâo fiel relatora das

alheias, não levara esta carregaçío.

Outra mulher confessando-se, gastou muito puucas

palavras no qne locava á sua consciência, e disse mui-

tos e muitos defeitos de seo marido.

Ouviu o confessor, e lhe impoz por penitencia de suas

culpas Ires Ave Marias e pelas culpas de seo marido

três dias a pão e agua.

O leigo carmelita fr. Francisco do Menino Jesus, era

muito amigo de figos. Passou por uma tenda delles, e

o demónio avivou a tentação, aconselhando-o a que os

comprasse, e corresse para dar graças a Deus por ter

creado fructa tão saborosa. Mas o frade, notando a ten-

tação, disse ao tentador: Maldito tinhoso! Quem te deo

commissão para cuidares nos louvores de Deus?
O carmelita descalço fr. Cbristovão de Jesus, varrendo

certa occasião uma casa, perguntou aonde havia de dei-

tar o lixo Besponderam-lhe que o deitasse no logar

mais immundo. Lançou então o lixo sobre si, pois se

julgava, na sua humildade, o mais immundo de todos

os homens. *

Em \d3[ imprimiram no mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra a traducção da obra intitulada Perfeição da

Vida Monástica, e dois tractados compostos por S. Lou-

renço Justiniano, e vertidos em linguagem pela infanta

D. Catharina, filha del-Rei D. Duarte, o eloquente.

A jornada do Arcebispo de Goa, por António de
Gouvea, é citada na Historia dos Tártaros por Lourenço
Mashen, Helmstadt, 1741, pag. 5. E a Recreação Phi-

losophica do nosso padre Theodoro d'Almeida foi ver-

tida para hespanhol, e estampada em Madrid, no anno

de 1807, em nove tomos.

* Fr. Manoel Guilherme, Conseltieiro fiel, vol. III, pag. 49.
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É possível porém que o leitor esteja com bastantes

desejos d'ouvir mais alguma cousa acerca da famosa

procissão de Corpus Christi, da qual, ha muito que não

digo palavra.

As constituições do Bispado do Porto, estampadas

em Coimbra no anno de 1735, mandam que fosse

eíla feita do modo seguinte:

A principal * de todas as procissões é a grande e fes-

tival Procissão de Corpo de Deus, que em cada um
anno se faz na quinta feira depois do Domingo da Trin-

dade, tão encommendada pelos sagrados Cânones, Con-

cilio Tridentino, e ainda pelas Leis do Reino. Foi orde-

nada pela Igreja, para exaltação do Divino Sacramento,

e deleclavel manjar, em que se gosta a mesma doçura

de Christo, para honra de Deus, gloria dos Catholicos,

confusão e detestação da herética perfídia, e para que

os fieis, lembrados deste immenso beneficio, com fer-

voroso affecto se excitem a render o ohsequio devido a

Ião Divina Magestade, e a dar graças a Christo, tão li-

beralissimo bemfeilor, que se nos dá a si mesmo em
eguaria da vida espiritual.

Pelo que mandamos, que, com todo o ornato, ma-
gestade e pompa possível, se faça esta solemne procis-

são oa quinta feira de Corpus (ihristi pela manhã, aca-

bada a celebridade da Missa nesta Cidade, na forma

que dispõe o ceremonial dos bispos, e nas mais egre-

jas do Bispado, onde houver costume, e commoda e

decentemente se poder fazer na forma que ordena o Ri-

tual Romano. E nesta cidade se fará com o mesmo
acompanhamento e solemnidade, que alé presente se

costumou fazer, e sahirá da nossa Sé,e nos nossos suc-

1 l\i!í. 2o2.
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cessores levaremos a custodia de SS Sacramenío, e len-

do legitimo impedimento, a levará o deão do nosso Ca-

bido, ou dignidade, a quem pertencer.

E mandamos, sob pena d'excommunhão maior, ipso

fado incorrenda, e de tresenlos réis a todos e quaes-

quer clérigos seculares de ordens sacras, ou beneticia-

dos e pensionarios, ainda de menores, de qualquer qua-

lidade e condição que sejam, que se acharem nesta ci-

dade, ou qualquer das villas ou Jogares, em que se

íjzer a procissão no dito dia de Corpus Christi, a acom-

panhem da egreja donde sahio alé se recolher, e irão

com vestido clerical decente, com sobrepeliz lavada,

coroa e barbas feitas,

E sob a mesma pena d'excommunhão, que n'este

caso pomos, como delegado da Sé apostólica, manda-
mos lodos os religiosos de quaesquer religiões, que ti-

verem conventos, ou collegios nesta cidade, villas e le-

gares de nosso Bispado, onde esta Procissão se faz (ex-

cepto aquelles que vivem na mais estreita clausura) a

acomparihem no dito dia em corpo de communidade
com a cruz adiante, das egrejas donde sahir, alé se

recolher, e irá cada convento ou collegio, no logar de
sua antiguidade, ou de que estiver de posse.

E sob a mesma penna dexcommunhão maior, ipso

facto e de dinheiro, mandamos a todos, e a cada um
dos parachos desta cidade, e mais freguezias d"esle bis-

pado, aonde se Ozer a procissão, e de uma légua ao

redor, a venham acompanhar com suas cruzes que se-

rão levadas pelos sanchristães, ou Juizes das Egrejas

por si. ou por outrem, com sobrepelizes e a lodos os

mais clérigos das Ordens Sacras, e beneficiados ou pen-

sionarios, ainda que sejam de menores, que viverem,

e se acharem dentro da dita légua, a venham acompa-
nhar na dita forma.
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E o nosso provisor nesta cidade mandará dois dias

antes fixar um edito nas portas da Santa Sé, porque

mande ás pessoas que a isso são obrigadas, se achem
na tal procissão, declarando-lties que se assim o não

cumprirem, encerrem nas ditas penas d'excommunbão
e dinheiro.

E mandamos outro si a todos os nossos súbditos,

que no dia em que se fizer esta solemne procissão te-

nham as ruas, e logares, por onde houver de passar,

limpos e ornados com ramos e flores, e as janellas e

paredes ornadas e concertadas com sedas, panos, alca-

tifas, quadros, imagens de Santos, e outras pinturas

honestas, quanto lhes foi possível.

Outro si mandamos que nenhum homem (não tendo

legitima causa) emquanto a procissão passar pelas ruas

em que estiver, esteja ás janellas, nem assentado nas

cadeiras, de espaldas, com a cabeça coberta. E tanto

que avistarem o Senhor, estejam de joelhos, sob pena

dexcommunhão maior.

E para que os fieis com mais fervor e pio aíTecto ce-

lebrassem e assistissem á solemnissima festa do Corpo

de Deus, concederam os summos ponlifices muitas in-

dulgências a todos aquelles, que no dia da dita festa, e

nos do seo oitavario assistirem nas egrejas aos oflicios

divioos e horas canónicas. Por tanto mandamos a todos

os parochos do nosso Bispado, as declarem a seus fre-

guezes na estação da dominga precedente á dita festa,

e juntamente, as que nos concedemos aos, que acom-

panharem a procissão, admoestando-os, exhortando-os

em primeiro logar a que se confessem e communguem,
e façam as obras pias que poderem, dispondo-se para

alcançar tão grandes graças e indulgências. As quaes são

para os que assistirem confessados e commungados ás

Matinas e Missa solemne no dia do Corpo de Deus, e
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ás primeiras e segundas vésperas. E ganham cem annos

de indulgência, e os mesmos ganham, os que jejuarem

á véspera, e nos selle dias do oitavario ganham os

mesmos cem annos de indulgência, assistindo ás Vés-

peras, ás Matinas, ou á Missa, e a todas as pessoas que

á ida ou á vinda acompanharem a procissão, concede-

mos-lhes quarenta dias de verdadeira indulgência.

E que já por aquelles tempos meltiam a ridículo os

frades e padres o mostra a seguinte passagem

;

«E por sermos iofurmados que algumas pessoas se-

culares com pouco temor de Deus em ódio e velipen-

dio dos Ecciesiasticos, fazem autos e representações,

em que os contrafazem, e dizem contra elles palavras

injuriosas e torpes, o que causa escândalo, querendo

nos prover n'isso, mandamos a todas as pessoas secu-

lares, de qualquer qualidade e condição que sejam, sob

pena dexcommunhão e de pagarem um marco de pra-

ta, não representem, nem contrafaçam ecciesiastico nem
religioso algum por nenhuma via em autos nem fora

d'elles, nem digam d'elles palavras difamatorias, nem
injuriosas, nem andem em seus hábitos.»

E para que todos saibam a procissão, que ha de ha-

ver, e a obrigação que tem de a acompanhar, manda-
mos a todos os parochos, que assim o denunciem a seus

freguezes no domingo precedente a ella, declarando-lhes

as penas d'estas Constituições, que encerrem, os que
a não acompanharem, e flzerem o que n'ellas se pro-

hibe.

Porém, quem tal diria? '

O primeiro rasgão que teve a procissão de Corpus
Christi foi no Synodo Diocesano celebrado em Elvas no
segundo dia de maio de 1633 I

N'elle se lê o seguinte

:

«.\ procissão que em cada um anno se faz por dia
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de Corpus Christi, Ião encommendada pelos sagrados

cânones,* Concilio Tridentino eLeys seculares, e tão re-

cebida por costume geral da Egreja, foi instituída e or-

denada para exaltação d'este Divino Sacramento, e hon-

ra e gloria de Deus, consolação dos fieis e confusão dos

hereges: e por isso deve ser mais acompanhada de can-

tos e hymnos espiriluaes que provoquem a devoção,

que de festas profanas e lascivas, que movam o riso.»

Quando se fundavam egrejas, havia quasi sempre

grandes funcções.

Quando el-rei D. José resolveu mandar fazer a egre-

ja da Memoria, querendo assim mostrar-se agradecido

á Divindade por lhe ter salvado a vida, mandou fazer

de madeira uma,grande sala com porta e escada para

o campo, pela qual se serviu, quando veiu para as duas

funcções.

A esta sala seguia outra, que serviu para camará de

paramentos do patriarcha, com seu camarim chamado

da Falda.

Logo se seguiam dezoito camarins para os princi-

paes: outra sala para os monsenhores, e outra para os

mais ministros.

Mas todas tinham suas entradas em um corredor,

no qual havia em correspondência outras tantas portas

para o campo.

E todos estes apartamentos se cobriram com riquís-

simas tapeçarias de panos de Arraz, damascos e outros

ornatos preciosos.

Porém um escriplor antigo já declama contra a exis-

tência de frades, dizendo:

1 Fr. Cláudio da Conceição. Gabinete Histórico, vol. xiv,.

pag. 47.
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Inventaram meios de augmentar as privações dos mo-
radores dos conventos como se o curso commum das

paixões e tribulações humanas não fizessem o cálix, de

que lodos devem beber, sufficienlemenle amargo, sem
preverter os mais simples dictames do senso commum
para o tornarem ainda mais intragável.

Santa Thereza de Jesus, porém, era amicissima dos

portuguezes. e a causa de tanta aíTeição foi uma revela-

ção de Deus. na qual o Senbor lhe declarou que todos

os soldados portuguezes que morreram na baialha de

Alcácer Quibir, foram para o Ceu. Nem a alma de um
só se perdeu.

€ Fiquei, diz a Santa * com tão grande estimação

d'aquella nação, na qual, até os soldados estragados

nas outras, estavam tão bem dispostos, que me sobre-

vieram grandes desejos d'ir fundar algumas casas do

nosso Carmelo reformado naquelle reino, parecendo me
que resultaria d'isso grande gloria de Deus e augmen-
lo da religião, com os sugeitos portuguezes, que se me
representavam tão bons e inclinados á virtude.

Pedi a sua Divina Mageslade, com a maior instancia

que pude. que me fizesse esta mercê: e dia d'Assum-

pçào da I^ainha dos Anjos me disse o Senhor : Tu, fi-

lha, não irás a Portugal fundar casas de tua reforma,

mas irão tuas filhas e teus filhos, por que quero au-

gmeniando o numero de bons religiosos que ha n'aquel-

le reino, com os teus, que cresça o motivo de eu sus-

pender o castigo que lhe dei, e usar de misericórdia

com elle.

Tão bem será levada a elle tua mão esquerda, que

lhe quero dar a mão de tão amada esposa, para o le-

^ Fr. Bellchior dk Sant'Anna; Chronica de Carmelitas des-
calços», vol. I, pag. 66.
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vantar da miséria em que estará cabido, e restituil-o

ás felicidades antigas, e dar-lhe um penhor d'outras

avantajadas.

Thereza de Jesus Carmelita

Segundo rezam os estatutos da Universidade de Coim-
bra, edição de -1654, na véspera da Procissão de Cor-

pus Chriâti, não tiavia lições na Universidade.

Vemos também a pag. 52 do segundo volume das

Viagens de Pouqueville na Grécia, que os toques de
sinos eram completamente prohibidos na Turquia. *

Ora imagine o leitor, todos os turcos andando com
chinellas calçadas, para não fazerem barultio, e diga-

me se a Constantinopla parecerá ou não uma cidade de
mortos.

Contam os aulhores que escrevem acerca dos mila-

gres do Rosário ^ que um conde de França tinha mui-
tos filhos, e para os deixar ricos, melteu uma filha que
tinha em um mosteiro de freiras, no qual se guardava

pouca religião, porque não tinha clausura, e as noviças

que entravam, aprendiam das antigas, não devoções,

senão mui grandes distracções e muito pouca honesti-

dade.

Vendo seu confessor como esta moça levava o ca-

minho da perdição, desejou muito de a encaminhar

bem.
Perguntou-lhe: Sabeis vós filha rezar bem o Rosário

de Nossa Senhora?
Não sei fazer mais, disse ella, que o que fazem as

1 Vol. II. pag. 52.
2 João Rebello ; Historia dos Milagres do Rosário, foi. 63, v.

E' obra do século xvii.
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outras freiras, que é rezar pouco, fallar»muito, '"omer

bem, levar boa vida, e praticar com os que vêem ao

mosteiro.

O confessor estrantiou-lhe aquellas cousas, tralando-

Ihe dos grandes proveitos da devoção do Rosário.

Depois entregou-se á vida mislica, e fazendo profis-

são, acudiram logo muitos ociosos, para a visitar; mas
ella não queria abaixar a lhe faltar.

Manda\am-ll)e muitos presentes, nenhum queria to-

mar, escreveram-lhe muitas cartas, todas as rasgava.

As outras freiras, quando isto viam, zombavam d'el-

la, cliamandolhe hypocrita, e fazendo-lhe maus trata-

mentos.

Andava então a freira mui desconsolada, e recorreu

á Virgem.

Esta então lhe deitou uma carta, em que lhe dizia,

fosse adiante na devoção do seu rosário, que tinha co-

meçado, que fugisse da conversação dos homens, que
Dão estivesse ociosa; tirasse de si toda a maliciade ves-

tidos e de regalos, que na sua cella pozesse imagens

de Christo e dos Santos para que a movessem a ler de-

voção, e a imital-os, e que fazendo isto, como ella lhe

mandava, alcançaria a graça de Christo, e nunca a des-

ampararia.

Aconteceu que um abbade quiz visitar aquelle mos-
teiro, como tinha de preceito, mas os que tratavam

n'elle, não lh'o consentiram, antes o trataram mal, e

despediram com alTronta.

Passado um anno tornou o abbade áquelle mosteiro,

não como visitador, senão para vêr aquellas religiosas,

e desta maneira foi bem recebido.

Estando uma vez posto em oração, viu uma visão

espantosa, mas muito alegre, porque sobre a cella d'a-

quella religiosa, q-je se chamava Joanna, enxergou uma
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grandíssima l\]z, e a Virgem acompanhada de muitos

Santos e Santas, e a religiosa que estava orando no meio
d'elles.

Viu também que estavam muitos demónios ao redor

da cella de Joanna, e que sendo deitados d'ali por vir-

tude de Nossa Senhora se foram ás cellas das outras

freiras, e uns em figura de borboletas, outros de mos-
quitos, outros de serpentes, entravam pelas boccas das

freiras, do que ficou como morto, com compaixão de
tão grande mal.

Tornando sobre si perguntou á religiosa que oração

fazia.

Ella lhe disse que a do Rosário, e então entendeu

que por sua grande virtude a tinha Deus livre dos de-

mónios.

O abbade então, com desejo de reformação d'aquelle

mosteiro, comprou muitos rosários, mui formosos, e a

cada uma deu o seu, sob condição, que cada dia o ha-

viam de rezar uma vez.

O que acceitaram de boa vontade, e cumpriram.

E foi cousa maravilhosa que dentro de pouco lempo
que rezaram o rosário, as que d'antes estavam obstina-

das, que não havia remédio para quererem ser refor-

madas, ellas mesmas mandaram chamar ao abbade que

as visitasse e refo"masse, e de tal maneira mudaram
a vida que viveram depois mui religiosamente.

O povo chamava vulgarmente Apóstolos aos Jesuítas,

por isso que estes laes se diziam da Companhia de Jesus.

Segundo nos diz o aulhor da Benedictina Lusitana, o

suave e meigo toque das Ave Marias, quando o dia se

vae sumindo no pélago dos tempos, foi instituição do

papa Innocencio III.

Ao sermão da Resurreição davam antigamente em ge-'

ral o nome de Sermão das Graças.
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O padre pregador, porém, do púlpito era obrigado a

dar as boas festas a todas as pessoas da parocbia que

ali se encontrassem, e também a contar historias chis-

tosas e a dizer graças com o tím de que o auditório

estivesse em incessante hilaridade, para assim se inde-

mnisarem dos jejuns e penitencia. E esta asserção é

coníirmada por Mr. Dellon na sua Historia da Inquisi-

ção de Goa.

E o pregador que tal não conseguisse, passava por

mau pregador.

No sermão pregado pelo P. Manuel de Escovar. Je-

suíta na capella de Lisboa, a 21 de dezembro de 1C37,

em dia do apostolo S. Thomè, este pregador grita

contra o dominio hespanhol.

. . . Sendo S. Thomé o padroeiro das nossas con-

quistas no Oriente, é de ver como o frade se inflamma

na recordação dos feitos gloriosos dos portuguezes nos

climas descobertos por Vasco da Gama e Affonso d'AI-

buquerque.

Depois de nos pintar o estado de effeminação a que
tinham chegado os costumes guerreiros d'outrora, vae

o pregador comparando os seus compatriotas com os

romanos que deixavam ir perdendo-se o nosso império

asiático, e depois pergunta

:

Mas que é dos portuguezes?
A esta pergunta responde do modo seguinte o padre:

«Se hoje, outro assim curioso, quizesse conhecer de
vista aos portuguezes, de quem suas historias contam
feitos de tão alta ventura, muito me posso temer que
não descobriria nenhum, porque na verdade já não so-

mos os que ser sabíamos: vitm ipsi Romanorum ni/iil

habeant.

E se o somos, que foi d'aquellas cabelleiras militares,

horror dos inimigos? que foi d'aquellas barbas venera-
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das, que se estendiam até os peitos ? barbas que por

joizo dos próprios bárbaros só podiam trazer os por-

tuguezes, porque só elles as podiam tirar da vergonha?

Que foi d'aquelles rostos queimados do sol, cresta-

dos do frio?

Que foi d'aquellas mãos calejadas da lança e da es-

pada? d'aquelle gesto severo? d'aquelle andar varonil?

d'aquelle rescender a ferro e pólvora?

Que foi de tantos exercicios militares, quantos tu

vias cada dia, ó Lisboa, de canas, de justas, de torneos?

Que foi (para que digamos tudo) d'aquellas matro-

nas que só pariam homens?
Pois entrae por essas casas, e vereis quão dissimi-

Ihantes são d'aquelles em que viveram e couberam
aquelles generosos espirilos, para cuja fama foi estreito

e pequeno todo o mundo.
Agora tudo galerias, tapeçarias, quadros, bufetes e

espelhos.

O' casas tão mal habitadas e tão mal empregadas I

Tempo sei eu, em que a tapeçaria de vossas paredes

eram lanças, arremessões, partasanas, fachas, espadas,

montantes, rodelas, adargas, arnezes, couraças.

Tempo sei eu em que as vossas galerias eram estre-

barias cheias de formosos e briosos ginetes, único cui-

dado de quem já em vós morou : outra vez me com-
padeço de vós e vos choro por mal habitadas e mal em-
pregadas.

Haec domus antiqua quam dispari Domino I...

Perseverae, príncipe glorioso, em assim honrar, em
assim enriquecer aos vossos portuguezes com mãos tão

rasgadas, com peito tão aberto, que assim como S.

Thomé deu a seu Mestre o titulo de Deus, assim elles

pelejando por vosso nome, por vossa gloria, em tan-

tos e tão dilatados reinos,
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E enião direi ao Samori, que \enha sobre Cochim,

sobre Calecut, sobre Chalé, que logo achareis Pachecos,

logo Almeidas, logo Castros que o destruam.

Venha sobre Goa o Sabaio. e ajude-se para recupe-

ração sua, de todos os principes confinantes, que logo

haverá Pereiras, Vasconcellos e Athaydes, que glorio-

samente o defend<m.

Venham sobre o Diu mamelucos, turcos, janizaros

que logo para assolação de seus exércitos, para ruina

de suas armadas, vereis cobertos seus muros I

Silveiras e Mascarenhas e Noronhas, outros tantos

Martes Lusitanos. . .

Comtudo n'alguns conventos havia grande desleixo,

pois o próprio fr. Monteiro nos diz no seu Claustro Do-
minicano que do convento de S. Domingos de Lisboa

tinham roubado alguns manuscriptos.

No estrangeiro, porem, as cousas também não cor-

riam melhor.

«No meu regresso de Paris, diz o bispo Colbert,

achei também grandes intrigas nos conventos d'aquella

cidade, e soube, passado não muito tempo que a occa-

sião do mal não provinha do interior dos conventos,

mas sim dos ruins discursos que lodo e qualquer «ca-

nalha molinisla» proferia nos parlalorios, e principal-

mente os ecclesiasticos e jesuitas que levavam ás po-

bres freiras todas as sortes de libellos, e que não as

podendo confessar, faziam com que ellas os lessem.

Era enão muito faltada a procissão da Misericórdia

em Lisboa em a noite de quinta feira Santa para visi-

tarem as egrejas.

Partiam da egreja os irmãos em anoitecendo, e iam
pela rua nova ter a S. Francisco, e d'ali passavam á Trin-

dade e desciam ao Carmo, e d'ali vão a S. Domingos,
e tornam pelo Rocio, peta Praça da Palha, rua das Ar-
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cas, Corriaria até a Sé. eda Sé tornavam á Misericórdia,

gastando n'isto até á meia noite, e ás vezes até á uma
hora.

Os irmãos eram sempre duzentos e cincoenta, até

trezentos, e todos iam vestidos com suas vestimentas

pretas, e postos em ordem de Procissão com suas ve-

las nas mãos,*

Diante d'elles iam oitocentos, novecentos e alé mil

homens e mulheres disciplinando-se, os quaes todos

iam vestidos de vestimentas pretas, e assim homens,
como mulheres, se feriam com as disciplinas, de que ti-

ravam muito sangue.

E esta procissão ia repartida em Ires ou quatro es-

tancias, e entre uma e oulra um retábulo ou Christo

posto na Cruz, e no meio iam dez ou doze irmãos com
suas varas regendo-os, e mettendo-os em ordem.

Entre estes disciplinanies iam muitos homens com
varas de ferro, e cruzes de pau grandes, e pedras ás

costas: e para claridade da gente levavam cincoenta fa-

roes de fogo, em que se gastavam dois mil novellos de

fiado, de tomemos engraxados em borras de azeite e

cebo para darem bom lume, os quaes faroes iam pos-

tos em hasteas muito compridas e altas: e levavam trin-

ta lanternas muito grandes meltidas também em hasleas

com vellas dentro accesas: e os irmãos que regiam, tra-

zem nas mãos quantidade de velas para, tanto que fal-

tarem, proverem de outras: levavam mais trinta homens
com bacias nas mãos cheias de vinho cozido, e os dis-

ciplinantes molhavam e lavavam n'elle as disciplinas, por-

que lhe apertam as carnes. Á tal procissão davam o

nome de Procissão dos fogareos.

1 P. João Baptista de Castro; Mappa de Portogal, vol. Hl,

edição de 1763.
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Da mesma maneira iam dez ou doze homens com
caixas de marmelada feila em falias as quaes mandam
muitas pessoas tídalgas e devotas, que dão aos peniten-

tes: e levam outras de confeilado, e de cidrão para os

que enfraquecem soccorrem-ihe com um bocado: e vão

outros tantos tiomens com quartas de agua e púcaros

nas mãos dando agua aos que d'ella teem necessidade.

E. tanto que chegam á casa da Misericórdia estão fy-

sicos que expremem as chagas dos penitentes, e lh'as

lavam com vinho, para isso confeicionado, e os apertam

e vestem, e se vão curados para sua casa.

Era também por aquelles antigos tempos muito ap-

petecido aquillo a que chamavam o dom das lagrimas.

O homem ou mulher que tivesse grande facilidade

em chorar, estava já no caminho da predestinação.

E era esle dom um d'aquelles que mais eram ap-

petecidos, pelas pessoas, quer homens, quer mulheres,

que se eniregavam á vida myslica.

E acerca dum tal dom até o cardeal Belarmino es-

creveu um livro, ao qual deu o seguinte titulo: De ge-

mitu columbae.

No principio do século passado andavam a vender

imagens de Santos pelas ruas, ou painéis, aos quaes
davam o nome de Ricos Feitios. *

Certo pregador acceitou o sermão da Assumpção
de Nossa Senhora na festa do convento das Flamengas.

E sabendo que o celebrante era um padre a quem tinham

poslo a alcunha do Colherão, e, ao qual o padre prega-

dor linha muita raiva, aproveitou-se do ensejo para in-

cluir no sermão as seguintes palavras, as quaes re-

citou :

^ CoDsiiiuiPÕes do Bispado do Porto, pag. 375.

VOLUME III 2G
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tQue julgaes vós, meus amados ouvintes, que farão-

os Anjos n'este momento?
Colherão cravos?

Colherão rosas?

Colherão jasmins?

Finalmente colherão todas as mais mimosas e odorí-

feras flores ?

Não.

Eslão era adoração aiite o Ihrono do Altissimo, fes-

tejando este sagrado myslerio.

E qual será o fruclo de sua oração?

Colherão o que em vossas suplicas religiosas pe-

dis.

Colherão bom premio para as pessoas, que por sua

piedade tanto se desvelam em fazer tão pomposa festa,

e tão solemne festividade.

Espero também que minhas expressões colherão de

.vós desculpa, pois para tão alto assumpto, meu incan-

sável estudo, as não acha dignas d'elle: segundo, co-

lherão desculpa, pois sendo convidado a concorrer com
a vossa piedade para o celebrar, chego a desanimar,

pois me não vejo com sufficientes forças para o des-

empenhar: a final colherão desculpa.. . mas que digo!

desculpando a mãe de Deus como espero de sua infi-

nita misericórdia, não me importa o que ellas colherão

dos sábios e pios sacerdotes que hoje odiciam n'este

sagrado templo: nem o que ellas colherão do respeitá-

vel sábio, e religioso auditório.

A isto o celebrante que estava uma pólvora, disse

para o diácono e subdiacono

:

Tanto colherão 1 Tanto colherão I Colherão um diabo

que <• leve

!

O P. Fr. Diogo de Mello e Menezes na 2.' edição da

sua Grammatica Latina, Lisboa 1835, além d'um estí>
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rado elogio linha posto no rosto da obra: llis sci iplis vi-

ves lempus in orane méis— elogio dirigido a D. Fedro.*

Porém na edição de 18i23 tinlia chamado a D. Miguel

— Gloria e Salvação da Pairia.

Te praesens laudal, laudabil serior aelas

Ultra que conoilium, facta, animamque...
Era um padre hem prudente.

Aveiro é uma cidade pequena e não muito histórica,

mas onde o numero de conventos e templos, relativa-

mente, nada tinha de pequeno.

O Convénio de Sa dava logo nas vistas ao passagei-

ro que vinha do comboio.

Foi fundado por três irmãs chamadas Garcia Gorôa,

Anna da (Conceição e Branca da Assumpção.
Depois de obtidas as licenças necessárias, a maioria

das religiosas do convento do Loreto abandonou Almei-

da, e \ierarii para esta cidade, onde, chegando em 2á
de junho de 1044, se hospedaram no palácio de D.

Beatriz de Lara, e ahi estiveram tm quanto se procedia

á edificação dum convento nas casas e pomares, que
para este fim lhes havia doado D. iMaria Ferreira, viuva

de Manoel Bento Sarnich, fidalgo da casa real. No dia

2 de agosto daquelle aíino fizeram as religiosas a sua

entrada solemne no seu novo convento, a que se seguio

uma luzida festividade.

A fundadora do convento, fallecendo, legou-lhe tudo

quanto possuía, por testamento approvado pelo tabel-

lião da villa dilhavo, Manoel Soeiro, em 2o d'agosto de
IG4tí.

A egreja. que era de a[)parencia agradável, e estava or-

nada com todo o esmero, foi conslruida em 1671.

Edição de Paris, I86i.
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Convento de N. Senhora do Carmo. Passando em
Aveiro, no anno de 1613, com direcção ao Porlo, al-

guns carmelitas descalços, foram bospedar-se no paço

dos Tavares. Por esta occasião um dos membros desta

illustre família fez-lhes ver a grande utilidade que podiam
alcançar, se fundassem aqui um convento de sua ordem.

Sendo eleito provincial fr. António do Sanlissimo

Sacramento, que tinba sido um daquelles, a quem lem-

brou a fundação o íidalgo Tavares, mandou a Aveiro

fr. Thomaz de S. Cirillo, prior do collegio de Coimbra,

para escolher o local, em que devia edificar o convento

e bem assim para alcançar licença da camará, Esta li-

cença foi concedida no dia 2:2 de julho de 1613, para

o que se reuniram nos paços do concelho, alem da ca-

mará, todos os nobres e homens bons da vijla. O auto,

em que se concede auclorisação para os carmelitas fun-

darem o seu convento, foi lavrado peloescrivão da camará,

Sebastião da Rocha Pimenta, e assignado pelo juiz de

fora, Gaspar Corado, e por os cidadãos Miguel ACfonso

Migalhas, José Coelho, António de Almeida da Costa,

Diogo Vieira Guedes. Thnmaz da Costa Corte Real, Je-

ronymo Cardoso, José Barreio, António Coelho, Braz

Pereira, Andrade Lançarote, Pedro d'Araujo, e Miguel

da Veiga.

O bispo de Coimbra D. AíTonso de Castello Branco,

assim como D. Álvaro de Lencastre, 3.° duque de Avei-

ro, deram a licença para a editicação em lii d'outubro

do mesmo anno de 1613.

As obras não se fizeram esperar muito, e o convento

principiou a construir-se em umas casas junto da capei-

la de S, Gonçalo, que haviam pertencido a Gil Homem
da Costa. Eram acanhadíssimas as proporções do novo
convento, não obstante ser pequeno o numero de frades

que nelle habitavam.
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Passado um anno depois da fundação, o convento foi

julgado exlincio por a Mesa do Desembargo do Paço,

em visla dos frades não lerem alcançado auclorisação

regia.

Logo que houve nolicia desta ordem, a camará, e

bem assim a nobreza da villa representaram a Filippe

III para que este conlirmasse a fundação do convento,

A representação que foi apresentada ao monarcba

hespanhol por o conselheiro d'estado D. Henrique de

Sousa, 1 ." conde de Miranda teve feliz exilo, pois por pro-

visão de 10 de julho de 1615 se ordenou que ficasse

sendo valida a fundação do convento dos carmelitas

descalços.

Foi péssima a construccão do primilivo convento; os

frades vendo-o ameaçar ruina, traclaram logo de edifi-

car um ouiro, porem num local mais appropriado do

que aquelle era. Para este fim comprou o prior fr.

José de Jesus Maria uma porção de terreno na rua de

S. Paulo, onde o seu successor fr. Domingos de Santo

Angelo mandou construir o convento. Como as obras se

fizessem vagamente, foram os frades transferidos par»

o palácio de D. Beatriz de Lara, e ahi permaneceram
até ellas se concluirem: o que teve togarem 13 de mar-
ço de IC20.

D. Beatriz de Lara prodigalisou os maiores favores

aos carmelitas, para elles poderem levar afinal a edi-

ficação do seu convento. Os frades deram a D. Beatriz

de Lara o padroado da capella mór, por escriplura fei-

ta em 2rj dagoslo de IG:2t). Havendo declarado esta se-

nhora que por sua morte o padroado passava para o

representante da casa de Villa Real. fez nova escriptu

ra em fevereiro de 4C48, em que declarou que lendo-

se extinguido aquetia casa, o padroado não passasse a
nenhum outro parente.
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O convento era nm edificio assaz amplo, porem mui-

tojpouco regular, e delle poucos vestígios restam, a não

ser parte do claustro mandado construir pelo prior fr.

Manoel de Santa Maria em 1653; pois foi demolido até

aos alicerces, e no local, que occupava mandou edificar

Sebastião de Carvalho e Lima um palacete em 1858.

A egreja, que tem a forma de cruz é espaçosa : lan-

çou-ltie a primeira pedra D. Miguel da Madre de Deus
no dia 15 de outubro de 1628. Concluiu-se em 1643.

Na capella mór, do lado do evangelho, está um sum-
ptuoso tumulo de mármore, em que repousam as cin-

zas da padroeira da mesma capella.

D. Beatriz de Lara era primogénita de D. Manoel de

Menezes, 3.* marqueza e 1.° duque de Villa Real, por

mercê de Filippe III e de D. Marta da Silva, filha de

Álvaro Coutinho, commendador d'Almourol. Casou cora

D. Pedro de Medicis, 3." filho do gran duque de Tos-

cana, Gosme de Médicis; lendo-se devorciado do marido

viveu algum tempo em Madrid, mas logo que elle morreo
naquelia cidade, veio para o convento de Jesus d'Avei-

ro, onde falleceu a 4 de junho de 1648.

Na sachristia que foi mandada fazer por fr, Luiz de

Jesus em 1649 estão alguns bustos de santos, que ou-

trora contiveram reliquias, que teem sido subtrahidas,

lambem ainda alli se conservam duas miniaturas que

teem merecido os encómios dos intendedores, e são —
um retrato de Jesus Chrislo oíTerecido pelo papa Inno-

cencio VIII a D. Beatriz de Lara, e por esta ao conven-

to, e outra representando Jesus Christo a orar no Hor-

to de Gethsemai.i.

O órgão que linha sido comprado pela communidade
em 1680 foi levado por ordem do governo, depois da

extinção das ordens religiosas, para a egreja do Pinhei-

ro da Bemposta.
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Foi deste convento que sahiram no dia 29 de junho

de 10:28 fr. Tliomaz de S. Cyrillo e Alberto da Virgem
para procederem á fundação do Bussaco.

Tem a cidade d'Âveiro também o recolhimento dos

terceiros de S. Francisco, fundado pelo prior de S.

Miguel. Sebastião Corrilho e Oliveira em 1080. pa-

ra cujo fim comprou por 80í>000 réis duas moradas de

casas com os seus respectivos quinlaes, sitas na rua do

Loureiro, ao licenciado Pedro Hibeiro de Oliveira e sua

mulher D. Luiza da Gama, por escriptura feita pelo ta-

bellião Manoel Pereira Botelho, a 21 de março d'aquel-

le mesmo annos.

A entrada das primeiras irmãs terceiras teve logar

em 2 dabril de 1Ò70, e eram estas Maria da Resurrei-

ção, Thereza de Jesus, Sebastiana da Cruz, Maria da

Conceição e Anna de Jesus.

O bispo conde D. João de Mello tomou o recolhi-

mento sob sua immediata protecção.

Tratou-se de converter o recolhimento em convento,

mas nunca se chegou a canseguir: pois, quando em 1822
foi declarado extincto, ainda era recolhimento.

A regra porque se governavam as recolhidas era a

das religiosas Conceicionisias, pelo que viviam em
clausura, como se fossem reclusas, não obstante não te-

rem veo.

A egreja que hoje existe não é a primitiva. Essa, que
havia sido edificada em 1018, e benzida por D. Pedro

de Sousa, dom prior de Guimarães, foi mandada demo-
lir em 1734.

Na actual que presentemente serve de Sé, lançou-se

a primeira pedra no dia 21 de setembro de 1733, e

tendo-se concluido as obras, foi benzida no 1." de de-

zembro de 1743.

A 24 de dezembro de 1734 tomou o habito de ter-
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ceira n'este recolhimento D. Josepha Maria de Castro,

filha de António de Sá Mourão e de D. Maria Ca«

bral.

São notáveis as causas d'aquella resolução.

O dobre do sino na torre do recolhimento, segun-

do diz o auctor das Memorias d'Aveiro, casava-se

com a expressão sentida d'um ungido do Senhor, que
nas abobodas do sancluario fazia resoar a palavra ins-

pirada que lhe affluia aos lábios tividos, entre lagrimas

e soluços, porque ainda ha pouco vendo desenrolarem-

se diante de si os horisonles illimitados da felicidade

domestica, vinha n'este dia, cingindo já também o bo-

rel da ordem franciscana, assistir e ao mesmo tempo
commemorar, como ecclesiaslico e frade, a profissão de

uma sua irmã, que também havia sido sua esposa.

Este frade, que perante os desígnios da providencia

curvava a cabeça alva como a neve, não pela edade,

mas sim pelo soíírimento, era Braz Luiz de Abreu, au-

ctor do Portugal Medico, e filho de António de Sá Mou-
rão e de D. Maria Cabral *

O pae de Braz Luiz d'Abreu, oriundo d'uma familia-

israelita, foi desde os seus primeiros annos alvo da

mais cruel e injusta perseguição por parte do Santa

Officio, embora tivesse frequentado a Universidade; po-

rém o horror que sempre lhe causou a carocha e o

samhenito, fez que abandonasse Coimbra, e fosse viver

para Bragança, sendo n'esta ultima cidade que elle de-

parou com a mulher que, amando-o, foi o santelmo que

lhe annunciou a bonança no meio do mar tormentoso

da sua vida errante.

Porem esta mulher era nobre; corrialhe nas veiaâ o

Memorias d'Aveiro, pag. 137.
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sangue azul, pois era filha de Fernão Cabral, morgado
de Carragedo, e elle o proscriplo. era judeu, relapso e

christão novo; por isso jamais devia levantar os olhos

para uma mulher cujas genealogias se perdiam...

quem sabe? talvez na mais remota antiguidade da na-

ção goda

D. Maria Cabral calcou com desdém os pergaminhos

nobiliários, e levada pelo amor, desposou António de Sá

Mourão, segundo o rilo judaico.

D"esle casaraenlo houveram dois filhos: um d'elles

foi Braz Luiz d'Abreu, que seus pães entregaram aos

cuidados de Francisco d'Abreu, logo em seguida ao seu

nascimento, para melhor poderem fugir para Ilollanda,

onde foram encontrar seguro azylo contra as persegui-

ções dos familiares do Santo Cilicio, que, intrigados pelo

fidalgo de Bragança, se esforçaram por dar hospedagem
a Anlonio de Sá dentro dos sinistros muros da Inqui-

sição, porque a vergontea austrogada julgava que a nó-

doa cabida no seu brazão, só podia ser lavada indo em
pessoa resinar os paus da fogueira que no auto de fé

havia de carbonisar o corpo do genro. *

Braz Luiz dAbreu, foi, passados alguns annos, en-

tregue pelo amigo de seu pae a Francisco Moraes Ta-

veira, que o mandou para Coimbra em companhia de
seu filho Heitor Dias da Paz, e que, desde logo, princi-

piou a frequentar humanidades no collegio de S. Paulo

da mesma cidade, onde deu não poucas provas do seu

grande talento, e, em 1714 tinha já o grau de licenciado

na faculdade de medicina.

Em \~-i{i publicou Braz Luiz dAbreu o seu Portu-

gal Medico, que dedicou ao príncipe do Brazil, D. José

' Id. id. pag. 138.
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Francisco, sendo n'esta época já casado com D. Josepha

Maria de Castro.

Braz Luiz d'Abreu ignorava quem fossem seus pães.

Sua mãe, voltando a Portugal, já viuva, em companhia

de sua fillia D. Josepha Maria de Castro (que tendo nas-

cido em Amslerdam, tomou o nome de D. Antónia da

Piedade, para assim evitar de ser conhecida) em vão se

esforçou por encontrar seu filho ; com tudo, morreu,

ahengoando-o; porem, como genro.

Do casamento de Braz Luiz d'Abreu com D. Josepha

Maria de Castro nasceram sele filhos. O sol de felicida-

de reflectiu explendido sobre esta familia alé 24 de março
de 1732, mas n'esle dia as explicações dadas a Braz

Luiz d'Abreu, pelo seu primeiro portector, desvenda-

ram o segredo d'aquelle parentesco, e abriram um vá-

cuo immenso çntre aquelles dois corações que se ama-

vam, não como irmãos, mas sim como esposos, e a

quem o recolhimento de S. Bernardino separaram eter-

namente.

Braz Luiz d'Abreu, depois de haver prestado os últi-

mos soccorros da religião e da sciencia, cerrou as pál-

pebras a soror Josepha da Cruz, sua irmã, e que tam-

bém fora sua esposa, em junho de 1733.

A 18 d'agosto de 1756 os frades do convento de Santo

António d'esta cidade escondiam debaixo d'algumas pa-

zadas de terra regada com lagrimas de saudade o corpo

de seu irmão fr. Braz Luiz dAbreu.
Convento de S. João Evangelista. Este convento

(da ordem de S. Thereza) occupa o antigo palácio dos

duques d'Aveiro, e a egreja é a capella do mesmo pa-

lácio consideravelmente ampliada nos melados do sécu-

lo passado: foi fundado por D. Havmundo de Lencastre

em 1668.

D. liaymundo fundou este convento em virtude de
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certas disposições testamentárias de sua tia D. Brites de

Lara; e as suas primeiras habitadoras foram oito frei-

ras, que vieram dos conventos de Santo Alberto e San-

ta Thereza de Garnide, chegando a Aveiro em 13 de
junho de 16(38.

A 16 do mesmo mez e anno fizeram as religiosas a

sua entrada solemne no convento.

Foi apparaioso este acto, a que assistiu todo o clero

nobreza e povo; as ruas da vilja estavam ornadas com
arcos triumphaes, e á noite todas as casas se illamina-

ram, pois o contentamento era geral, e o regosijo es-

pontâneo.

Pelas duas horas da tarde d'aquelle dia o prior do
convento do Carmo fr. António do Espirito Santo, fez

a entrega das chaves do convento ás religiosas, no meio
dos brados de alegria soltados pela multidão ébria de
enlhusiasmo e das descargas dadas por as quatro com-
panhias da ordenança.

O convento, que ainda em parte conserva a forma do
antigo paço ducal, possue amplos dormitórios: mas os

primores darte não tem ali guarida, porque dentro de

seus muros tudo respira humildade.

No coro, que é assaz vasto, venera-se uma imagem
de Jesus Christo flagellado, de grande merecimento ar-

tistico.

A egreja é toda forrada de magnifica talha dourada,

« conserva-se sempre com toda a decência.

No local onde estanceia ojardim publico que pertenceu

á commenda de S. Miguel da Ordam d'Aviz, e que foi com-
prado pelos frades do conveiito de Santo António ao com-
mendador Topete por 60;5000 réis estava uma frondosa

alameda, que havendo sido plantada em 1672, por fr. An-
tónio das Chagas, foi destruida em 1862, sem se deixar

um único vestigio d'aquella vegetação secular.
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Ordem Terceira: No anno de 1670, lançaram-

se os fundamentos á Ordem Terceira, na capella d»
Corpo Santo, sendo escolhido para padre commissario,

fr. Luiz de S. Francisco (que n'aquella época aqui es-

tava em missão) cargo que desempenhou com lodo o
zelo apostólico por espaço de seis anoos, ao fim dos

quaes deu a sua demissão que lhe foi acceite em 8 de
fevereiro de 1676.

Em virtude das instrucções recebidas do seu primei-

ro commissario os irmãos terceiros, recorreram á mesa
definitoria dos frades menores, que por bulia passada

por Ni:olau IV em 1290, eram os visitadores das Or-

dens Terceiras, para que lhes fosse dado novo com-
missario, ao que o padre provincial fr. Thomé de Villa

Real, accedeu, nomeando fr. Sebastião de Monsanto em
10 de janeiro. d'aquelle mesmo anno*

O novo commissario conhecendo os inconvenientes

que provinham á ordem em estar na capella do Corpo
Santo, fez com que se transferisse para a egreja do con-

vento de Sanlo António a 13 de março de 1678, onde

se conservou até 1679. em que foi novamente transfe-

rida para a capella, onde hoje está.

Tendo o bispo conde D. Álvaro de S. Boaventura

dado licença para se construir a capella, que devia ser-

vir de sede á Ordem Terceira, lançou-lhe a priaeira

pedra em 16 de janeiro de 1677, e passados dois an-

nos estavam as obras de todo concluidas.

A capella, ou egreja, é espaçosa, e está ornada com
boas imagens e alguns quadros a óleo.

A Ordem, apesar de pobre, celebra as suas solemni-

dades, senão com grandeza, ao menos com decência. A

1 Id. id. pag. 147.
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procissão de Penitencia, que tem logar em quarta feira

de Cinza, torna-se imponente não só pelo merecimento

arlislico da maior parle das imagens que n'ella vão, co-

mo pela compostura com que se apresentam todos os

irmãos.

A sala do despacho, que teve principio em 1080, para

o que obteve licença do padre provincial fr. Leonardo

Chaves, é de archilectura singela, e foi mandada am-
pliar em \S'-I pela mesa que também reformou a sa-

chrislia, obras que foram custeadas a expensas de es-

molas.

Convento de Santo António : Tendo Aveiro sido as-

solada por uma grande epidemia no anno de 1524, fi-

zeram os seus habitantes um solemne voto de edifica-

rem um convento para frades menores dedicado ao Por-

luguez Santo António; e disto deram parle ao provin-

cial da Ordem fr. Barlholomeu (j'Albuquerque, que gos-

tosamente acceitou a valiosa oíTerta dos filhos d'esta

terra.

O terreno para o convento foi dado por João Nunes
Cardoso, senhor dos coutos de Freiriz e de Pennagate

da Torre, do que se lavrou uma escriptura a 17 de mar-

ço do mesmo anno de 15-24. A obra foi custeada com
esmolas, e o mesmo succedeu com a reedificação do

mesmo convento, que teve logar em 1058.

A cerca, que era muito aprazivel pelas fontes e arvo-

res seculares que a embellezavam, pertencia á commen-
da de S. Miguel, que era uma das 49 commendas que
formavam o património da Ordem de Aviz, e qne se

houve por troca, para a qual se alcançou em 1011 li-

cença dei rei, como mestre da dita Urdem, e do com-
mendador, que então a possuia, Daniel Topete.

O claustro, que ainda hoje conserva a sua primitiva

fabrica, foi construido em 1753, e a casa da livraria,
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que continha um grande numero de obras de mereci-

mento, em 1720, sendo guardião fr. Manoel de Barcel-

los.

Também alii ha uma varanda abobadada de tijolo e

cantaria, d'onde se gosa um bello panorama. Foi cons-

truida em 1749.

Nos baixos d'esta varanda é que antigamente estava

a única aula publica de instrucção primaria, que havia

em Aveiro, regido por um frade do convento, que rece-

bia annualraente 40f5>000 réis, pagos pela Gamara. Esta

aula foi exlincla em 1834, sendo seu ultimo professor

fr. Joaquim de Santa Rita.

A egreja é de aspecto humilde, mas agradável : alli

tudo respira pobreza. Os frades deram o padroado da

capella-mór a Jorge Moniz, senhor da casa d'Angeja,

por escriplura feita em 30 de dezembro de 1583, com
a condição de' dar annualmente ao convento SO^iOOO rs.

uma pipa de vinho e outra d'azeite, e todas as lampreias

que fossem apanhadas á segunda feira na pesqueira que

aquella mesma casa possuía junto á villa que lhe deu o

titulo, na ribeira chamada do Paço.

Alguns mezes depois, tendo fallecido o ultimo pos-

suidor d'aquella casa, passou para a coroa, e D. João IV,

por provisão de 30 de setembro de 1644, ordenou que

se continuasse a pagar aos frades tudo a que se havia

obrigado Jorge Moniz, porem as lampreias não se acham

mencionadas na provisão.

A tribuna do altar-mór, que é toda de talha dourada,

foi mandada construir em 1740.

A egreja tem dous altares lateraes, sendo um do Me-

nino de Deus. ao lado do qual se acha sepultada D. Iza-

bel da Cruz Figueiredo, fallecida em 22 d'abril de 1761,

que tendo legado grande parte dos seus haveres ao con-

vento, deixou dito em testamento que queria alli ser se-
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pultada, e o outro de S. Benedicto, previligiado perpe-

tuo por concessão do papa Innocencio XIV.

Tem a egreja mais dois aliares, ou capellas, n'um dos

quaes se venera uma devota imagem da Virgem das

Dores, dada ao convento em 16:28 pelo conde de Miran-

da, e na outra os cinco santos mariyres de Marrocos.

A sachristia é a melhor d'esta cidade ; é toda forra-

da de pinturas a óleo com bellas molduras de talha dou-

rada. Antes desta já houve outra, que foi devorada pe-

las chammas em 171:2; a actual foi feiía à custa do

bispo conde D. António de Castello Melhor em 1713,

que não consenliu que sobre a porta fossem postas as

suas armas, como os frades desejavam.

Conta-se que indo alguém participar ao bispo, que
esteve a maior parte do anno de 171:2 habitando no paço

dos Tavares, que a sachristia tinha ardido, elle dissera

que o que ardera era a sua bolsa; dito este que cabal-

mente conQrmou mandando canslruir uma obra de tanto

merecimento.

Os frades viviam de esmolas que pediam na cidade

8 circumvisinhanças ; a camará era obrigada a dar-lhes

annualmente 40j5000 réis, com a obrigação d'elles pre-

garem vinie e quatro sermões na (arrasada) egreja ma-
triz de S. Miguel, e isto por provisão de D. João IV

passada em 16 de janeiro de 1742, que se acha trans-

cripla a pag. 76 do Livro do Registro da mesma Camará.

A casa dos Tavares concedeu ao convento a renda

que possuia dos navios que, carregados de batalhão, en-

trassem pela barra, que era uma arroba por cada um

;

passando esta casa, também por falta de successores,

para a das rainhas, continuou o convento a receber a

mesma renda por as provisões de D. Luiza Francisca

de Gusmão, mulher de D. João IV e de D. Maria Fran-

cisca Izabel de Saboya, mulher de D. ACfonso VI, pas-
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sadas em Lisboa a 27 d'abril de 1647, e 13 de janeiro

de 1667.

Todas as esmolas que os frades recebiam eram en-

tregues a um syndico nomeado pelos prelados superio-

res, em conformidade com uma bulia do papa Innocen-

cio IV, onde se lê a seguinte: Seja-lhes licito (aos pre-

lados superiores) o nomearem alguns varões idóneos e

tementes a Deus, os quaes, segundo a necessidade de

cada um convento, possam com a nossa auctoridade

livremente vender, commutar, expender e aplicar todas

as cousas que os fieis tenbam dado, ou derem, para as

necessidades dos frades.

Esta disposição foi confirmada por Clemente IV,

Maninho V e Bonifácio IX.

O ultimo syndico que teve o convento de Santo An-

tónio foi Francisco Thomé Marques Gomes, a quem os

frades, agradecidos, sepultaram em 27 de dezembro de

1831, sob campa rasa á entrada da sacristia junto

d'outros bemfeilores do convento, que também alli dor-

mem o somno da eternidade.

O convento tem tido diversas applicações: foi hospi-

tal militar, de coléricos, lyceu, e quartel de reformados;

actualmente è onde se aíoja o destacamento que faz a

guarnição da cidade

A egreja foi concedida á mesa da Venerável Ordem Ter-

ceira de S. Francisco que a conserva com toda a decência.

Porem o convento mais notável d'Aveiro, e ao qual

teem concorrido innumeras pessoas de longes terras,

para as quaes o iman, são os restos 'da princeza Santa

Joanna, è o de Jesus. Foram laes * as virtudes obra-

1 «Assim como o fundador deu sitio, quinta e renda para a sua

casa: do mesme maneira entra a fundadora de Aveiro, dandu
terra, fazenda e bons rendimentos.
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<1as pela Princesa Santa Joanna que em 1687 se tra-

tou de alcançar de Ronaa a sua beatificação; sendo en-

carregado deste negocio fr. Francisco Mascarenhas, que
obteve o ordenar o papa Innocencio XI ao bispo conde

Assim veremos na villa uma nobre matrona não perdoar a ne-

nham trabalho de suas próprias mãos por levantar a casa de
Deu«.

La tomou o fundador o habito com dois filhos, cà veremos re-

colher-:*e, e profcsíar a fundadura e duas tilhas juntamente com
ella

Mas será acertado para fundamento da Historia lomarmos-Ihe
os princípios um pouco atraz.

Governando eiies reinos na menor edade d'el-rei D. AfTonso V,
o infante I). Pedro seu tio, criava-se em ca?a da infanta D. Isabel

sua mulher uma menina muito nobre por nome BrUes Leytoa
(nãi nos deixaram 09 antigos mais noticias de suas cousas) que
n'aque||e8 annos tenros tinha um geiío tão grave e asseutado, que
a todos os que a viam promeitia muito de si para diante : e aos

Infantes a lhe quererem mais, sobre o que por seu sangue e por
servir ao seu bafo mepecia.

Servia no me.^imo tempo ao Infante um fidalgo mancebo (cha-

mava se Diogo de AtHvde, sobrmho do conde de .4ihiiuguia e do

prior do Craio L). João Gonçalves de Atayde) era-lhe elle muito
acceito, parque além de. ter dado mostras d^ valente na guerra e

sisudo na pnz, sabia das leitras humanas, e das Imguas latina,

italiana e franceza quanto bastava para dar lustre a um sugeito

muito nobre.

H^via o infant-^, que tinha nVlle para Brites Leitoa consorte e

parelha egual : quando lhe pareceu tempo, tratou da matéria,

despachou-o com el rei : e amda que cila não tmha edade bas-

tante para tomar sua casa, fr-z o casamento, fi:ando ambos, como
d'anies no serviço e casa do Infante.

N'este estado, eis que succede um dia faltar no Paço Diogo de
Atayde: ouve-se por novidade.

Manlado bu-icar em casa não foi achado; nem por casa de pa-

rentes e amigos havia quem d'elle desse nova.
Cau-iou sua au-encia espanto em todos que a conheciam, des-

gosto em seus lios, cuidado no Infante.

Até que usii dia se soube, cousa, que mais admirou, e foi: que
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D. João de Mello, que viesse a Aveiro examinar o cor-

po e milagres da Santa Princeza.

Em 29 de junlio de 1C89 foi desenterrado o caixão-

em que se guardavam as suas cinzas, o qual estava de-

estava no convento de Bemfiea com o habito de S. Domingos ves-

tido, e tão contente do estado, que parecia, não haveria força,

que lh'o fizesse trocar.

Accudiram os tio?, vieram amigos, flzeram-jhe praticas, não
aproveitava nada.

Emflm val^ram-se da força do Infante que mandava tudo. No-
li6cou-se logo aos frades em nome d eirei, que ilie dt-spissem

logo o habito, e o lançassem do mosteiro, visto ser casado. Hes-

postas havia, e boa defeza em direito para o caso, como eale

era de matrimonio não consummado.
Mas conl.''a mandado real, e força de validos, não basta razão,

nem as leis tem auftoridade, com magua da Commuuidade, e dôr

do noviço, que faíia extremos de sentimento, de.-pfdiudo se com
muitas lagrimas do habito beijsndo-o muitas veze?, e ponduo so-

bre os olhos e coração: emflm se tornou aos seus. Mão tardaram elies

em o prender lego com lhe darem cas-a, e lhe entregarem a mulher,
e o Infame pelo mais obrigar deu lhe cargo de guarda-mór da In-

fante, com que ficaram vivendo em largueza e com auciondade.
Passaram annos : tiveram duas tilhas, e depois dois filhos.

Acabou o Iníanie desastradamebie, perseguidu d'el rei moço,

e dos que andavam junto d'elle ft-itos .«-euhores de .-ua vontade, e

conselhos. Durou pouco ao Infante sua mulher, consuniida de des-

gostos, pagas que o mundo dá a quem mt-lhor o serve. Convida-
va el-rei a Diogo de Atayde para si u serviço, como *abia de sua.s

parles: mas elle desenganado das misérias da vida em successo.*-

alheios tão tristes e trágicos como foram os d'este Priíicipe, de-

terminou fugir da Coite, e entregar-se todo a um só cuidado, de

crear seus filhos, e salvar sua ^Ima em vida solitária. Ajudava-o
muito achar em sua mulher Brites Leytoa auimo. companhia e

conselho d-; annos maduros e grande conformidade ••oní elle em
tudo. Era senhor de uma boa fazenda a duas légua;* de Avt-iro

:

chamam Ihn Oui"ca. Aqui escondidos, ou antes enterrados, come-
çaram a fazer vida heremitica, cultivando as almas com orações

e jejuns, a que juntavam uma continua hospedagem de pobres

e peregrinos, o que faziam com gosto; como outro Abrahão o Sara.
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haixo do coro junto ao commungalorio, e em seguida

examinado pelo bispo D. João de Mello, que lavrou ura

auto de tudo que enconlrou, o qual foi enviado para

Roma e bem assim um summario sobre as suas virtu-

des e milagres.

Elie grangeava a quinta por suas próprias mãos, dando-se a plan-

tar vinhas e flivaes por fugir á ociosidade.

Ella trabalhava de >uas portas a dentro governando a família

com grande cuidado, No meio dVsta vida santa, e de verdadeira
Religião ainda qu»^ sem habito, nem regra monachal, chamou
Deus para si a Diogo de Atayde.

'

Era pelos aunos de i4o3 quando falleceu. Está enterrado em
Leiria no Qjo>ieiro de S. Franci."*co : ficou Brites Leyioa com qua-
tro tilho?, mas tão moça, que não tinha mais que vinte e sete an-

nos : como era havida como rica de fazenda, e muito mais de vir-

tude, o primeiro trabalho em que se viu, antes de enxutas as

lagrimas, que devia a um marido santo, foi ser importunada pt r

acceitar ouiro.

Até a rainha, que d'ella sabia mais, tratava do mfsmo, e lhe

tomou logo a filha mal* velha para dama, com ser muiio menina,
para que mais desembaraçadaniente podesse enirar em novo es-

tado.

Mas eam mui dilTerentes os cuidados da viuva ; entregue toda

á boa memoria dn defunto, e a não tratar mais que de Deus: cer-

rou constantemente as orelhas a toda pratica de casamento e de
mais mundo: e encetrada entre as pared*»*» da sua quinta de

Oucca; entendia C( m efficacia em cumprir o testamento do ma-
rido, e nas obras santas, que anibosco-^tumavam, juntamente pe-

dia a Deus com afTeciuosas (>raçòes, lagrimas e penitencias, lhe

desse luz n'alma, para escolher um tal género de vida, na deter-

nànação em que ^slava de só a elle servir, que mais certo e se-

guro fosse para salvação da sua alma.

Para este efTeiío invucava por advogada e intercessora e mestra
sua, a Sagrada Virgem Mãe.

Erão os deíiej'is da alma, a petição um perpetuo emprego, de
dias, e noites; e parecendo Ih'^, que por seus deméritos nem se-

ria ouvida, burCHva pessoas devotas, religiosos e religiosas, por
fama de virtude conhecidas, fazia lhes largas esmollas de seus
beos para merecer, que lh'as fizessem elles de suas orações.
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Foi beatificada pelo mesmo papa, Innocencio XI, em
4 de abril de 1693, designando o dia iá de maio pa-

ra a sua festividade.

Quando chegou o breve da beatificação era prioreza

Nem costuma o Senhor, como a lodos nos quer salvos, engei-

tar requerimentos santos.

Corria por quatro annos, que Brites Leitoa aturava esta

vida.

Era entrado o de 1457.

Determinou e>merar-?e esta quaresma nos santos exercícios:

e para o fazer com raais fundamento, quiz haver pratica de ura
religioso, por fama de virtude.'', leiras e púlpito, njui conhecido
D'aquellas parte.", e que no mesmo lempu era prior do convento

de S Domingos de Aveiro: seu nome Frei .loão de Guimarães,
que os pergaminhos em que esta Historia achamos escripta, cha-
mam com palavras formaes angélico Padre.

Mandui lhe pedir, que a visse: vpiu, confessou se com elle,

deu-lhe larga conta de sua alma e de íreus pensamentos e deter-

minações.
Admirou se o frade, ainda que linha ouvido muito d'ella de

quanto mais achava de valor e espirito, do que a fama publica-

va; e parecendo- lhe, que linha Deus alli depositado um ihesou-

ro de suas grandezas, para bem de muitos: pois com annos flo-

ridos e sangue iliu.^-tre, entre liberdade, e muita riqueza sabia

jUDtar aborrecimento d.i mundo, e verdadeiro amor do Ceu;
lomou á sua conta ajudar a quem por si corria com orações, e

bons conselho-* : e prupôz-lhe logo o que para subir á perfeição

de vida, que d^-sejava, uáo era morada conveniente a do campo
longe dos OÍTicios Divinos, que, adoçam e enlevam o espirito,

longe das pregações, que são douiriua perpetua do santo Evan
geltio; que pois tinha lomadu por padroeira, e mestra de suas

determinações a Virgem Sagrada, o certo seria avisinhar con
ella, passando-se á villa, e junto da casa onde se mandara hon
rar. e era servida com nome de Senhora da Misericórdia: prose

guiu com boas razões, fundadas na doutrina e e.xennplodos san
tos.

Era Brites Leitoa dotada de bom entendimento, que as virtu-

des que seguia fariam melhor e mais claro.

Sentiu se penetrar d'ellas, como de vozes do Ceu : mas nãO;e
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deste convénio a madre Anna de Belém, que fez cele-

brar um solemrie triduo, fazendo ponliíicól o bispo con-

de D. José de Mello.

Pouco depois da beatificação, fr. Pedro Monteiro,

dando por convencida, sem mais deliberação, pediu ao Prior,

que com muilo cuidado, até se loroarem a ver outra vez, encom-
mendasâe o negocio a Deus, para que o encaminhasse a seu maior
serviço; e ella entre tanto faria o mesmo.

Passados poucos dias resolveu-se, em acceitar o conselho do
Prior, e chamando o de novo, pedio lhe que tomasse à sua con-

ta o trabalho de lhe escolher e comprar sitio accommodado junto

do convento, para edificar uma pobre casa.

Obedeceu o prior com a singeleza d'aqueile8 tempos, e de ho-

mem santo, levou dinheiro, e fez logo compra de um pedaço de

chão, que é o mesmo em que hoje vemos o mosteiro de Jesus :

tão pegado ao nosso convento dos frades, que entre elle e a nos-

sa egreja,^nào fi^-a mais distancia que a largura de uma rua, que
corre em meio : era o lugar baixo, corriam a elle muitas aguas
de inverno da parte da villa, que o faziam húmido.
Pareceu inconveniente de consideração; mas o Prior não de-

sistiu da compra, fazendo conta com bom juizo, que o lugar le-

vantaria com a terra, que sahisse dos alicerses; e com a obra de
pedra e cal enxugaria qualquer humidade natural; e assim acoo-

leceu.

Começou logo o fabrico, e não tardou em se acabar.

Casa pequena, sohpjando diligencia, e não faltando dinheiro,

brevemente se pòz em estado de aga^íalhar seu dono.

Parece, que revelava o espirito ao prelado e súbditos quanto
edificavam para a sua Ordem, e não para outrem: porque com o

mesmo gosto ajudavam a obra, já cosinhando no convento a co-

mida dos officiaes. já trazendo-lh'a por suas mãos: e outras ve-

zes crescendo tanto a caridade que não se contentavam com
menos, que acarretar pedra e cal : esteve a casa em sua perfei-

ção no anuo seguinte de H58.

Como a Divina Providencia ordenava esta Casa, para n'ellaser

vida de grandes e valorosos espíritos; logo dispoz que fosse a fa-

brica por tal arte traçada, que quando esteve acabada, parecia a

quantos a viam, e consideravam, um bem entendido mosteiro;
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tou a el-rei D. Pedro II a necessidade que bavia das

cinzas da Santa Princeza repousarem em um tumulo
mais sumptuoso de que até alli; el-rei immediatamente

mas humilde em arehiteclura, e capacidade de aposentos, e mui
próprio para agasalhar gente amadora de pobreza c santidade:
e que ia já em vida buscando sepultura. E eomtudo n'esta es-

treiteza não faltava oíBcina nenhuma de quantas se requerera
em qualquer grande mosteiro. Assim admirava, e fazia devoção
juntamente a quem ignorava o flm, que Deus u'ella tinha tra-

çado.

Aqui se passou Brites Leyioa em 24 de novembro de 1458 com
suas filhas D. Caiharina e D. Maria, e com um^ Dona velha, e

virtuosa, despedindo e pagando primeiro todos os mais criados,

e criadas; porque a vida que determmava fazer, queria que
fosse desembaraçada, livre de todo o cuidado, e ruido de gente

de serviço.

Mas é de notar a vida, que fazia depois, que assim se encer-

rou : não era menos, que de uma emparedada das mais auste-

ras.

No anno seguinte de 1459 recolheu Brites Leytoa comsigo uma
moça nobre da villa, em logar da velha, que, ou fosse não poder
aturar a aspereza de vida, que ali via, ou faltarem-lhe as forças

na idade crescida: pedio licença e deixou a companhia. No mes-
mo tempo recolheu também uma menina de nove annos por con-

selho do padre Frei João de Guimarães: chamavam se Garcia
Alvares, a moça; Isabel Luiz, a menina; ambas deram depois

pessoas de muita conta.

Corria n tempo e a fama da clausura, governo, e santidade de
Brites Leytoa, era celebre, e voava por todo o reino, o que era

occasião de lhe chegarem cada hora recados de mulheres muito
nobres, e outros de differenies estados, que lhe pediam lugar pa-

ra em sua companhia servirem a Deus. Escusava-se nos princí-

pios, lembrando-lhe, que o fim d'aquelie recolhimento fora par-

ticular, para salvação sua e de suas filhas: e que n'este caso não
cumpria accrescenlar companheiras; visto como ioda a multidão
confunde e causa desordem; comiudo passados mais dias, ou
fosse, que lhe inspirava já Deus tratar de mosteiro; ou que a

obrigasse a qualidade da pessoa, deixou-se vencer de D. Mecia
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approvou o alvitre, e encarregou o mesmo fr. Pedro

Monteiro da obra, dizeiíilo-lhe que se nào importasse

com as despezas. Este, seguindo as determinações d'el-

rei, encarregou da conslrucção do magnifico tumulo,

Pereira, viuva lambera, e moça como ella, e irmã do conde da
Feira.

Enião esta senhora, por maio do anoo de 1460, com duas cora-

psnheiras, ambas de muito respeito, aioda que em idades diíTe-

reuies, urna eutrada em dias, outra moça, e porque era rica e o

numero de oito pessoas, que já eram, requeria mais largueza

da casa, puz em mã) de Brites Leytoa copia de dmlieiro, com
que comprou umas casas visinhas, cercadas de hortas e poma-
res.

Cre-iceado a companhia, não aíTrouxou em nada o rigor co-

meçadi); antes cresceu, ao mesmo passo em todas as cousas

;

ipiírque como se fora ja uma commuuidade concertada e mostei-

ro muiio observante, assim na hora, que no nosso convenu» soa-

va o sino da meia noite a matinas; era para ellas espertador pa-

ra se levantarem todas, e até as meninas, a resar e tomar suas
disciplinas.

Dadas a Deus as horas, que parecia, entendiam logo no servi-

ço da casa, sem tornar aos leitos até amanhecer. Amanhecendo
caminhavam juntas em communidade a ouvir missa no nosso

convfoio cada dia, com o mesmo concerto e silencio, que atraz

•lemos dito. Aos domingos e dias santos em que havia pregação,

assistiam lambem a ella. Vestiam todas as cores deS. Domingos,
saias brancas e mantos pretos, tudo pano vil e grosseiro, sem
diffr-rença umas das outras. E n'aquelles primeiros tempos, con-
ta-se ijue os mantos, que cobriam, eram umas mantillias curtas,

trajo e costume de gente pobre e humilde, tornando para casa
entendiam cada uma em sua costura, ou outro trabalho de mãos
até horas do meio dia, porque de ordinário nunca comiam mais
cedo.

Mas ialhes mostrando o tempo, que dizia mal com o aperto,

•que guardavam portas a dentro, a liberdade e distrahimento de
sHirem duas vez-^s fora de casa cada dia, ainda que fosse tão bre-
ve jornada, como a largura de uma rua.

É foram cuidando, que com facilidade podiam evitar as sabi-

das, ordenando uma captlla dentro de casa, em que os frades
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que hoje se admira no coro debaixo deste convento, o
architeclo João Antunes.

Era opinião geral em Aveiro que esta preciosidade

artística fora obra dos genovezes, porem pelo manuscri-

Ihes fossem quotidianamente dizer Missa, recebendo por isso uma
esmolla conveniente.
No que ficavam ganhando accrescenlamento de renda com

pouco trabalho, vista a visinhança: e ellas quietação e grande
commodidade.
Era todavia Prior do convento o padre Fr. João de Guimarães:

deram-ihe conta dn pensamento, levantou elle os olhos e mãos
ao Ceu, dando a Deus graças, e a ellas luuvores, porque via ir

nascendo por si, sem nenhum feitio humano, uma casa mais de
Deus, em que tinha por certo havia de ser mui servido.

Depois de lhes louvar a traça, foi lhes mostrando, como aquelle
termo de vida, que seguiam, inda que bom, e virtuiso, não era
bem seguro para as almas : porque onde não havia vinculo de
Religião, ficava s'endo aquelle ajuntamento um género (foi pala-

vra sua) de biguinaria, sugeiío a perigos, já de infâmia, já de

erros

Por onde o que cumpria, era não só ler capella dentro, como
acertadamente pediam; mas juntar a elU obrigação de Mo3t*^iro

e Religião formada, e consagrarem a Deus corpus e almas com
sobmnes votos.

Foi o conselho ouvido de todas com alegria, e como vindo do

Ceu, aeceitado: e propozeram logo dar lhe execução com toda a

brevidade possível. Porem é permissão divina, que quasi nunca

falta, terem as cousas boas, encontro e coniradlcções n'esie mun-
do, para merecimento e prova de constância de quem as procura.

Contradizia o bispo de Coimbra, a quem pertence Aveiro, pa-

recia- lhe lugar pequeno para sustentar mosteiro de freiras, alem

do que já tinha de frades.

Os ministros reaes diziam, que era apetite de mulheres, sem
fundamento, e que não iria adiante.

Oá clérigos da viUa faziam mais força, temerosos de lhes en-

curtarem seus benesses de enterros, suíTragios e offertas.

Convinha requerer em Roma ao ."-ummo Pontífice para dar li

cença, e ao nosso Geral e Capítulos geraes, para ser recebido à
Ordem.
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pio D.° 827, existente no cartório do convento, se vê

que o auclor de tão delicada obra foi um portuguez.

Logo que principiaram os trabalhos para a collocação

ou novo mausoléu, foram as cinzas da Santa Frinceza

Todo difficuldades e dilaçõe?, que as boas Matronas venciam
com soffrimento, e priocipalmeute com orações e devoções, que
faziam contiouas.

Conta i>e de ambas, que jejuavam a pão e agua^ quartas-feiras,

sextas e sabbados : e de Brites Leiloa um acio de muita edifica-

ção, que era jejuar com o mesmo rigor todos os dias, que com-
mungava: e conimuogava a miúdo, santo, cortez e generoso acto.

Entre tanto dava cuidado, e não pequeno, em que parte da
vijia edificariam; porque fallar em mosteiro demandava campo e

largueza.

Se se alongavam dos frades, difOcultavam o serviço, que haviam
mistpr d'ellH8; se ficavam onde estavam, era o sitio apertado.

Emfim, tendo novas que em Roma era concedida licença, e des-

pachado o Breve d'ella, resolveram-se em nãodesamparar a pri-

meira morada, alargarem só algumas oQicinas e levantarem

Foi expedido o Breve pelo Pontífice Pio Segundo.
Em 16 de Mayo de 1461 deu juntamente sua licença o Reve-

rendíssimo Marcial Auribelli, Mestre da Ordem, para serem re-

cebidas á obediência da Ordem, e lhe damos a este mosteiro o
principio de sua antiguidade.

Não fi<'ava gu'^ fazer mais, que levantar a egreja: foram jun-
tando materiaes para começar a obra com o anno novo. N'e8ta

conjoncção quiz o Senhor honrar suas servas e a casa que ha-

via de gosar o nome do Bemdito Jejus seu filho.

Era por janeiro do anno de 1462, estava el-rei D. Aflonso V
em Coimbra: alli soube da fabrica que queriam começar ; pa-
rece que foi instincto do Ceu.

Determinou vela, e vel-as: julgando que o mereciam por seu
sangue e virtude; e pelo valor com que de novo se dispunham
a maior rigor.

Achou-se el-rei em Aveiro aos 12 do mez: visilou-as com real

aCTabilidade : offereceulhes novas mercês, e favores em geral, e
um mais particular, que era querer honrar o edificio com lhe

lioçar por soa mão a primeira pedra.
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transladadas para a capella de Nossa Senhora da Con-

ceição, onde se conservaram pelo espaço de \± annos.

Em 28 d'agosto de 17H ordenou el-rei D. João V ao

bispo conde D. António de Vasconcellos e Sousa, que

E suecpdeu vir se a fazer a cerimonia em 15 do mez; dia que
toda a côrte festejava, por st^r o em quH el-rei fazia seus anãos.

Aíisisiiu o hispo de Coimbra D. João Galvão, que disse a mis-

sa em pDDtifical: a qual acabada, eslava prestes uma formosa e

bem lavrada pedra, e pondo lhe el rei a mão por uma parte e o

bispo pela outra, foi assentada no alícerse: em qan el-rei antes

de se as:<eniar, lançou a maior moeda que então corria no reino,

que era uma dobra de ouro.

Ficou em memoria, que ao tempo que el-rei acabou a cerimo-
nia, ou por mostras de satisfação do que tinha feito, ou por ven-

tura, querendo desculpar um acto, que alguns julgariam pouco
real, disse para os qun o acompanhavam : Possível será, que ain-

da este mosteiro venha a ter coisa minha; dito tão prophetico,

que dentro de dt^z annos o viram cumprido a maior parte dos

que foram presentes, vendo reculhida n'elle a lofanta D. Joanna,

sua filha, a que ordinariamente chamam os escripiores princeza.

Tanto era o gosto, e cuidado com que se oecupavam em fazer

correr a obra, que voava, e não corna.
E achamos nas memorias antigas, que os mesmos offlciaes

quando ao amanhecer do dia tornavam a ella, se admiravam, e

aíBrmavam, acharem-n'a muito mais crescida^ do que a tinham
deixado na tardo atraz.

E como as aucloras eram havidas por santas, sairá nma voz

pela terra, que elles trabalhavam d» dia, e os Anjos trabalhavam
úe noile.

Grande, e soberana honra d'esia Casa! Mas porque se disses-

se com verdade, as duas matronas faziam apertadas diligencias:

e não perdoavam ao trabalho de suas próprias mãos, e pessoas,

repariiudo entre si os cuidados e o merecimento.
Dona Mecia depois de ouvir misse, ante manhã, acompanhada

de uma filha de Brites Leytoa, ja visitava os que arrancavam pe-
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viesse fazer a transladação das cinzas da Princeza; este

logo que recebeu a ordem determinou o dia il de ou-

tubro para ella ter logar para o que convidou os ab-

bades de Sanio Thyrso, de S. Bento de Coimbra, e de

S. Bernardo, e do Collegio da mesma cidade.

dra nas pedreiras, ja acudia aos que a lavravam, e o resto do dia

coolinuava com os officiaes da Alvenaria, como sobrestante; e

Ião solicita, que lhe não lembrava comer, nem se fazia sol, ou
vento, ou chuva.

Briti^s Leytoa foi assistir com outra companheira a quinta de
Oucea com os que faziam telha e ladrilho.

E aíBrma-se d'clla, que se não contentava com menos, que fa-

rer serviço de jornaleiro, ajudaudo a estender a telha, e o tijolo

ao sahir das formas : e depois de enxuto a enfornalo, e cozel-o.

E sobretudo ella era a que negociava provizão de pão, e vinho,

e comida para os olFiciaes mestres e servidores : a com tantos

cuidados, e trabalhos juntos, nem ella, nem Dona Mecia allivia-

vam o trato de suas pessoas, ou afrouxavam um ponto de suas
peaílencias.

Assim crescia o edifício material, não se perdendo o espiritual:

niiis abrasava-se em ira lá nas covas iníernaes o inimigo Lúcifer

contra a obra, e contra as ^*obrestantes, certo signal de que se

agradava d'ella e d'ellas. o Senhor dos Ceos.

Particularmente pf-rseguia a Brites Leyioa, continuando as

tentações de medo, e fantasmas, que atraz dissemos: mas depois,

que se viu despresado, chegou a mosirar-lhe vi-ivelment-i toda

sua fealdade, ameaç^ndo-a senão desistia, com uma terrível re-

presentação do Inferno.

Grande consolação para todas as que hoje são moradoras d'e8'

te mosteiro, e o forem d'aqui até o fim do inundo : e para lodos

09 espíritos, que a semelhtnies empresas pnra mais honra e ve-

neração do Senhor se applii-arem; por mais que as encontrarem
discursos humanos, sempre rasteiros, sempre enganadores.

>ão se pôde duvidar, que antevia o maldito, como sabe muito,

por vrlhiee e por discurso, que se haviam de povoar d'aqui por
santidade, muitas d'aqup|la3 cadeiras, que ellee seus companhei-
ros, por soberba e maldade tinham perdido no Ceo.

Como não tirou proveito dos assombramentos, passou a novas
traças; persuadiu a um Senhor poderoso e rico do reino, que
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No dia iO do mesmo mez fez o bispo a sua entrada

no convento, onde foi recebido pelo padre provincial,

fr. Manoel da Encarnação, e pela princeza D. Isabel da

Visitação, e dirigindo-se ao local, em que linha sido

pedisse a quinta de Oucca por demanda ; e foi o requerimento
tão fundado em boas apparencias de direito, que mandou a jus-

tiça apparecer na Corte para responder a elle, a possuidora Bri-

tes Lpytoa.

Não se poderá em^tal coDjuncção imaginar maior estorvo para

tudo, e fez muito damno; mas a boa matrona armada de paciên-

cia e confiança em Deus, poz-se a caminho a pé, e sem mudar
nada dos trajos, que usava, acompanhada de um criado velho,

que fora àc sua casa, e de uma das donzellas, que comsígo ti-

nha de mais edade.

Abalou a Corte, e a cidade toda uma mulher, que n'ontro tem-

po conhecera ri<*a de estado, renda e logar, e gentil presença,

pobre agora, e humilde por amor de Deus, e coberta de pannos
vis; espantava o rosto pallido. descarnado e secco; os olhos su-

midos, e lagrimaes pisados ; testemunhando tudo o que a fama
publica, a pregoava de suas penitencias.

As Damas d^ Palácio alvoroçadas com «ua vista, pediram a el-

rei (era morta a rainha de tempo airaz) lh'a deixasse agasalhar

comsigo ; e nãn se fanavam de considerar, e pasmar no valor e

fortaleza do espirito, que n'aquelia notomia de ossos resplande-

cia: mas foi Deus servido, que não tardou em se mostrar de sua
parte a justiça da causa, ainda que a cu.«ta de uma grave e cum*
prida do^-nça ; da qual tanio que se, viu melhorada, «em ter res-

peito a muita fraqueza que o mal lhe deixou, fez volta para sua
companhia, dando-lhe azas o desejo de a ver.

Era entrada a quaresma dp 1464, quando cheg^^u ao seu mos-
teiro, achou acabada a egreja, e outras obra?, que deixara co-

meçadas.
Faltava só guarnecer, e aperfeiçoar; determinou então á ins-

tancia de Duna Mecia receber mais companheiras, e tomou
seis, que foram D. Thereza Pereira, irmã de Dona Mecia, Vio-
lante Nunes, Guiomar Velha, com Brites Velha sua filha, Isabel

Pires, e Catharina Rodrigues, e ficaram p^r todas quatorze.

Faziam-se em vésperas de mo«teiro perfeito, quando se viu de
nova tribulação cercada Brites Leytoa com o fallecimenlo de sua
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collocado o caixão com as relíquias da Santa Princeza,

ahi o abriu, e transladou-as para um novo caixão forra-

do de velludo carraezim e agaloado de prata o qual foi

fechado, e alli licou até ao dia 19 em que o mesmo

grande amiga e companheira Dona Mecia, perda para todas, mas
para ella occaíiào de gravi.^ísimo seniimenio.
Era Dona Mecia mulher delicada, fez-lhe muita impressão a

mudarça da vida : fui cahindo em grandes eutermidades, que
lhe rendt^ram o bem da profissão, que fez aulecipadamenle com
licença do vigário geral frei Antão de Santa Mana ; assim foi a
primeira, que desta bemdita companhia alcançou escrever seu
nome no livro da vida, professando, e moi rendo quasi ludo
junto.

Trabalhava-se com cuidado no que estava por aperfeiçoar, de-

sejando a fundadora, que no primeiro dia do anuo seguinte, que
era o de 1465, recebessem todas o santo habito, ecom clau.^ura

perpetua começassem seu anno de provação, para tílcilo de po-
derem professar em dia do nome de Je?u, auno adiante, porque
d'elle tinham assentado entre si ella. e Duna Mecia, que havia de
ter a Casa sua vocação; porém foi cons^elho do paUie frei João
de Guimarães, que se repartisse a cerimonia, fazeudo-se a do ha-

bito no dia solemnissimo do Nascimento do Salvador a 2o de de-

zembro do anno, que corria de 1464.
E a da clausura no dia do nome de Jesu, dia primeiro do An-

no que entrava.

Conformaram-se todas com o padre frei João: e elle amanhe-
ceu no mosteiro no dia de Natal; disse-lhes a Missa da Alva no
Capitulo, e commungou de sua mão a todas as qu- haviam de
receber o habito ; dia que por devoção jajuaram todas a pão e

agua, como era costume da fundadora todas as vezes, que a sa-

grada Mesa chegava.
Fui Brites Leytoa a primeira, que vestiu o habito, seguiram

suas filhas, e todas as mais que unham idade
; quando veio o ul-

timo de dezembro estava levantado na egr^ja dos frades um de-
votíssimo Crucitixo. que a hora de Vespuras lavaram os frades
em procissão a egreja de S. Miguel, Matriz da Vtlla.

No dia seguinte, primeiro de janeiro de 1465 j-e juntou nVlla
solemne concurso de toda a clerezia, o cruzes da Villa, e termo;
e tanto povo, que se aíBrma acudia muito, não só da Camará;

L
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bispo tornando acompanhado pelo cabido da sua sú,

juiz de fora d'Aveiro, D. fr. Rodrigo de Lencastre, re-

presentando a Inquisição de Coimbra, e por grande nu-

mero de nobres, abriu o caixão, e em seguida, tendo

mas alé das cidades, do Porto e Coimbra; e ordenados de novo
com 08 frades em devota e alegre procissão, que cerravam os

ministros revestidos, e acompanhados de muitos cantores, n'esta

ordem caminharam para o irjosteiro^ e assim entraram por elle

cantando; Te Deum etc. foram vi^iitando, e benzendo todas as

officinas sem deixar nenhuma ; e alé horta, e pomares.
Ultimamente pararam nas Crasta^ ; onde por razão da muita

gentp, que tudo enchia, se cantou a missa ficando o sacerdote,

e nnini)«tros a uma parte das varandas, e as religiosas a outra.

O púlpito se poz nas Crastas, e pregou, e com a sua eloquên-

cia, que entào não havia maior, o bacharel frei Pedro Dias,

que as memories chamam frei Pedro Dias de Évora.
Festejaram as religiosas este dia com banquete de pobres;

estendendo mes^a franca a todos os que a quizeram.

A cerimonia da clausura não teve fim, senão a hora de Vés-

peras.

Veio cantalas ao Capitulo c prior com todos os nossos fra-

des, com solemnidada de musica e órgãos; e acabadas com a

completa e salve, que lambem cantaram, mandou que se fe-

chassem todas as portas, e lhe tornassem as chave?, as quaes

de sua mão entregou à madre Brites Leyloa, e dVste dia co-

meçou a clau!<ura e encerramento perpetuo.

É podemos, lambem dizer que teve principio o mosteiro

no dia assignalado do nome de Jhíu, cujo titulo tomou dia pri-

meiro de janeiro do Anoo de 1465, sendo Vigário geral da Ob-
servância, em oue foi fundado o padre mestre frei Antão de

Santa Maria de Neiva, e provincial o padre mestre frei Diogo do
Porto.

• No dia segninie tornou ao mosteiro pela manhã cedo o pa-

dre Fr. João de Guimarães, e depois de cantar uma missa da

Cru?, que as religiosas ofliciavam, fez lhes capitulo e nomeou
por regente a madre Brites Leytoa. Logo foi repartindo ofBcios

para administração das officinas de portas a dentro.

Nomearemos alguns com as próprias pilavras. que achamos
nos papeis antigos do cartório, para exemplo da hunaildade.
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mostrado as relíquias ás pessoas presentes, mandou la-

vrar um aulo, que depois de assifíiiado por lodos, foi

encerrado no caixão, e cuja copia mandou guardar do
cartório do convento.

irabalho e sujt^ição com que n'aquelle bom tempo se di^puDliam
as religiosa? a .-ervir suas comniunidades, são as palavras.

Fez pnu-uradeira a madre Gracia Alvares, para ella mandar
limpar o irigo, amassar e cozer. O que ella por sua virtude fa-

zia, seodo dViuira ajudada.

Fez sachnsiã a Sur Ijinez Alvares, criada que foi de D. Maria
Perrira, e eneommeodou lhe, que tivesse cuidado da horta e do
linho. A Isabel Pires fez enfermeira e tecedeira.

Passado o anno de provaijão, e chegado o dia esperado do Do-
me de Jcísii'», dia prinieiro do anno de i466 acudio ao mosteiro,
acoiiipachado de todos os frades de mais conta, o padre prior

Fr. João d^' Guimarães, e fazendo proíisvão a regente e outras
duas, não tratou este dia de mais, para que as outras irmãs pu-
des.*<em professar nas mãos da regente, que já agora ficava com
litulo de vigaria.

Achava-.xe el rei acaso por este tempo na cidade do Porto.

Não faltou quem lhe desse novas doestado em que estava o mos-
teiro, que poucos annos antes honrara com sua presença no edi-

fieio da egreja.

Encheu-se o bom príncipe dedevação, desejou auctorisar tam-
bém esle acto de tanias professas juntas, e mandou escrever á
vigaria, qu^* sobre estivessem até elle poder ser presenie, e leve

ião bom cuidado, que se aihnu na viPa na véspera da primeira
dominga depois da Epiphanía; 3 para maior solemnidade, conio
tudo eslava prestes para o dommgo, mandou que houvesse ponti-
tical e pregação.

Sendo tudo acabado, levantou-se do seu logar, para ver a ce-

remonia de mais perto, e não se contentou com menos, que es-

tar em pé arrimado ás grades. Appareceu de deuiro a vigaria

com as duas professas novas, lançados seus veos s(ibre os ros-
tos, e cyrios nas mãos; e posta em seu logar, mandou a uma
d'ellas, que trouxesse as noviças, das quaes as duas eram suas
tilhas

Chegadas diante da prelada fizeram sua profissão tão devota-
mente, e com tanta gravidade, que não houve coração, que dei-
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Depois d'apparaloso triduo teve logar a transladação

no dia 23, em que o l)ispo sahindo da egreja de cruz

alçada, se dirigiu ao convento, e ahi pegaram no cai-

xão os quatro abbades mitrados, e levando-o debaixo

xasse de mandar aos oltios, testemuntios claros de piedade cliris-

tã, devação e compunção.
El rei contente do que tinha visto, fallou à vigaria, e tionran-

do-a com muitas palavras e aíTabilidade, prometteu fazerlbe

mercê; e nos dias. que aqui se deteve, Itie fez algumas ; como
foram licença para as freiras tierdarem, e possuírem bens de
raiz; e poderem comprar outros, a que juntou alguns privilegies

para a casa, que então eram de estimar.

D'este dia em diante começou a florescer este mosteiro em to-

das as boas leis e governo de perfeita observância. A prelada

prudentíssima, as súbditas humildes e sujeitas; harmonia e con-
certo do ceu. Era de ver o zelo da prelada em ensinar e man-
dar, o cuidado das súbditas em aprender e obedecer.

Mas não cuide ninguém que ha de escapar de, tentação e cruz,

por muito perfeito que seja: apercebf-r para ella amoesta o sá-

bio a quem entra pelo caminho da virtude. Trabalho ha de ha-
ver, ou para prova, ou para merecimento, ou para tudo juoio.

No meio de tão santo e tão religmso trato, foi o Senhor servido,

que vmdo peste sobre o reino, desse logo em Aveiro, e não per-

doasse ao mosteiro. Ardia a villa em fogo de contagião e mortes.

Acudiram as freiras á vigaria, lembraramlhe que tratasse de
conservar sua vida e saúde, saindo só para melhores ares^ pois

havia qumtas próprias: allegavam, que aquelle seu rebanho era

tudo gente moça, se elía faltasse licaria sem cabeça e em desam-
paro certo.

Mas nào ouve cousa, que a dobrasse, nem ainda a tratar de si

com mais resguardo.
Era por julho d'este mesmo anno de li66. amanheceram um

di aferidas do mesmo mal duas madres, que foram as que pro-
fessaram primeiro, que todas cm companhia da vigaria. Chama-
va-se uma Sor Ignez Alvares, e a outra Sor Isabel Rodrigues.
Naturezas gastas de penitencias e trabalho desacostumado. Teve
pouco que fazer com ellas a doença

Foi a morte abreviada, mas gloriosa, porque sendo o appare-
Iho, que tinham feito em toda a vida só para ganhar esta hora.
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^ii) pallio, a cujas varas pegavam G cavalleiros da or-

(Itím. de Christo; dirifjiram-se em procissão, qud era

formada pelas coramunidades de 3 conventos de frades,

que aqui havia, e mais de 300 clérigos, que para este

nem espantou a nova da morte, nem entristeceu o desengano*
Recebidoíi os Sacramentos com devoção de quem para premio
cerio caminhava, deram as almas a seu Creador. Adoe eram lo-

go duas uuviças, que por falia de idade não professaram com as

mais e oulra menma, que se criava para freira.

Aâ noviças passado muito trabalho couvaleceram, a menina
foi-sf- p.ira o ceu.

Aqui resplandeceu muito a caridade e o valor da madre Bri-

tes L^-ytoa. A todas acudia sem nenhum cuidado de si, nem lem-
brança, se havia pe»te. As mortes sentiam na de sorte que pode-
mos dizer, que cada uma era mariyr. Mas ainda o Senhor queria
provar a lineza d'aquelle ouro, como nova tribulação no mais in-

timo da alma.
Entrando o mez de agosto deu o mal em Sor Catharina de

Aihaide suatilha mais vt-lha, arrebatou lha como tiro de bom-
barda. tNão faz menos a violência, nem menos acelerada a mor-
te. São os filhos pedaços d'alma; assim é custosa a divisão.

Foi trago pt^nosissimo, respeito de sangue, da companhia e do
merecimento da defunta; porém de nenhuma matrona antiga,

das que mais celebra a fama, sabemos, que mais varonilmente
suportasse em semelhante occasião; com olhos enxutos e animo
inieiro a deu á terra, sendo a cuusa, que n'pl!a mais amava; mas
applicava o misericordiosissimo Senhor estes mares de aíílicção

com extraordinários favores de sua divina mão; umas vezes fa-

zeodo-lhe ouvir musicas de anjos, outras dando lhe vista da glo-

ria dos betnavenlurados, com que as maiores penas se lhe tro-

cavam em goso, e em desejos vivus de padecer muito mais por
tão bom Deus.

Entretanto foi cessando a fúria do mal, e ganhando grande
nome o mosteiro, e quem o governava. De sorte que pareceu ao
vigário geral da Reformação, que devia fazer eleição canónica da
pnoresa, e assistindo elle pessoalmente, ídi eleita com grande
uniformidade a madre Brites Leytoa, que era vigaria.

Era isto no anuo de 1468, e desde então começou a fazer o of-

ficio da prioresa.
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fim tinham sido convidados pelo bispo, á egreja de S.

Miguel, e de lá ao convento de S. João Evangelista

(carmelitas), indo em seguida recolher-se; o caixão foi

levado para junto do novo tumulo, dentro do qual foi

coliocado pelos 4 abbades, sendo depois fechado com
3 chaves, que se remelteram, a primeira a eirei, a se-

gunda á prioreza do convento, e a terceira ao bispo

conde.

Em 1694 desejando a communidade d'este convento

promover a canonisação da Santa Prioreza, beatificada

em 4 d'abril de 1693, representou a el-rei D, João V,

para que alcançasse de Roma esta graça.

O monarcha magnânimo cedendo a tão juslo pedido

fez cora que fossem expedidas pela commissão dos Ri-

los as ordens necessárias em 17 de dezembro de 1746,

para que o bispo conde nomeasse uma commissão para

proceder a um rigoroso inquérito sobre as virtudes da

Santa Princeza nos logares em que vivera.

Como só este titulo faltava, para inteira perfeição do mosteiro,

foi logo importunada de muiia gente do melhor do reino, par;t

llie darem filhas e irmãs, e receber alguma«, e enire outra uma
sobrinha de sua grande amiga e companheira, u. Maria Pereira,

e de seu mesmo nome, filha de sua irmã D. Brites Pereira, e

duas madres mais, que as memorias do cartono chamam Sor

Maria Raptiael e Sor Innocencia; e dizem que se vieran) a este

masteiro despedidas do Salvador de IJsboa; mas que eram taps

pessoas, que logo fez vigaria do coro a Maria Raphaéj. e a ou-

tra mestra de noviças; grande credito da criação que traziam.

Mais lançou o habito a D. Leonor de Menezes, tilha do conda de

Vianna D. Duarte de Menezes, o que foi no anno de 1471, e logo

DO seguinte de 1472 veio honrar esta casa a sereníssima prince-

za D. Joanna, vivendo el-rei D. Affonso V em paz; e cumprin-
do-se. como se fora prophecia, o que o mesmo Senhor disse,

quando lhe lançou a primeira pedra dez annos antes, e aqui re-

sidiu e acabou seus santos dias.»

Fr. Luiz de Souso, Historia de S. Domingos, Parte II. Liv. IV.
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O bispo conde nomeou para membros d'esl5 com-
missão o chantre da Sé de Coimbra, o dr. António Vi-

cente de Vasconcellos. deputado do santo oíDcio, e Ma-
noel Coimbra Soeiro de Almeida.

Tendo esies procedido ás averiguações que julgaram

convenientes, trataram de obter licençs de el-rei para

poderem examinar os restos mortaes da Santa Prince-

za, o que obtiveram por carta regia de 18 de maio de
4750.

No dia \ de junho d'este mesmo anno foi aberto o

tumulo pelo bispo conde em presença de todas as au-

ctoridades e nobres aqui residentes; encontraram um
caixão de pau santo e dentro d'elle ouiro da mesma
madeira, forrado de velludo carmezim e chapeado de

prata, onde se guardavam os ossos da Princeza.

Para commemorar tão religioso acto celebrou-se na

egreja do convento um TeDeum a que assistiu grande

numero de pessoas para esse fim convidadas, e fez a

guarda de honra um regimento de dragões, de que era

commandante o coronel António Carlos de Castro.

De tudo isto se remetleu um auto para Roma, e nos

Sermões do Bispo de Patara vem noticias interessantes,

e o leitor nso deve deixar de ler o que nos diz fr. Luiz de

Sousa na sua preciosissima Historia de S. Domingos.

Ainda hoje se guardam no convento algumas relí-

quias da Princeza Santa, sendo ellas uma parle do ca-

bello que lhe cortaram, quando tomou o habito de no-

viça a 25 de janeirc de 1475, e parte da camisa que
tinha vestida, quando falleccu em 12 de maio de

1490.

O convento, apesar de ser no exterior de uma archi-

tectura singela, e magestosa, e mesmo porque o que

contempla apellas paredes, não é com o fím de admi-

rar o mérito arlisiico, que por acaso alii podia sobre-
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sabir, mas sim para recordar as virtudes sublimes que
sempre alli tiveram morada.

O real convento de Jesus teve o litulo de Jerusalém

por uma bulia do papa Alexandre IV, e d'elle sabiram

fundadoras para os da Santa Anna de Leiria, Annun-
ciada de Lisboa, S. João de Setúbal, Reformação das

Donnas de Santarém, e Corpus Cbristi, do Porto.

O termo médio das religiosas era de 70 professas,

não contando com perto de cem enlre noviças e crea-

das; tinha o domínio de Onea. e apresentação das egre-

jas de Fermelãa, Valmaior e S. João de Loure, e mais

quatro annexas.

Por ordem de al-rei D. Manoel foi passado em 7 de

outubro de loOá um padrão em que se concediam ao-

nualmente ao convento dez arrobas de assucar, pagas

na cidade do Funchal, padrão que foi confirmado por

um alvará de 21- de março de 1714.

Era tal o numero de religiosas que de diversas ci-

dades e villas se pediam para procederem á fundação

de vários conventos, que a prioreza de Jesus, soror

Maria d'Athayde, alcançou um breve do Papa prohibin-

do que d'este convento podessem sahir mais religiosas

para aquelle fim.

Em 1506 tomaram as religiosas do convento de Je-

sus para seu padroeiro o apostolo S. Simão, e a prio-

reza D. Izabel de Castella lhe fez edificar uma capella

junta da portaria.

A egreja é toda forrada de bellissima talha dourada,

e a capella-mór é dedicada, desde a fundação, ao Se-

nhor Jesus ; foi dada pelas religiosas aos Tavares Ta-

voras, alcaides mores de Portalegre, Alegrete e Assu-

mar, por um padrão de 25^^000 réis de juro, e n'ella

jazem sepultados dois membros d'esla familia. do

lado do Evangelho, campeando sobre a pedra tumular
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o seu l)razão, que são 5 estreitas em aspa lendo por

timbre um elmo: as paredes são ornadas com algumas

pinturas, com allusão a diversos factos da vida da Santa

Princeza. A egreja, não obstante ser pequena, é ele-

gante e possue boas imagens.

Junto do coro de baixo, está uma capella denomina-

da de Santo Agostinho, onde se admira um elegante

tumulo de pedra de Ançãa, que tem como remate o es-

cudo real com coroa ducal, e um tropbeu formado por

uma espada, e o emblema da morte. Neste tumulo que
foi mandado construir pela prioreza D. Arcangela Ma-

ria Baptista com ordem do padre provincial fr. Manoel

Coelho, está sepultado o sétimo duque d'Aveiro D. Ga-

briel de Lencastre, filho da Duqueza do mesmo titulo,

D. Maria de Guadalupe e de Manoel Ponce de Leão,

duque de Arcos (Hespanha).

D. Gabriel tendo fallecido em Lisboa no mez de ju-

lho de 1745, encontrou-se em seu testamento a deter-

minação de que desejava ser sepultado junto do tumu-

lo de sua lia a princeza Santa Joanna. Este duque ti-

nha presenteado o convento com quatro lampadários de

prata, admiráveis pelos seus delicados lavores, por

doação feita em Lisboa a 3 de janeiro de 1734 : porem
esta preciosidade artistica foi levada pelos francezes.

E o ser aquelle tumulo para o referido duque com-
prova-se pelo seguinte documento:

Termo do dia em que chegou a esta villa o cadáver

do ex.™'* duque nosso irmão, a quem acompanhou á^se-

pultura toda a irmandade :

«Aos oito de julho de mil setecentos e quarenta e

cinco annos. n'esla nobre e notável villa d'Aveiro, ena
egreja da Misericórdia Q'ella. se ajuntou a sua irman-

dade, que tinha sido convocada ao som da campa cor-

rida : ahi pelo irmão José Barreto Ferraz, xavalleiro
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professo da Ordem de Chrislo, e provedor d'esta San-

ta Casa, foi dito que o ill.""^ e ex.°° sr. D. Gabriel de

Leocaslre, duque d'Aveiro, que tinha sido irmão e pro-

vedor doesta Saota Casa, fallecera em Lisboa, a 23 de

junho, e deixara determinado o vir enterrar-se ao con-

vento das religiosas de Jesus, junto do tumulo de sua

lia Santa Joanna Princeza: e que, segundo o aviso, que
lhe fizera D. Nicolau de Gusman, que fora estribeiro

do ex.™" duque, e o acompanhara, queria que a Irman-

dade d'esta Santa Casa o acompanhasse e conduzisse

seu caixão até a sepultura. O que ouvido que todos fo-

ram esperar o corpo do ex.'"" duque á rua de Jesus; e

abi pelos irmãos de maior e menor condição, que no-

meou o irmão provedor, se tirou do coche em que vi-

nha, foi levado á capella mór das ditrs religiosas, e

acabado o officio e missa, conduzido á capella de San-

to Agostinho, juntjo ao tumulo de Santa Joanna, onde
fizeram o jazigo para o ex.'"*' duque: assistindo a todos

estes actos a nossa irmandade incorporada dentro da

mesma egreja até ao Sm de tudo. De que o irmão pro-

vedor mandou fazer este termo que assignoo, e eu

João Pedro da Silveira Mascarenhas.

No dia 2 de março de 1874 falleceu Maria Henri-

queta dos Anjos Barbosa, qne havia entrado em 29 de

agosto de 1831; com a sua morte deviam ser fechadas

as portas do real convento de Jesus, porque era esta a

ultima religiosa professa
;
porem não succedeu assim

:

os aveirenses, sem dislincção de classe, imploraram do

Governo que fosse conservado este convento como ca-

sa d'educação e d*ensino: as suas supplicas foram ouvi-

das, pois que por uma ordem expedida em 22 de

maio de aquelle anno por o Secretario dos negócios

ecclesiasticos e da justiça o convento ficou permane-

cendo.
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Convento de Nossa Sàuhora da Misericórdia (vulgo S.

Domingos). Diz ' o chroiiista da Ordem fr. Luiz de Sou-

sa que a fundação d'este convento se deve á milagrosa

apparição da Virgem, sobre um dos bastiões da mura-

1 No anno do Redemptor 1423 que foi principio do sétimo do
mesire frei Gonçalo, primeiro proviniMal de Portugal depois da
separação: teve seu principio o primeiro coúveoio de S. Domin-
gos de Weiro, pela raaneira seguioie (pag. lál v.)

Procedia a r< formação dos padres de Bemfica com tanta pon-
tualidade e concerto, qutj se fazia amar por todo o reino; ejun-
t<ndo-se uma graça particular, que a casa sobre outras, tem do
Ceo, que é ser bem vista dos reis e príncipes ; obrigava todos os

filhos d'el rei D. João a lhe mostrarem uma notável aíTeição.

Mas avantajava-se o infante D. Pedro, que era o segundo com
tanta inclinação a toda a Ordem, que quando fallava nos religio-

sos dVlla não se contentava com lhe chamar os seus frades, que
assaz honra fora, mas usava de termo para príncipe, mais liu-

milde, e para nós de mais favor : diz-!ndo, os nossos frades. Con-
firmava com isto publicar grandes desejos, que a observância de
Beratica se dilatasse, e crescesse em numero de casas, como ha-

via crescido em ponto; e vindo á sua noticia que o prior d'ella

frei Mendo de Sanctarem, que juntamente era vigário da refor-

mação pelo padre geral, pretendia povoar uma casa nova ; porque
imha bastante numero de sujeitos, como quem tira enxame de
colmeia rica; declarou lhe, que queria, que fosse em uma de
suas terras.

Tinha-o feito el-rei seu pae duque de Coimbra, e senhor de
muitas villas grandes, como Aveiro, e Moniemór-o-Velho, e ou-
tras.

Determinado de dar uma delias : não se resolvia em qual es-

taria melhor à Ordem, ou por divertido em muitos cuidados,

como príncipe: ou por pouca agencia dos frades, cousa em que
nenhuma idade nos Wm melhorado.

Valem muito com Deus tenção e desejos firmes no bem, como
eram taes os do Infante, assim o* agasalhou, usando com elle

um termo de misericórdia grande : « quasi semelhante ao anti-

go, com que honrou a João Patrício Romano, pela vontade que
iiiiha de empregar em seu serviço a fazenda que possuía.

Vivia na villa de Aveiro um Affonso Domingues, velho de an-

L
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lha ao velho Aílonso Domingos, em 5 de agosto de
1442.

Foi para commemorar aquelle fado, que o infante D.

Pedro alcançou do papa Martinho V, em 17 de fevereiro

nos, e de perseguição de doenças, que de longos tempos o tinham
tolhido de pés e mãos, e como com pregos, cravado em uma
cama.
Homem conhecido na terra pelo mal, que padecia : e por bom

christão, e devoto de Ncsso Senhora, antes da doença.

Eis que um dia, era por agosto de 1422, amanhece são e sal-

vo, e em pé á porta do Infante, que por acaso se achava então

Dã villã.

Sobe as escadas tão solto e tão senhor de si, como quando era
de 25 annos: pasmando todos os que o conheciam, como se vi-

ram fantasma.

Pede audiência, levão-n'o ao Infante, corre toda a casa atraz

d'elle : posto em sua presença, foi contando, que na mesma noi-

te se ouvira chamar por seu nome, e abrindo os olhos vira ar-

der a pobre casa, em resplendores muito avantejados ao sol do
meio dia, e no meio d'elles se lhe representara uma Senhora cer-

cada de tamanha gloria e formosura, que não poderá duvidar
ser a Virgem Mãe de Deus, e adorando-a por tal, entre pertur-

bação e alegria, ella lhe mandara que tomasse uma enxada e a

seguisse.

Tal era a minha turvação, dizia o bom velho, que sem me lem-

brar a prisão de membros, que tantos annos ha não andava,

nem eram meus, tive mãos para tomar a enxada, e pés para an*

dar, sem saber o que fazia, nem como o fazia.

Fui me traz a bemdita Mãe de Piedade, que encammhou para

a porta do Sol (é nome de uma das porias da vilIa) e chegando
a ella, notei, que se sentou na escada que sobe para o muro, e

d'aqui me mandou que fosse sinelando com a enxada (como fiz)

um bom pedaço d'aquelle descampado.
Isto feito, diííe-me, que logo da sua parte vos avizasse, se-

nhor infante, que lavrásseis aqui um mosteiro da Ordem de S.

Domingos, e que fosse do seu nome d'ella.

A este ponto, como se tudo fora sonho, que na verdade as-

sim me parecia, não tinha eu reparado em nada : mas quando
me vi feito embaixador, comecei a duvidar commigo, e dizia lhe
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de i4-2:í nm Breve por o qual lhe foi concedido po-

der para fundar na sua villa dAveiro um convénio pa-

ra frades domiriicus, o que le\ou a eíTeito, lançando-lhe

a primeira pedra a i3 de maio do mesmo anno.

gue DiagUfin me daria credito, homemzinho e coitado, e em ne-

gocio tamanho: e a Senhora tornou, vae, não duvides: que bas-

tará para seres crido, ver-te o Infante posto em pé e são, e

valente, com»» estás, quando sabia que estavas entrevado: então

parece, que acabei de entrar em mim, e cobrei luz para ver e

entender, qu>i tinha cobrado milagrosa saúde, qual nunca es-

perei, nem mereci.

Foi o caso celebrado na villa por todos os naturaes conlespi-

tual contentamento, e como grande mercê do Ceo, e por tal fi-

cou nas memorias d'ella, e do Cartório do Convento, para honra
da terra e da Drdem : e é a cousa mais sabida de quantas se

contam em Aveiro.

O Infante ficou cheio de consolação e alegria, dando graças
sem fim á Virg-^m, por ver que lhe era grato um serviço, que
até aquella hora não tinha passado de traça e desejos : mas para
não haver mais tardança na execução, chamou por uma parte o

Vigário da reformação, para assistir na obra da casa, que logo

queria que começasse : e por outra foi procurando licença de
Roaia para ella, que impetrou [lor um Breve, passado pelo Papa
Martinho V em 19 de fevereiro de li23, e d'esle tempo lhe con-
tamos sua antiguidade.

Quando veio aos 23 de maio, tendo juntos grande copia de
materiaes para a fabrica, lançou o Infante por suas mãos a pri-

meira pedra, e fazendo logolevàntar um altar no mesmo sitio,

onde ora é o da capella niór, celebrou n'elle primeira missa o

padre frei Mendo de Sanctarem, vigário dos conventos reformados.
Concedeu a villa de boa vontade todo o sitio, que por manda-

do da Virgem e mãos de AÍTonso Domingues se achuu dezenha-
do : 6 Infante comprou outro chão vlsinho para mais largue-

za, accudiodo de suas rendas com todo o necessário : de sorte

que brevemente houve agasalho para alguns frades, e começou
na terra o editício espiritual egualm^^nte com o material: porque
vieram religiosos de Bemfica, gue fi.,-aram logo pregando e con-

fessando: e do que tocava á pedra e cal se entregou a superin-

tendência ao padre fr. Nicolau de S. Domingos.
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A fabrica do convento era em tudo digna do seu il-

lustre fundador; linha bons dormitórios, e a casa do
capitulo também era assaz espaçosa, e n'ella se vene-

rava uma imagem de Jesus Christo, de tamanbo natu-

ral, que presentemente está na capella do cemitério.

Tratou-se da invocação da Casa, e como havia de ser da Se-

Dtiora, escolheu o Infante a d'aquelle passo, em que mais dores
e mais merecimento juntamente teve na bemdila Alma, que íoi

quando viu em seus bragos ao pé da Cruz. a fonte da vida, sem
vida: e o auctor da luz coberto de sombras e escuridade mo-
ral.

Passo, em que o Infante tinha particular devoção, e ficou-se

chamando com linguagem e consideração pia d'aquelle tempo
Nossa Senhora do Pranto, que nós agora dizemos melhor, da Pie-

dade. .

A egreja de Roma teve vários nomes : já Basílica de Liberio,

porque se levantou em seu ponliíieado; já Santa Maria do Pre-

sépio; e emíim Santa Maria Maior, que é o que hoje dura.

Assim aconteceu a este mosteiro: foi do Pranto o primeiro no-

me, segundo da Piedade, terceiro da Misericórdia e este tercei-

ro lhe íicou como em sorte.

Foi a occasião que el rei D. Duarte, edifi.íando poucos annos
depois o Convento d'Azeiião, quiz que se chamasse da Piedade

;

6 íicando na província dois de um mesmo título, mandou-se al-

guns annos adiante em um Capitulo Provincial, que para evitar

confusão se lançassem sortes em qual das Casas havia de fiiiar

com a vocação da Piedade, e cahiu a sorte sobre o Convento de
Azeitão.

E os padres de Aveiro contenlaram-se com o da Misericór-

dia.

E porque a maior misericórdia que a Senhora e o mundo re-

ceberam do Ceo, foi a víada do filho de Deus a terra, é a festa

mais solemne d'este mosteiro, sua Santíssima Encarnação aos

2o de março, solemnisada sempre com notável concurso dos lo-

gares visiuhos, em memoria dos mysteriosos princípios da dita

Casa.

Soube el rei D. Duarte da devoção, folgou de lhe dar augmen-
to, com conceder a Villa uma feira franca e geral, que começa
aoj vinte do mez e dura oito dias.
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A egreja, que em varias epochas tem sido reformada,

é de solida construcção, e a melhor que Aveiro possje.

A capellamór pertencia aos marquezes de Arronches,

e diz o padre Carvalho oa sua Chorographia Porlugue-

E o infante fundador, que senopre leve olho nos bens espiri-

tuaes do Convento, depois de lhe dar todos os temporaes, que
pôde, alcançou do papa Eugénio IV no anno de 1439 uma in-

dulgência plenária para lodos os religiosos, que nVlle acabassem
seus dias.

O que era causa de nenhum velho soffrer ausência da casa,

tanto que acabava Priorado ou Vigairaria, ou qualquer serviço

da Ordem em outra parte.

Assim eslava sempre acompanhada de gente venerável por
cãs e virtude.

E na verdade criaram aquelles claustros abalisados Espíritos

que por elles jazem sepultados, e podemos diz^r que foi terra

fértil de santidade e virtude da celestial benção de quem o man-
dou edificar.

Fr. Luiz de Sousa, Historia de S. Domingos, Parte II, livro

III.

«Corriam os annos de 1423 quando teve principio a Casa dos
Religiosos de S. Domingo? de Aveiro, sendo a primeira pedra
sobre que começou a subir aquelle Santo ediflcio, um dos maio-
res prodígios, com que o Céo honrou fabricas consagradas a

seu culto, sendo a venturosa Villa de Aveiro a que d^^pois de
Roma mereceu semelhante favor, egual no suecesso, unido, ain-

da que nas circumslancias avantajado.
• A fabrica do convento e Igreja assim era tosca e apoucada,

como de homens pobres, que mais olhavam para o que edifica-

va o povo no espiritual edificio. que no avultado das paredes,

e ainda de Templo.
Assim se accomodaram muitos annos, mais contentes com a

veneração do sitio destinado pelo Ceo, que com o cuidado nos
artifícios, com que os podia melhorar a terra, pf^nsamento sem
duvida, com que resolveu o Chronista, que lhe melhorava a des-
cripção da fabrica ua narração da maravilha.
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za, que um primogeoito d"esta família fora aqui sepul-

tado.

N'ella, do lado do Evangelho, em um modesto tumu-
lo de granito sobre que campeia o brazão da Casa de
Sousa, está sepultada D. Galharina d'Alhayde.

Assim passou em silencio as mais circumstancias da casa, qae
augmentando-se e polindo-se (especialmente a Igreja) a indus-

trias e despezas dos Religiosos d'ella, não será justo que a nos-

sa omis«ão deixe queixoso o seu desvelo.

Grande e desembaraçada casa (antes grande salão) era a Igre-

ja, quando eleito prior do convento o padre fr. Manoel de Ma-
galhães (que cliegára da índia, tendo sido muitas vezes prelado

na Congregação) quiz dar a conliecer a esta Província, que as

grangearias com que se recoltiem d'aquellas partes (sempre en-

tre os nossos frades maiores na fama, que na experiência) não
se souberão desencaminhar por suas mãos, passando do Oriente

a ser tributo na Casa de Deus.
A esta se applicaram as suas posses e cuidados, de sorte, que

seguindo-se outrus priores, como o mestre fr. Jorge de Castro,

o presentado fr. Silvestre Pacheco, o presentado fr. Pedro Mon-
teiro e o padre fr. João da Apresentação, íicou perfeita a obra,

sem se perdoar a trabalho nem a dispêndio.

«Vè-se da capella mór, que alterosa e desafogada flca (comoé
vulgar nas nossas Igreja*) a face do coro, um retabolo, a que os

da architectura chamam compósito; começa a crescer em qua-
tro columnas, que dando nos meios logar a dois grandes nichos

deixam o vão prmcipal para o Sacrário, que da mesma obra so-

be com ellas até o remate d'um friso, sobre que descauçam as

bases de outras quatro columnas com egual correspondência de
nichos.

No meio se abre a tribuna desafogada e mageslosa, o vão es-

paçoso, o throno proporcionado, um e outro de entalhado mo-
derno.

Cobre-a os dias, que não são de festividade, um quadro, era

que se ve a Senhora da Misericórdia como orago da Casa, assim
fecha com o retabolo em feitio arqueado, frizando com a abo-

boda.
Nos nichos inferiores se recolhem em avultada estatura as

imagens de Nossos Patriarchas S. Francisco, e S. Domingos.
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No tumulo lô-se o seguinte epiíhaphio: Aqui jaz D.

Cajbarina de Taide. filha d'Alvaro de Sousa e de D.

Filippa d'Alhaide, neta de Diogo Lopes de Sousa e por

ser devoía desta casa Ibe deixou vinte mil róis de juro.

Nos de cima as de Santo Thomaz e S. Pedro Màriyr.

Corre a aboboda da Capella vistosa com um gracioso brotes-

CO, que faz sahir toda a obra do Coro, que por cima das cadei-

ras d'elle continua em retábulo encostado (obra de talha bem
dourada) repartido em molduras de quadros, em que se vem os

Santos da Ordem com aquella valentia e propriedade com que
o pincel Romano se costuma dar a conhecer por todo esse

Mundo.
Não se vô menos fervoroso o corpo da Igreja, d'onde antiga-

mente se viam mais que quatro capellas (antes Altares) ficando

dois a face, que no logar dos presbyterios acompanhavam o ar-

co da capella mór.
Aqui se levantaram os presbyierios de pào preto bronzeado,

obra de que também é o pulpiío.

No corpo da Igrfja tomam todo o comprimento das paredes
as seis capellas, continuando de uma e outra parte os arcos d'ei-

las com as das ultimas, que desembaraçando o vão em logar de
Cruzeiro, escostam os dois retabolos, acompanhando o arco da
capella mòr.
Assim ficam fazendo face a toda a Igreja, e descobrindo-sede

qualquer parte d*ella.

São ambas uma do Rosário, outra do Santo Christo, (buscado
como milagroso, de notável concurso) as mais perfeitas e avan-

tajadas.

Tem uma das outras o nome, e a Imagem da que estava no
Adro de Nossa Senhora da Esperança, que ali se recolheu para

maior decência.

Assim Gca toda a Igreja airosa e bem assombrada, dando-lhe
alma a luz, que se lhe ganhou em porta e vidraças, derribando
a antiga alpendrada, que assombrava o Adro, para cobrir o púl-

pito de que algum tempo se praticava ao povo, passando já

n'este a ser velhacouto de ociosos, o que então era commodo
para os doutrinados.



446

Tem por isso missa quotidiana e lhe deram a capella a

ella e a seu pae e mais herdeiros descendentes. Falle-

ceu a 28 de setembro de 1551. E a capella é esta em
que jaz.

Não deixaremos em silencio outra obra, que sobre ser honro-

so desempenho da casa, ficou lambem servindo de adorno á Igre-

ja, na parle que corresponde à porta das graças (que fica na
capella do Rosário) e vem a ficar na do Sanlo Christo.

No vão, que foi para correspondência da outra porta, se le-

vantou e lavrou de boa pedra, sobre quatro leões (em honrado
Mausoléu) uma polida e bem lavrada caixa, em que se recolhe-

ram os ossos de João de Albuquerque.
Estiveram em pequeno tumulo no meio da capella, depois

servindo-lhe de arrimo a parede, finalmente passados a este no-

bre deposito, como cinzas de um grande bemfeitor do Conven-
to.»

Fr. Lucas da Santa Calharina, quarte parte da historia de S.

Domingos, livro I, cap. XXIX.

tChegou finalmente o anno em que se começou a dar calor a

maior culto da Santa, que foi em 1626, em que à instancia das

religiosas (em que eram ião ardentes os desejos de ver occupa-
dos os altares com as ultimas venerações da Santa, como os co-

rações o estavam para agradei'er as piedades com que lhe as-

sistia) mandou o bispo de Coimbra, que era então D. João Ma-
noel, tirar inquirições de vida e milagres, a seu provisor Ber-
nardo da Fonseca Saraiva, que formou de tudo um sufficiente

processo, com que deu um glorioso principio a esta sagrada em-
preza attribuindu se este á piedosa anciã, e espirituaes negocia*

ções das Religiosas, sabendo-se de uma, que por espaço de doze
annos ajuntou à sua supplica todas as segundas e sextas feiras

o jejum de pão e agua.

Entrou também a negociar a obrigação, em que a Santapoza
dois seculares nobres da villa, o doutor João de Mello, e Damião
Pereira da Silva, que carecendo de filhos, a tomaram diante de

Deus por medianeira, e fazendo particulares votos, se acharam
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A semelhança d'esie nome com o da mulher amada
por Camões, fez com que diíTerenles escriptores affir-

massera que a Natércia do immorlal cantor dos Luzia-

das estava sepultada do convento de Nossa Senhora da

com o que pertendiam, mostracdose agradecidos; João de Mello
oíTerereodo, e tributando á Santa uma grande alanopada de pra-

ta, e Damião Pereira seiscentos mil réis, para ajuda dos grandes
gastos, que fazem semelhantes obras.

Fer-se logo .«upplica ao Poniifii^e (para o que passou à Cúria
o presentado fr. Manoel de Mascarenhas que depois foi M. e Pro-
vincial d'esta Província) para que se podesse rezar e dar culto

a uma princeza de Portugal, que acabando a vida no habito de
S. Domingo-», já de tempo immemorial devia ao seu reino, e ain-

da á veneração dos estranhos, a gloriosa authonomazia de Prin-

ceza Santa.

Vieram decretos ao bispo de Coimbra D. João de Mello para
que formasse o processo dos milagres, em que não foi o menor
a Sdbrehumana fragrância, que aberto o tumulo e caixão, exba-

laram as Sanias Relíquias, não ficando 9Ó nas vizinhanças, do
convento e mosteiro, mas passando a Igreja, em que todos os que
assistiam àquelle acto, o perceberam com suavidade e assombro.

Tudo >*e propoz na Cúria em que jà por morte de Innocencio

se achava na Cadeira Pontifícia Alexandre VII a que succedeu
brevemente Innocencio XII que a instancias do senhor rei D*

Pedro II e do mesmo bispo, do provincial de S. Domingos, de to-

da a Religião, e muitos Senhores do Reino, precedendo todos os

sagrados ritos, beatificou solemnements a Santa, no anno de 1693,

como consta da Bulia, passada a 4 de abril do mesmo anno, que
principia

:

Sacrosancti Apostolatus Cura, etc, e logo no seguinte anno
concedeu o mesmo Pontifica, que se rezasse da Sania em todo o

reiuo de Poriugal, e suas conquistas debaixo do riio Semlduplex,
para o clero e regulares, que veio a ser duplex para a Religião

Dominicana, o que consta do decreto da Sagrada Congregação
dos Ritos, passado a 9 de julho do mesmo anno.

Uma e outra concessão foram applaudidas com júbilos catho-

licos, e festivos apparatos, especialmente em Aveiro e na Corte

de Lisboa, em que o convento de S. Domingos expoz um plausí-

vel triduo, com assisieocias regias e religiosas, elegantes pane-
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Misericórdia d'Aveiro. Mas se era esla com effeito, se

uma oulra D. Catharina d'Alhaide, Blha de D. Aotonio

de Lima e de D. Maria Boca Negra, é ponto que ainda

não eslá bem averiguado. A que jaz em Aveiro, é filha

de Álvaro de Sousa e de D. Filippa d'Alhaide.

gyrico», concursos populosos, sendo ludo gloriosas resultancias

do zelo, piedade, e generosa grandeza do esclarecido rei D. Pe-

dro II.

Augusta raintia e devoto bispo conimbricense, que, sem per-

doar a cuidado e dispêndio, ornaram os Altares do Christianis-

mo com mais uma Santa; accrescentaram à Coroa Portugueza
mais uma pedra preciosa; e íizeram descobrir no Firmamento
da Religião Dominicana mais uma Estrelia.

Finalmente no anoo de 1715, no dia 6 de abri! concedeu e or-

denou a Sagrada Congrega^^ão de Ritos Oração e Liçoens próprias

para o Offlcio da Santa, gloria dos seus merecimentos, e conso-

lação dos seus devotos.

Assim mostrou' sempre, que o era o grande e pio monarcha
D. Pedro II que foi o que venturosamente deu a primeira Casa
(que na Christandade é a única) a e^ta sua Priaceza.

Mas outro monumento, (que ainda que por erigida na casa

de Aveiro, nos oEFerecia n'elia logar para a memoria, aqui o fez

mais próprio a liberalidade d'esteportuguez Alexandre) nos con-

vidou n'este logar para que se veja pur junto o desempenho da
sua devoção, e da sua grandeza com a Priuceza Santa, no cui-

dado, no dispêndio, no culto, na Casa e no tumulo.
N'este, que lavrou à Santa na Casa de Aveiro, com o dispên-

dio de doze mil cruzados, se levantou um padrão, que exporá
aos olhos e veneração da posteridade a sua pia e regia magnifi-

cência, sem que as mudezes dos jaspes sejam impróprias à ex-

pressão de noticiosas vozes.

É o tumulo ou mausoléu sagrado (que fu'a no logar do pri-

meiro) quadrado e alteroso, lavrado de jaspes tioissimos com va-

riedade de embutidos primorosos e em cada remate um anjo

;

sobre o tumulo se veeoj as Quinas Portuguezas, e na face a co-

roa de espinhos, que a Santa escolheu por gloriosa empreza, e

teve por estimável e rica.

Toda a obra respira magesiade. e move saudosas lembranças,

como uma d'aquella racionai Feniz da virtude, da regalia, e da



449

Seria, porém, mui para desejar que algum escriptor

<lili<:f^iue estudasse a biographia d'estas duas damas, com
o fim de ver se é possível descobrir alguma cousa que
lenha relação com o nosso poeta.

belleza, a que a penitencia foi arma, a caridade pyra, eé segun-
da vida a gloria.

E' o tumulo aliar de votos reverente?, refugio de allligidos mi-
seraveiíi, e manancial de sobrenaiuraes favores,!

«Para elle .^e trasladaram as sagradas relíquias no anno de
17H, no fe|icis>imo remado d'el-rei D. João V, Magnifico Nosso
Senhor; parece que dispondo a Divina Providencia em beneplá-

cito da mesma princeza Sinta, que se desse um throno Régio ás

suas sagradas cinzas, quando subia ao seu um monarcha, que
tendo o nie*mo sangue, lhe herdava com a coroa o nome.» Fr.

Lucas de Sanla Calharina. Hisi. de S. Domingos.

«Emfim, que temos a princeza Sania na sua trasladação não
só comparada com todas as prudentes para as exceder, mas
lambem comparada comsigo mesma, para as exceder não só ex-
Cf-dendo a todas na sua trasladação até a si mesma a fizeram su-

perior.

Parece-me que estou ouvindo dizer à princeza Santa aquillo

mesmo que Christo disse ao servo ^l^'l na parábola dos talentos:

Quid in paiica fuisli fidelis, super multa te canstiluam.

Porque na vidi fo^tie íi-^l lendo pouco, depo'á da morte, e na
tua trasladação le hei de fazer senhor de muito.

Que Santa Joanna na sua trasladação se veja senhora de mui-
to, não o duvido; porque assim m'o fazem conhecer a reverente
sugeição, e o-t religiosos cultos, com qu-^ a respeitam, e com que
a adoram por Santa e por Princeza. uào só os tinis corações dos
seus vassallos. mas a piedade do mesmo rei, como exemplo ma-
ravilhoso e despertador vivis^mo da fidelidade d'esies corações
dos seus vassallos, mas a piedade do mesmo rei, como exemplo
maravilhoso e despertador vivM^irao da fidelidade d'estes cora-
ções; mas que se diga, ou se possa dizer que na vida e até á mor-
te tivesse puuco, ou fosse fiel em pouco: Inpauca, não sei como
possa ser.

V0LU.ME Hl 29
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Por mais de dois séculos se ouviram vozes bradando

que as cartas da freira porlugueza não passavam d'obra

estrangeira. Mas os estudos do sr. Luciano Cordeiro

vieram provar alé á evidencia que são obra da freira de

Na vida e alé à morle teve Saoia Joanua tanto, que teve tudo,

pois teve 08 cinco talentos, em que se incluíram lodos os dons
naturaes e sobrenaiuraes, todos os privilégios, todas as excel-

lencias e todas as soberanias.

Pois se teve tanto, como lhe diz Christo que teve poueo : In

puuca

t

Porque ainda que na vida comparada com as mais Santas ti-

vesse muito; na sua trasladação comparada comsigo, mostra
que tem tido pouco; emíim, que este pouco que era muito a

respeito dos mais, vem a ser pouco e respeito de si: de tal sorte

que se comparada com as mais em quanto viva, foi maior que
todas pelo que teve, comparada comsigo na sua trasladação é

maior do que ella mesma pelo que tem; Su-per mulla te consti-

tuam.
Assim é, 6 assim devia ser: porque se antes da sua morte e

até à morte já tinha excedido tudo o que havia que exceder,

para exceder ainda mais, até se excede a si depois da mor-
te...»

D. fr. José de Jesus Maria, bispo de Patara—Sermão na Sole-

rane trasladação do corpo da Princeza Santa Joanna, pregado no

mosteiro de Jesus do Aveiro, exposto o Santíssimo. Anno de

1711.

Em 1729 representou a D. João V a communidade do convénio

de Jesus para que se obtivesse de Roma a devida canonisa-

ção.

O monareha aecedeu de prompio, e, além da representação que
enviou a Santa Sé, mandou entregar ao procurador do conven-

to fr. Ignacio do Amaral, 2:600^000 réis para custeamenlo das

despezas que se houvessem ds fazer.

Wesse mesmo anno expediu a commissão dos ritos ordens

para se proceder ao íiiqueriío rigoro>o das virtudes da Santa.

Em 1 de junho de 1750 foi novamente aberto o lumulo pela
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Beja. Por meio d"esludos bem encaminhados é impos-

sivel que mais tarde ou mais cedo senão venham a en-

contrar noticias desconhecidas acerca do nosso poeta.

Na capella do Senhor Jesus estava um tumulo no

bispo de Coimbra, que remelteu para Roma o aucto do seu exa-
me, bem como o processo, que por essa occasião iustauraram por
ordem do mesmo prelado os drs António Vicente de Vasconcel-
los e Manoel Coimbra Soeiro d'Almeida.

A morte de D. João que n'esie anno teve logar, foi causa de
que até hoje se não alcançasse a promettida canonisação.»

Marques Gomes, D. Joanna de Portugal. Esboço Biographlco,

Aveiro, Imprensa Commercial. 1879. pag. 49.

Este inieressanle trabalho foi ba-^eado n'um manuscripto do
convento de Jesus, contemporâneo de Sania Joanna, e existente

no archivo do extincto mosteiro de Jesus sob o n.° 872, e tem o

seguinte titulo— Breve memorial da mui excellente Princeza e

mui virtuosa senhora Infanta D. Joanua, Noísa Senhora, filhado

mui ealholico e chrisiianissimo rei D. AlTonso V e da rainha D.

Isabel, sua mulher.

O padre dominicano ;francez Labat nas suas Viagens à Itália

assevera que foi um cosiuheiro quem introduziu a devoção de

Santa Joanna em Itália.

Nossa Senhora do Pranto

I

Vae alta a noite! Um luzeiro

Não se vê no ceu luzir,

E a nobre villa d'Aveiro

Tão socegada a dormir :

Não dorme toda, velava

O velho Affonao, e resava

A' Virgem mãe dos chrislãos;

E o velho jaz entrevado
Como com pregos cravado.

Tolhido de pés e mãos

!
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qual jazem as cinzas de João cVAIbuquerque, senhor de

Aojeja e Canellas, fidalgo de illuslre prosápia. Depois de

varias remoções, em que sempre o lêem estragado,

puzeram-no ultimamente n'um recanto da sachristia.

Pelo corpo da egreja e capellas enconlram-se bastan-

Jaz entrevado, mas dores

Não podem matar-lhe a fé,

A Virgem é seus amores,
N'outros amores nào crê

;

E já de loDgn a piedade

Traz estreita esia amizade.

Que dos verdes aiioos vem;
Tào subida e tão fallada.

Por toda a vila espalhada,

Que cão n'a ignora ninguém.
O velho AfTonso resava.

Mas sem com os lábios bulir.

Olhos do corpo cerrava,

Mas sem com elles dormir^
P>a n'alma a prece ardente
N'alma sã, pura e contente.

Era lá todo o fervor. .

.

Eis seu nome escuia. . . e logo

Abre os olho-i, vê de fugo

Acceso um raro fulgor)

Não é mais clara e brilhante

Do sol a ttrilhanie luz

Nem derretido diamante
Em rios manando a ilux.

Nem d'archanjo bulhou aza,

Como d'Affonso na casa

Aquelle fogo a brilharl

No meio da chanmia pura
Que celHste fonnusura.

Que nova luz a raiar!

Dos Anjos era a Rainha,

Era a tilha de Jacob ;

Em mal ardente vinha

A rosa de Jerichó!
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tes lapedas tumulares, debaixo das quaes repousam ho-

mens sem duvida illustres. segundo se deprehende dos

brazões que n'ellas se acham gravadas, e que o andar

dos tempos tem tornado quasi indecifráveis.

I

E o feliz velho tremia

Na turvação, na alegria,

Mas em seu goso a adorou;
Fallou-lhe a Virgem. . não cibe

O pobre em si, mas quem sabe,

O que a Virgem lhe fallou?

II

Quem bate á porta do Infante,

Filho do Mestre d'Aviz?
— Um velho. — Que quer? — Não áii
— Inda o sol anda distante,

Mais logo se te abrirá.
-- Abride que so;i AfTonso. .

.

O pagem resa um responso
Como quem vê cousa ma!
— O entrevado I mas cronde,

Quem o remédio te deu?
Apontou-lhe para o céu,

E mais nada não responde,

Nem á turba que o seguiu.

Que em torno mirando pasma.
Como se fosse fania<ma.

Que do sepulchro fugiu!

Do Infante, quero audiência,
Bum pagem, leva-me lá,

Que uma embai.xada terá

Do reino da Omnipotência '

E o pagem logo o levou

Ao Infante, que o í|ue via

Dadmirado o não cria,

Quando o entrevado fallou;

— Com meus olhos peccadores
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D. José d'Almeida, bispo de Coimbra, sagrou a egre-

ja a 20 de janeiro de 16G4. Também esteve para ser

presa do incêndio, que reduzio a cinzas grande parte

do convento no dia 10 de outubro de 1843. Deve-se a

sua salvação aos incansáveis esforços do finado tenente

general, visconde de Santo António, n'esta epocha go-

vernador militar d'Aveiro.

Vi, Senhor, a Mãe de Deus,
Oh ! que a vi, desceu dos céus
Entre gloria e explendores;
E disse- me, — AíTonso, vem,
Toma uma enxada, e meus passos

Vera seguindo. . . e achei meus braços.

Achei as pernas também t

Fui me traz ella, e passada

A Porta do Sol quedou
Alli enlão se assentou.

Ao pé do muro, na escada;

Depois o seu servo quiz,

Que a enxada no descampado
Lá deixasse assignalado

Um bom pedaço, o que fiz.

Disse então — que o infante tome
Para um mosteiro este chão.

De São Domingos serão

Os frades, o meu o nome;
Vai e dize-lhe assim :

Dize, sou eu que te mando. .

.

Mas eu respoodi-ihe hesitando,

E a tal me mandais a mim?
Eu homemzinlio, e coitado

Tamanha embaixada dar!

Oh! não me ha de acreditar.

Nem ouvir o meu recado.

Vai, de novo me tornou.

Serás crido em te eile vendo
Posto em pé, e requerendo
Por quem te desentrevou!
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A fachada da eprreja, que é ioda de pedra d'Ânçã, foi

conslruida em 1719, e a torre, que se lhe ergue ao

lado, em 1700.

Nossos maiores, queridos leitores, de nada queriam
saber senão (J'egrejas, e os acluaes viventes pouco se

importam da egreja, porem muito do Ihealro. Vede, vede,

como a pequenina, e pobiinha Aveiro também tem o

I

III

Por villa d'Aveiro em fora

Aonde vai o Infante agora
Com toda a gente melhor ?

Tão galhardo e feiticeiro

Não viu a villa d'Aveiro
Nem Infante, nem Senhor I

A Porta do Sol passara. .

.

Mas eil-o que logo pára,

E para tudo ao redor.

Foi-se a cumprir o mandado
Da Virgem, la desenhado
Do entrevado pela mão ;

E pelas ruas o Infante

Lança a pedra que ao diante,

Sustenta o templo Christão
;

Depois n'um altar que erguia,

A primeira missa ouvia
Com piedosa oração,

Faltava o nome : qual deve
Dos passos que a Virgem teve

Ao mosteiro o nome dar?
Aquelle em que viu sentida

Sem vida a fronte da vida
JSos seus braços reclinar;

E do caso com espanto
Nossa Senhora do Pranto
Se começou a chamar.

«

JoÃo DE Lemos, Cancioneiro, vol. II, Lisboa, 1859.
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seu tbeatro, que de promplo se ergueo, mas não teem
tido ainda dinheiro para restaurar a egreja de Vera
Cruz, que derribaram, com o fim, diziam, de fazer um
templo novo.

Theatro Aveirense: Foi inaugurado em 5 de março
de J881 pela Companhia de Theatro de D. Maria II. O
Iheatro fica situado na Praça Municipal junto ao Lyceu.

O terreno, onde está. foi comprado pela Gamara com o

producto da venda de uma casa na Rua dos Mercado-

res, que o grande orador José Estevão alcançou do Es-

tado para a conslrurção de um theatro em Aveiro. A
Gamara Municipal começara em lempo a edificar o thea-

tro, segundo um projecto elaborado pelo fallecido enge-

nheiro Júlio Augusto Leiriar e por Brito Hebello, pro-

jecto que se perdeu em mão do fallecido morgado de

Oliveirinha, presidente que era da referila Gamara, lan-

çando-se a primeira pedra do edificio, a que se deo o

nome de Tbeatro de D. Pedro V, em 1857. A obra,

porem, não passou dos alicerces, ou antes, chegou ape-

nas a dois melros acima do solo.

Durante o espaço de vinte annos, por dificuldades

financeiras, ou por qualquer outro motivo, conservou-

se a obra neste estado, até que em Ib59 se organisou

uma sociedade, que, comprando o terreno á cama-

rá, e a obra que estava feiía, levou a cabo a edificação

do iheatro. contribuindo muilo para isso a boa vontade

e os intelligentes esforços dos srs. Gustavo Ferreira

Pinto Basto e do sr. Araújo, lente do lyceu d*Aveiro.

O capital social foi de dez contos de réis, pertencendo

três contos em acções á Gamara. O custo do theatro

foi de iO:500;>000 réis. Tem 300 logares de platéa en-

tre cadeiras, superior e geral, 19 camarotes de 1.* or-

dem, 5 de 2/, podendo comportar ao todo 700 espe-

ctadores.
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O palco tem todas as accommodações necessárias a

um thealro. e a vastidão precisa para se poder dar qual-

quer peça de espectáculo.

O panno de bocca e o scenario foram desenhados e

pintados pelos scenographos de Lisboa, Rocha e Bar-
ros. A decoração das salas no estylo raphaelesco foi

executado pelos mesmos artistas segundo o desenho do
engenheiro Araújo. *

Nesta mesma época a medida tomada com relação a

algumas localidades, tornou-se geral por os decretos de
21 de setembro e 8 de outubro de 1835, e carta de
lei de 27 de abril de 1837, que mandavam estabelecer

cemitérios públicos em todas as localidades.

O cemitério d'Aveiro principiou a construir-se em
1835, na cerca do extincto convento de Nossa Senhora
da Misericórdia. É cercado de altos muros e fechado

por um portão de ferro. Pelo meio delle erguem-se bas-

tantes sepulchros na apparencia elegante, que se abri-

gam á sombra dos cyprestes.

A capella. que foi construida em 1838. 6 espaçosa,

e está ornada com toda a decência e compostura devi-

da ao logar.

Entre os diversos jazigos particulares que aqui ha,

existe aquelle em que repousam as cinzas do grande
orador parlamentar José Estevão, em cuja campa se lê

o seguinte epitaphio:

José Estevam Coelho de Magalhães

Nasceo em 25 de Dezembro de 1S07 e Falleceii

Em 186-2.

1 O Occidente, vol. IV, n ° 89.
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Apostolo fervoroso e incansável do progresso,

Consagrou-lhe toda a sua existência;

Serviu a pátria com exenoplar desinteresse

Engrandecendo-a com os recursos do seu grande génio.

Foi modelo -le Amor Olial, bom esposo,

E bom amigo

A sua alma descance em paz

No seio de Deus.

No meio do cemitério ergue-se uma columna de már-

more, sobre que pousa uma urna funerária, também de

mármore.

Em uma das faces do pedestal lê-se:

Os ossos aqui tem, a alma no empyreo.

Seis illustres varões por quem fremente

A liberdade chora. Atroz delirio

N'elles punio o esforço independente,

E heroes os fez com as palmas do martyrio.

Nos nossos corações, na pátria histórica:

Poz aos seus restos, aos seus nomes gloria.

Mendes Leal.

Na face opposta lê-se:

7 de maio de 1829
Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lima.

Manuel Luiz Nogueira.

Clemente de Mello Soares de Freitas.

Francisco Siberio Magalhães Serrão.

9 de Outubro de 1829
Clemente de Moraes Sarmento.

João Henriques Ferreira.
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O cemitério eslá ligado com a rua da Corredonra por

uma frondosa alameda plantada em 1800 no lotai ou-

tr'ora denominado Campo de S. Domingos, o qual,

sendo propriedade piihliea, pessou em 1700 para o do-

minio dos frades dominicos em virtude d'um contraclo

feito com a camará, em que elles se obrigaram a crear

uma cadeira de philosophia.

Á entrada desta alameda ha também um portão de

ferro, coroado por uma cruz.

O haver em Aveiro um asylo para a infância desva-

lida deve-se a José Estevam, que sempre incansável ao

beneíiciar a terra, que lhe fora berço, trabalhou até

final para lhe grangear os melhoramentos, que a vasti-

dão do seu génio tinha julgado necessário para o seu

engrandecimento. * José Estevam, porém, não chegou a

ver realisados os seus projectos com relação ao asylo,

porque só dez annos depois do seu fallecimento é que

pôde ter logar a inauguração deste estabelecimento hu-

manitário.

Foram grandes os obstáculos que se encontraram

para se estabelecer um asylo em Aveiro pela escassez

de meios; mas, graças aos subsidios de algumas pes-

soas poz-se em pratica a projectada idéa de José Es-

tevam.

O asylo está interinamente n'uma casa de acanhadas

proporções, pertencente á Santa Casa da Misericórdia,

onde desde tempos remotos até 1855 se conservou o

hospital da mesma Santa Casa, e onde também se es-

tabeleceu o de coléricos em julho de 18oo. O asylo que

se abriu a 6 de agosto de 1870, contendo apenas 12

asyladas, tem presentemente i24, e este numero mais se

Marques Gomes: Memorias de Aveiro. Aveiro, 1875, pag. 168.
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elevaria, se não fosse a falta de meios em que lucta a

commissão que dirige os destinos do estabelecimento.

O infante D. Pedro, quando mandou reedificar Avei-

ro, concebeu o plano de muralhas um de seus bair-

ros, e taes esforços empregou, que conseguio ver rea-

lisado o seu emprehendimento.
Foi, porém, de pouca duração a obra d'aquelle be-

roe, porque D. Manoel enviou em I0O6 á Camará desta

Cidade, então villa, a quantia de dez mil réis, aflm

desta ordenar a reedificação das muralhas : tal era o mau
estado em que se achavam.

Diz a tradicção que a quantia referida veio sob a

guarda d'uma escolta de 80 soldados. O recinto mura-
lhado era assaz pequeno, mas apesar disso continha

septe portas que eram as da Villa, do Sol, do Côjo, da

Ribeira, do Albor^ de Babaet e de Vagos.

De tudo isto pouco ou nada existe hoje.

Em 1759 as muralhas de Aveiro ainda estavam em
bom estado de conservação, porém em 1808 apenas

existia de pé uma porta d'ellas, que foi apeiada, aSm dos

materiaes serem então empregados nas obras da barra.

Em 1852, no local onde presentemente está a praça

da fructa, ainda se erguia impávida, como desafiando

os séculos, o lanço da muralha, em que se encontrava

a porta da Ribeira; mas hoje, ao rez d"este monumen-
to venerando, erguem-se as rumas de couves e de alfaces.

Das muralhas d'Aveiro ainda se encontram alguns

vestigios em diversas ruas da cidade, mas os que se

tornam mais salientes são os restos da porta do Sol.

próxima da egreja de S. Domingos.
Algumas pedras desconjuntadas e denegridas pelo

tempo, é o que nos resta dos nossos antigos muros. *

' Marques Gomes, Memorias cfAveiro, pag. 171.
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*

I

Aveiro é pátria tValguns varões celebres como Ay-

res Barbosa, fr. Pantaleão d'Aveiro e José Estevão de

magalhães, mas quem mais gloria Ibe dá é João Ja-

ciotho de Magalbâes.

E' um dos portiiguezes, diz Innocencio ^ que no sé-

culo xviii se tornaram conhecidos na Europa por suas

producções scientificas.

Foi natural da cidade d'Aveiro "''.

Presava-se de ser uriíindo da familia do celebre

navegador Fernão de Magalhães, que havendo por mal

recompensados seus serviços no reinado d'ei-rei D. Ma-

nuel, se desnaturalisou solemnemenle passando ao ser-

viço de Castella.

Nasceu em 17^á, e aos H annos d'edade entrou a 21

de junho de 1743 na congregação dos Cónegos Regula-

res de Santo Agostinho, onde depois professou, toman-

do o nome de D. João de Nossa Senhora do Des-

terro.

Descontente, ao que parece, do estado qqe abraçara,

solicitou e obteve da Cúria Romana um breve de secu-

larisação, e sahiu de Portugal para Inglaterra pelos an-

nos de 17G4, segundo se diz.

Ali se applicou com feliz resultado aos estudos da

physica. para cujos progressos concorreu notavelmente.

Foi membro da Sociedade Real de Londres, Sócio da

1 Innocencio Francisco da Silva; Diccionario Bibliographico,

vol. 111, pag. 38o.
- O próprio Magalhães o assevera, dizendo-se Talabrica Lusi-

tanus, no roslo da obra An Essay towards a System of Menera-

logy, London, 1788.



462

Academia das Sciencias de Paris, das de Madrid, S. Pe-

tersbourg, Bruxellas, Lisboa, Berlim, Sociedade Philo-

sophica da Philadelpbia, de Harlem e de Manchester.

Suas obras são as seguintes :

A Fé dos Catbolicos : obra dirigida a instruir e con-

firmar na sua crença os catbolicos, e mostrar aos que
o não são que não teem razão alguma para os accusar

de que vivem errados.
*

Escripta pelo abbade Platel (aliás fr. Norberto, capu-

cbinho) e traduzida de francez. Lisboa, na Officina de

Francisco Luiz Ameno, 1763, 8.° de XX — 223 pagi-

nas.

Sem o nome do traductor no principio; mas vem in-

dicado em uma nota na advertência previa do editor.

Novo epitome da Grammaiica grega de Porto Real,

composto na lingua porlugueza para uso das novas es-

cholas. Paris, por F. Didot, 1760, 8.° de XVI — 382
pag.

Não tem nome de auctor no frontespicio, mas no fim

da dedicatória vem ella assignada com as letlras iniciaes

que significam (em francez) Jean Hyacinibe de Majel-

lau.

Apparecem, comtudo, muitos exemplares doesta edi-

ção, nos quaes se cortou a dedicatória e frontespicio,

sendo este substituído por outro com os seguintes di-

zeres :

Novo epitome da Grammatica grega de Porto Real,

accommodado na lingua portugueza para uso das novas

escbolas, por mandado de Sua Magestade Fidelíssima

El-Rei D. José I Nosso Senhor. Lisboa.

Com todas as Licenças necessárias, 1760. 8,° XVI
382 pag.

Outra edição ainda houve d'esta Grammatica com o

seguinte titulo:
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Novo epilome da Grammatica grega de Porto-Real,

composto na liogua poriugueza, para uso das novas es-

colas de Portugal e dedicado ao Illustrissimo e Reve-

reodissimo Senhor Fedro da Cosia de Almeida Salema,

Acolito da Santa Egreja Patriarchal de Lisboa, do Con-

celho de Sua Magestade Fidellissima, Fidalgo da Casa do

mesmo Senhor, e seu Ministro na Corte de França, Coimbra.

Na Real imprensa da Universidade. 1814, 8.° XV—
áSO pag.

Foi, porém, no estrangeiro que o nosso padre publi-

cou suas obras mais importantes, isto é, as que versam

sobre assumptos scientificos.

A perfeição com que elle fallava as linguas do meio
dia da Europa, diz-nos a Nouvelle Biographie Générale,

fez com que o escolhessem em diversas occasiões para

acompanhar jovens senhores nas suas viagens.

Tmha o gosto da observação, e disposições pouco vul-

gares para a physica, sciencia, para cujos progressos

contribuiu com suas próprias experiências, com seus

numerosos escriptos, e com a activa correspondência

que manteve com os sábios mais celebres. Mandou exe-

cutar debaixo de suas próprias vistas, por excellentes

artistas, diversos instrumentos, cujo aperfeiçoamento a

elle è devido.

Suas obras publicadas nos paizes estrangeiros são as

seguintes

:

I Description des Octants et des Sectants anglois ou

quarts de cercle à reílexion, avec la manière de s'en

servir et de les construire. Paris, 1775. Uo des ouvra-

ges les plus complels sur cette matiére. *

^ Ignoro porque motivo diz Innocencio que as lettras J. H. de
Magalhães sejam um nome em francez: eu nada mais inierprelo

do que João Ilyaciato de Magaltiães.
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II Descriplion d'un appareil en verre pour compnser

des eaux mioeraux arlificielles (em ioglez). Londres,

1777. in 8.°, traduzida para allemão, e reimpresso em
com uma resposta ás observações criticas de Tib. Ca-

vallo.

III Description et usages des nouveaux Baromèlres

pour mesurer la hauteur des montagnes el la profon-

deur des mines. Londres, 1779, in 4." aOú Ton trouve

beaucoup d'idées nouvelles el de réflexions curieuses

;

Tauteur avait reçu la commission de surveiller la fa-

brique de ces instruments executes à Londres pour la

cour d'Espagne. »*

IV Collection de differents Traitês surdes Instruments

d'Astronomie el de Fbysique ; Londres, 1784, in 4.°,

traduzido em 1785 para inglez.^

V An Essay towards a System of Mineralogy, by Axel

Frederic Cronstadt. Mine Masler or Superintendant of

Mines in Sweden.
Translated from lhe original swedish, wilh annota-

lions, and an additional Trealise on the Blow-Pipe. By
Gustav von Engestrom. Counsellor of the College of Mi-

nes in Sweden.
The second edilion, greally enlarged and improved,

by the addition of the modern discoveries ; and by a

new arrangement of the articles, by John Hyacinlh de

Magellan, Talabrico Lusitanus, et Reg. Soe Londin.

1 Vol. XXXII pag. 663. Paris, 1853. Cita como auctoridades—
Co/(iMcíe— Bibiioihcque Astronomique: Journal desSçavants, nov.

1780: Rose, New Biograpliical Diciionary.
- Nouvelle Bios. Uuiv. vul. 32.
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Academiarumlmp. Scientiar. Petropolit, etBruxPll. Reg.

Ullisipon. Madrit. et Berolin. Sociel. Philos. Pbiladel.

Harl. et Manchest. Socius ; et Acad. Reg. Paris. Scien-

tiar. Correspondens. London. Printed for Charles Dilly.

1778 8 » grande. 2 vol., 1.° LV—432 pag. 2." De 432
alè 1040.

VI Magalhães escreveu lambem vários artigos para

o Journal de Pbysique do abbade Rosier, desde 1778
aié 1783. enlre outros— La Descriplion d^une Pendule

et d'un Baromètre portalif— de sua invenção. *

VII Foi o editor da obra—Voyages de Beniowski.

VIII Innocencio falia ainda dos seguiutes trabalhos:

IX Descriplion des nouveaux inslruments circulaires

à reflexion, pour observer avec plus de precision des

disiances angulaires. Londres, 1779, 4.°

X Descriplion et usage des inslruments d'aslronomie

le de physique, fails a Londres par ordre de la cour

de Portugal en 1778. Adressée dans une letlre à Son
Excellence M. Louis Pinto de Sousa Coutinho, envoyé

exiraordinaire à la Cour de Londres, etc. Londres,

1779, 4.°

XI Descriplion et usages des nouveaux barométres

pour mesurer la hauteur des montagnes et la profon-

deur des mines. Londres, 1779, 5.°

XII Essay sur la nouvelle tbeorie du feu clementaire

1 Nduvelle Bíographie Uoiverselle, de Firmin Didot, vol.

XXXII, pag. 663.

VOLUME III 30
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et de la chaleur des corps; avec la description des nou-
veau thermomètres. Londres, 1780.

Esle celebre porluguez fallecea no dia 7 de feverei-

ro de 1790 ena Ingliston, perto de Londres.

Esle celebre porluguez, e sem duvida um dos que no
estrangeiro mais tionra nos dão, parece-me ter-se visto

obrigado a fugir para o estrangeiro por causa de suas

opiniões religiosas. Exisie na Bibliotheca publica de

Lisboa um livro, onde se vê ter sido um grande admi-

rador de J. J. Bosseau.

Alguns objectos arlislicos ainda existem em Aveiro,

provenientes d'outras eras em que a relerida cidade se

entregava com ardor ás pescarias e ás navegações lon-

giquas e ao mesmo tempo patenteavam suas crenças

religiosas

:

I EsLANDARTE, MUNICIPAL. E' tido por um dos melho-

res de Portugal. De damasco carmezim, tem bordadas

a ouro, de um lado as armas porluguezas, do outro as

da cidade, que são : um escudo em pala.

O bordado que é magnifico foi executado em princí-

pios d'este século pelo bacharel José Anlonio da Silva

Leão, e para occorrer ao seu custeio, foi o municipio

auct(írisado por provisão do Desembargo do Paço de 26

de agosto de 1798.

II Cálix goihico. Perlenceu á riquissima capella de

Nossa Senhora d'Alegria, sendo hoje da Junta de Paro-

cbia da freguezia da Vera Cruz, na qualidade de admi-

nistradora dos haveres da mesma capella.

A capella de Nossa Sephora d'Alegria foi sede d'ura

antiquíssima corporação de pescadores e marinheiros,

reunida em uma confraria com a invocação de Sanla

Maria da Só.

Foram grandes os privilégios que lhe concederam al-

guns de nossos reis, especialmente D. Fernando e D.
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João I, que D. Aflonso confirmou por caria dada em
Lisboa aos t!0 de Julho de 1449.

A importância da pesca em Aveiro é bem patente.

Como recordação de tamanha grandeza temos apenas

hoje, al:m do testemunho da historia, aquellecalix gothico.

E' a única allaia de valor, que existe, das muitas

que outr'ora possuía aquella confraria.

Existe um documento que prova a sua existência na

capella, a que nos referimos, muito antes de 1455, mas
mesmo que outra prova não tivéssemos da sua antigui-

dade, os esmaltes que o ornam, o estylo, e sobretudo

as campainhas, lh'a denunciavam.

Um pau de galhktas. Eram do extinclo convento de

Jesus, e são de christa! roxo com engastes de prata la-

vrada e dourada.

A julgarmos pelo estylo, que é destituído d'aquella

belleza e graça peculiar á epocha brilhante da ourive-

saria portugueza, parece-nos poder affirmar ser obra

do primeiro período do reinado de D. João V. O dese-

nho ainda assim c bastante correcto e a execução pri-

morosa.

Fhontal do século XVI. São riquíssimos todos os pa-

ramentos 6 vestes sagradas que pertenceram ao exlín-

cto convento de Jesus, e que por portaria do ministé-

rio do reino de ^G de maio de 1878 foram concedidos

á Real Irmandade de Santa Joanna Princeza erecta na

egreja do mesmo convento.

Na sua mór parte datam quasi todos da epocha faus-

tosa d'elrei D. João V.

l*'oram comprados pela communidade do convento,

ou por algumas religiosas d'elle, e não dadiva d'aquel-

le nionarcha, como se tem affirmado.

Um frontal, bem como alguns outros, que alli h\, é

de uma epocha muito mais remota, do século xvii, talvez.
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De velludo carmezim e pérola, é bordado em alto re-

levo a ouro e seda.

O trabalho é perfeitíssimo, podendo-se apresentar

como um modelo no sei^ gerero.

POHTICO E CAPtLLA DO Se.NHOK DAS BaRHOCâS. EstB

templo é uuia das mais modernas e mais bem acaba-

das construcções religiosas d'Aveiro.

Foi construido em 1730 sob a direcção de um archi-

teclo italiano, cujo nome hoje se ignora.

A sua forma é octogona, e o seu toil.) respira aquel-

le mageslade peculiar aos famosos baptistérios de Pisa

e Florença, de que é perfeita imitação.

Aqui as parles mais importantes do templo, e que

mais prendem a attenção do visitante são os púlpitos

e o pórtico.

As quatro columnas do pórtico são de ordem jónica,

e as figuras que as coroam, archanjos sustesdo alguns

dòs emblemas da Paixão do Redemptor.

Os florões e rendados que ornam o arco que forma

a porta, são pura renascença.

A sua execução, do mesmo modo que a dos púlpi-

tos, cujo estylo é o mesmo, é magnifica.

O pórtico acha-se em parle bastante damnificado,

porque a pedra de que é construido. tendo a vantagem

de se lavrar com grande facilidade, tem o inconvenien-

te de se esboracar com o atricto dos temporaes.

CnuzEiKo DE S. Domingos. E' uma de>sas formosas

cruzes de pedra ouir'ora tão frequenies no nosso paiz,

e a que com louvor se refere !\i. Ferdiíiand Denis no

seu Porlugnl.

Fica frut)leiro á egreja e convento, de que tomou o

nome.

E' golhiro bysantino, e sem diuiila coevo da funda-

ção d'aquelle convento, a qual leve logar em 142-2. No
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capitel da colurana vê-se um baixo relevo, representan-

do os principaes transes da Paixão de Jesus Ctiristo.

A execução é bastante correcta, e o seu estado de

conservação é bom.
Arouca, que tem pororago a S. Barlholomeu, é vijia,

cabeça de comarca, cone. e julg. no dist. dAveiro, donde
dista 48 l<il. a NE.

Em 1849 tinha :220 fogos e 728 habitantes *

Tem esta villa os seguintes povos: Arouca, Cancello,

Crasto, Cabreira, Manga, Palia, S. Pedro, Penso e Valle

d'Asne.

Passa por esla villa d'Arouca o rio Arda que nasce

na ribeira de Beco, na fralda do monle de Nossa Se-

nhora da Mó d'esta freguezia.

O rio de villa Boã nasce na ribeira de Condira, na

fralda da Serra de Louza Alta, desce próximo do logar

da Manga, e vai unir-se áquelfoutro rio Arda no sitio

da Ponte do Burgo, freguezia de Salvador.

O rio Arda tinha dentro d'esta freguezia três pontes

que o atravessavam:— a ponte da Rua d'Arca: a da Ri-

beira, e a da Aburrida; todas três de pedra e estão em
bom estado.

E o rio da Villa Boã tem apenas a ponte de Novel-

los. que é de páo.

As três pontes de pedra terão cada unia "20 palmos

de cumprimento, 10 de largura, e 10 de altura; a de

madeira terá :25 palmos de comprida. « 5 de lar-

gura.

Esla freguezia está situada entre asfu-ras montanhas,

ao cimo dl) valle de Arouca, na iiihímp parle plana,

sendo Ião >ómente montuoza a parle do norte; é á par-

' Eâlatist. Offic. inédita. Era parocho António Vieira de S. José.
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te do sul, entre esta villa e o logar de Penso se acha
a Matto do Mosteiro d'esta villa.

É fértil na prodiicção de milho e vinho, e também
produz azeite, trigo, feijão, e algumas castanhas, sendo
pouca a producção de trigo, porque se semeiam poucas
quantidades,

A principal industria dos habitantes é a cultura das

terras.

ConSna esle Concelho d'Arouca pelo norte com o de
Paiva e de Sanfins; do nascente com o de Castro Daire

ao Sul com o de S. Pedro do Sul, e ao poente com o

de Cambra e de Fermedo.^
Esta freguezia de S. Bartholomeu d'Arouca tem ao

norte a serra da Louza Alta, por onde confronta com a

de Santa Eulália.

Pelo Norte confina com a freg, de Tanellas. Pelo

nascente confina com a freg. de Moldes. Pelo sudoeste

1 íExisle Q'um caminho junto á capella de Sanio António de
Araga, próximo à villa (l'Arouca, um pequeno monumento, vul-

garmente chamado Monumento da Rainha Santa.

Reza a iradicção que determinando Santa Mafalda, por testa-

mento, ser depositada no seu convento d'Arouca, se lhe erigiram
vários arcos desde Toledo até este de que tratamos. Seja como
fór, o que é certo é que o tal movimento é um arco df granito

de uns 6 metros de alto por 4 de largo, pouco mais ou menos,
todo ornado de arabescos e florões toscamente cm7.'-lados. Dtísde

o chão até à altura de dois metros, com pouca differença, é fe-

chado; depois tem um v<ão para o deposito do caixão mortuário,
e sobre esse vão uma pedra abaulada, como as lampas das se-

pulturas antigas.

Não tem data ou inscripção alguma pela qual .se possa conhe-
cer a sua antiguidade: acha-se, todavia, de tal sorte corroído
pelo tempo (apezar da excessiva dureza de granito) queé incon-

testável contar muitos séculos d'existencia.»

Almanak Castilho, para 1860, pag. 324.
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€ poente com a de Salvador, e pelo nordeste com a

dila de Santa Eulália.

O Censo de 1804 dá a esta freg. 331 fog, 436 va-

rões, 5il fem. Tot. í)77 pessoas. E o de 1878, 448
varões, 518 fem. Tot. 900 pessoas.^

* #

Pelos annos de 1208, pouco mais ou menos,

floreceu a rainha D. Mafalda, íilba d'el-rei 0. San-

cho o pri neiro de Portugal, e irmãa das santas

rainhas L). Thereza e D. Sancha, não menos no sangue

e ventura, que na santidade da vida e habito religioso^.

Criou-se esta princeza com muito mimo no paço d'el-

rei seu pae, e como era tão extremada de sua graça,

foi a mais mimosa da rainha D. Dulc8 sua mãe, que
em menina a não apartou nunca dos braços, e depois

de maior não sabia estar um momento sem ella.e bas-

ta para encarecer a sua ventura, saber que depois da

morto el-rei D. Sancho seu pai, e ficar em poder d'el-

rei D. AíToDso, cruel perseguidor e inimigo de seus

irmãos, só a esta princeza quiz bem, e a teve nos

olhos, e para com ella foi tão liberal, como tinha si-

do miserável e avarento para com lodos os mais.

Era D. Mafalda mui senhoril em todo seu modo de

proceder, e amiga de se servir com damas illustres,

e formosas: na conversação era fácil e mui alegre, com-

^ A respeito d'Arouca pode também ver-se D. Joaquim d'Aze-

vedo. Historia Ecclesiasliea da Cidade e Bispado de Lamego.
Porto, 1877, pag. 300.

2 Fr. Bernardo de Brito. Chroniea de Cister, pag. 891. Edição
de 1720.
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passível para como os pobres e inclinada á misericór-
dia.

Sendo esia senhora de idade conveniente para casar

se tratou por meio de D. Álvaro de Lara casamento en-
tre ella e el-rei D. Henrique de Castella, que era aind»
moço de pouci edade; e a causa de se tratar este ca-

samento foi em razão de dois bandos, que havia em
Castella de Castros e Laras, emulos da potencia e valia

ons dos outros, cada qual dos quaes pretendia ler em
seu poder a el-rei D. Henrique em quanto não tinha-

idade para governar o reino, e como os Laras fossem

mais poderosos, quasi a força de força de braço hou-

veram a el-rei em seu poder, e administração, á som-

bra do qual faziam algumas tyrannias, e sem justiças

insofríveis, e chegou o conde D. Álvaro a estado que
tirou a D. Beringeira, rainha que fora de Leão, e irmã

do próprio rei alguns logares de seu património, que
el-rei D. AíTonso, que venceu a batalha de Navas. seu

pai, lhe deixou, de que o irmão, posto que pequeno,

teve muita dor; e mostrou na melancolia do rosto quan-

ta paixão lhe ficava dentro no coração.

Temeo-se D. Álvaro de Lara destas apparencias, e

arreceando, que depois de sabir de tituria lhe pedisse

estreita conta de tudo, determinou de lhe grangear a

vontade, casando-o com alguma dama de tanta perfei-

ção, que a formosura delia lhe embebesse o sentido

para não intender em nada. e o deixar a elle com o go-

verno de tudo sobre seus hombros; e para este effeito

se veio a Portugal pedir a el-rei D. AtTonso lhe desse

sua irmãa D. Mafalda para casar com el-rei Henrique,

pois não havia na Christandade outro principe. que me-
lhor a merecesse, nem de que resultasse mais provei-

to a Portugal, tendo-o unido assim por esta via, do que

era el-rei de Castella, o tão bem soube pintar seus ne-
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gocios, que el-rei D. AÍTonso deu consenlimenfo para

se e£fectuar, e celebrados os contratos cora as clausulas

convenientes, se poz em ordem a partida da rainha para

Caslella, onde a rainha D. Beringeira irmãa de el-rei foi

avisada do que se passava, e para atalhar ante mão as

desordens que haviam de succeder depois, mandou avi-

sar ao papa como fazia o conde D. Álvaro de Lara ca-

sar sem dispensação a el-rei seo irmão com uma sua

prima, filha del-rei D. Sancho de Portugal sem pedir

dispensação, nem dar conla de nada aos Estados do rei-

no, mas em quanto ella dava este aviso ao papa. chegou

o conde D, Álvaro á cidade de Palencia, onde estava

el-rei servido, ou para melhor dizer guardado dos se-

nhores da casa de Lara, levando comsigo a rainha D.

Mafalda com grande acompanhamento de senhores por-

tuguezes, que eirei seu irmão mandara em seu servi-

ço, e de outros Castelhanos, que a sahiam a receber

ao caminho, e o beijar-lhe a mão coroo a senhora na-

tural

Fez se-lhe em Palencia um recebimento solemoissimo

e jurando-a el-rei alli se partirão para Medina dei Cam-
po, onde D. Berengeira mandou dizer ao conde D. Ál-

varo de Lara, que olhasse o que fazia, e não fosse cau-

sa de haver novas inquietações e desgostos em Hespa-

nha, porque o summo ponlifice não havia de consentir

muito tempo este matrimonio feito sem dispensação sua,

como não consentira o de D. Theresa com el-rei de

Leão, e o seu próprio, e que a ninguém fazia maior da-

no, que a el-rei de Portugal, e á rainha D. Mafalda,

pois a trazia a estes perigos por seu interesse próprio.

Respondeu-lhe o conde menos comedidamente do que
devera, e com islo lhe agravou o animo de modo que

solicitou o negocio de Roma com mais vehemencia, e

emquanto em Medina se celebravam as festas de rece-
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bimento d'el-rei cora a solemnidade e applauso real,

despachou o Papa Innocencio terceiro um breve, por
virtude do qual fez seus juizes apostólicos no caso a D.

Moninbo, bispo de Burgos, e a D. Tello de Falência, os

quaes em graves censuras flzeram logo apartar os reis

um do outro, ainda que segundo fama commum, e o

que testifica o letreiro da sepultura da rainha, el-rei

D. Henrique não consumou matrimonio com ella, ou
por sua pouca edade, ou por a rainha o não consentir,

em quanto faltava dispensação de Roma.
Tratou-se o negocio entre os bispos, e achando não

ser valido o casamento, derão sentença de divorcio, á

qual por ordem do conde D. Álvaro, el-rei fez algum
tempo resistência; até que constrangido das excommu-
nbões, e censuras se houve de apartar, e a rainha se

tornou para Portugal tão triste como o caso o pedia,

onde foi bem recebida d'el-rei seu irmão, e sabendo

<l'e!la que queria imitar a vida de suas irmãs D. The-

resa e D. Sancha, e recolher-se em algum mosteiro

apartado do concurso da gente: el-rei lhe deu o de

Arouca, que então era de freiras de habito negro da

Ordem do P. S. Bento; e porque não fique esquecida

a relação d'esta casa, tocaremos brevemente o exórdio

d'ella. Para o que é de saber que em tempos antigos

foi este mosteiro fundado por dois homens chamados
Loderigo e Vandiio para o darem a monges, que ro-

gassem a Deos por suas almas, e mortos elles, seus

descendentes o venderão a um cavalleiro chamado An-

sur, que depois de o aperfeiçoar, elle e sua mulher

Eleva o derão a um abbade da Ordem de S. Bento cha-

mado Hermigildo, para viver n'elle com seus monges,

e lhe dotarão a villa de Arouca, e outras muitas her-

dades para sustentação dos monges, como se pôde ver

na própria doação, cuja data é aos 12 de abril da era
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de Cesar 999, e do anno de Cbristo 961. Houve, lam-

bem junto a este mosteiro (cuja dedicação foi feita era

nome dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo, e dos mar-

tyres S. Cosmo e Damião) outro de Beatas, ou Religio-

sas da própria Ordem, inslituido por Eleva, mulher de

Ansur, depois que enviuvou, e como andando os tem-

pos houvesse alguma relaxação na vida dos monges, e

andasse entre elles pouco lembrada a obrigação do seu

habito, conveio lançal-o fora do mosteiro, e melter de

posse as religiosas de S. Bento, que viveram em gran-

de rigor e penitencia muitos annos, até que o discurso

do tempo causou n'ellas o próprio descuido, que cau-

sara nos monges antigos, e estando n'esle estado acon-

tece o divorcio da rainha D. Mafalda, e dar-lhe el-rei

este mosteiro de Arouca, para que o restaurasse e re-

duzisse ao rigor em que já eslavão Lorvão e Cellas por

industria de suas irmãas. Foi a rainha tomar posse d'el-

le, e achou tudo arruinado, as rendas alienadas e per-

didas, a Egreja sem ornamentos, e as freiras vivendo

pobremente, mais pelo trabalho de suas mãos, que pe-

los rendimentos da casa. Mandou a rainha chamar o bis-

po de Lamego, em cuja diocese está fundado o mostei-

ro, e tratando com elle da reformação virão ser impos-

sivel reduzir as freiras antigas ao rigor devido, sem ha-

ver mudança no habito e estatutos; e para isto consul-

tarão o abbade de Alcobaça e o de S. João de Tarou-

ca^ de cujos votos e parecer reduzirão o mosteiro á Or-

dem Cisterciense; e por quanto os bispos de Lamego ti-

nhão jurisdicção n''aquella casa, e lhe pagavão certa pen-

são, concertou-se a rainha com elle, e lhe deo em sa-

tisfação d'este foro, ou jurisdição ires casais de Paiva,

o qual concerto foi levado ao capitolo geral de Cister

pelo abbade de S. João, onde se approvou e se pedio

ao papa Honório III que o confirmasse, como com eíTei-
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to confirmou por um breve seu dado em S. João de
Latrão aos 4 de juobo, no decimo aono do seu pontifi*

cado, o qual breve confirmou algum tempo depois In-

nocencio IV por oulro dado em Leão a 8 de agosto, no
terceiro anno do seu pontificado.

D'esle modo ficou Arouca á Ordem de Cister por re-

formação, e não por nova fundação e dando o governo

d'elle a D. Eldrada, que a rainha em seu testamento

chama parenta, ella se começou a dar de todo o cora-

ção a Deus, renunciando tão de verdade ás pompas e

riquezas do mundo, como quem tão brevemente expe-

rimentara as inconstancias de sua gloria, e deixando o
fausto de princeza, vestido o habito de S. Bernardo, e
de dia e de noite se occupava em oração, e em medita-

ções das cousas do Céo ; repartia suas rendas com os
pobres e todo o seu cuidado era ver como poderia agra-

dar a Deus.

O letreiro de sua sepultura é o seguinte

:

Hic jacet illustris Regina Mafalda sepulta

Quam sua concedat : Bonitas e gratia multa

Regnat Castelíe : induatur more puelae

Virgo manet munda : fugiens à morte secunda

ServivitChristo : mundo dum mansit in isto

Omnibus ista satis : exemplum dedit bonitatis

Prandia concenis : dispergens grátis egenis

Aedes dedit et vestes : cui sunt sua munera testes.

Haec humilis, branda : devitans fada nefanda

Fulta bonis nituit : crimina nulla luit,

Cunctis discreta : factis verbisque faceta,

Vera, pudica, pia, docta, modesta, scia,

Grandis, magnifica : fuit et specialis amica

Palrtim sanctorum : quos cantai gloria morum.
Haec loca ditavit : quibus hic summus reparavil»
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Et monachas Gxil. cum quas sine crimine vixit,

Est haec Regina cum sanclis absque mina

Et jam laétatur, quia coell sede iocalur

Mile ducentorum nonaginla fuil era

Quando adjunctis cum Iransit foemina mera.

A era é de César, e fica sendo a de Chrislo 1252.

Foi particular devoto desta santa rainha el-rei D. Af-

fonso V, e mandou a D. João Manoel, bispo da Guarda,

filho bastardo d'el-rei D. Duarte, que se informasse de

sua vida, e milagres para tratar de sua veneração, co-

mo consta de uma carta sua que ha em Arouca, mas
não achei a diligencia do bispo, nem pude saber se a

fizera ou não.

No anno de 1617 foi aberto o sepulcro desta santa

rainha, em presença do bispo de Lamego Martim Af-

fonso iMexia, e se achou seo corpo inteiro e incorrupto,

mui cheiroso, e o dito bispo das maravilhas que alli se

virão, e de outras que andavão na tradição, formou o

processo authentico para se tratar de sua beatificação,

e ao presente se procura com grande calor e elTicacia,

e se espera que brevemente seja declarada por santa :

as religiosas de seu mosteiro de Arouca fazem esta de-

ligencia com lodo o cuidado ^
Por ordem deste bispo se mandou lavrar um régio

mausoléu de pedra de jaspe na mesma egreja da parte

da epistola, para o qual se trasladou o santo corpo em
7 d'agoslo do dito anno, e na tampa se lhe esculpio a

• Fr. Bernardo de Brittc—Chronica de Cister, pag. 896 edi-

ção de 1720.

Neste mosieiro d'Arouca jaz uma religiosa que vulgarmenle
chamam Santa Espioela, cuja sepultura levantada está dentro da
egreja de Arouca, deiraz do côm baixo.
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sua imagem ao natural, em que se vê a formusura e

modéstia de que foi dotada.

Mas houve descuido de se Ilie esculpir nesta nova

sepultura o epitáfio da antiga, e assim está sem
elle.

1

Foi por fim canonizada a 10 de janeiro de n34 pelo

papa Pio VI.

O convento d'Arouca era dos mais notáveis do
paiz.

Na ermida de Santo António, próximo do convento

de Rili.afolles, fazia se a trezena do Santo. E o pregador

ao ver que o púlpito não linha panno, nem sanefas, ex-

clama: Nunca vi montar em besta sem albardai

Estava um paulista a dizer a um arrabido— que era

d'uma ordem tão fidalga, que atè o sino grande quan-

do ia ao ar dizia — fidalgo! fidalgo! fidalgo! Ao que o

arrabido respondeu, indignado de ver tanta vaidade—
-O que vossa Reverendissima diz, é verdade: porém só

tenlio notado uma cousa, e vem a ser que a sineta d'es-

la ermida da Ascensão que fica próxima ao convento,

quando também tora diz— E também desavergonhado!

E também desavergonhado!

Era opinião quasi geral que os diabos podiam lornar

corpos fantásticos, e podiam illusivamente ter ajunta-

mento carnal com as creaturas humanas.
Davam o nome d'lncubos aos diabos que em forma

de homem se ajuntavam com mulher : e o de Secubos

dos que em forma de mulher se ajuutavam com ho-

mem. E acerca dos feitos de taes diabos contam-se mi-

lhares e milhares de casos, alguns mui recreativos.

Jacobo Rufo certifica haver em seu tempo uma mu-

1 P. Josepti Pereira Bayam — Portugal glorioso e illuslrado»

pag 214.
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Iher publica, que teve ajuntamento conn um espirito ma-
ligno sob a forma de tiomem, e depois d'isto lhe incha-

ra o ventre e parara em unia enfermidade contagiosa, e

tão maligna que lhe apodreceram as entranhas, e cahi-

ram a pedaços sem haver remédio humano que lhe va-

ler pudesse.

D. João VI costumava ir a Belém cantar no coro com
os frades Jeronymos. *

Em Alcobaça havia um deposito de ossos de solda-

dos de D. João I, mortos na batalha d'Aljubarrota,

A camará tirou as lages que os cobriam, para com
ellas fazer passeios pelas ruas, e aquelles respeitáveis

ossos ficaram expostos a todas as injuras que elles qui-

zessem fazer.

Quem será tão bárbaro, tão pouco devoto, e tão des-

provido de sentimento, de imaginação de poesia, e do
gosto dos prazeres singelos e ternos que não haja sau-

dade dos outeiros de Odivellas, de Chellas, dos feste-

jos ao S. João, ao Saiito António e ao S. Pedro. ^

Certo sujeito muito amigo da pinga, no domingo de

Ramos, levava a sua palma na procissão.

Outro, amigo seu, disse-lhe quando ia passando: Em
casa tão conhecida, não ha necessidade de ramo á porta.

Na Uespanha e mormente na Gallisa os mosteiros dú-

plices de frades e freiras eram muito vulgares. E eis

porque o papa Paschoal II mandou um breve ao bispo

de S. Thiago D. Diogo Gelmires, no qual dizia: Aquillo

de todo ponto é indecente, que em vossa terra, segun-

do somos informados, morem juntamente monjes e

monjas. O qual deve procurar de estorvar tua expe-

1 A Peninsula: Porto, 1852, vol. I, pag. 577.
2 Revii.!a Universal iLisboneose, 1843, vol. I, pag. 447.
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riencia, para que, os que ao presente eslam juntos, se-

janQ separados em moradas mui diversas.

Na Hespanha um padre da SS. Trindade cantava da
seguinte modo:

Jesus y Maria, mi luz y mi guia

Maria y Jesus, mi guia y mi luz

Jesus, Jesus, Jesus,

Con lai guia y con tal luz

Gaminemos á la Cruz

Francisco de la Vego y Toraia. Chronica de lá Pro-

vincia de Castella, de la Ordem de la SS. Trindade,

vol. S.** pag. 451.

Vendo o reino inquieto e perturbado com as guerras

de Hespanba e.que lhe não vinham esmolas suíBcien-

les para os resgates empenhou as peças ricas que ti-

nha (fr. Gomes Martins, redemplor geral) ao convento

de Santarém, mezas, custodia, cálices, thuribalos, casti-

çaes e outras cousas de valor por grande somma de di-

nheiro aos cónegos d'Alcobaça com que resgatou 360
caplivos.

Hist. da SS. Trindade, vol. 1.°, pag. 271.

João Vanganipe, padroeiro da capella de N. Senhora

dos Martyres em Lisboa deixou em seu testamento 5

dotes de cincoenla mil réis cada um para serem dados

á sorte todos os annos, dois em dia de S. João, dois

em dia de Santo António, e um em dia de Santa Bar-

bara, a moças donzellas, orphãs de pães, filhas ou mo-
radoras da freguezia, honestas € recolhidas preferindo

sempre as mais bem parecidas por correrem maior risco.

Para o que os irmãos da mesa faziam annualmente se-

lecção dos pretensores, tendo precedido as devidas in-

formações: e postos os seus nomes para cada um dus
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mencioDados dias, em cédulas cerradas e lacradas se

meitiam em um cofre de praia, para isso especialmen-

te deputado.

A extracção fazia-se do segúiole modo: Na capella in-

dicada celebrava-se missa, a que assistia a meza, e o

andador da irmandade que levava o cofre das sortes.

€omo acabasse a missa, presentava-o ao celebrante, na

salva de praia, em que iam as petições das escolhidas:

o sacerdoie recebia-o, e depois revolvia-o muito bem,
lirava as sortes, li-as e enlregava-as ao escrivão, que
publicava o nome das dotadas. *

Ainda em 18iá houve um processo de feitiçaria d'uma
Anna. solteira, da freguezia de Milheiros, accusada por-

que para feitiços tinha cortado pedaços de mantilhas das

suas visinbas á missa.

Revista Universal Lisbonense, 1842, pag. o34.

Cerla marqueza por occasião da Paschoa disse a uma
amiga: cA chegada da Paschoa me tem inspirado serias

reflexões sobre a minha salvação: por esle motivo, sem
hesitar, vou fazer com que minha familia peque.»

Disse eu já que os conventos em Portugal eram como
uns Museus de Bellas-Artes. E conQrmo a minha asser-

ção. E o leitor que veja o que d'obras arlislicas exis-

tia na Madre de Deus, nas abas da nossa capital...»

Começamos a observar os quadros que revestem as

paredes, empenas e teclo da egreja, pintados pelos nos-

sos artistas Benlo Coelho da Silveira, que floresceu no

século XVII, e seguiu a maneira de Rubens; e de An-
dré Gonçalves, que viveu no XVIII século. Também
admirámos a obra de talha, que é primorosa, e julga-

mos ser feita por Braz de Mendonça, esculplor lisbo-

1 Silva TuUio: Revista Universal Lisbonense, anno 1813, pag.
163

VOLU.ME 111 H
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neose, e os estuques em relevo, dourados, talvez obra

de João Grossi, que veio a Portugal pelos annos de
4748. Depois passamos á sachrisiia, e alli observamos
os quadros que adornam as paredes, e representam a

vida de José do Egypto, obra do já referido André Gon-
çalves, e outros que estam na frente, sobre o bello ga-

vetão dos paramentos que representam Santa Ignez,

Santa Luzia, e Santa Eufemia, obra do lambem citado

Bento Coelho da Silveira, egualmente admiramos os

dois pequenos quadros aos lados do gavetão. O que
está á direita pareceo-nos representar o acto da ben-

çam do papa Clemente Vil sobre el-rei D. João III, a

rainha D. Calharina. e a rainha D. Leonor, viuva d'el-

rei D. João II, e o da esquerda o acto das bênçãos nu-

pciaes de el-rei b. João III, e de sua mulher a rainha

D. Catharina. Np revesso de um e outro quadro, se

observa a procissão que se fez no dia 12 de seplem-

bro de 1517, depois do desembarque, entrando para o

mosteiro, o corpo da virgem e martyr Santa Auta, que
da cidade de Colónia Agripina mandara o imperador
Maximiliano.

E agora apresentaremos ao leitor a estatistica dos

conventos que houve em Portugal: estatistica não com-
pletamente exacta, mas próxima da exacção.

Conventos que houve em Portugal :

Santo Agostinho, calçados, 18 de frades e 4 de freiras.

Idem, descalços, 15 frades e 1 freiras.

Bentos, 15 monges e 1 freiras.

Bernardos, 20 monges e M freiras.

Brunos, 2 frades.

Carmelitas, calçados, 12 frades e 4 freiras.

Carmelitas, descalços, 18 frades e 8 freiras.

Carmelitas allemães, 1 frades.

\
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Freires da Ordem de Christo, i frades.

Dominicanos, :20 frades e 18 freiras.

Id. irlandezes. 1 frades.

Minimos (de S. Francisco de Paula), i frades.

Da Província da 3.* ordem de S. Francisco, 19 fra-

des e -1 freiras.

Da Província do Algarve, 31 frades e 16 freiras.

Da Província da Arrábida, 21 frades.

Da Província de Santo António dos Capuchos, 15

frades.

Província da Conceição, 21 frades.

Província da Piedade, 20 frades.

Província de Portugal, 28 frades e 25 freiras.

Província da Soledade, 19 frades.

Missionários apostólicos de Brancanes, 1 frades.

Missionários de Vínhaes, 1 frades.

Varatojanos, 1 frades.

Mesão frio, 1 frades.

Capucbns francezes, 1 frades.

Jerónimos, 9 monges e 1 freiras.

Capucbos italianos ou barbadinbos, 1 frades.

De S. João de Deus. (vulgo os seringas), 15 frades.

De Jesus Nazareno, 1 frades.

De S. Paulo, eremiia, descalços, 2 frades.

Monges de Santo Antão, abbade, 1 frades.

Da Conceição, suíTragadores das almas, 1 frades.

Trinos, da redempção de captivos, 9 frades e 4 frei-

ras.

Idem, descalços, 2 frades.

Cónegos de Santo Ago>tinbo, 5 frades.

Da Divina Providencia ou Caetanos, 7 frades.

Id. clérigos seculares de missão, 3 frades.

Camillos, O frades.

S. Filippe Nery, 7 congregados.
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Da Congregação de Nossa Senhora da Oliveira, 1

frades.

Total: 379 conventos de frades e 95 conventos de

freiras.

Os cartuxos eram uma amostra de antigos cenobi-

tas. Clausura perpetua, abstinência continua, larga as-

sistência no coro, meditação no retiro da sua cella, aon-

de por uma ministra recebiam ás horas o alimento, e

por única distracção tinham a cultura do seo jardim.

Em vez d'emparedadas também diziam encelladas,

Em 1850 ainda havia no paiz 119 conventos de frei-

ras, e estas subiam ao numero de 1500. o rendimen-

to annual d'estas casas andava por uns 200 contos, e

havia 200 freiras que recebiam a pensão de 7:200 réis

cada uma.
Revista Universal Lisbonense, anno 1852, pag. 528.

Um ladrão entrou em casa de certo vestimenteiro,

na rua Chã, no Porto, disse ser de casa do bispo, e pedio

para o palácio episcopal a melhor vestimenta que tivesse.

Accudiu o vestimenteiro dizendo que era preciso sa-

ber a medida.

Mas o ladrão acudio dizendo: Não é necessário. O
senhor bispo é propriamente da altura de vossa mer-
cê. Revista-se, e verei se está boa a vestimenta.

Assim o fez, e o ladrão raandando-lhe dar um pas-

seio, pegou em uma boa caixa de prata, que vio, e des-

ceo pela escada— pernas para que vos quero I

Por não perder tempo, logo o seguio o vestimentei-

ro, sem se despir, e gritando em altas vozes, ladrão I

ladràol

Mas o outro gritava: Doido! Doido!

E a este dava o povo mais credito, vendo um ho-

mem sem coroa, e revestido a gritar pela rual
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Concorreo gente immensa, pelo que o ladrão leve

ensejo para se escapulir, deixando o veslimenteiro ou

de bocca aberta, ou a dizer nnal da sua vida.

Estando no convento dos Paulistas em Lisboa um
frade, homem de juizo, próximo a morrer, foi o prela-

do, que era um néscio, levar-lhe os Sacramentos. O
que vendo o frade, quando elle ia entrando, ajoelhou em
cima da cama e exclamou: Louvado sejas. Senhor, que

dais entrada na minha cella, como a deste em Jerusalém.

D. Gonçalo Mendes de Sousa, illustre cavalheiro por-

tuguez, era casado com D. Theresa Soares, neta d'uma

irmã d'el-rei D. Affonso Henriques.

Passados tempos entrou o marido a suspeitar que

sua esposa lhe não era leal. Não havia, porém, leslimn-

nhas e foi mister submetler-se a mulher ao barbari.s-

simo Juízo de Deus.

Consistia um tal Juizo de Deus, em pegar n'um ferro

em braza, e leval-o d'um logar para outro, sem pade-

cer lesão. E assim, naquelles tempos, ficava comprova-

da a innocencia da senhora, a quem tinham accusado

de desleal aos deveres conjugaes.

D. Gonçalo, isto é, o marido estava pasmado, ne-

nhum outro remédio tinha que não fosse o pedir per-

dão á dama, que de lai modo provava sua innocencia,

e leval-a oulra vez para casa. Ella, porém, de nenhum
modo quiz voltar para o poder de seo marido; preferio

a vida monacal. e lá foi viver para o convento d'A rouca.

Alpendurada e Matos é villa e couto exlinctos no con-

celho de Marco de Canavezes. D. Adm. Porto.

Orago S. João Baptista e S. Miguel Archanjo.

O censo de 1864 dálhe 545 varões, 1505 fêmeas. To-

tal: 1150 habitantes.

E o de 1878, 318 fogos, 634 varões, 701 fêmeas.

Total 1335 habitantes.
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Ergue-se esta povoação n'um logar alto, sobranceiro

à margem direita do Douro, d'onde se disfrucla um
lindo panorama.

Tinham n'este local os Benedictinos um antiquíssimo

convento, e cuja egreja serve actualmente de parochia.

Com rasão se chama este convento Mosteiro da Pie-

dade, diz o auctor da Benedectina Lusitana * por que

está edificado no lado de um monte alto chamado Mon-

te de Arados, e para o rio vae uma descida tão Íngre-

me que o mesmo mosteiro parece que fica como pen-

durado sobre o Douro.

Diz este auctor que o referido mosteiro fora fundado

em 1024 por um sacerdote chamado Avelino, e que

tanto este como o abbade Enxameno fizeram padroeiro

d'elle a D. Maria Viegas, em 1072.

Tanto que este se viu senhor ou padroeiro do mos-

teiro de Pendurada, logo tratou de o edificar em muito

melhor forma, da que estava, e a egreja de S. João Ba-

ptista, a quem attribuia o milagre de o ter livrado do

poder dos mouros, em cujo poder tinha cabido, maior

e mais capaz do que d'antes (posto que o sitio não da-

ya muito de si) offerecendo-lhe grande parte da sua fa-

zenda.

Começaram immediatamente a fazer grandes doações

a este mosteiro, pela crença de que n'elle se guardava

um dedo de S. João Baptista.

A primeira foi de D. Egas filho de D. Monio, o qual

pela era HM (anno 1083) fez uma doação a 29 de no-

vembro a uma sua irmã chamada D. Ermesenda de to-

das suas herdades e de tudo o mais, que possuia as-

sim de movei, como de raiz, mandando que depois de

1 Fr. Le.ío de Santo Thomaz. Benedictina Lusitana, tom. II,

pag. 200, Cuimbra 1651.
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sua morle fosse a lerça de tudo ao mosteiro de S. João

de Pendurada.

Contirmam este testamento Exameno, abbade, Roma-
no, Diofío. Pelagio e monges, que eram do dito mosteiro.

Mas Dona Ennesenda o cumpriu muito melhor, por-

que morrendo deixou a metade de tudo quanto linha,

assim de ouro, como de prata, assim do mais movei e

de raiz. da creação de éguas, de cavallos e de tudo o

mais ao dito mosteiro: e a outra metade deixou a uma
sua tia e parenta, que creou e governou, mandando
por morte d^ella fosse tudo ao mosteiro de S. João.

Assignnu esle testamento o bispo 1). Gresconio. *

Outra doação se fez a Exameno abbade na era de

11:26, que é anno de Christo 1085, notável nos termos

theologicos, pela qual consta que D. Egas Ermiges e

sua mulher Dona Gontina deixam muitas e grandes her-

dades ao mosteiro de S. João.

A ultima doação que se acha feita ao abbade Exa-

meno de certa herdade, é a que lhe fez Pedro Argimi-

res com seu tilho Gonçalo Pires pela era de 1130, an-

no de Christo 1092.

E no fim d'ella se diz que foi feita reinando el-rei D.

Affonso, e sendo bispo D. Gresconio.

Gonfirmam Miguel, Sisnando e Theotooio, lodos três

monges do dito mosteiro

Morto o abbade Exameno, os prelados que entraram

no mosteiro de Pendurada por muitos aunos se não

nomeam senão por priores, ainda que algum se acha

com o titulo de abbade.

Seria talvez enlão este mosteiro annexo ao de S. Pe-

dro de Gluny em França.

* Benedectina Lusitana, vol. lí, pag 25o.
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D. Diogo foi o primeiro que achámos, por prelado

d'este mosteiro com o titulo de prior, pela era de il35
anno de Christo de 1097, como consta de uma carta,

de renda feita por Paulo Cresconio e por sua mulher
Leogunda de certa herdade que vendeu ao prior de S.

João Baptista, Elogo, e a seus monges, feita no mez de
fevereiro da dita era.

Em tempo do dito prior achámos um devoto chama-
do Pais i4wsm^?/e2, esua mulher Lupa, que deram quan-

ta herdade tinham em Soreto, ao dito mosteiro de S»

João.

D. Ledonio foi o 2." prior do dilo mosteiro pela era

de H4S, anno de Chisto 1 \01, como consta de uma doa-

ção que aos vinte de abril do dito anno fez um soldado

rico por nome Alvito com uma sua irmã chamada Guadi-

li, pela qual deram ao mosteiro da Pendurada Villacete, a

qual chamam Vjllacepta e accrescenta Alvito se quizer

deiíar a milicia do mundo, e viver no mosteiro que
com caridade o recebam, e que a dila sua irmã ajudem
com o necessário para comer e vestir.

Foi feita esta doação em tempo do conde D. Henri-

que e de S. Giraldo, arcebispo de Braga por mão de D.

Cedonio, prior do dito mosteiro.

Na mesma era de H45 fez D. Ermesenda, que foi

filha de D. Trastamiro, e neta de D. Monio doação de

muitos casaes, que nomeia, em uma caria ao mosteiro

de Pendorada, e tinha um em particular dizendo que

quer que fique ao prior do dito mosteiro Cedonio. cha-

mando-lhe meu Senhor— meo Domino Cedoni. Dando-

Ihe este nome; porque no progresso da carta mostra

como elle foi seu mestre, e que foi casada com D.

Nuno.
Na era de H47, que é o anno de Christo H09, a 5

de fevereiro a mesma D. Ermesenda, ou outra parenta
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sua dá ao mosteiro de Pendorada a villa de Ordonho
com outras lantas herdades.

Dr Miguel com titulo de prior governava o mosteiro

de Pendorada pelo anno de Christo 1H6, e por outros

mais adiante, em que um Affonso Pays e outras bem-
feitores lhe fizeram doações de muitos casaes.

D. Pedro com o mesmo titulo de prior governou o

mosteiro de Pendorada pelo anno de Christo il23.

Por este lempo um Mendo Viegas deixa muitas ter-

ras ao mosteiro, e mostra ser rico, e ter muitos escra-

vos, porque deixa mouros e mouras pedindo que for-

rem alguns.

N'este mesmo tempo que o prior D. Pedro governa-

va o mosteiro lhe fez a rainha D. Tareja doação do cou-

to, confirmando-a seu filho D. Affonso Henriques.

D. Sengemiro achamos com titulo de abbade pelo

anno de 1150.

Consta isto de uma doação que no março do mesmo
anno fez uma senhora chamada D. Venegas, filha de D.

Egas Dias. em que dava ao mosteiro de Pendorada, ter-

ras e casaes, dizendo que em Alafões por firmeza de

sua doação lhe deram cincoenla cruzados e um cavallo.

D. João abbade acha-se memoria d'elle pelo anno de

Christo 1167.

D. Egas, acha-se memoria d'elle pelo anno de Chris-

to H98.
D. Pedro Luz era abbade de Pendorada no anno de

1232.

E em todos os prasos que então lhe faziam, punham-
Ihe por condição que pagassem o quarto.

Por esta mesma era de 1200 ha memoria de outros

abbades que não sabemos mais que seus nomes, que
foram, D. Fernando, D. Egas, D. Mendo Fernandes,

D. Gonçalo e outros, que deixo por não cansar aos lei-
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tores, ainda que a todos se foram fazendo doações par-

ticulares, porque ainda então florecia a devoção dos fieis

para com o glorioso Baptista, e para com os monges,

que em Pendorada o serviam.

Em tempo do abbade D. Fernando, correndo o anno

de Cbristo 1250 se fez sob notáveis clausulas um pra-

so da quinta de Cerrazes, pelo qual se mostra que ti-

nha cazaes: fazenda que muito tempo antes deu ao

mosteiro D. Ermesinda Viegas, descendente do primei-

ro padroeiro d'elle.

E ainda pela era de 1300, o abbade e convento do

S. João apresentava in solidum na egreja do Salvador

do mesmo Cerrazes.

A sepultura do dito abbade D. Fernando * se \è ain-

da na costa da Sachristia com estas leiras — D. Fern
Abb. H. S. E.

Tiveram os abbades de Pendorada grande amisade

e correspondência com os religiosos do mosteiro de

Villa Boa do Bispo, e com outros conventos dos mes-

mos cónegos regrantes; porque todos fizeram compro-
misso e carta d'irmandade, para que quando algum re-

ligioso morresse nos seus mosteiros, nos mais que en-

travam n'esta irmandade, lhe fizessem seu oíBcio, e dis-

sessem certo numero de missas pur sua alma.

D. Pedro se acha abbade de Pendorada pelo anno de

Christo 1276, e por outros mais adiante.

Em seu tempo se mandou sepultar em S. João um
João Moreira, deixando ao mosteiro muitas herdades,

sem obrigação alguma, confiando que os religiosos d'elle

se lembrassem de sua alma.

Em tempo do mesmo abbade, correndo a era de

^ Fr, Leão de Santo Thomas, Benediclina Lusitana, tomo se-

gundo, pag. 229 (Coimbra, 1651.)
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4315, confirmou o bispo de Lamego a Pedro Durães

na egreja de Laradi ou Anrradi por apresentação do ab-

bade e convento de Pendorada.

D. Martim Pays foi abbade do dito mosteiro pelo ao-

no de Christo 1^03.

Era tempo d'este prelado, em 1348, um Egas Pais

cavalleiro por nobre nome Porcalbo, que morava em
Nespreira, logar junto ao rio Paiva reconhece ter rece-

bido muito bem do mosteiro de Pendorada, e morren-

do lhe deixou quanto tinha em Lamego e em Nespreira

a 18 de fevereiro da dita era.

D. Pedro Annes, abbade do mesmo mosteiro, acha-

se memoria d'elle pelo anno de Christo 13^0.

D. Domingo Domingos foi abbade pelo anno de Chris-

to 1338.

Succedeu-lhe na prelasia D. Rodrigo Martins pelo

anno de Christo 1346.

Em seu tempo uma dona viuva chamada Margarida
Martins natural de Paredes diz em seu testamento que
deixa ao abbade Buy Martins tudo o que tinha de seu

herdamento, que devia ser muito e cousa de grande

consideração, porque lhe põe por encargo que lhe di-

gam para sempre duas missas oíEciadas cada semana,

â segunda e quarta feira, e nas costas do pergaminho
se diz que o faz pela quinta de Nespreira.

Estes dois prelados D. Domingos e D. Rodrigo são

os que estão em túmulos levantados na claustra juntos

á parede da egreja ^

^ Benediciina Lusitana, tom. II. pag. 230.

Pelo que se. vé na» obras de João Pedro Ribeiro, e d'oulro3,

Alpendurada era um dos mais ricos depósitos de documentos re-

lativos á historia de Portugal, tanto anteriores, como posteriores

á fundação da olonarcbia.
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D. AÍIonso Martios ba memoria d'elle pelo aDDO de

Cbristo 1367 e por outros muito mais adiante.

Em tempo d'este abbade D. fr. Álvaro Gonçalves Ca-

nelo, prior do Hospital, deu á execução uma carta pas-

sada em Coimbra em abril da era 1423.

E porque n'este tempo havia desordens nos ofiQciaes

d'el-rei no lançamento de tintas e talbas, que prejudica-

vam aos caseiros de Pendurada, lançando-lhes mais do

que deviam, e lançando também algumas contra o di-

reito, o mesmo abbade D. Afifonso Martins, como ca-

pellão d'el-rei lhe foi pedir remédio, e elrei D. João lh'o

deu, mandando por carta sua, que os caseiros do dito

mosteiro não pagassem para Gntas e talhas, senão as

que fossem lançadas conforme o direito, e que ainda es-

sas, quando fosse ao fazer das contas, não fossem va-

liosas sem se achar a ellas o D. abbade de Pendurada

ou seu procurador.

Foi a carta passada na cidade do Porto a 15 de ju-

nho da era sobredita.

Este abbade, D. Affonso Martins mandou fazer a claus-

tra do mosteiro tal qual é, pela era de mil quatrocentos

e vinte.

«D. Estevão Martins acha-se memoria d'elle pela era

de mil quatrocentos e quarenta e quatro.

Depois d'este abbade, que viveu alguns nove ou dez

annos, parece que entraram os commandatarios no dito

mosteiro de Pendurada, porque o primeiro que acha-

mos foi o mestre D. Lourenço, bispo de Malhorca, pela

era de mil quatrocentos e cincoenla e um, capelião-mór

d'el-rei D. João II.

O segundo D. Fr. Gil de Tavilla pela era de mil qua-

trocentos e cincoenta e sete.

O lerceiro D. João de Castro, commandatario não só

de Pendurada, senão também do mosteiro de Villa Boa
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do Bispo, pelos annos de Christo mil quatrocentos e

sessenta e qaatro.

O quarto commendatario foi D. João de Azevedo, bis-

po do Porto, correndo o anno de 1481.

O quinto foi D. António de Azevedo, Proltionotorio da

Sé Apostólica pelos annos de Christo 1500.

O sexto foi D. Manuel de Azevedo pelos annos de mil

quinhentos e quarenta por diante.

Estes foram os abbades commendatarios, que a casa

da Pendurada teve, e d'alguns d'elles não sei se lhe po-

demos com mais rasão chamar dissipadores, e não ad-

ministradores do património de S. Bento, porque feitas

as contas do que rendiam as quintas que deram a seus

parentes, e outras propriedades particulares a suas obi-

gações, acha-se que alienaram do mosteiro mais d'um
conto de renda todos os annos.

Mas seja Deus bemdito que nos livrou d'esta liber-

dade, e abuso com a extincção de semilhantes commen-
das perpetuas e entrada da Reformação.

O primeiro prelade do mosteiro de Pendurada com
titulo de prior trienal por ser ainda vivo o ultimo com-
mendatario eleito no anno de 1750, foi Fr. Paulo do

Touro, religioso observante, criado debaixo da discipli-

na do P. Fr. Diogo de Murça, sendo elle reitor da Uni-

versidade de Coimbra.*
E depois o elegeram por procurador da cúria roma-

na, aonde esteve desoito annos, procurando as ultimas

bulias de nossa reformação, que alcançou do papa Six-

to V. em melhor forma, extinguindo de todo os com-
mandatarios e abbades perpétuos.

Além d'isto com grande zelo e trabalho ajuntou to-

dos os privilégios concedidos pelos summos pontifices

á congregação. Cassinense e a outras de que gozamos
por indulto do mesmo Sixlo V, e todos mandou impri-
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mir em Roma em forma autbenlica, .e que fizessem fè

em toda a parte, obra digna de muita estima, que diri-

giu ao padre geral que então era o nosso reverendissi-

mo P. Fr. Ballhazar de Braga, e mais religiosos da

Congregação pelos annos de Chrislo mil quinhentos e

oitenta e nove, como mais largamente consta do que

elle próprio escreve no principio dos sobreditos privi-

légios.

Fr. Gaspar de Penela foi eleito segundo prior no

anno de quinhentos e oitenta e cinco, e por sua morte

foi eleito presidente Fr. Mauro, de Villa do Conde.

Fr. Álvaro dos Reis, natural dos contornos de Braga,

foi o primeiro abbade eleito no anno de mil quinhentos

6 oitenta.

Fr. Mauro, de Villa do Conde foi eleito em capitulo

privado no auno de mil e quinhentos e oitenta e três.

No de oitenta e quatro foi eleito o P. Fr. Plácido

Ferreira, natural de Dois Portos, que depois foi Ge-

ral.

Fr. Gregório de Chrislo, natural de Coimbra, foi ab-

bade no anno de mil e quinhentos e oitenta e sete.

No anno de mil quinhentos e noventa o P. Fr. Álva-

ro dos Reis a segunda vez.

No anno de noventa e ires Fr. André de Campos,

natural das partes de Basto.

Fr. Leandro de Santiago, natural de Villa Nova do

Porto, e bacharel formado pela Universidade de Coim-

bra, foi abbade eleito ns anno de 1576.

No anno de 1399 ordenou a Religião que as rendas

de Pendurada se applicassem ao mosteiro de S. Bento

do Porto, que se ia edificando, pela commodidade que

havia, de se trazerem as cousas necessárias pelo Douro
abaixo, e de 1'endurada vieram sinos, órgãos, relabo-

ios, e outras peças, que naquelle principio serviram na
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casa do Porto. E para a de Pendorada se elegeram pre-

sidentes por qualro triennios, O primeiro foi Fr, Gas-

par Pinto, natural de Entre ambos os rios, e eleito no

dito anno de mil e quinhentos e noventa e nove. O se-

gundo presidente no triennio seguinte foi Fr. Xisto da
Purificação, natural de Villa Nova do Porto. O terceiro

Fr. Ilicronimo Peixoto, natural d'Entre Homem e Cava-

do. O quarto Fr. Gaspar Pinto, a segunda vez.

Passados estes doze annos, e considerando os pa-

dres capitulares que ura mosteiro feito por milagre não

era bem se desamparasse, tomando meltior conselho

lhe restituiram o titulo de abbadia, tirando certa quan-

tia para o Porto. Quasi no anno de 1611, elegeram por

abbade Fr. Hieronymo Freire, religioso antigo, e que

esteve muitos annos na Provincia do Brasil, mas quis

lhe Deos dar outro melhor lugar levando-o para si.

Succedeu-lhe Urbano de S. Paulo, natural de Braga, no
anno de seis centos e doze.

Fr. Thomas do Salvador, natural de Villa do Conde,

religioso mui zeloso do bem da casa, assim no espiri-

tual, como no temporal, foi eleito no anno de seis cen-

tos e quatorze.

Fr. Calixto, natural de Guimarães, eleito no anno de

seiscentos e desesepte, foi depois para Portugal aonde
teve cargos.

Fr. Thomas do Salvador, a segunda vez no anno de

sais centos e vinte.

Fr. Simão Borges, natural de Ourem, no anno de

623.

Fr. Thomé da Ressureição, natural de Torres Vedras,

eleito no anno de seis centos e vinte e seis. Em seu

tempo succedeo um caso milagroso, em uma imagem
do nosso glorioso Patriarcha, que estava no altar colla-

teral da parle' da epistola. Cabio uma manbãa o tecto
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do corpo da Igreja, e imaginaDdo todos que a imagem
estaria feita em pedaços, tirando o entulho d'aquella

roioa, viram a Imagem Santa posta sobre o púlpito (que

fica sobre a grade da Igreja, affastada do altar bum
bom espaço) sam, e salva sem lesão alguma, virada

com o rosto para o altar-mór dando quasi graça ao Se-

nhor pela mercê que lhe Gzera.

Fr. Simão Borges, a segunda vez eleito no anno de

649. Elle foi o que deu principio a um dormitório no-

vo, que fica com a vista sobre o rio para a parte do

meio dia, em que já os religiosos com mais commodi-
dade vivem.

Fr. Thomas do Salvador, foi eleito terceira vez no anno

de seis centos e trinta e dois. Seguio-se logo Fr. Si-

mão Borges no anno de seis centos e trinta e cinco, Fr.

Vicente Rangel^ natural do Porto, eleito no anno de

seiscentos e trinta e oito. Fr. Bernardo de S. Thiago,

natural da Ponte de Cepeda, foi eleito no anno de seis-

centos quarenta e um.
Estes são os abbades iriennais, que até o dito anno

se elegeram, e posto que todos procuravam augmentar

a casa, o glorioso Bautista como Patrão d'ella a susten-

tou, estando tanto á dependura para se extinguir de

todo, e com seu dedo sagrado teve mão n'ella, e a con-

servou, alimentando os religiosos, que n'ella vivem

servindo-o como particulares capellães seus, e junta-

mente aos da casa do Porto. Finalmente com seu dedo

precioso parece que benze, e sagra as aguas do rio

Douro como se foram as do Jordão, para que nunca

lhe falte peixe, e a terra vizinha faz fructifera dando

todos os fructos de excellentissimo sabor, e tão franca

a ribeira próxima, e que sua sombra chega, que lhe

chamam o bom Jardim, como toca o disthico se-

guinte:
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En Baptista domum pendentem tu Índice fukis

Tu Durium sacras próxima quaeque foves.

Eis o que nos diz o celebre cbronista (alterada ape-

nas a orthographia, que^è barbara) a respeito do anti-

quissimo mosteiro d'Alpendurada, na Benediclina Lu-

sitana.

Porém o P. António Carvalho da Costa, que escre-

veo alguns annos mais tarde * nota-lhe logo um erro ao

principiar a descripção do Couto d'Alpendurada. .

.

«Estando nestes lermos lhe poz Velino por abbade a

Exameno, monge de exemplar virtude, o qual foi toman-

do noviços, e povoando-a de Religiosos. Mas ou por

Velino e Exameno não poderem conservar esta nova

Casa, que em tam calamitosos tempos diflQcultosamente

podia ser, ou por a haverem augmentado, fízerão doa-

ção deste padroado no anno de 107:2 a Dora Monego,

011 Moninho Viegas, a quem o conde Dom Pedro cha-

ma Dom Moninho Hermigis o Gasco, bisneto do pri-

meiro Dom Moninho Viegas, que está em Villa Boa, ao

qual applica a Benediclina Lusitana esta doação, sem
reparar, que este faleceo na era de 1060, como diz La-

vanha no tit. B, supposto que também he erro seu di-

zer anno, e ainda que quizeram encontrar o letreiro da

sepultura, e que não fosse era, senão amio o de Lava-

nha. inda se estava vendo o erro. porque morrendo no

de 60, não podia acceitar o Padroado no de 72, o que

diremos he provável, que he anno de iOii, e ainda

não era fundado o mosteiro de Pendorada no de 1021,

como aqui se vê, e para se fazar e povoar havia muito

1 P. Antomo Carvalho da Costa, Corographia Portugueza,

Tomo primeiro, pag. 400 (Lisboa, 1706

)

VOLUME III 32
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tempo, no qual não era muito viver seu bisneto o se-

gundo D. Moninho no anno da doação, que para o pri-

meiro he impossibilidade clara.»

Mais algumas noticias acerca d'Âlpendurada nos dá

a Corograpliia Portugueza. ?(fr ella sabemos que os fra-

des se sustentavam de três mil cruzados, que rendiam

os dízimos e sabidos, e o que accrescia ia para o Con-

vento do Porto. Que no Coulo do mosteiro o abbade fa-

zia juiz ordinário nu cível com o povo, escrivães os do

concelho, e outro além do Douro, chamado Escamarão,

em qoe obra o mesmo, e comem os dízimos d'esta

egreja, apresentandolhe vigário, que rende vinte e cin-

co mil réis, e para o mosteiro trinta mil réis, e na de

Espiunça rende ao vigário quarenta mil réis, e para o
mosteiro setenta mil réis.

Apresenta com reserva as abbadias de Souzello, que

rende tresentos mil réis, a de Santa Leocadia de Tra-

vanca, duzentos mil réis: tem mezas em S. Martinho

da Várzea, e em S. Miguel de Mattos, o mesmo na de

Magrellos.

Perdeu a de S. Christovão de Espadanedo, que hoje

édo Padroado Real, e as Magestades, quando apresen-

tam, mandam ao apresentado pedir a Pendorada a au-

ctoridade.

Tem no mosteiro cura secular com quarenta mil réis^

de renda : e consta esta freguezia de cento e cincoenta

e seis vizinhos, com três ermidas — N. Senhora, S. Se-

bastião e S. Amaro.
S. Martinho da Várzea do Douro, Abbadia dos

mosteiros de Pendorada, e Villa Boa, com reserva, ren-

de cento e oitenta mil réis, tem oitocentos mil réis, e

uma ermida de S. Sebastião.

S. Clara do Torrão, a que vulgarmente chamamos
de entre ambos os rios, por estar rraquella parle, em
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que o Tâmega se melte no Douro, seis léguas acima do
Porto, povo bem assentado , e fértil, pelo que propria-

mente lhe chamam o Torrão, mui fresco, aprasivel, e

mimoso de terra e rio, e apertado de montes, que sen-

do ermo. como ainda hoje, nãs é mui povoada, e deu,

e maior distancia, el-rei D. Sancho o primeiro no anno

de {-lii, á condeça D. Toda Palarim, mulher de D.

Bui Vasques da família dos Barbosas, só para que ella

fizesse ali uma albergaria para amparo dos passageiros

despovoado, como era.

Succedeu-lhe n'esia herança sua filha D. Tareja Ro-

drigues, mulher de D. Gomes Sorres da família dos Pe-

reiras, e esta povoou a rua, ou Burgo, que ali estão

juntos, e lhe deu foral no anno de 1231. e 41.

Passou este senhorio e bens a sua filha D. Chamoa
Gomes, mulher de D. Rodrigo Frojás de terra de Leão,

e por não terem filhos, fez com seu marido fundassem

aqui um convento de freiras de Santa Clara, para n'elle

servirem mulheres a Deus, e os homens terem refugio

dos ladrões, salteadores, e bandoleiros, que n'este pas-

so acommetiam, e matavam os caminhantes.

No anno de l-2o8, com anti-data de dois mezese cin-

co dias, foram passadas as bulias pelo papa Alexandre

IV para e convento de Lamego, que hoje é o de Santa

Clara de Santarém, e para esle de entre ambos os rios,

presente é o de Santa Clara do Porto, e sendo aquelle

o primeiro que se fundou, ou para melhor dizer, teve

ordem para se fundar debaixo da regra de Santa Clara,

é o nosso o segundo.

Para o primeiro, que esteve em Lamego, vieram as

fundadoras de França desembarcar ao Porto, onde en-

tão estava el-rei D. ACfonso o Terceiro, que de lá devia

trazer-lbes aíTeição por seu bom modo de vida; e para

este nosso, em que havia de haver cem freiras, man-
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dou o Summo PoDtiQce á abbadessa de Samora lhe

desse doze; ou fosse por se Dão achar tão soberana d'es-

te cabedal, que podesse ficar provida, e partir tão lar-

go, ou pelas razões, que para isso leria, não vieram

mais de ires, a que se aggregaram algumas donzellas,

nobres, e as seis ou sete beatas de grande opinião, que
viviam em S. Vicente do Pinheiro no julgado de Pena-

fiel de Sousa.

Muito trabalho teve D. Chamoa para fundar este con-

vento no aono de 1:264, pelos encontros, que lhe fez o

bispo do Porto, mas ultimamente se vieram a ajuntar

com lhe dar cenas cousas ao bispo, e largar-lhe por

sua morte o padroado de Tuyas, mosteiro de freiras

de S. Bento do Porto, e logo uniu ao de Entre ambos
os rios o commendador Gonçalo Paes a parochia do Sal-

vador, que era da sua commenda, mas da Ordem que

fosse não sabemos.

Também teve o de S. João da Foz que ha annos é

dos frades bentos de S. Thirso.

Por sua morte dispoz esta senhora muitos legados,

por que além de tudo que este convento tem com a

sua herdade de Ribeira de Lima, para vestuário das

Donas, encargo com que lh'a deixara sua prima D. Ta-

reja Garcia, e uma grande relíquia do Santo Lenho

;

deixou muitas esmolas ao mosteiro de Tuyas, S. Tirso,

e Paço, todos de S. Bento, e outras ao de Santa Clara

de Cidade Rodrigo em Castella; e porque n'aquelles

tempos os padroeiros dos conventos costumavam co-

mel-os, ella não soube que cousa era ser mãe, e mos-
trou melhor o desamor aos parentes, dizendo na ins-

tituição :

E mando, que se algum ou alguma de minha linha-

gem quizer demandar herança em o mosteiro de Entre

ambos os rios. qué lhe dêem uma enxada com que cave,
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e dêem á Dona uma peca de lã, que fie, e senhas reções

de boroa, e de agua, quanto possa beber, só pelos des-

herdar.

Moria ella, entrou el-rei era muitas cousas, que di-

zia serem da Coroa, e depois Ib as restituiu umas, e

outras seu filho el-rei D. Diniz: mas o peior foram al-

guns parentes da fundadora, que por muito poderosos

vieram a levar pelo concerto as ires partes do que dei-

xara ao mosteiro, dizendo-lhes pertencia por herança

antecedente.

Os nossos reis, que a estes succederam, o favorece-

ram muito particularmente el-rei D. Fernando, e el-rei

D. João o primeiro, que sobre lhe confirmar estas mer-

cês, lhes privilegiou dois creados, e oito caseiros de

muitas cousas e de irem á guerra.

A rainha D. Filippa, mulher do dito rei D. João o

primeiro, tratou mudal-as para o Porto, o que não te-

ve eíTeilo por Deus a levar antes de conseguil-o : o

mesmo rei, seu marido, sendo abbadessa, e ultima

em Entre ambos os rios Dona Mecia Alvares Gafanha,

deixando ali cura, que apresenta o mosteiro de Santa

Clara do Porto, para onde foram: rende-lhe sessenta

mil réis, e para as freiras com cabides e foros sete

centos mil réis: tem duzentos e trinta e um vizinhos, e

estas ermidas, Santiago de Burgos, S. Pedro de Juguei-

ros e S. Sebastião.

Tem couto, em que apresentaai juiz.

Alli sahem os barcos, que navegam o Douro, e par-

te do Tâmega no inverno a pagar-ihe a portagem, que

delles lhes toca. *

A Geographia histórica, composta por D. Luiz Cae-

1 Id. id. pag. 403.
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tano de Lima em Lisboa no anno de 1736 nada accres-

centa ao já referido a respeito d'Alpendurada.

Egualmente nenhuma novidade nos apresenta o map-
pa de Portugal pelo P. João Baptista de Castro, Lis-

boa, 1763.

Alguma novidade porém nos oíTerece a descripção

inédita feita pelo abbade de S. João Baptista d'Alpeodo-

rada * no anno de 1847.

«Compõe-se esta fregnezia dos seguintes logarejos: S.

João, Santa Cbristina, Memorial e Granja.

E os logares mais notáveis de Mattos, freguezia an-

nexa á Alpendurada, são Granja e Outeiro.

Os fogos pertencentes a Alpendurada são duzentos e

oitenta e três, e os habitantes mil e setenta e dois.

E os fogos pertencentes á annexa S. Miguel eram
46, e 166 habitantes.

A sede do bispado fica ao poente d'esta freguezia, e

na distancia de sete léguas,

A cabeça do concelho Oca ao nascente d'esta fregue-

zia na distancia de uma légua.

As viljas e cidades mais próximas d'esla freguezia

são:

Canavezes, que flca ao norte, da distancia de duas

léguas.

Amarante, que fica também ao norte, e na distancia

de quatro léguas.

A cidade de Penafiel, que fica ao noroeste, e na dis-

tancia de três léguas.

E' banhada esta freguezia ao Sul pelo rio Douro. O

1 Estatística Official mandada íazer pelo Govprno Porluguez.

M. S. inédito que pertenceu ao sr. António Rodrigues da Cruz
Coulintio, do Porio, e hoje pertence ao aullior dVsta obra.
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rio Tâmega banha a freguezia annexa de Mattos pelo

noroesle.

N esta freguezia não ha nem lagos, nem lagoas, nem
pontes, nem salinas, nem fabricas, nem edifícios ou es-

tabelecimentos públicos.

Tem, porém, estradas reaes que vêem de Canave-

zes para Vitelos e Entre os Rios.

O terreno é monluoso, áspero e não muito fértil.

A sua producção é de milhão, centeio, cevada, vinho

verde, azeite e fructas.

A principal industria dos seus habitantes é a agricul-

tura, e a navegação pelo rio Douro, na qual se empre-

gam uns trinta ou quarenta homens.»
No anno de 1704 mandaram os frades pôr a seguin-

te inscripção á sabida da capella mór: Velino, Sacer-

dote e abbade.

Assistente em Santa Sa-

bina, pelas três revelações

Que teve para edi6car egreja

a S. João líaptista, n'este logar,

Que ignorava, onde appareciam
* Luzes do Ceu; fundou no anno

de Chrislo 1055 e no de

1065 a sagrou Sisnando
2.° bispo do Porto, e lhe collocou

varias relíquias, uma das

Quaes é a que ainda hoje

Se venera n'esle Mosteiro,

Do dedo index da mão es-

querda do Grande Baptista

> E no mesmo anno de 1065

Elegeu Velino por Abbade,

Exameno e lhe fez doação, e
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a 12 monges, do Mosteiro,

Com o lilulo de S. João, e

Regra de S. Bento : e no an-

no de 1072, os ditos Velino

E exameno doaram o Pa-

droado do Mosteiro ao lll.°

Munio Viegas, e no anno

De 1123 doou ao Mosteiro

O padroado e, o de Santa Sabina,

O III." Payo Soares, genro de

Serrazim Viegas, Filbo do

Padroeiro Munio; o qual

Serrazin, no anno de li23.

Pelos serviços nas guerras

E o que largou á Coroa Con-

seguiu para o Mosteiro da

Rainba D. Tbereza e El-Rei

D. AíTonso I. o Couto de Pen-

Durada ; e no anno de 1133,

O de Villa-Mean. Ou Esca-

Marão : e outros muitos Pri-

vilégios, Padroados d'Egrejas

E liberdade, que estes illuslres

Padroeiros e seus parentes

Gratuitamente Doaram Ao
Mosteiro

Tem mais este mosteiro 'A

Honra d'os dons abbades

Serem Capellães de S. M
;

Mercê, Com outras Muitas,

E dos Mais Reis, concedida

Por El-Rei D. João 1, Anno
1423

Estas Notas dos Pergaminbos
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Originaes do Cartório, Foram
Extrabidas. e aqui exaradas.

Pelo P. Rv.° Frei João Chrisostomo

De Saola Tbereza, Anoo 17G4

Na Casa do Capitulo estavam os seguintes retratos :

Um de iMunio Viegas, com a seguinte legenda

:

Mudío Viegas, 1.° Padroeiro

E grande bemfeitor d'este

Mosteiro. Viveu pelos Aonos
1072

O segundo, do abbade D. Affonso Martins

:

D. Affonso Martins, Penol-

Timo Abbade Perpetuo deste

Mosteiro. Ha memoria delle

Desde o anno 1367 por diante

Assistiu as Cortes de Coimbra em
Que foi acclaraado Rei o Snr.

D. João I, o qual lhe concedeu,

Para elle e seus successores

O privilegio de seu Capellão,

E concedeu outros muitos pri-

vilégios ao Mosteiro.

Ambos estes retratos estavam pintados n'uma só tela.

N'uma outra achavam-se pintados dois retratos o de
Veliuo e de Exameno, ambos de hábitos talares, e o se-

gundo com báculo. Tinha a seguinte legenda

:
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Velioo, Abbade de

Santa Sabina. Fundou
Este Mosteiro pelos Annos

1059. Fez doação e

Entrega d'elle a Exameno
Monge e Abbade Benedectino,

Pelos annos de 1065.

Na tela, fronteira o retraio de Pio VII :

Pio VII, Summo Ponliflce,

ChaDQado aoies Gregório

Barnabé Chiaramonte,

Monge Benedectino. Nasceu

Em Cesena, a 14 d'Agosto

De 147:2. Foi eleito a 14

E coroado a 23 de Março De
1800.

Oh são poéticos aquelles sitios e como lindissimas

são as paizagens que se contemplam d'Alpendurada, de

Magrellos, de S. Lourenço do Douro, do lado oppos-

to, de Souzello, de Espadanedo, de Lavadouros!

Como são poéticas aquellas alvejantes casiobas, bri-

lhando na coroa, e na encosta das serras, ao escurecer

lançando pelas chaminés columnas de fumo, que a pru-

mo se erguem para o céu, e curvando-se ao mais leve

sopro do vento.

Está-se preparando a ceia (o caldo acompanhado de

um pedaço de broa e no entanto são felizes) para seus

habitantes que d'abi a pouco regressam do trabalho.

Sim, devemos consideral-os felizes, pois as mulheres
vão entoando em coro as cantigas religiosas, que os pa-
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dres lhes teem ensinado, monótonas sim, mas qur» não

deixam de impressionar a alma.

Os homens lambem são felizes : suas crenças são in-

nabalaveis,evel-os-heis diariamente cantando em coro,

erguidos, com o barreie ou chapéu na mão, amigos con-

junclamente com os inimigos, ás ave-marias annuncia-

das pelo loque do sino, cujo canlico repercutido pelas

quebradas da serra penetram a alma com sensações dul-

cissimas.

Homem da cidade, ide ali ver o Douro, sereno no

tempo de verão, escumante e furioso no inverno, quan-

do soberbo com suas aguas, carrancudo, impaciente por

não ter margens largas como o Tejo ou o Sado, vae

pressuroso lançar suas aguas no Oceano, mas quasi

sempre depois de ter feito victimas e grandes estra-

gos.

Não vos fleis porém muito n'elle, nem sequer no es-

tio, que elle é traiçoeiro: sua corrente póde-vos arras-

tar para algum pego, e então ai de vós

!

Mas como são encantadores aquelles vinhedos en-

trelaçados nas carvalheiras, sendo necessário recorrer

a escadas para lhes colher os dourados fructos I

Aquellas maltas de medronheiros e de murtas que

embalsamam os ares com seus dulcissimos aromas.

Aquelles barcos que em todas as direcções sulcam

as aguas do Douro, e o arraiz, governando com uma
das mãos a espadella, já para Bayão, já para Resende *

e com a outra embuçando uma buzina da qual se ser-

ve para chamar de longe as pessoas para as quaes traz

mercadorias.

Alguns d'aquelles borcos não teem vento suflQciente

^ Para a direita e para a esquerda. Termos usados pelos ma-
rinheiros do Douro.



508

para romperem contra a corrente, mas lá vão pela mar-

gem os bois n\ius sítios, n'outros os homens, alando-os

por meio de cabos : mas que trabalho tão penoso

!

Por ali não ha as terríveis sazões, mas a sarna é vul-

garissima na gente pobre.

Como são animadas as romarias, sempre annunciadas

pelo Zé Pereira ^ como são elegantes e variados os tra-

jos, e como por alli se encontram peregrinas bellezas.

Uma das mulheres mais lindas que tenho visto na

minha vida foi em Villa Boa do Bispo.

Havia dois dias que tinha casado com um ferreiro.

E outra, sua rival em belleza, via-a vendendo loiça em
Valadares. ^

Encanta-me aquella egreja d'Alpendurada, fascioa-me

e deve fascinar a todos os amantes das lettras.

Alpendurada. foi a arca de salvação, que no meio de

tantos cataclysmos, trouxe até nossos dias tantos e tan-

tos documentos históricos, uns já publicados, outros

ainda inéditos, mas dos mais antigos e preciosos que

se conhecem, mormente para a historia dos usos e cos-

tumes d'este território, hoje chamado Portugal, em tem-

pos ainda muito distantes da fundação da nossa monar-
chia.

Darei noticia d'alguns para corroborar a minha as-

serção.

1 Anno 870. Carta de doação dos bens de Carte-

miro e de sua mulher Asirili á egreja de Santo André
na villa de Sosonello. Vem publicada em Ribkiro, Disser-

tações Chronologicas^ I, e em Pobtugaliae monumsnta
HISTÓRICA, Diplomata. I).

1 Um bumbo e um tambor;
2 Estação do caminho de ferro do Douro, em seguida á de Vil-

la Nova de Gaia.
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2 Anno 874. Doaç5o dos Glhos dos dois anteceden-

tes, por nome Goton, Fofino, Astrilli, Arguiri, Veslri-

miru, Quinilli e Aragunti, á mesma egreja de Santo An-

dré.

3 Anno 955? Ajuste de venda de bens moveis e

immoveis na villa de Vemieiro junto ao Douro. M. H.

4 l:0i7. Ajuste de venda d'um couto na villa de

Louredo. M. H.

5 1:0:21. Ajuste de venda de bens na villa de San-

guinhedo. M. H.

6 l:0i4. Ajuste de venda de uma herdade na villa

de AdSes. M. H.

7 1:024? Cede Tromosindo Romariquiz a seus fi-

lhos os bens que possuia entre os rios Paiva e Alarda.

M. H.

8 1:044. Ajuste de venda de parte duma casa e de

terras sitas no monte Córdova junlo do rio Leça, ajus-

te feito por Moquina e sua filha Godregoda. M. H.

9 1045. Entrega dos bens de Rodosilo e de seu filho

situados na villa de Sardoirinha, a Monio Viegas e sua mu-
lher por estes terem livrado aquelles da pena d'um cer-

to crime. M. H.

10 1:046. Uma certa mulher por nome Jusla Meiti-

nho faz doação de certos bens que possuia na villa de Ala-

riz a um certo joven, e o adopta por filho, com a obrigação

.d'esle a sustentar em quanto ella viver. M. H.

11 1:047. Composição espontânea dos litigantes

acerca da posse da egreja de Santa Maria e dos seus

bens na villa de Banhos. M. H.

13 1:047. Doação de D. Ogenia a seu sobrinho de

certos bens immoveis que possuia nas aldeias de Caba*

nellas e de Sozello. M. H.

13 1:048. Doação d'um certo pomar feito por um
certo Trastemiro Monizi. M. H.
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14 1:054. MatroDa e Goda fazem commom entre

ellas o domínio dos bens que possuíam na víUa de Fan-

diães. M. H.

15 1:056. Permutação d'uma certa fazenda na villa

Codes (?) por outra na villa de Sousella. M. H.

16 1:059. Vilíulfi Miron vende ao abbade Velino,

dois campos, e dá-ibe de presente um ontro. M. H.

Bellita lambem presenteia o mesmo abbade com outro.

Anlillí também o presenteia com uma terra. M. H.

17 1:059 Uma certa Eugenia faz doação de dois

campos ao abbade Velino e á egreja de S. João d'Al-

pendurada. M. H.

18 1:060. Tendo um certo Pepi e sua mulher Fe-

degundia pago uma multa judicial por elle e livrado da

prisão a Fromosíndo Fernandiz, este, sua mulher Ma-
ria e filha Eilenna entregam certos bens a seus bem-
feitores situados na villa de Bial e n'oulros logares. M. H.

19 1:061 Doação do domínio de certas egrejas feita

pelo presbytero Fromosíndo ao presbylero Síndila.

20 1:062. Fromosíndo Fromariguiz desherda um fi-

lho por causa de desobediência, e reparte pelos outros

os bens que possuía entre os rios Paiva e Alarda.

21 1065. Tello Gundisalviz ínstítue a egreja de S.

Salvador na villa de Joannes herdeira de todos os seus

bens.

22 1:065. Venda d'uma casa feita pelo presbytero

Selges e Justo e Bando e Sunila a Monio Benegas, sua

mulher Uniscu Selies. e ao presbytero Vendino.

23 1:065. Carta de doação de certos bens feita por

Velino ao presbytero Exemeno. M. H.

24 1.065. Inventario ou descripção dos bens immo-
veis que Sarracino e Sarraciniz e irmão e irmã tinham

deixado em testamento a Alpendurada.

25 1:066. O nobre varão Garcia Mooniniz e sua
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mulher Gelvira doam os amplíssimos bens que pos-

suíam a D. Garcia, rei da Galliza, ficando comtudo com
o uso fructo. Mon. Hisl. e Hib. Dis. Chronologicas. I.

N'este importaniissímo documento encontram-se varias

povoações ainda existentes : Bem viver, Outrambos Ri-

vuios, Sandi, Bai^m, Villa Cova, Penna Alba, etc.

26 1:067. Ajuste de venda da quinta parte da villa

de Vimieiro.

27 1 :067. Inventario de certos bens doados por varias

pessoas e tempos á egreja de S. Martinho de Fornellos.

28 1:068. Um homem nobre por nome Monio Egeas

e sua mulher Unino doam ao mosteiro de S. João d'Al-

pendurada algumas egrejas e parte de egrejas.

29 1:068. Como por causa de crimes o pretor ou

juiz Monio Benegas tivesse mandado cegar a Didaco Ar-

valdiz, a mãe, irmãs e irmão do reu condemnado en-

tregam ao mesmo Monio Benegas um prédio (pradium)

que possuíam na villa de Lodoeiro.

30 1:068. O rei Garcia doa ao seu fiel Munio Ve-

negas alguns bens immoveis.

31 1:070. O rei Garcia faz uma amplíssima doação

de víllas, prédios, e mosteiro junto do rio Douro a

Adefonso Ramiriz.

32 1:070 Ajuste de venda d'alguns bens immoveis

na ilha de Fornellos.

33 1:071. Addaulfo Sesgustiz doa um certo espaço

em volta da egreja de S. João d'Alpendurada e parte

d'uma certa fazenda (proedium) na villa de Ordonho aos

monges que viviam no mosteiro referido.

34 1073. Doação feita ao Mosteiro d'Alpendurada

de certos bens que Gavíno e sua mulher Ouneca possuíam

nas víllas de Moines e Trapero.

3r; 1:074. Aurodonna e filhos doam a quarta parte

dá egreja do Soselio á de S. João dAlpendurada.
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36 1:076. Vilialo e sua mãe Manili doam ao mos-
teiro de S. João d'Alpendurada parte do domínio das

egrejas de S. Pelagio e de S. João de Sinfães, e vários

bens immoveis nas villas de Ludacim e de Villar.

37 1:076. Ajuste de venda de bens immoveis na

villa de Moimenta e no logar de S. Fins junto do rio Paiva.

38 1:076. Árias Marvaniz doa a Alpendurada me-
tade dos bens adquiridos, e outros herdados na villa

de Sinfães.

39 1:077. Ajuste da venda de alguns campos junto

da egreja de S. Mamede de Ordoni.

40 1:078. Garcia Didaciz doa ao mosteiro d^Al-

pendurada a quinta parte dos bens que possuía na

villa d'Alariz.

41 1:078. Maior Menendiz lega ao mosteiro de S.

João d'Alpendurada todos os seus bens debaixo da con-

dição de os monges Ibe fornecerem o necessário para a

vida, e de a ínterrarem depois de mona.
42. 1079. Eldonza Loveriquiz doa ao mosteiro de

S. João d'Alpendurada a villa de PAÇOS.
43 1:079. Travada queslão entre Exemeno, abbade

do mosteiro de S. João d'Alpendurda, e Onegildo acer-

ca de cerios bens immoveis, que o presbytero Sendila

havia legado em testamento áquelle mosteiro, e subin-

do a questão á presença do juiz. reconhece finalmente

Onegildo ter andado mal, e faz cedência dos bens.

44 1:079. Godo Muniz, mãe de Lúcido Sarraciniz

dôa ao filho seus bens moveis e immoveis. seculares e

ecclesiasticos, retendo comludo uma parte dos mesmos
bens, em quanto elia viva fôr, accrescentando algumas

condições onerosas ás doações. •

1 N'uníia obra do grande escriptor Camillo Castelio Branco
vemos que em Alpendurada havia alguns livros importantes.
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45 i:080. Garcia Ramiriz e Ledegundia, sua mu-
lher legam em testamento ao mosteiro de S. João d'Al-

pendurada a quinta parle dos bens, que possuiam, tan-

to moveis, como immoveis, seculares ou ecciesiasticos.

46 i:080. Leoderigo Leoderiguiz, presbytero, doam
aos filhos da irmã ou do irmão a sexta parte da villa

de Loriz, a qual possuiam por direito hereditário.

47 1:080. Pado de venda da quarta parte de certa

fazenda na villa de Souto, feilo por Lili prole de Pin-

nioliz o favor do abbade Eximino.

48 1:081. Egas Moneonir, depois de feito seu tes-

tamento, nomeia a sua irmã Ermesinda, administradora

dos bens, e tutora dos filhos, que ella deixasse, quando
fosse ferido pela morte, e accrescenta outras prescri-

pções como codicillo á nomeação da tutora.

47 1:081. Pacto de venda de parte d'uma fazenda

iproedi) feito por Monio Garcia e sua mulher Gelvira

Venegas a Sarrarino Osoriri e a sua mulher D. Erme-
sinda, prole de Trastamirri.

50 1:08:2. O abbade Sando entrega por doação uma
parte do dominio, que tinha na egreja de S. Martinho

de Paçôo, ou por successão, ou por acquisição, a iMu-

niz Venegas e sua mulher Unisco Trasterririz, debaixo

da condição de fornecerem ao doador o que lhe fôr ne-

cessário, e de serem seus defensores.

51 1:08:2. Vivilli Sarraciniz lega ao mosteiro de S.

João d'Alpendurada, fazendas (proedia) na villa de Fi-

gueiredo e de Pousada, que de seu pae lhe tinham to-

cado por direito hereditário, e uma parte da herdade

{fundi) em Villa Maior, a qual tinha herdado de sua

mãe.

52 1:083. Anserico, presbytero, lega metade dos

bens tanto hereditários, como adventicios, os quaes pos-

suía nas vilias de Cresconi, de Fiães, e de Ansemil, a

VOLUME III 33
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Didaco Cidiz, e sua mulher, e ao presbytero Ero, 61ha

do doador, ficando comtudo salvo para si e uso fructo.

53 1:083. Pacto de venda de meia herdade na villa

de Sinfães.

54 1:083, Pado de venda de metade de certa her-

dade na villa de Onigosa.

55 1:084. Pacto de venda feita por Ebrilli e Suillo

de metade d'uma herdade em Villa Cova.

56 1:085. Onega Venegas lega a sexta parle d'uma
herdade na villa de Pousada no mosteiro d'Alpendu-

rada.

57 1:085. Pacto de venda d'uma muito grande her-

dade na villa de Sande, por Tequilo, prole de Froilaz

a Pelagio Gundlsalbir e sua mulher Gelvira Fernandir.

58 1:085? Pacto de venda d'uma herdade na villa

de Paredes pelo bispo Sisnando e a Goysenda.

59 1:085. Permutação d'um pequeno campo por
outro feita pelo presbytero Ramiro e presbytero Tede-

rigu a D. Maiorina.

60 1:085. Fernando AdulGr lega ao mosteiro de S.

João d'Alpendurada, lodos os seus bens immoveis na

villa chamada de Complentes, constituindo colonos dos

monges os filhos ou irmãos, que n'aquelle sitio cultiva-

rem a terra.

61 1:086. Egas Ermigir e sua mulher Gontina le-

gam ao mosteiro de S. João d'Alpendurada uma parte

de certa herdade (fundi) e outro prédio ruslico no lo-

gar chamado Lederir. Accrescentam parle d'uma fazen-

da {praedie) situado em Paredes, e casas na margem do
Douro junto de S. João.

6i 1:086. Maiorina Florencia lega em testamento

ao mosteiro de S. João d'Aipendurada em certa villa,

siiuada perto do rio dos Ladrões, todos os bens mo-
veis, que possuia.
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63 1:08G. Onega dôa ou lega a Alpendurada vários

bens immoveis, que possuía na villa de Cavalões.

65 1:087. Fernando Jerminas dôa ou lega ao mos-
teiro de S. João d'Alpendurada vários bens nas villas

de Ortigosa e de Figueiredo, e uma parle do dominio
da egreja de S. Jacob de Piões.

65 1:087. Pacto de venda d'uma herdade na villa

de Christoval, feito por Didagu Oueililiz e D. Erme-
sinda.

66 1:087. O monge romano dôa ao mosteiro de S.

João d'Alpendurada a sexta parte que possuia das her-

dades (fiindorum) nas villas de Celgana, Gannas e Quin-

tanella.

67 1:087. Uma cerla Birilli, por causa dos benefí-

cios, que lhe fez, dôa, a Eldonza, os bens, que possuia

na villa d'Alvarenga, e n"outros logares, adoplaodo-a

como tilha.

67 1:089. Alvito Petriz e seu neto Abdela Gatoniz

deram ao mosleiro de S. João d'Alpendurada uma certa

herdade n'iim logar chamado Fornos.

68 1:089 Pacto de venda feito por Sisverta de va-

rias partes de herdades situadas em diflerenles loga-

res.

69 1:089 Testamento em que Menendo Froilaz lega

ao mosteiro de S. João d'Alpendurada uma herdade,

que por compra tinha adquirido no logar chamado Lou-

reiro.

70 1:090. Onega Onega Ordoniz vende ao mesmo
tempo a três compradoras que parecem irmãos, vários

bens immoveis, sitos em vários logares, e havidos por

direito hereditário.

71 1:090. Testamento no qual Erus Stephaniz e sua

mulher legam ao mosteiro d'Alpendurada parle de uma
herdade.
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72 1:090. Vivilli Sarranciniz instilue por herdeiro

ao mosteiro d'Alpenclurada dos bens que não só tinha

de seu naarido recebido em arrhas, mas também hou-

vera de sua mãe por direito hereditário, porem a uma
parte d'eiles deixa a um certo Sisoando, em quanto

vivo fôr.

72 1:090 Pacto de venda de herdades nos logares

de Pousada, Nogueira e S. Fins, feito por um certo

Argelo a Garcia Eilaz a Didago Eitaz e á mulher Erme-

zinda.

74 1:090. Ermezinda Mooiz e sua irmã offerecem

ou legam ao mosteiro de S. João d'Alpendurada três

casinhas n'umas certas salinas situadas perto da Foz do

rio Leça.

75 1:090 Pacto de venda d'uma cerla herdade cha-

mada Peoellina, situada perlo de Castro Mau, feito por

um certo Pelaio Pelriz.

76 1:090 Trastemiro Muniz lega ao mosteiro de S.

João d'Alpendurada varias herdades nas villas de Vi-

meiro, de Pedorido e n'oulros logares.

77 1:091 E'um só testamento dois irmãos legam

ao mosteiro de S. João d'Alpendurada algumas partes

de herdades em logares incertos.

78 1:091 Pacto de venda feito por Santola d'nma

certa herdade junto da villa de Pousada.

79 1:091 Gel vira Pelairi lega em testamento ao

mosteiro de S. João d'Alpendurada muitas herdades e

todos os outros seus bens.

80 1:091 Pacto de venda feito por Gelvira d'uma
herdade na villa de Cavaliões.

81 1:091 Flâmula Gomiz ou lega ou doa ao mos-
teiro de S. João d'Alpendurada uma herdade no logar

de Todesindes, e metade d'uma fazenda junto da Foz

do rio Feveros.
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82 i:002 Pacto de venda feito por Piniolo Ovequici

e sua mulher Gulina ViliulQci de parte de uma herdade

na yilla de Pindello.

Á vista do exposto vê-se quão grandes serviços pres-

taram ás leilras os monges d'Alpendurada conservan-

do-nos aquelle Ião grande numero de documentos pu-

blicados nos Monumentos Históricos. Muitos porem ain-

da jazem inéditos á espera que este trabalho tão impor-

tante, parada ha tantos annos, entre outra vez em via

de publicação.

Encontramos porem muitos outros publicados nas

Dissertações Chronologicas de João Pedro Ribeiro.

«Aos que allentamente reflectirem no estupendo e

gigante phenomeno das grandiosas e quasi innumera-

veis fundações religiosas dos primeiros séculos da mo-
narchia, * e d'aquelle que precedeu a separação de Por-

tugal, não pôde deixar d'occorrer que causas mui po-

derosas, convicções profundas, d'estas que se apoderam
do espirito, e movem o coração humano para um certo

objecto, semearam no território, então ou mal, ou ape-

nas povoado, d'este reino, tantos mosteiros, tantas egre-

jas, e outros sancluarios, em um tempo que as grandes

riquezas do commercio e industria eram desconhecidas,

e o amor das artes pouco derramado.
Mas não era só o dispêndio da fundação e construc-

ção material das casas, templos e mais ollicinas. Eram
os meios do sua conservação e duração, eram as dota-

ções de propriedades, e outras rendas necessárias ao

entretenimento do culto e dos monges e sacerdotes que
o serviam.

1 João da Cunha Neves Portugal: Das antigas fundaçõe» reli-

giosas, e do espirito dos fundadores. Panorama de 1814, pag. 337.
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Estas causas, estas convicções productoras d'aquellas

fundações foram o principio religioso e o principio fi-

dalguesco.

A mudança dos tempos e dos costumes teem altera-

do muito as cousas.

A lucta dos christãos que escaparam á destruição do
império gothico nas Hespanhas, com seus oppressores

os mouros d'Africa, começou com alguma apparencia de
bom successo por meado do século VIU nos montes das

Astúrias e da Galliza, que a estes avisinhavam, susten-

tados pelos successos de Pelagio.

Este príncipe, primeira tige da restauração da Penin-

sula, se havia refugiado n'uma caverna com alguns de
seus valentes e fieis companheiros.

Á roda d'elle se agruparam n'aquellas serras as re-

líquias dos christãoes expulsos de todas as outras pro-

vindas hispânicas.

E foi este punhado de briosos que se propozeram re-

sistir ao império dos kaiifas e ás máximas do alcorão.

A crença religiosa não menos que o amor da inde-

pendência influiu n'esta resolução, e logoahi n'esse se-

gundo berço da Península catholica se fundou a egreji-

nha, e pequeno mosteiro de Cavadonga, consagrada á

Virgem Mãe de Deus, na mesma gruía, que escondeu

e asylou as relíquias dos godos.

Pouco depois foram alargando o circulo do seu novo

domínio, ganho á ponta da lança.

Ora repellidos, ora avançados, chegaram em fim a re-

conquistar a Galliza com Portugal até o Douro em
tempo de D. Aflbnso III, o Magno, pelo reino de Leão
até ao Douro. E esta fronteira Qcou sendo por um lon-

go período de tempo o limite do império chrístão : e

d'aquí vem que D. Fernando o Magno por meiado do
século XI ainda chamava Estremadura ás quatro vijlas
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que marcavam aqiiella divisão em Portuga!, quando lhes

deu foral, reformado depois por D. AíTonso Henriques,

conservada a mesma denominação até os tempos doi-

rei D. AíTonso II, que o rectificou em 1218.

Estas bahias coniinuamenle atacadas pelas invasões

mussulmanas não foram rotas senão momentaneamente
pelas Nictoriosas armas d'Almansor nos tins do século

X, o qual atravessou a Beira e Mintio, e chegou a S.

Thiago de Composlella, mas ás avessas os reis de Leão,

Ordonho, Ramiro, Affonso o Magoo, Affonso V, e D.

Fernando, seu filho atravessaram a Lusitânia até o Mon-
dego, e d'elles o ultimo, pela conquista de Coimbra as-

segurou a possessão das três províncias do norte.

Os filhos deste, successivamente, D. Garcia, D. San-

cho e D. Affonso VI, coníirmarnm a denominação, au-

graentaram as forças e guarnições de praças por este

lado, trouxeram povoadores do Minho e Galliza para os

estabelecer junto ao Mondego, e tudo pouco a pouco se

foi melhorando, altivando e povoando.

Um dos poderosos elementos de cultura, povoação e

policia, foram as fundações religiosas, coevas da con-

quista, porque o espirito dos reis e dos povos forte-

mente impregnado da crença catholica, ao mesmo pas-

so que estabelecia a independência e o senhorio nas

terras restauradas, ahi assentava egualmenle o culto

religioso. E' este um fado conhecido e indubitável. Ahi

estão as historias todas, ecclesiastica e profana que o at-

testam. Mas a philosophia dos factos, a analyse refle-

ctida sobre o espirito da epocha vêem em auxilio d'es-

ta aílirmatíva.

A vida social «ia epocha estava concentrada dentro

de estreitos limites.

O amor da independência, e a crença moral eram
as duas molas da sociedade: da primeira nascia a pro-
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fissão militar: todos os homens eram soldados, e d'es*

tes os senhores do território eram os commandanies
naturaes e os generaes.

O systema dominante fazia que o solo assim dividi-

do em pequenos senhorios tivesse uma administração e

uma pequena côrle do senhor. E este não faltava em
cercar-se d'aquelles elementos de sua estabilidade e de
esplendor que davam relevo e consideração a seus es-

tados.

Assim que, a par d"um castello, ou casa forte, edi-

ficavam uma egreja, e um mosteiro, cujos habitadores

eram os seus capellães. os seus notários, os seus ac-

cessores na paz, e os que ficavam orando e pedindo a

Deus o bom successo de suas emprezas nos tempos de

guerra. Do mesmo principio religioso procedia também
que algumas das fundações eram feitas ao modo de res-

tituições, e de composições com a própria consciência.

Succedia que a licença da vida militar, a violência de
senhores e potentados, que tinham fraco freio nas leis,

e na opinião, se demaziassem em depredações, dam-
nos e extorsões do alheio, em mortes e outros malefí-

cios causados em seculares ou ecciesiasticos, chegando

as visinhanças da morte davam rebates a estes pode-

rosos malfeitores os brados do remorso, indefectiveis em
homens de crença moral: que fazerem num tal apuro

V

Tratavam de remediar a seu modo d'intender os ma-
les causados, e applacar a justiça divina. Deixavam em
seus testamentos legados pios, destinavam fundações re-

ligiosas, instituíam capellas e suíTragios, e para sua per-

manência e perpetuidade davam-lhes rendas.

N'um documento do antigo mosteiro de Pedroso leo

o author do Elucidário uma d'eslas disposições d'ulli-

ma vontade, em que um fidalgo da Beira constituia uma
capella com certos rendimentos — em commemoração
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dos homens (dizia a verba do testador, que matei, man-
dei matar, e ajudei a matar, para dizer missas de so-

bre o aliar.

Á imitação dos grandas senhores os mesmos indiví-

duos particulares, os menos abastados se compraziam
em dar a vida, ou legar para depois da morte, uma par-

te de seus bens às egrejas e mosteiros a fim de parti-

ciparem de suas orações e indulgências. E assim se fo-

ram fundando e dotando a maior parte d'ellas á custa

do espirito religioso dos povos, e não por doações re-

gias.

Os mosteiros antiquíssimos de Cette, Bagauste, Soa-

Ihães, Pendurada, Castro d'Avellãas, Refoios, S. Jorge,

Campanhã, Ansede, Maia, S. Salvador de Lavra, de

Manzellos, de Fiães. de Longovares, Meinedo, Morce-

va, Santo Thyrso, Grijó, Várzea, Pombelro, Montelon-

go, e innumeraveis outros, foram fundados por senho-

res portuguezes, accrescentados e augmentados per dei-

xas e doações particulares, pela devoção dos povos. Se

assim não fora, não conldriam os uliimos duzentas fa-

miiias em o numero de seus padroeiros, como é certo

tinham inscriplas nos seus annaes.

Os reis não podiam deixar de participar d'esta dis-

posição geral dos espíritos. Elles eram os mais ricos e

poderosos, os primeiros interessados nos beneficios e

na influencia dos princípios religiosos, e na extensão

do culto e por isso não admira, antes era muito natu-

ral que se distinguissem n"estas fundações, que, alem

dos beneficios religiosos, lhes traziam acquisíção de for-

ça, poder e estabilidade. D'ahí muitas de nossas famo-

sas cathedraes, alguns dos mosteiros e conventos, e

grande parte das casas e rendimentos das Ires ordens

militares. A dynastia de Borgonha principalmente se

avantajou nestes monumentos de sua devoção, e aon-
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de D. Henrique e sua consorte, D. Affonso Henriques,

a rainha Sanla Mafalda, e outros de seus filhos e ne-

tos, el-rei D. Diniz, a rainha Santa Isabel, D. João I, o

fundador da dynaslia d'Aviz, e ainda alguns outros das

seguintes não podem ser omittidos n'esla resenhas dos

príncipes devotos.

Os dois livros nnais antigos * que possuimos de his-

toria pátria, são o livro velho das Linhagens, e o No-
biliário do conde D. Pedro. E aoibos elles nos forne-

ceoa prova irrecusável de que as fundações religiosas

dos primeiros tempos de Portugal, procedentes sem
duvida do principio moral e da larga crença da epocha,

também participavam do espirito cavalheiresco do
tempo.

O livro velho das Linhagens assim começa: Por sa-

berem os fidalgos de Portugal de que linhagem vem, e

de quaes terras é de quaes coutos, honra e igrejas são

naturaes, fazemos escrever este livro.»

E mais abaixo: «E porque muitos não sabem o li-

nhagem, e são naturaes e padrões (padroeiros), de mui-

tos mosteiros e de muitas igrejas, e de muitos coutos,

honras e terras e as perdem com mingua de saberem

de qual linhagem vem. E outros se fazem naturaes de

moitos logares, onde o não são, porque desdo tempo
d'el-rei D. Affonso, o que ganhou Taledo, e ca foram

feitos os mais dos mosteiros e das igrejas, dos contos,

e das honras : cá tempo d'este rei que reinou longa-

mente foram muitos ricos homens e infanções que
hora poremos por padrões, onde descendem os filhos

d'-algo.j>

i Id. id. pag. 368.
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O Nobiliário na inlroducção, enumerando da mesma
sorte as rasões que determinaram o seu auctor a escre-

ver o seu livro, aponta entre ellas a seplima que diz—
«por saberem de quaes mosteiros são naluraes e bem-
feitores.» De modo que um e outro se accordam em re-

ferir os mosteiros e egrejas como um titulo de nobresa

de seus fundadores, não menos do que um apanágio da

fidalguia das famílias illustres.

Dizemos apanágio, e sem impropriedade, porque as

fundações não eram puramente graciosas. No principio,

isto é, desde as emprezas mais consideráveis, feitas pe-

las potencias christãas sobre os mouros da Peninsula,

ahi desde o século VIII até aos fins do X estas funda-

ções recahiam no dominio laical : os chefes da egreja

mesmo auctorisavam isto, porque todo o ponto consis-

tia então em restabelecer o culto nas terras novamente

restauradas do poder dos mouros, e a necessidade fa-

zia que se alliciassem assim os homens poderosos úni-

cos que eram asados para levantarem á sua custa os

monumentos do culto,

D'aqui proveio que o fundador d'um mosteiro ou

egreja, era como o proprietário d'ella, e a transmitia

oa sua herança a descendentes e herdeiros, era um do-

minio, como outro que se devolvia e partilhava, se

doava, e vendia, etc, etc.

Esta disciplina durou, em quanto existio a causa que

o permittio e tolerou. Em Portugal, pelos lins do sécu-

lo X o conde D. Sisnando, governador do território por

el-rei D. AíTonso VI, fez doações de muitas egrejas a

Lorvão, e a outras corporações por quanto estavam no

seo dominio. Logo depois d'elle o conde D. Raymundo
« sua mulher D Urraca doaram á Sé de Coimbra o ce-

lebre mosteiro de Vaccariça, e o conde D. Henrique com
sua esposa a rainha D. Theresa, davam á mesma Sé o
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próprio mosteiro de Lorvão, a mais ampla e pingue

doação que jamais se fez a cathedral alguma.

Que taes seriam os abusos e inconvenieutes d'este

estado de cousas, fácil é conjecturar mesmo pelo ab-

surdo da instituição.

Era pôr o culto e os ministros d'elle ao arbitrlo

d'um homem, ordinariamente orgulhoso e desregredo,

como eram os grandes senhores dos tempos feudaes.

Grande numero d^elles absorviam todo o rendimento

destinado e indispensável áquelles dois objectos, e fa-

ziam dos mosteiros iheatro de seus passatempos, e de
suas dissipações.

Os monges eram seus capellães e operários, porque
quasi só para elles trabalhavam.

E ainda isto era ás vezes momentâneo e incerto, por-

que devolviam. a seu arbítrio o dominio do mosteiro,

a outro senhor, talvez mais déspota do que o antece-

deLte.

Esta disciplina não podia durar sempre.

Em 1090. Affonso VI de Leão pediu á Santa Sé mo-
dificações d'este objecto, e os legados apostólicos com
os bispos e mais prelados da Península catholíca esta-

beleceram que se observassem na Hespanha os cânones

da Egreja universal a tal respeito, cassada assim a fa-

culdade que fizera n'estes paizes.

O costume, porém, estava arreigado, era diílicil de
extirpar.

O abuso continuava, pois, e em II 14. no concilio de
Leão, em que assistiu a corte com a rainha l\ Urraca,

e seu Olho Affonso VII ainda menino, os padres ali reu-

nidos estabeleceram como primeiro cânon: Que nenhum
leigo ousasse violentar ou opprimir as egrejas consa-

gradas ao culto, nem os ministros d'ellas: nem tão pou-

co a suas propriedades.
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Antes, pelo contrario lhe fossem restituidas as her-

dades e serviçaes, que lhe tivessena sido tirados.

N*este tempo reinava já em Portugal a rainha. D. The-
reza, e ella e seus successores tiveram grande cuidado

na defensa da liberdade e immunidade das egrejas e suas

terras.

A lucta foi longa e tenaz, porque ainda em tempo
d'el-rei D. Fernando encontramos as queixas dos pre-

lados da provincia d'Enlre Douro, e Minho principal-

mente, clamando:

Que os fidalgos se introduziam nos mosteiros a titu-

lo de seus naturaes (descendentes dos padroeiros, fun-

dadores ou bemfeilores) invadiam as cellas dos oven-

çaes (padres da governança e administração da casa)

a cosinha, a adega, o celleiro, e d'ahi tiravam por suas

mãos o que lhes parecia, para elles, e para sua comi-
tiva de homens e mulheres, para seus cavallos, aves e

cães de caça. *

Era, porém, isto um abuso e extorsão porque as leis

dos reinados anteriores haviam já prescripto as rações

e reconhecenças devidas aos padroeiros, consistindo em
certa quota anoual de fructos, e em certos jantares na

occasião em que ahi fossem pousar: alem de certas de-

ferências de honra e distincção, quando succedesse as-

sistirem ás funcções religiosas da communidade.
Com o decurso do tempo se foram abolindo, esque-

cendo 6 perdendo estas prestações, e ficaram apenas

substituindo as de honra e distincção.

O auclor da Historia Genealógica da Casa Real Por-

tugueza produz uma passagem d'um livro do Mosteiro

1 Id. id. pag. 368.
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do Grijó, e n'esia se nomeavam em primeiro logar —
Os ricos homens: depois — os infanções.

A estes seguiam-se os cavalleiros, e por fim os es-

cudeiros de sangue.

E acrescenta o auctor da Historia Genealógica:

Foram estas comedorias, ou rações muito estimadas

dos fidalgos, padroeiros, e naluraes dos mosteiros.

De sorte que os grandes, ricos homens, e infanções

que as não tinham, as procuravam por lodos os meios,

ás vezes á força, e com cartas dos reis, como foi D.

Álvaro Peres de Castro, o velho, no mosteiro de Grijó,

Vasco Martins de Sousa, D. Violante de Sousa ele. E
estas taes comedorias se tinham como prerogativas de

grandeza e distincção de sangue illuslre, assim pelos

padroeiros, como pelos descendentes d'aquelles, esten-

dendo-se em vinculos e allianças, se multiplicaram em
tão grande numero que os religiosos não podiam cum-
prir seus encargos e obrigações espirituaes.

O mosteiro do Paço de Sousa offerece uma prova cu-

riosa do estado de relaxação a que os conventos tinham

chegado no século xv. *

Mas os antigos documentos nos oíTerecem muitas

mais: e nos historiadores as achamos também, da au-

dácia e soberba que os monges ajuntavam aos seus vi-

cios.

E podemos affoilamenle aíTirmar que os frades de

nossos tempos eram modelos de virtudes e de scien-

cia, comparados com seus rudes e dissolutos antecesso-

res.

D. Fr. Alvares Paes, que floresceu do século xiv, e

que tão celebre foi por seus extraordinários taledtos; e

1 O Panorama, vol. 2.° pag. 67.
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pela severidade do seu procedimento, faz, no livro, que
intitulou do Pranto da Egreja. uma triste descripção do
estado de desordem e immoralidade, j que linliam ctie-

gado os regulares de ambos os sexos : e ainda que, co-

mo suspeita João Pedro Ribeiro, elle faltasse talvez dos

outros paizes, comtudo, ha por outra parte, sobejas

provas de que as suas palavras eram também appiica-

veis a Portugal.

Já DO reinado de D. Atíonso II a audácia monástica

iiuha subido a tal ponto que o prior dos dominicos fr.

Sueiro Gomes publicava leis civis e criminaes, por sua

conta, e sem consentimento d'el-rei, o qual se viu obri-

gado a impor graves penas a quem quer que as exe-

cutasse.

O cisterciense fr. António Brandão diz que D. Affon-

so escureceu com isto o fim do seu reinado: como se

fosse um crime espantoso o não consentir em que os

frades legislassem em logar do monarctia e das cortes,

a quem isto incumbia, embora, como alguém pretende,

estas leis se dirigissem contra os dissidentes da egreja

catholica, ou contra os mouros e judeus.

Ainda que os documentos dos tempos antigos sejam

mais escassos, com tudo ha um notável do mosteiro de

Pombeiro. que pertencia aos bentos, pelo qual consta

que, sendo nomeado para abbade d'elle um frade ber-

nardo, os monges o não quizeram reconhecer, porque,

alem d'outros motivos, era um homem dissoluto e gas-

tador.

O novo abbade concluiu summariamente a contenda,

mandando enforcar um dos monges em frente do mos-
teiro.

Por fim os frades chegaram a um accordo com o ab-

bade, sendo posto fora o forneiro, que fora quem ser-

vira de carrasco.
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Passou-se este caso nos anoos de 1215, n'aquelles

bemditos tempos, dos quaes fr. Luiz de Sousa tanto nos

falia, e aos quaes tanto encarece.

No reinado d'el-rei D. Diniz requeriam as freiras pu-

blicamente a el-rei lhes legitimasse os filhos, declaran-

do em seus requerimentos quem era o pae, ainda no

caso d'este ser casado.

Nas cortes celebradas em Évora, segundo diz Viter-

bo, no anno de Í4H, se fez uma pintura medonha do

estado de dissolução, a que tinha chegado o clero tanto

secular como regular, pedindo os povos a el-rei provi-

denciasse no caso.

Ahi se mencionam os codventos ou associaçõss que
havia, á maneira de mosteiros, mas sem pertencerem

a ordem alguma, e que, só serviam de capa á corrupção

e á immoralidade.

Qual era este estado se pôde conhecer d'um facto oc-

corrido em Recião, no século xv.

Era abbadessa d'este convento uma certa Clara Fer-

nandes, havendo no mosteiro mais duas freiras. Ligou-

se a abbadessa com uma d'ellas, e disfarçadas em tra-

jos de homem mataram a outra.

Clara Fernandes passou a Santarém, onde casou: e

matando d'ahi a pouco o marido, invocou o seu foro

ecclesiaslico como abbadessa, e sendo remettida ao bis-

po de Lamego, em cuja diocese ficava Recião, foi ab-

solvida e resliluida ao seu cargo.

Ainda no tempo d'el-rei D. Manoel estas desordens

do claustro proseguiam no mesmo estado. N'aquelles

tempos ainda para as freiras não estava estabelecida a

restricta clausura.

Extinguindo-se alguns conventos nos bispados do Por-

to e Lamego, foi exceptuado o de Vairão, porque ali

se observava a clausura restrictamente, não podendo
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«ahir fora nenhuma das freiras do mosteiro, salvo a ab

badessa e procuradora.

Concedendo certo bispo licença a uma freira bene-

diclina para viver onde lhe parecesse, em attenção á

sua milita virtude e honestidade, lhe passou uma pro-

visão, na qual se dão os seguintes motivos para a con-

cessão da licença outhorgada: «porque temos sabido, e

por experiência visto, que sd algum mosteiro ha da dita

ordem de bom viver, é tal, que ella não pôde alcançar

sua vivenda, ou por ser em outros reinos, ou por d'el-

la quererem receber o que ella não tem: pois que d'es-

te bispado, e do arcebispado (era o de Braga) notório

é como vivem, e quão pouca religião n'elles ha, onde
por honra elia tornaria alraz do seu bom viver e nome »

O padre António de Almeida Villa Nova, vulgo o pa-

dre dos Terços é um vulto digno de se pôr a par com
o poeta de Xabregas *

Nasceu na rua das Cangoslas, na cidade do Porto,

no anno de 1071.

Era seu pai sapateiro, e abundante em cabedaes, as-

sim como a mãe.

Diz o biographo que logo desde creança fora assi-

gnalado com o Índice da mão de Deus e da sua divíoa

providencia; porque a primeira vez que sua mãe o ti-

rou dos braços, e o poz no chão, para ver se se susten-

tava em pé, este com muito desembaraço e velocidade

correra a lançar-se a um rosário de N. Senhora que
estava distante pendurado em o braço de uma cadeira,

e nelle pegou, sem que fosse possível que ninguém
Ibo tirasse, no que sua mãe logo fez muito reparo.

1 P. Franciáco Gomes de Sequeira : Vida do P. Antooio de
Almeida Villa Nova, vulgo o Padre do3 Terços. Lisboa, 1733,
ia 8.°.

VOLUME ni 34
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Seu pai levava a mal, chamando loucura ao querer

o rapazinho promover a devoção do rosário: sua mãe»
porem, coadjuvava o futuro padre.

Ralhavam ás vezes com elle por vir tarde para casa»

andando nos terços que naquelles tempos percorriam

as ruas de Lisboa durante a noite, mas dava sempre »

seguinte resposta : Ninguém tema que me aconteça pe-

rigo algum: e tomara eu que me acontecesse, para pa-

decer alguma coisinha mais pela minha Senhora.

Alguém, porem, o notava de falta de senso, da mes-

ma forma que fariam a mesma queixa do poeta de Xa-
bregas, e lhe entraram a chamar o António das Almas,

porque obrigava seus companheiros de escola, a irem

pela rua a resarem pelas almas em voz alta até chega-

rem á porta da escola.

E chegaram as coisas a ponto que nenhuma pessoa

podia, depois das Ave Marias, "andar pelas ruas catho-

lieamenle com chapéo na cabeça, porque se não passa-

va por nenhuma rua, onde se não estivesse cantando e

louvando a Deus por meio da devoção do terço.

Parecia que não tinha conhecimento algum da lascí-

via. E não lhe dava outro nome senão dizendo— /i^we/-

las cousas dus casados.

A quem era mentiroso, chamava— ^//ío do diabo.

Estudou grammatica no collegio dos padres da Com-
panhia de Jesus, no Porto, e depois em 1699 seguio a

vida ecclesiaslica, e depois chamava-se a si mesmo
tambor e clarim, para fazer com que os peccadores se-

guissem vida nova.

Fizeram-no depois sachristão na egreja parochial de

S. Nicolau, no Porto, e eis porque ia à'curaria da Sè,

onde assislio um anno.

Passou para capellão da Misericórdia, nunca esque-

cendo o terço da Senhora.
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Epor este tempo acbando-se certo dia Da sacbristía

da mesma Misericórdia, para dizer a missa, depois de
revestido, se chegou a elle o padre Manoel Teixeira, e

lhe pedio que puzesse em certo papel o seu nome An-
tónio de Almeida Villa Nova.

A isto respondeu o padre : O meu nome já não é

António d'Almeida.

O sachrisião admirado replicou : Então como lhe cha-

mam ?

Chamam-me António tolo : António doudo
Alguns dos padres que estavam presentes, começa-

ram a rir, dizendo ser verdade o que o padre aíÊr-

mava.

Outros, porem, disseram que tomaram elles ser co-

mo elle padre Almeida era.

Noutra occasião estava o padre Almeida no pateo da

Misericórdia, onde se estava fazendo um leilão, e entre

outras alfaias, que alli estavam para se venderem, en-

contrava-se um Santo Christo de marfim, e ao qual o

padre apenas o vio, lançou mão, e o apresentou a cer-

ta dignidade duma collegiada, pedindo-lhe que o com-
prasse, e exclamando : Esle é o que nos hade salvar,

que para isso morreu por vos; e não os estados de co-

ches e carroagens, que tudo são soberbas e vaidades

do mundo.
Mas o padre Almeida assim fallava, porque o tal pa-

dre vivia no luxo e na opulência. ^

O padre António, porem, andava sempre entretido

no cumprimento dos seus deveres, e apenas uma ou

oulra vez alongava seus passos para ir visitar a ima-

gem do Senhor Jesus em Mathosinhos, não querendo

2 Id id pag. 14.
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sequer ir com seus pais e irmãos visitar outro irmão,

que era abbade de S. Tiiiago de Priscos, perlo de
Braga.

Metlia-se, porem, na ermidinha do Salvador do Mun-
do, capellinha então existente na mesma rua das Can-

gostas, e nella se entregava a suas devoções.

Pouco depois convocou os moços da visinhança, com-
prou lampeões e cruz, e com aquelles moços, andava

de noite visitando as estações todos os domingos, e os

sete passos de Christo, depois das Ave Marias.

E ao mesmo tempo tractava dum sancluario ou ora-

tório, que havia, mesmo defronte da casa de seus pais.

E o mesmo fazia quando estava em Lisboa, a qual

quasi toda percorria numa noite, sendo ás vezes quasi

manbã, quando se recolhia.

E chegaram mars tarde as cousas a ponto, que, ao
toque dum sino, depois das Ave Marias, todos os me-
ninos, moços e homens se juntavam para resarem o

terço em coro.

E o mesmo veio a fazer mais tarde na capella de S.

Chrispim ^ no hospital do Recolhimento de mulheres

de Santa Clara, na rua dos Mercadores 2, e em varias

outras partes. Os ecclesiasticos, porém, e alguns paren-

tes, olhavam-no com má cara, pois ás vezes andava roto

e menos asseiado.

Certa occasião vendo o irmão que o padre Almeida
andava com uma batina rota e menos asseiada, lhe deo
uma nova; mas o padre foi immediatamente dal-a a um
clérigo necessitado, e conlinuou a andar como d'anles.

Mas com o que mais embirrava, era com as casas de
jogo.

I

^ Ha uns vinte annos que jã não existe esta egreja.
2 Ainda existe: é uma das anliquissitnas d'aquella cidade.
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Entrava de supito nas casas onde estava gente a jo-

gar, reprehendia a quem lá encontrava, e pegava nas

cartas e atirava conQ ellas á rua. Gritava-lhes que não

estivessem perdendo seu tempo a jogar, mas que fos-

sem buscar os rosários, e fossem rezar, pois era jogo

em que nunca perdiam, e sempre gantiavam.

E elle mesmo dava o exemplo, pois sempre que do

Porto ia a Malhosinhos, resava vinte rosários na ida, e

outros vinte na volta.

Todas as sextas feiras do anno, ia a Mathosinhos a

pé, e sendo quaresma ia descalço. Os garotos espera-

vam-no pelo caminho para o escarnecerem, e mofarem
d'elle. Mas o padre Iratava-os muito bem, abraçava-os,

abençoava-os e ria-se para elles, de modo que não ti-

nham animo para zombarem do padre. •

Quando á noite via rapazes sem as contas e roza-

rios, perguntava por elles, e dava outras, se lhe diziam

que os tinham perdido.

Estando já em Lisboa, contam seus amigos, quando
chegava aonde elles estavam, vinha sempre ou rezando

ou meditando n'estas jaculatórias: Sagrada Paixão de

meu Senhor: Meu Deus quem vos amara!
Repetindo isto muitas vezes, então lhes dizia: O' pae-

sinho dizei commigo: Sagrada Paixão do meu Senhor:

meu Deus quem vos amara!
E começava então a soltar muitos colloquios com

Deus e com Maria Santissima, de sorte que sabia de si.

Depois chorava, ou gritava, pois parecia não poder

conter o fogo qua se lhe accendia no peito com o sopro

de taes jaculatórias.

1 Diz o aucior qae concorriaii àquella romaria umas vinte e

cinco mil pessoas.
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Certo dia, porém, embarca n'uma caravella que do

Porto ia navegar para Lisboa.

O pae, quando tal soube, pensou arrebentar de pai-

xão, e olhando para a mãe com grandes alaridos, dizia

que ella tinha creado um tolo, um doido e um mente-

capto 1

O pae mandou immedialamente um próprio a Lisboa

para dar dinheiro ao filho, mas quando chegou à capi-

tal já o padre Almeida n'uma embarcação ia no cami-

nho de Itália.

E depois, como peregrino, fora pedindo esmola, che-

gara á Itália, e ali estivera alguns mezes.

Na Itália dizia a quantos encontrava, que rezassem.

Era, porém, mui frequente responderem: Que o rezar

não enchia barriga, e que rezasse elle.

Mas d'ahi a pouco levantou-se um temporal, no gol-

pho de Leão, e muita gente caiu no mar.

E o padre ao narrar este caso dizia: O' paesinho, el-

les já se não riam, antes rezavam, que se seccavam.

Salvaram-se, porém, todos, o que fez com que des-

confiassem de que o padre era um santo.

Trouxe de Roma dois breves com indulgência de sete

annos cada um. Eram destinados, um para a egreja do

Salvador do mundo; e o outro para a de S. Chrispim, de

quem também era devoto por ser da irmandade dos sa-

pateiros, cousa de que o padre António dAlmeida se ufa-

nava, regundo diz o auclor da sua vida. * Mas não se

esqueceu d'ir immediatamente á devoção do terço em
Gaia e Massarellos. E a um rapaz nomeava zelador, com
o fim de ter cuidado nos outros, e aos sabbados lhes da-

va verónicas em premio de terem trabalhado n'este mis-

i V. pag. 56.
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<er durante a semana. E agora eil-o em caminho de pe-

regrinação a S. Thiago de Galliza.

Cerlo dia indo por uma rua o padre Almeida entretido

^ rezar, chegou-se a elle um homem que não conheceu,

mas que lhe foi fallando no seguinte theor : Padre Antó-

nio d'Almeida, não vê o estado que tem? Assim é que es-

tima esse caracter, a essa ião alta dignidade, ahi descal-

ço?. . . Não tem vergonha do mundo, e ao menos de seus

pães e parenles, que ò gente honrada e de bem, que se

envergonham de o verem ahi tão despresivel?

Ora não seja louco, estime-se, que isso não é santida-

de, antes escândalo.

O servo de Deus ouvindo isto ia muito calado; mas con-

fessou depois que d'alguma sorte ia sentindo no seu in-

terior uma lai frieza, que lhe parecia desistir do intento,

íipertando o mesmo sujeito cada vez mais com rasões mui
cheias de zelo (ao que pareciam) quando este varão de

Deus, já attribulado, no intimo do seu coração lembran-

do-se do que promettera, implorando o patrocínio de Ma-

ria Santissima que o ajudasse; no mesmo tempo olhando

para o seu lado, onde ia o tal companheiro, o não viu; vi-

rando para iraz o descobriu desapparecendo já muito

longe, tão pequenino que mal se divisava ;e tão ne-

gro como um tição (dizia o servo de Deus) olhando

para traz, e dando com a cabeça, como que o ameaçava

com muita raiva.

Tanto que o padre o viu assim, e o conheceu, come-
çou a zombar d'elle. dizendo-lhe : Já te conheço, torna

para cá com os léus conselhos, que eu te perguntarei

:

Hei d'ir assim, e assim hei de ir por amor de meu Se-

nhor, que por amor de mim andou descalço, e linha a

dignidade de Filho de Deus. *

' Id. id. pag. 71.
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Mas Dão só por este caso, mais ainda por outro que
o leitor pode ver a pag. 72 da vida do padre António

d'Almeida, andava este furibundo contra os diabos, e

exclamava

:

Ó paisinhos, deixai-me pôr em campo com os meus
terços e regimentos armados, que nos havemos dar
uma batalha ao demónio, que ha de ficar destruido.

Elle já anda confuso, já anda medroso ; em eu acaban-

do de completar estes regimentos, logo mando dar fogo

á artilheria, e depois disso, fogo e mais fogo, que elle

fugirá.

Olhai paisinhos: um rei em uma balalha, ou sitio,

manda dar fogo ás peças: queima-se muita pohora; e

a maior parte das balas e tiros se perdem, e vão pelo

ar e mui poucas se empregam, e fazem effeito , mas cá

no nosso batalhão contra o demónio todos os tiros se

empregam, e nenhum se perde; não vedes que aquelles

pequeninos, que rezam, são ouvidos os seus clamores

diante de Deus? Deixae-me que eu o farei fugir.

E com effeito o padre metie-se n'uma caravella com
destino a Lisboa ; mas emquanto a vento, nada que com
elle se pareça. E então o servo de Deus pega no rosá-

rio, e põe-o no mastro, e o vento logo a soprar, e o
padre logo a dizer : Ó paisinho, nós a rezar, e o vento

a assoprar: quanto mais rezar mais, assoprar, em for-

ma que já as vergas e mastros da embarcação estala-

vam, que pareciam quebrar.

E depois eis o padre na proa da embarcação a des-

pedir-se da sua terra dizendo: Adeus terra, adeus pa-

rentes, que nenhumas saudades levo vossas: cá vou

com o meu Senhor e a minha Senhora, nada mais que-

ro de vós.

Desembarcou de noite, véspera do Natal do anno de
17il. Bateu a varias portas pedindo agasalho para
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aquella noite: mas raandavam-no embora, tendo-o na

conla de um ladrão ou vagabundo.

Resolveu-se então o padre ficar em pé dentro de uma
escada.

Mas pouco depois appareceu um homem, e perguntou:
— Quem está ahi?

O padre respondeu: Que era um passageiro que ti-

nha desembarcado d'aquella caravella, e que não achan-

do quem lhe quizesse dar agasalho, ficava alli até

pela manhã.

Ao que o homem respondeu : Venha cá, padre An-

tónio d'Almeida, cuida que o não conheço ! Eu vim com
vossa mercê na caravella: não deixará cá de ser doudo,

que fica sua mãe morrendo de paixão e pena por seu

respeito! Ora tenha dó d'ella, e de seus parentes, que
todos sentem muito isso: não podia estar em casa de

sua mãe rauilo regalado, pois tem cabedaes, dormindo
em muito boa cama, e não aqui á chuva e ao frio so-

bre essas pedras? Ahi amanhecerá morlo : ora acabe já

de ser louco ; não vê o que esta genie lhe diz : Como
o despresam? Vá para a sua terra, que a caravella bre-

vemente volta.

Dito isto com muita energia e compaixão (ao que pa-

recia) desappareceu d'alli. E o servo de Deus confessa-

va que n'esles lermos o seu coração estava vacillanle,

e a sua devoção mui tibia. Comtudo olhando para si e

para o que tinha passado com o Senhor de Mattosinhos,

disse fallando comsigo : António, não dizes tu que que-

res padecer martyrio pela Senhora? Pois como assim,

aífrouxas com tão pouco? Quaes são as tuas forças,

com que vinhas? Que promessa fizeste ao senhor de

Maitosinhos, quando te mandou para Lisboa? Oh! tu

és tolo : pois não ha de ser assim, bas de ficar aqui

d'esta sorte.
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E embrulhando-se oulra vez na capa, se deitou sobre

as pedras, e alli ficava, que depois contando isto a um
seu grande amigo dizia : Ó paisinho, tu has de ir um
dia lá, que le quero mostrar ainda as pedras sobre que

eu estava deitado I

Começou logo ^ a pôr em execução a devoção dos

terços por todas aquellas partes, onde estavam cruzes

ou imagens em ermidas e oratórios, e casas particula-

res de cavalheiros e plebeus, que tudo logo se poz em
ordem. Recusasse, quem recusasse, d'isso não fazia ca-

so
;
porque para tudo vinha armado. E tanto que che-

gava, e dizia que diante d'aquella cruz ou nicho se ha-

via de rezar o terço, por mais difficuldades que se lhe

pozessem, tudo rompia, tudo compunha em forma que

todos abraçavam seus dictames.

E como no Porto houve quem lhe desse noticia de

que a Padaria em Lisboa, era a parte em que assis-

tiam os officiaes do mesmo officio, que seu pae tivera,

de que se presava muito, tratou logo de procurar esta

rua. E pedindo já por caridade um canto em que se

recolhesse aquella noite, lh'o concedeu um sapateiro

que permittiu que o padre dormisse em cima d'uns

couros de solla.

Pelo decurso d'alguns dias, como o padre andava por

fora todo o dia e muita parte da noite para a empreza

dos terços da Senhora, se recolhia muito tarde: os of-

ficiaes que trabalhavam na loja, o reprehenderam, e

avizaram de que se tratasse de recolher a horas com-

petentes: porque se queriam elles accommodar e fechar

a sua porta, pois ficando-lhe aberta, esperando por elle,

entraria dentro algum ladrão, estando elles dormindo,

1 Id. id. pag. 93.
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e lhe furtariam o que tinham protestando-lhe que se não

fizesse isto assim, lhes havia pagar, o que na loja lhes

faltasse. *

O servo de Deus os animou a que não temessem;
porque nenhum caso de infortúnio lhes havia de suc-

ceder.

Que rezassem elles o terço a Nossa Senhora, que tu-

do o mais correria por conta da mesma Senhora. Re-

cebida a resposta com rizo, mui mal se accomodavam
os moços com ella dizendo:

Que veriam como elle se haveria, se lhes furtassem al-

guma cousa: que não cuidasse o padre que estava lá

fora, onde ordinariamente não ha tantos ladrões.

Todavia o padre foi continuando com a diligencia dos

seus terços, e o primeiro que poz foi n'aquella rua.

E d'ahi foi passando para outras parles, de sorte

que dentro em um dia punha dez, doze e mais con-

forme os ânimos com que topava, que alguns a prin-

cipio lhe deram muito trabalho.

A sua regra era que de dia buscava e escolhia o si-

tio e avizava que á noite havia de vir: e se ajustava

com as pessoas que por ali achava para que depois das

Ave Marias estivessem promptas: elegia logo um moço
d'aquelles, que lhe parecia; e esta eleição lambem mos-
trava ser guiada por alguma luz superior, porque,

olhando para aquelles meninos e moços, de repente

pegava em um, e o escolhia para zelador d'aquella

devoção na rua, ou cruz, onde era, e lhe encarregava

as obrigações, que devia ter. que era, depois de Ave
Marias convocar para aquelle exercício aquelles meninos

(e por estes principiava) e moços; e ter vigilância e

^ Id. id. pag. 96.
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cuidado DOS qae faltavam para no dia seguiote Ibes di-

zer, e delatar.

Vindo o padre á noite áquellas horas que linha de-

terminado, principiava a entoar com aqueiles devotos,

e ali eslava atè ao fim : para a noite seguinte não vi-

nha, se via que estavam poucos, porque então torna-

va para afervorizar, e d'abi passava a outra parte, on-

de fazia o mesmo; mas sempre vinha saber se se con-

tinuava com o mesmo favor; e, se algum faltava, por

denunciarão do zelador, ia logo ter com elle, admoes-

tando-o, e pedindo-lhe viesse, e sem isso se não apar-

tava d'elle: como via, que tudo se ia adiantando, não

cabia em si de contente.

Foi também o inventor do terço do Saniissimo Sacra-

mento n'eslas partes, porque dizem que nunca n'estas

provincias se ouvira tal devoção em publico, como era

costume na provincia d'Enlre Douro e Minho, e outras

visinhas.

Aos que cantavam sempre trazia suas verónicas, que

para isso comprava com o dinheiro das esmoUas da

missa.

Certo dia sanlíQcado que o varão de Deus esteve n'es-

ta rua, accommodado naquella loja, que foi no princi-

pio do anno de 171:2 succedeu, que sahindo o servo de

Deus pela manhã cedo para fora, e cerrando a porta

da mesma loja, onde seus companheiros ficavam dor-

mindo, veiu um ladrão, e entrando subitamente pela

porta, pegou em uma vestia nova, que um d'aquelles

olliciaes tinha tirado no dia antecedente de sua caixa,

e a tinha pendurado para, pela manhã, a vestir e ir á

missa.

E furlando-a tornou a sahir para fora sem que nin-

guém o sentisse.

Levantando-se da cama o dono da vestia, e olhando
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para onde a linha pendarado, não a vendo, ficou logo

sobresallado, e rogando muitas pragas ao servo de Deus,

e suppondo que elle viesse: conao já a suppunha perdi-

da, começou com muila paixão a indignar-se contra o

padre dizendo: Lhe havia dar conta da sua vestia, ou

lhe havia de pagar, que era nova, e lhe tinha custado

tanto (dizendo o preço) e que ninguém lh'a furtara se-

não elle; que perdoasse Deus a seu mestre, que con-

sentiu que elle ali ficasse, sem o conhecer, que devia

ser algum ladrão simulado: e outros mais desatinos.

Ouvindo o servo de Deus estas aíTrontas, se não al-

terou nada, e só lhe disse com muita brandura: Paisi-

nho, não te atllijas que eu vou dizer missa á egreja da

Misericórdia, e a Senhora Mãe de Deus le mandará a

tua vestia: espera aqui: não desconfies, que a Senhora

descobrirá a verdade.

O moço cada vez mais impaciente, porque não tinha

que vestir para ir á missa: finalmente o servo de Deus
o deixou, e se foi para a egreja da Misericórdia a di-

zer sua missa.

Passado pouco tempo, chega á mesma loja um moço
perguntando se tinha uns sapatos para lhe vender.

O official lhe mostrou alguns, e n'esle ponto lendo

vestido um calção irmão do panno da mesma vestia fur-

tada, reparou o moço n'elle, e lhe disse:

Jurava eu que agora na praia andava um sugeito ven-

dendo uma vestia irmã d'esse seu calção, e eu a tive na

mão.

Começou o dono da vestia a inquirir com grande exac-

ção onde estava aquelle moço, e quem seria : até que,

sabido o caso, o mesmo denunciante se oíTereceu para

ir com elle, e com outros visinhos, que sabiam do fur-

to, que lodos foram com muila pressa para aquella par-

te guiados do mesmo moço, que trouxe a noticia.
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Chegando ao sitio, onde tinha ficado o ladrão, o co-

nheceu logo assentado em uma pedra, embrulhado em
um casacão e por baixo do casacão estava uma ponta

da vestia apparecendo, que logo o dono a conheceu pe-

la côr; e conGrmado ser o mesmo, chegaram a elle, e

sem mais demora lhe pegaram na vestia, gritando que

era ladrão.

Este, tanto que se viu conhecido, cedeu logo da pre-

za pedindo o não descobrissem, pois fizera aquillo obri-

gado pela necessidade.

Vieram para casa mui contentes, sentindo muito o

que se linha dito contra o padre.

Depois de lerem chegado á loja, ouviram gritaro ser-

vo de Deus, do principio da rua. da parle de baixo,

junto á egreja da Misericórdia, dizendo : O' Paesinho,

appareceu já. a tua vestia?

Sahiu o dono da vestia e os mais que lá estavam ce-

lebrando aquella apparição, e lhe respondeu

—

que sim.

Replicou o padre: pois não te disse eu que a Senho-

ra mãe de Deus havia descobrir quem a tinha?

Depois de postos os terços por todas aquellas visi-

nhanças, resolveu mudar-se para outro sitio. Pois elle

vivia com facilidade em qualquer parte, acostumado a

pedir esmola e a entrar nas tabernas pedindo os sobe-

jos que ficavam nos pratos (pag. 204).

E o que lhe dava cuidado era somente a maneira co-

mo se rezavam os terços: porque, dizia elle muitas ve-

zes, o diabo se morde por amor dos terços da Senho-

ra. Demos-lhe esse pezar: que é nosso inimigo capital,

e declarado, que nos deseja perder. Não lhe façamos o

gosto. 1

í Id., id., pag. 105.
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Este exercício teve principio pelos meninos princi-

piantes que aprendiam seus oflQcios: depois por gran-

des e pequenos, dizendo a todos que viessem para bai-

xo às portas das suas lojas; e que as mulheres, que fi-

cavam perto d'aquelles cruzes ou nichos, rezassem das

janellas; e fora este, que cada um rezasse em casa com
a sua familia em voz alta. Quando se recolhia, que era

vulgarmente á meia noiíe, ia sempre rezando, Ave-Ma-
ria, ou meditando em alguma jaculatória : e passando

por aquellas paragens, onde estava alguma cruz ou ni-

cho, em que já havia posto o terço, tirava da sua cam-
painha e tocava.

Logo alguns dos que estavam levantados lhe fal-

tava.

Perguntava se se tinha rezado: respondendo que sim,

ia por diante, e n'isto andava todo o dia e grande par-

le da noite, chuvendo muitas vezes de modo que nin-

guém podia andar pela rua, mas o servo de Deus de
nada tinha medo.

Tendo estabelecido o servo de Deus por aquellas par-

tes visinhas á Padaria, e por todo aquelle bairro a de-

voção do terço da Senhora apartou sua habitação d'a-

quelle sitio, foi discorrendo d'ali para a rua da Correa-

ria, onde se deteve alguns dias occupado no seu cos-

tumado exercicio. D'ahi passou para a rua das Arcas,

onde se dilatou algum tempo para o mesmo íim.

Chegando aqui viu o nicho, onde estava Santo Antó-

nio, e disse logo, que á noite se havia rezar ali o ter-

ço a Nossa Senhora: que elle viria a horas de Ave-Ma-
rias.

A' noite veiu, como tinha de costume, e começou en-

toando.

Disse logo que buscassem quem lesse os mysterios

para os mais dias: mas que a gente ainda era pouca.
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que DO dia seguinte tomaria, e que haviam de vir

mais.

No outro dia, quando e servo de Deus veiu, eram
tantos os devotos, que, não podendo todos estar nas

lojas visinbas d'aquelle nicbo, se pozeram tábuas pelas

ruas para poderem rezar de joelbos.

Quando viu aquillo ficou o varão de Deus muito con-

tente, dizendo:

Teremos muito pão, muita paz e quietação.

E assim succedeu, conforme diz o biograplio:

E d'abi a pouco tempo, por não caber já a gente de-

vota ao pé d'aquelle nicho, se foram pondo mais devoções

e também cruzes para defronte d'ellas se rezar.

Depois passou o servo de Deus para os Arcos dos Gor-
doeiros, onde lambem viu uma cruz.

E junto a eILa topou com um devolo, que logo come-
çou a ser seu grande amigo e bemfeitor, e foi ler com el-

•le, fallando-lhe com muita festa e alegria, dizendo-lhe: Sa-

bes tu, paesinho, que quero eu aqui pôr um terço?

Como n'aquelle tempo havia muitas guerras n'esle

reino, e entendendo este amigo que seria querer aquar-

telar ali algum terço de soldados, lhe replicou dizen-

do:

Pois, padre, temos nova guerra?

Respondeu o servo de Deus : Sim, e eu sou o tam-

bor d'esse terço.

O outro se começou a rir, até que elle lhe foi expli-

cando o que queria dizer; que tão esquecida estava es-

ta devoçãol

Posto tudo em ordem e forma de continuar passou

para os Arcos dos Cordoeiros, onde lambem vio uma
cruz. E junto a ella topou com um devoto, que logo

começou a ser seu grande amigo e bemfeitor, fallando-

lhe com muita festa e alegria, como sempre fazia a to-
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dos dizendo-lbe: Sabes tu, paesiobo, que quero eu aqui

pôr um terço?

Respondeu o servo de Deus: Sim, e eu sou o tam-

bor d'este lerço.

O outro se começou a rir, até que o padre Ibe ex-

plicou o que queria dizer.

Assentado, pois, que n'aquelle logar se rezaria o ter-

^0 da Senhora, duvidou tanto este bomem, como ou-

tros, que estavam presentes, e exclamaram: Padre, co-

mo se ha de conseguir isso? Se nos tendo em nossa

€asa servos e família, não podemos acabar com elles a

que rezem por umas contas em particular; quanto mais

na rua e em voz alia.

Umas vezes escusam-se dizendo quo teem somno

;

outra, que estão cansados. E se rezam um dia, não re-

zam dois?

Respondeu enião o padre: Pois lu duvidas, paesinho?

Essas escusas que me dás são inventadas pelo demó-
nio. Deixa-me tu vir á noite e tocar esla campainha (e

a isto mostrou-a) que em eu a tocando, treme o infer-

no: e o diabo mette o rabo entre as pernas, e se vae

safando, que o poder da mãe de Deus o faz retirar.

Logo depois de Ave Marias, que eram as horas que
linha combinado, appareceu debaixo dos arcos com uma
tal alegria e alvoroço que parecia louco dizendo: O' pae-

siohosl Vamos ao terço da Senhora Mãe de Deus, que
«stá aqui o seu tambor.

Este sujeilo lhe respondeu : Eu, padre, aqui estou.

Que è da gente para o rezar?

Tirou enlão o servo de Deus pela sua campainha, e

meçou a tocal-a, e improvisamente appareceu n'aquelle

silio uma multidão de gente, que seriam mais de oi-

tenta pessoas, eutre homens, moços, meninos, e quan-
tidade de mulheres pelas janellas, todos promptos para

VOLUME III 35
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rezarem e entoarem o terço da Senhora. O servo de
Deus entoou as primeiras palavras, e todo aquelle povo

o acompanhou.

No fim d'aquelle terço vendo toda a gente prompta

para louvar a Mãe de Deus, não cabia em si de prazer,

e dava pulos de contente, proferindo muitas vezes es-

tas palavras: Victor! VictorI Senhora Mãe de Deus! Que
já esta socegado o castigo do nosso reino; já temos mui-

to pão barato! Já temos paz! Já lemos grandes favores

do ceol

Alguns circumstanles incrédulos lhe disseram então

por mofa: Padre, diz que teremos pão barato? Valerá

por ventura a cruzado?

Era este, diz o escriptor, o mais baixo preço que ti-

vera todos aquelles annos passados de 1701), 1710 e

1711.

Respondeu então o padre, * muitas vezes: Mais ba-

rato, mais barato, que nem a doze vinténs ha de cus-

tar o trigo, e por consequência tudo o mais.

Replicaram elles: Padre, já lá vão essas eras ; quem
achara um alqueire por desoito vinténs!

Replicava o servo de Deus: Sede vos devotos da Se-

nhora, rezae-lhe aqui o seu terço, que vos vereis se é

certo o que eu digo.

O aucior da vida d'este padre assevera que se vio

verificado tudo quanto o padre dissera; porque as guer-

ras, que então opprimiam este reino, não só por causa

dos inimigos, mas dos alliados. que n'este povo entra-

ram, sendo muitos d'elles de outra religião, que não só

faziam damno temporal e commum, mas ainda espiri-

tual, como se experimentou, se compuzeram no anno

1 Id id. pag. Ii4.
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de 1713, e se concluíram nos princípios de 1715, e as

terras n'esla província e na do Alemiejo, durante ainda

a guerra, produziram tantos fructos de todo o género,

que valeu menos do que o servo de Deus dizia, che-

gando a valer o alqueire de trigo no Alemtejo a 120
réis, custando antes doze tostões e mais, e o azeite que
valeu a 46000 réis o cântaro, veio a custar baratíssimo.

Quem vio jamais (diz o auctor a pag. 118) dentro

nas cadeias e enxovias d'aquelle Limoeiro, e na do tron-

co cantar entoando o terço de Nossa Senhora em todas

ellas diante dos seus oratórios, cruzes ou imagens com
suas luzes acesas depois das Ave Marias, como eu vi,

e veriam todos os que n'esla terra assistiam, se pas-

sassem a estas horas por aquellas parles, que são ca-

sas, aonde assiste gente facinorosa e malfeitora? Quem
viu jamais aquelle castello, e dentro em todos os seus

quartéis soldados, que também geralmente é gente de

vida solta, se cantasse o terço da iMãe de Deus todas

as noites?

Pois tudo isto se viu, e em parte se continua ainda

para gloria de Deus.

Uecolhendo-se depois da meia noite em certa occa-

sião, vindo pelos Arcos dos Cordoeiros, onde sempre
fez a maior assistência, á casa d'um seu grande amigo

e bemfeitor, a tempo que a um seu vizinho que costu-

mava alugar bestas, lhe vinham trazer uma. abrindo o

homem a porta da estrebaria para a recolher, entrou

juntamente pela porta o servo de Deus, que se queria

atli recolher: que vinha dos seus terços mui cansado.

O homem, que ainda não tinha muito conhecimento

do padre, lhe deu todavia licença. E o padre se indí-

reitou logo para a mangedoura, e se deitou debaixo

d'ella, e alli pernoitou, vestido e enlameado, como vi-

nha.
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No dia seguinte, tanto que pela manhã se abriu a

porta, sahiu para o seu trabalho. E o dono da estreba-

ria logo chamou a este vizinho grande amigo do servo

de Deus, e lhe contou tudo dizendo: Sabe que esta

noite pelas duas horas depois da meia noite, vindo eu

abrir a estrebaria para recolher uma besta, que me
trouxeram de fora, entrou por ella dentro o nosso pa-

dre dos terços, e foi deitar-se assim vestido e calçado

debaixo de uma mangedoura, e uhi dormiu, molhado

como vinha. Eu lhe offereci cama, e não quiz.

O biographo accrescenta que o vizinho, e os mais que
isto ouviram, ficaram pasmados ao verem uma tão santa

humildade do varão.

N'aquelle mesmo dia succedeu topar este amigo com
o servo de Deus, e o reprehendeu dizendo-lhe : Como
assim, padre, esta. noite se recolheu n'aquella estreba-

ria com as bestas, um sacerdote I Olhe que hão de es-

tranhar muito essas acções ! . .

.

E o padre a responder: Ó paisinho! O nosso Senhor

com Maria Santíssima e o senhor S. Joseph também se

recolheram em uma estrebaria, vindo de fora da terra,

de noite, e dormiram entre bestas. Pois então, eu, ou

tu, ou alguém é mais bem nascido, ou tem melnor di-

gnidade, ou tem mais privilegio, que estas três pes-

soas ?

Grandes mercês me fez Deus e a Senhora Mãy em
achar âquellas horas porta aberta onde me recolher:

senão Ocava debaixo d'esscs arcos. Gala-te, paizinho,

que não sabes o que dizes.

Succedeu por este tempo que vindo o servo de Deus
da sua lida, uma noite por um sitio, a que chamavam
Malaporcos, ouviu em uma casa gente, que estava a

jogar, o que para o padre Almeida era a maior tenta-

ção.
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Observou onde era, e tanto que percebeu, subiu pela

escada, e achou a jogar nns moços caixeiros de alguns

mercadores da rua nova, que se estavam divertindo.

Tanto que chegou a elles, lhe tomou as cartas com
que jogavam, e os começou a reprehender d'aquelle vi-

cio, dizendo : Paisinhos, porque estaes aqui perdendo o

tempo? Porque não ides alli rezar o terço da Mãe de

Deus?
Os taes moços começaram a desculpar-se, dizendo jun-

tamente muitas palavras de zombaria e esrarneo. O
servo de Deus, porem, não se encommodava e exigia

que haviam alli de rezar o terço.

Vendo-se os moços apertados convieram em lhe fa-

zer a vontade, convidando-o cavilosamente e por mofa
para que em a noite seguinte viesse áquellas horas, que
estariam promptos para cantarem o terço á viola. Ac-

ceitou o padre muito depressa a condição, accrescen-

lando que não faltaria.

Em a noite seguinte, porem, inventaram um estrata-

gema diabólico para verem se podiam enganar o padre

e deitar a perder o credito de que elle gosava. Resol-

veram entre si estes moços ornar um d"aquelles com-
panheiros, que fosse mais conveniente, em irage vesti-

do de mulher para tentar sem duvida o servo de Deus,

que elles até então não conheciam por tal.

Vestido, e bem composto um destes mancebos em
forma e apparencia d'uma gentil dama, pelas horas que

o padre ajustara com elles, esperavam todos com muita

festa e alvoroço para verem o resultado. Tanto que o

sentiram na rua, se poz este transformado em mulher
n'aquella primeira casa, escondidos os mais em outra

interior, espreitando e vigiando o que resultava d'a-

quella representação.

Subiu o servo de Deus pela escada, e batendo na
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porta lh'a veia abrir aquella disfarçada dama ; e lanlo

que a viu, não tendo alli visto mulher em a ooile ante-

cedete. sabendo pelo contrario que alli moravam rapa-

zes solteiros, se assustou algum tanto pensando ter-se

enganado na escada.

Comtudo perguntou áquella figura: Que é d'uns pae-

sinbos, que aqui estavam hontem a estas horas? Porque

eu vinha para cantarmos o terço á viola, como ajusta-

mos.
Respondeu a figura: Que era verdade que alli esta-

vam DO outro dia; mas que tinham ido para fora. Que
se assentasse e esperasse, porque logo viriam.

E n'este tempo lhe foi pegando na capa, dizendo-lhe

algumas palavras amorosas, e que se fosse com ella pa-

ra outra casa interior, pois tinha que lhe fallar.

Tanto que o servo de Deus conheceu, não o que

aquillo era, mas a que se dirigia, immediatamente ti-

rou d'umas disciplinas da algibeira, e lhe pega por um
braço, começando-o a fustigar com toda a força, como
quem dava no diabo, e dizendo: O' mãesinha, visto que

fazes o oíTicio do diabo, e eu ando aqui lidando contra

elle com tanta fadiga, has de saber como elle defende

a quem o serve.

Fustigou-o com tanta força assim pela cara, como
pelo corpo, que foi muito preciso a fingida mulher gri-

lar muito depressa que lhe acudissem seus companhei-

ros. Mas já o não poderam livrar de que não fosse mui

bem servido pela invenção; que muito tempo trouxe os

vergões das disciplinas pelo rosto.

Indo n'uma occasião * João Simões, da rua das Ar-

1 Id. id. pag. 132.
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cas visitar ao servo de Deus, certo domingo, á sua ca-

sinha, este o convidou a que se assentasse.

Começou o amigo a perguntar ao padre por alguma

cousa de novidade.

Elle como a nada d'isto atlendía, nem Ibe dava as-

senso algum, lhe disse:

Que não sabia nada de novo, e que só queria saber

se se tinha resado o terço da Senhora na sua casa, ou

se havia alguma falta.

Mui satisfeito ficou o padre d*esta rasão, como quem
Qão linha outra cousa em que cuidasse.

Foi o amigo conversando, e queixando-se que aquella

semana linha sido muito seca e estéril de peixe, porque

Da Ribeira se não achava senão algum peixe secco. Res-

pondeu o servo de Deu6

;

Não houve esta semana peixe I Ora cala-te, paesinho:

não hajas medo, que esta semana, que vem, te falte.

Replicou o amigo dizendo: Haverá padre, mas será

para as communidades e conventos; porqi^e é para el-

ies; pois uma leva cinco, outra, seis mil réis de peixe,

e são muitos: por isso digo, que por muito que haja,

nada basta.

Tornou o servo de Deus a reformar mais a sua as-

severação, dizendo: Tu não tens fé, paesinho, na bon-

dade e providencia do nosso Deus? Pois por mais com-

munidades e conventos que haja, ainda que venham
quantas communidades ha em lodo o reino, não lemas

que falte peixe. E com elTeito foi tanto o peixe que ap-

pareceu. que muito d'elle apodreceu, por não haver

quem o comprasse.

Em certa rua, onde este varão fez muita assistência,

morava um clérigo prezado de letrado e contrapontista,

o qual. vendo a diligencia tão exacta que o varão de

Deus fazia com a gente, para que rezasse o terço de
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Nossa Senhora, se escandalisava muito d'esta acção íd-

digna por ventura do caracter sacerdotal.

Bramava, quando o via, até que certa noite, estando

a gente para aquelle santo exercicio junta, desceu pela

escada abaixo embrulhado no seu roupão, e começou a

grilar que aquelle clérigo era um idiota, que não sabia

o que dizia. Que cada um rezasse em sua casa pelas

suas contas, que era mais acceilo do que estarem alli

gritando nas ruas.

Nenhum dos que estavam presentes, se deu pelo que
este padre dizia.

N'este tempo se enfurecia aquelle mais, até que, co-

mo vio, que aquillo se não podia levar só de palavras,

intentou pegar em algum d'aquelles moços, e liral-fr

d'alli por força, pelejando e dizendo: Que fossem para

as suas lojas trabalhar.

Estando n'esta diligencia appareceu na rua o serva

de Deus. Entenderam todos que haveria alli alguma
grande contenda, por quanto o clérigo estava enfurecido.

Chegando o servo de Deus, segundo lhe chama seu

biographo, alli dispoz tudo, e deu ordem a que o terça

principiasse.

O clérigo deixou-se estar mui calado, em pé, no meio
da loja.

Reparou n'elle o servo de Deus, e lhe disse : Paesi-

nho, estás aqui, e não vaes rezar?

Este lhe respondeu somente, mas mui soberbo: Não
estou agora para isso.

E deitou a subir a escada mui enfadado.

Porém elle, (commenta o biographo) não a tornou a

descer, senão quando morto o trouxeram para a sepul-

tura. *

í Id., id., pag. 183.
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Estava-se preparando para ir á terra, mas antes dis-

so uma doença mui grave atirou com elle para a sepul-

tura.

Não soffreu o ardente coração do padre Almeida que,

havendo introduzido em todos os templos, oratórios,

tanto públicos como particulares, ruas e praças, o mo-
do e louvável costume de rezar o terço da Mãe de Deus
em voz alta, deixasse de o plantar também no princi-

palissimo oratório do Nosso Reino, isto é o Paço.

Fora com elTeito o padre ao paço pedir licença ao

raonarcha para ali introduzir a devoção do rosário, ao

que o rei annuira.

E immediatamenie o padre mandara pôr ali todos de

joelbos e todos obedeceram. *

E todos em voz alta rezaram o rosário, fazendo el-

rei também companhia.

E o padre tão repleto d'alegria ficou, que não poude
deixar de exclamar — que o Paço era um verdadeiro

céu aberto

!

Mas depois indo ali para rezar o terço, certo fidalgo,

acabada a reza, dissera para o padre:

Que elles fidalgos estavam com as gargantas seccas

de rezar, e que não tinham nada com que as mo-
lhar.

Que fosse o padre ali a qualquer parle molhar a sua,

se soubesse onde se vendia bom vinho.

A isto acudiu o padre : Paesinho, quereis uma pin-

guinha de vinho?

E a islo tirara a sua borracbinha que trazia no cinto,

debaixo da capa, borracbinha em que deitava a ração

de vinho, que se lhe dava no refeitório do convento

» Id., id., pag. 193.
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de S. Domingos em Lisboa, e lh'a offerecera mui con-

tente.

E um dos fldalgos pega n'ella com muito riso e ga-

lhofa, e a levou na mão por aquellas casas inleriores, e

depois lh'a veiu restituir.

Um amigo, porém, ficou mui triste, e chegou-se ao

padre dizendo

:

Padre, vossa mercê está doido?

Que conceito fará el-rei e esses cavalheiros da sua

capacidade?

Que hão de dizer?

Que foi tão atrevido um clérigo bêbedo entrar den-

tro no Paço sagrado, onde só entram pessoas graves esi-

zudas ?

Amanhã o deitam fora, e não farão caso algum do

que vossa mercê fez hontem, porque o hão de ler por

um homem de vinho.

Vá-se embora, que não quero a sua amisade !
*

Porém d'esta acção tão ridícula não resultou ao pa-

dre aquillo que o amigo lhe prognosticara, mas sim o

permittir el-rei ao padre António d'Almeida entrada fran-

ca no Paço, e que a elle fosse todas as vezes que o pa-

dre quizesse.

E com eíTeilo, segundo diz o biographo, lá foi va-

rias vezes para tratar da devoção do terço.

E depois de estabelecido o terço da Senhora no quar-

to d'el-rei, se preparou também para o pôr no quarto

da rainha, no que não achou dilUculdade alguma; antes

muito amparo e favor.

Achou, porém, o padre uma diíliculdade, pois que-

rendo dividir as senhoras que ali se achavam, em có-

1 Id., id., pag. 193.
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ros, como costumara, achara que aígumas d'ellas li-

nham suas repugnancias, porque estando n'aquella com-
mnnidade varias gerarchias de pessoas, umas mais su-

bidas e outras mais inferiores, não queriam aquellas en-

toar com eslas mutuamente.
Estabelecida a devoção do rosário em Lisboa inteira,

entrou a pensar em a estabelecer nos subúrbios, e para

tal tim se encaminhou para Alcântara e procurou o ca-

pellão das Necessidades para ali estabelecer uma tal

devoção, na qual pensava sempre, tanto de dia como
de noite.

Cerla fidalga mui beata pediu ao marido que lhe le-

vasse a casa aquelle padre que tanto cheirava a santi-

dade, e de quem tantas maravilhas se diziam.

O marido quiz fazer a vontade ã esposa, e chegando
á presença do padre lhe disse

:

Padre, eu venho aqui de mandado de minha mulher,

a senhora fulana, buscar a vossa mercê em esta carrua-

gem, porque muito o queria ver e fallar-lhe, porque lhe

dizem que é um santo.

O padre, porém, começou a escusar-se dizendo: Que
elle nada d'aquillo era, e só era um tambor da Senho-

ra Mãe de Deus.

O (idalgo, porém, instava e tornava a instar.

Mas n'este comenos apparece um moço de pe descal-

ço, e á queima roupa diz ao padre :

«Senhor Padre, vossa mercê sabe que já se perdeu

o terço dos Carapuceiros, que ha duas noites que se

Dão reza? *

* Id. id. 209. Por este tempo um cruzado novo (480 réis) era a

esmolla de quatro missas. Pag. 233.
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Âo ouvir o padre Almeida taes palavras fica como
doido.

Faz uma grande cortezia ao fidalgo, e sem lhe dizer

mais palavra deita a correr como doido para a rua dos

Garapuceiros, guiado pelo moço.

Era também muito inimigo do jogo. E como sabia

quaes as casas onde os homens se entregavam a um
tal passatempo, subia pela escada mui levemeute.fpara

não ser sentido, e chegando á meza pegava nas cartas

dizendo:

Como estaes aqui paesinhos tão socegados no servi-

ço do demónio?
E eis os baralhos deitados á rua.

Alguns diziam que jogar não era peccado, mas a isto

respondia o padre:

Pois tomaes desenfado com o demónio, e no seu ser-

viço?

Elle aqui está comvosco, e vos esta assistindo, sendo

vosso inimigo: e vós, crealuras de Deus, não traiais de

servir ao vosso creador, sendo racionaes, quando os ir-

racionaes, e ainda os insensiveis estão continuamente

servindo, como vemos, em um passarinho, e outros

mais animalejos, que, sendo creados para cantar, lá es-

tão cantando nos tempos, que se lhe determinou : e os

outros da mesma sorte obram, segundo aquillo para

que a natureza os destinou!

E vós, creados para louvar a Deus, não só o não fa-

zeis, mas o estaes offendendo, devendo-lhe tantas fine-

zas d'amor, que deu por nós a vida em uma cruzi

Estais Ipucos!

Não vedes que os judeus, depois de feita e executa-

da a morte de Christo, mal tão execrando, que até en-

tão se não tinha executado, nem se executará jamais,

se pozeram a jogar, como diz a Escriptura?
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Por este lempo eram os nichos e as cruzes, onde

se rezava o terço, immensos por Ioda a cidade.

E na segunda noite que o terço sahiu da rua da Pa-

daria, o acompanbaoQento, era formado por mais de

quinhentas pessoas, entre moças e velhas.

O mesmo fez segundariamente na rua das Arcas. Es-

tes iam em procissão para o Rocio, onde se mandaram
pôr as cruzes por um religioso franciscano.

Outra na Cuteleria, que também ia ao mesmo sitio

do campo do Curral: oiilra em Valverde, e ia a Santo

António dos Capuchos: outra no caminho da Madre de

Deus, que o servo de Deus estabeleceu: na Rua Nova,

outra :e outra na Confeitaria.

E, Gnalmente, muitas mais por esta cidade, topan-

do-se varias vezes umas com outras, indo ou vindo da

mesma parte.

E, quando o padre as viu ir chegando áquelle sitio,

se regalava, dizendo para os que iam:

Victor, Senhora Mãe de Deus: cá vem mais um ba-

talhão!

Fogo, fogo ao diabo.

E ao dizer taes palavras, entrava a gritar e a saltar

como um doido. ^

Passados tempos foi commuoicar a um amigo a ten-

ção que tinha de fundar uma irmandade de Via Sacra.

A isto acode o amigo

:

Padre, com que anda aqui?

Onde ha de fundar essa irmandade?
Que egreja tem para isso?

Calou-se o padre, e foi andando: mas d'ahi a pouco
recua, dizendo:

t íd. id. pag. 236.
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Paesinho? Sabes que já tenho egreja?

Graças a Deus, a sua Sautissima Mãe, e á Seuhora

Santa Thereza.

Folgo muito, accode o amigo, aonde é?

A's porias de Santa Gatharina, na egreja de Nossa

Senhora do Alecrim, d'onde se retirou o Santíssimo Sa-

cramento.

Esia ha de ser a cabeça da Via Sacra n'esla cidade,

que ha de permanecer.

Bastante tempo continuou a vir a este sitio do Bairro

Alto, para esta diligencia, até que passando um dia pela

porta d'esta ermida de N. Senhora do Alecrim fallou

ali com um homem devoto chamado António da Fon-

seca, que linha cuidado d'aquella egreja, dizendo-lhe:

Paisinho, tens aqui defronte da tua porta esta cruz

tão formosa sem custo algum?
Queres tu que principiemos aqui a Via Sacra, e d'aqui

iremos por outras partes, onde virmos algumas cruzes?

Respondeu este homem:
Padre eu aqui eslou. Se houver mais alguém que

queira ir, falle-lhe vossa mercê, que eu folgarei.

Disse que sim, e que no sabbado seguinte vinha.

Veio, e trouxe quantidade de gente, que, juntos com
elle, correram á Via Sacra, indo por aquellas partes,

onde havia já cruzes postas, sem haver ainda medido o

espaço d'ellas.

Como o padre Almeida viu que os ânimos estavam

fixos, e permanentes na devoção, disse áquelles devo-

tos que fallassem a alguma pessoa, que lesse os mys-

terios, por elle levar a cruz, e não poder.

E assim se conservou esta santa devoção por algum

tempo, até que o padre fallou a Pedro de Sousa Cas-

tello Branco, padroeiro e administrador da ermida da

Senhora do Alecrim, para que fosse servido dar-lbe li-
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cença para que n'aquella sua egreja se recolhesse áquel-

la cruz, e alguns lampeões para ali se fazer uma ir-

mandade de Via Sacra, que perlendia erigir.

O fidalgo Dão poz duvida alguma e disse

:

Que iraiaria d'aquelle negocio e convocasse o padre

a genle que quizesse para aquelle contracto se ajustar.

No dia seguinte foi logo ler com este seu amigo que
lhe punha as difficuldades dizendo

:

Que já faltara com o pae íidalgo, dono da ermida de
Nossa Senhora do Alecrim, que era um santinho, que
o tratara com muito agrado, dizendo-lhe estimava mui-

to a sua inclinação, que ali estava a dita egreja, que fat-

iasse ás pessoas que quizessem ser irmãos, para virem

um dia ajustar o contracto com as condições que fossem

justas.

Logo para o domingo seguinte convocou o servo de

Deus todas as pessoas que conheceu, e tanta foi a gente

que concorreu, que o adro da egreja da Encarnação e

toda aquella rua estavam cheias d'uma multidão de

povo.

Foi preciso dizer Pedro de Sousa de Castelbranco,

que d'aquelle povo se elegessem seis homens dos mais

capazes, para com estes se tratar este negocio.

E logo no domingo seguinte se fez mesa com todos

seus officiaes para se tratar do estabelecimento da no-

va irmandade.

Foi feita a primeira meza e conferencia d'esta nova

irmandade de Nossa Senhora do Alecrim e Via Sacra

no primeiro domingo de maio de 1613.

E estava esta ermida fundada em parte das casas de

Pedro de Sousa Castello Branco, padroeiro d'ella, por

ser fundação de D. Anna de Vilhena, mulher de Chris-

tovão Soares de Albergaria, vereador da Gamara de Lis-

boa.
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O diabo, porém, não queria qoe o templosinho se

erigisse, e permiltiu que viesse um escrivão intimar a

fidalga para que a obra não continuasse.

Havia porém naquella casa ema gallioba branca mui-

to domestica, a qual a referida fidalga sempre trazia

comsigo; e saltou a gallinba tão impetuosamente na ca-

ra do escrivão, e arranhou-o de tal modo, e o mordeu
com o bico, que elle se foi * sem fazer a diligencia, e

se continuou a obra sem haver mais quem a embara-

çasse.

Alcaoçou-se a licença do arcebispo de Lisboa D. Af-

fonso Furtado de Mendonça em 4 de maio do anno

4628.

E celebrou-se a primeira missa no dia 10 de maio

de 1642.

E a mesma fundadadora instituiu um morgado, de

que eram administradores seus descendentes com mis-

sa quotidiana n'esla ermida, e para o culto d'ella man-
dava nomear um ermitão, e tal ermida sérvio duas ve-

zos de freguezia, em quanto se não erigiu a egreja da

Encarnação.

No dia seguinte appareceu o padre Almeida com um
caderno de papel na mão e tinteiro, com alguns devo-

tos, que para isso convidava para syndicos que cobra-

vam as esmolas, que se davam; rogando a todos des-

sem os seus nomes para os alistar, sem lhes dizer ou-

tra cousa, se não se queriam ser irmãos da Via Sa-

cra?

E assim correu todas as ruas, principalmente de of-

ficiaes, que eram lambem os que mais frequentavam a

1 O biographo n'e3te logar nota erros ao aulhor do Santuário
Mariaono e o mesmo faz miis adiante. E o mesmo faz a pag.

266.
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devoção do terço, e em breve alistou innumeraveis pes-

soas, de sorte que depois foi necessário á irmandade
apartar e escolher os que pareceram convenientes.

Foram estes irmãos continuando todos os domingos
do anno com as suas conferencias e com o exercício do
terço da Senhora, entoado todas as tardes d'estes dias»

e com o da Via Sacra depois, para o que o padre des-

tinou logar ás cruzes das estações, e depois veiu um
rehgioso franciscano para as pôr, pois só assim se con-

seguiam as innumeraveis indulgências que tinha aquel-

íe exercício.

Pediram a certo velho que tinha voz enternecida, que
lesse os mysterios, o padre protector levava o Santo

Christo, e dizia as missas da capella, e as esmolas s6

d'uma vez passaram de duzentos mil réis, e todas as

vezes que o padre Almeida tocava a campainha, tremia

todo o inferno.

E depois os terços rezavara-se por toda a parte e to-

dos os sabbados á noite iam os terços a Santo António

dos Capuchos.

E o padre Almeida ia as vezes locando a sua cam-
painha, e levando atraz de si todos aquelles homens,

mulheres, rapazes e meninos que todos iam atraz d'el-

le, e ás vezes gritava o padre

:

Que bulha vaa lá nas portas do Purgatório! E a Mãe
6 o Filho como estão contentes! Victor, Paixão de Chris-

to I Victor, Senhora Mãe de Deus I
*

E o padre, tanto que sentia os ânimos promptos, e

que já tinham abraçado a devoção, passava a afervorar

e incitar a outros, e perguntava onde queriam ir cor-

rer as estações? Se era parte, onde não havia cruzes.

1 Id., id., pag, 273.
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davam logo ordem a que se fizessem, e feitas ellas ia

com um ou dois d'aquelles zeladores medir os passos,

e marcal-os com um giz, que levava comsigo. E no ou-

tro dia se mandava chamar um religioso franciscano, e

este as punha nos seus logares. Dava também logo or-

dem para que se fizessem alguns lampiões, conforme a

gente que para alli concorria com as suas esmolas.

Despostas estas cousas, no dia seguinte sahia já

aquella via sacra. E d'este modo fez e dispoz tadas as

mais. De sorte que era já tão vulgar este santo

exercicio no tempo d'este varão de Deus, que até

os meninos das ruas punham pelas paredes suas cruzes

pequeninas, e se ajuntavam, e imitavam o que viam na

gente crescida, levando também sua cruz e rezando,

como viam.

Tados os exercicios da Via Sacra eram feitos de noi-

te, porque dizia o servo de Deus, era mais conveniente

para os homens não terem pejo de serem conhecidos,

porque, ccmo o diabo andava raivoso, lá lhe havia de

suggerir, como podesse, seu bocado de vergonha, como
costuma nas boas obras dos homens para os esfriar, e

perderem a devoção. Só quiz o padre que o Via Sacra

do Alecrim fosse de dia, como cabeça das mais, onde
também podessem ir as mulheres, encommendando
muito a todos que perseverassem» e não retrocedessem.

No mesmo tempo tinha também summo cuidado no

Terço de Senhora, que se não faltasse a nenhum, e leve

essa gloria no espaço de sele annos pouco mais ou me-
nos, que assistiu n'esta terra, porque não viu, que ne-

nhum diminuisse.

Porem o padre estava velho, e muito doente. Foi co-

mo poude á presença d'el-Rei, e lhe dirigio as seguin-

tes palavras : Que elle queria de alguma sorte perpe-

tuar a devoção e methodo de rezar o terço da Senhora,
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e o de correr a Via Sacra n'esla cidade pelos muitos

proveitos que iralli resultavam aos chrislãos, e que,

como elle já estava para pouco pelos seus muitos acha-

ques, pretendia um beneficio para sua subsistência, e

que na sua falta ficaria a quem lhe succedesse na sua

incumbência, porque não queria gravar mais aos seus

paisinhos bemfeitores, que não lhe podiam dar o que
elle necessitava para o seu regimento.

Ouviu el-Rei o pedido e respondeu : Padre António,

eu lhe dera esse beneficio, mas não é capaz de o ser-

vir.

Acudiu o padre : Pois Pai Rei quer que eu morra ahi

ao pé d'alguma parede, á necessidade?

Então o monarcha respondeu : Eu lhe mando dar dois

tostões cada dia na minha cosinha.

E com effeito lh'os deram. Sua vida, porem, pouco

tempo durou, pois veiu a fallecer no dia 27 d'outubro

de 1719. Foi sepultado na egreja do convento de S. Do-

mingos dos padre pregadores, defronte do aliar da

Senhora do Rosário, como tinha disposto. Depois os

terços pelas ruas começaram em decadência. Todavia

alguma cousa se manteve por algum tempo.

A irmandade mais notável era a da rua do Alecrim,

que o biographo diz ser a cabeça de todas. A da Pada-

ria chegou a estar mui opulenta em paramentos n'uma

ermida de S. Sebastião, que com muita fervor e edifi-

cação de todos ia nos sabbados do anno ao sitio do

Campo do Curral, onde estavam as estações da Via Sa-

cra. Havia outra na Rua do Valverde n'uma ermida da

Ascensão de Christo. Outra em a ermida de Santa Joan-

na, junto ao Convento de Santa Martha, que ia ás esta-

ções do Campo do Curral.

E ainda outras no sitio da Madre de Deus, e em
mais partes todas fundadas pelo padre Almeida.
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E outras acabaram porque os paroehos não estiveram

para incomraodos, não recebendo emolumento algum.

Porem o lerço mais notável era o que em 1734 sa-

bia lodos os sabbados do convento da Esperança por

varias ruas desta cidade cantando a ladainha com mui-

ta edificação de todas as pessoas.

Pelo verão iam estes devotos, da meia noite por dian-

te, quarenta ou cincoenta pessoas em duas alas, embu-
çados nos seus capotes entoando a ladainba admiravel-

mente, e com muita sizudesa e quietação.

Pelo inverno iam das nove horas da noite por dian-

te, levando seis lampeóes, três de cada parle de uma
formosa cruz, e no meio um grande lampeão de mui-

tas luzes, que alumiavam toda a rua, por onde passa-

vam. Iam alé á egreja da Senhora da Penha de França, e

d'ahi voltavam outra vez pelas mesmas ruas.

E o auclor d'este livro pode asseverar que ainda co-

nheceu restos de taes devoções, sendo o que mais da-

va nas vislas o da egreja das Dores em Belém, da qual

os confrades sabindo cantavam pelas ruas de Belém e

Pedrouços o terço e pediam esmola para os pobres en-

fermos. E na egreja de Santa Anna, ha lambem uma
irmandade, em que entra um grande numero de mu-
lheres, com o íim de rezarem o terço no referido

templo, em que já as cinzas do grande Camões jaze-

ram por bastantes annos, se é que ainda nãojazemh..

Outro mystico, porém, que por aquelles tempos ri-

valisava em cheiro de santidade com o padre Almeida,

era o padre Balthazar da Encarnação, missionário apos-

tólico e fundador dos Monges do Senhor Jesus da Boa
Morie, * e natural de Serpa.

1 Vide : Vida e ultimas acções. Lisboa, Í7C0. Offlciaa de Igoa-

cio Nogueira Xisto.



565

Seguia lambem o oíTicio de sapateiro, e des»a occu-

pação viveu por algum tempo. Não deixava, porém, de

se entregar a vicios.

Chegou-the, porém, certo dia o arrependimento e foi

fazer penitencia para as covas sitas ao pé da villa de

Monte Mór o Novo, para se entregar aos exercicios pie-

dosos.

Por espaço de dez annos, que alli viveu, se Itie fo-

ram ajuntando alguns irmãos que seguiam também a

vida penitente, aos quaes elle foi congregando e exhor-

tando para proseguirem fervorosos na sua exemplari-

dade (segundo diz o andor da sua vida) e fabricando

suas toscas casinhas, alli passavam em continuos lou-

vores ao seu Creador, fazendo exercicios mui pios e de

votos, dando notável exemplo e edificação áquelles ha-

bitadores circumvisinhos. que caritativos concorriam

com suas esmollas para alimental-os, bem que o seu

mais usual mantimento eram hervas, alguns legumes,

ou pescado salgado.

Veiu pouco a pouco crescendo e augmentando-se com
o celestial auxilio aquella devota confraternidade, e inten-

tou formar alli uma congregação de monges reformados

para servirem de utilidade ás almas dos fieis e honra

e gloria de Deus.

E para isso tendo-se em primeiro logar applicado a

alguns estudos, embora contasse quarenta annos d'eda-

de, se ordeuou em padre.

E algum tempo depois, deixando seus congregados no

retiro, corre fervoroso varias cidades, logares e villas,

onde faz missão com grande espirito já nas egrejas, já

nas praças á vista d'innumeravel concurso, e immensi-

dade de gente do ambos os sexos, e não poucos se re-

colhem ás suas casas cheios de santo temor, contrictos

e edificados.
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Entra a fazer muitos exercidos de piedade e amor
de Deus, umas vezes pedindo pelas ruas para os po-

bres, e a seus hombros lhes leva sacos de pão ás suas

tiabitações e moradas, outras vazes vae soccorrer e con-

solar os enfermos e encarcerados.

Se é chamado, vae agonisar os moribundos, aos que

confessa, manda satisfeitos, e move para uma confissão

bem feita os que acha mal dispostos.

Trata com grande efílcacia e desvello de fundar o

convenlinho das Covas, e adquirindo a seu rogo quan-

tidade de esmollasde muitos bemfeilores,e bastantes ma-
teriaes de zello de alguns devotos, se levantou a fabri-

ca, e se foi fazendo a obra, erigindo-se uma egreja com
o titulo de Nossa Senhora do Castello.

Fizeram-se cellinhas, e mais commodos precisos para

o numero de vinte monges, que alli viveram recolhidos

e congregados. Ao sitio concorria muita gente.

Depois o padre Balthazar principiou outra fundação

maior e mais grandiosa, tomando por titulo da egreja

O Senhor Jesus da Boa Morte. O edificio, segundo diz

o auctor, era magnifico, o templo bem fabricado, a sa-

christia bonita, os dormitórios grandes, as casas primo-

rosas, os pateos bons, para cuja edificação se tiraram

grossissimas esmolas.

Hoje, porém, as construcções religiosas são prohibi-

das aos porluguezes, e a consequência é que de Portu-

gal para Lourdes e para La Salelte a corrente d'ouro

incessantemente para alli encaminhando-se é forte e pu-

jante. Em summa com prohibições, impensadas e que
bem examinadas, vão d'enconlro á liberdade, Portugal

tem tudo a perder, e nada a ganhar. Centenares d'es-

trangeiros, pertencentes a varias ordens religiosas, vi-

vem em Portugal, e virem á custa dos portuguezes, to-

davia andando de capa e batina, e corda á cinla. Taes
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distinclivos porém são prohibidos aos portuguezes e ás

porluguezas! Mas não lera duvida: as portugaezas sa-

bem em que paizes estrangeiros, e em que logares hão

de fazer suas proíissões...

Havendo innumeros conventos nos outros piizes, co-

mo na realidade havia, e sendo por exemplo os con-

ventos então prohibidos em Portugal, poderia D. Pedn
€m 1834, lançar mão d'aquellas sommas grandiosJs qie

arrancou dos frades?

Com certeza não, pois taes riquezas com tod?ajer-

teza teriam passado para a mão dos frades es'aJgei-

ros, e D. Pedro não leria em Portugal bensJe fra-

des para d'elles se aproveitar.

lia quem grite contra as ordens monaslica^Qi Por-

tugal? Ha e ha de sempre haver quem grite-^ntra as

ordens monásticas, e contra tudo por mais s^o e jus-

to que seja.

Os nossos governantes, porém, téem ohvf^o de se-

rem pensadores, e de não «e deixarem a'^'3r pelas

palavras ocas das turbas impensantes.

Tornemos, porém, ao padre Ballhasar^ Encarna-

ção.

Erigio também elle uma devota iroy^de, por ti-

tulo da Caridade, a qual andasse a ped'^'' ^^^^ a ci-

dade com o fim de serem soccorridas extremas ne-

cessidades dos pobrec famintos e dos^^^°^ desampa-

rados, encarcerados nos ferros d'el-r

Para isso edificou, á custa de grar ^smollas, uma
primorosa ermida, com asseiadas e'^sas pinturas,

bons entalhos, tendo grandiosa cape''^ ^^^^ estava a

imagem da Virgem, onde se ajuní^ ^^ devotos ir-

1 Id. id. pag. 10.
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mãos, e d'alli saiam em procissão cantando a oração do
padre nosso e da ave maria, e pedinda com umas al-

cofas pela cidade, e recolhendo esmolas para sustento

dos míseros encarcerados.

Mas estes monges e estas esmolas trazem-me á lem-

brança os primeiros tempos do Christianismo, tempos
iroximos d'aquelles em que uma Santa Maria Egypcia-
c> *,outr'ora grande peccadora, e depois, pelo seu ar-

re^eidimento, e por causa das penitencias a que se en-
tre^, uma d;is mais notáveis peccadoras convertidas,

e ácí',a da qual o conhecido poeta Leonel da Costa,
nalur de Santarém, escreveu um livro oulr'ora mui
lido, iquelles tempos em que as vidas dos santos eram
a leitu favorita dos portuguezes, e hoje ainda encontra-
dos na^stantes dos bibliomanos.

quelles inonges do Egypto

lando trabalhando estavam,

•ria e Martha imitavam,

^ue a Deus tinham no s"pirito,

í^im as mãos trabalhavam *

C^as mãos matando o vicio,

F^n de Martha officio

;

E ^'pirito com que viviam
^ U immenso, faziam
D6 'dalena exercício.

Df .^anto humilde e brando
Dizia ima^ que tinha

I^3^"''d'andorinha,
Que ^'orrendo e voando
E corr,

gj^jg ^ caminha.

2 Ha uma iroQ^T,
cl'esla santa Da egreja parochial de Lis-

boa, irmandade cOj^
^^ archeiros.
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Em islo dizer queria

Que impedir lhe não podia

O trabalbo e occupação

A santa contemplação,

Mas ambas fazia.

Alli com a bocca oravam,

E com as mãos trabalhavam,

Alli não entrava o vicio,

Que com o santo exercicio

Para sempre o desterravam.

Longe dos tratos mundanos.
Dos deshonestos perjuros,

Dos soberbos deshumanos,
Dos onzeneiros tyrannos,

Alli viviam seguros.

Era aquelle também o tempo do padre Santo Amaro,
que tão grandes cultos teve em Portugal, cultos hoje

quasi desconhecidos n'esie paiz. *

Este na quaresma depunha os hábitos, e vestia um
celicio que lhe cobria todo o corpo.

Comia duas vezes na semana ; o alimento era um
pouco de pão, o qual mais podia servir de tormento ao

gosto, do que de sustento ao corpo, porque, apenas era

mastigado na bocca, quando sem o receber, fora o ex-

pellia. Não tomava o repouso na cama de gesso e cal,

pois parecendo-lhe muito mimo, em pè o lisongeava, e

í Leonel da Costa : Conversão miraculosa da felice egypcia pe-

nitente Santa Maria. Lisboa, 177i, pag. 6o.
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S6 O corpo por desfallecido com o jejum, cilicio e dis-

ciplina se rendia a tanto trabalho, que o espirito o não
podia sustentar, sentado junto a uma parede, lhe dava

o descanso preciso.

Todavia os monges nem todos eram casmurros e íq-

traclaveis. E innumeras anedoctas lhe eram atlribui-

das.

Deu um ricasso certa quantidade de moedas ao beato

Gelasio, abbade, com a condição de que applicasse al-

gumas orações pelas almas dos defuntos.

O creado, que trouxera o dinheiro, e viu rezar o

psalmo, dizia enlre si que de boa vontade rezaria mil

vezes o de profundis, por outra tanta somma.
Quiz o beato emendar a pouca estimação das divinas

clausulas. Mandou vir balanças, escreveu o psalmo, poz

de uma parte o papel, e de outra todas as moedas, e

mostrou-lhe como as moedas não tinham pezo, á vista

de tal escriptura ; e que só esla devia pesar na estima-

ção e veneração da verdadeira fé.

Certo monge todas as vezes que ia rezar, era ataca-

do por um somno invencivel. Seus companheiros es-

candalisavam-se. E um d'elles que venerava o leigo,

pediu a Deus na oração, que lhe declarasse a causa d'a-

quelle somno. Viu immediatamente que o pobre frade

linha um demónio em figura de serpente enroscada na

garganta.

Entrava Santo Efrem na cidade d'Edessa, sua pátria.

Pediu a Deus lhe deparasse algum director, de quem
aprendesse seguros avisos. Encontrou logo uma mulher,

que na desenvoltura dava a conhecer sua má vida.

Empregou os olhos n'ella, e viu que a mulher Qxa-

mente o altendia.

Reprehendeu-a de tal escândalo no vestir e olhar.

Porem a mulher voltou o argumento, e disse-lhe com
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energia : Tu, ó desatento monge, deves reprehender-te

mais que a mim : pois devendo dar-me exemplo, e co-

Dbecer a tua fragilidade, te dilatas a olbar para uma
mulher profana. Fica advertido, e castiga a tua desat-

tenção. *

Dois frades rezavam o oíBcio divino com distracções

e pouco respeito-

Appareceu-lhe o demónio, fabricando um fedor into-

lerável. E, porque os frades com as mãos nos narizes,

abominavam o fedor, disse-ihes o demónio

:

— A tal oração, tal thuvibulo !

Ao beato Bernardo Calvonio, da Ordem de Cister,

bouve quem dissesse que a brancura de seus dentes

servia de ruina espiritual a alguns ouvintes das suas

pregações. E como estava para pregar no mesmo ins-

tante paga n'uma pedra, bate com ella nos dentes, aba-

la-os, arranca-os, e vai á egreja, e atira com elles á ca-

ra das suas ouvintes.

S. Cyrillo d'Alexandria conta-nos o seguinte apologo:

Encontrou-se um ralo com uma tartaruga, e disse-lhe

por zombaria : Irmãa, para onde caminhaes, e com
tanta pressa? Com tanta inquietação?

A tartaruga conhecendo a ironia respondeo

:

É verdade que caminho vagarosa, porque carregada

cam esta concha. Mas vou mui contente com o tal pe-

zo
;
porque n'elle tenho quem me defenda em muitos

acasos, e inimigos ; e não é necessário estar sempre
tremendo, ou andar em continues retiros de qualquer

contrariedade.

È pezo, mas defende-me dos teus dentes. Ando de-

vagar, mas com segurança.

1 Fr. Manoel Guilherme, religioso de S. Domiogos : Conselhei-

ro P'iel, Lisboa, 1727, vol. I pag. 92.
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O caminho do ceu e da virtude sim tem seus pezos

sim se anda n'elle com vagares e sem precepitação:

mas esses pezos e vagares são os que defendem do
grande inimigo no ultimo combale; e com a lembrança

do ultimo combale lodos os pezos e vagares são gosto-

sos e estimáveis.

A abbadessa Santa Adelhaide todas as vezes que ou-

via no coro alguma religiosa com a voz presa e rouca,

dava-lhe uma bofetada e restituia-se-lhe a voz perfeitis-

sima.

Certo individuo ordenou no seu testamento que seu

enterro fosse sem demonstração alguma fúnebre, antes

tudo alegre.

O féretro seria levado por doze donzellas vestidas de
verde a quem se daria o suíTiciente dote.

Nenhum religioso de habito preto. Todos os sacerdo-

tes cantando alleluia.

Muitas luzes e muitos instrumentos suaves e alegres.

Queria por este modo mostrar o testador quanlo estima-

va deixar um mundo tão cheio de perigos e enganos.

Certo cavalleiro nobre entrando em um convento da

Ordem de Cisler, perguntou ao abbade:

Como era possivel que homens, que elle conhecera

no século tratados com todo o regallo, vivessem na re-

ligião tão satisfeitos e sobre tudo incommodados com
as grosseiras eguarias da Communidade?

Respondeu-lhe o abbade que provinha isto de três

grãos de óptima pimenta, que se lançavam no prato.

E declarou-lhe que os três grãos eram — o muito vi-

giar de noite, o continuo trabalhar de dia, e o consi-

derarem qua não tinham outro remédio: ou comer
aquellas grosserias ou eslallar de fome.

A carmelita soror Anna da Trindade, quando via al-

guma religosa aíTlicta, ou com menos valor, dizia-lhe:
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Olá: alimpar o suor, e caminhar para diante!

Mandou um prelado cbamar para matinas á meia noite

a ura frade velbo, de quem não era muito amigo.

Respondeu o frade, que não podia obedecer ao re-

cado, porque se acbava molesto e quasi morrendo. Re-

plicou-lbe o prelado, e mandou-lbe que viesse de toda

a sorte.

Lançou o velbo a mão a uma vella, accendeu-a na

luz que tinha junlo á cama, e pondo-se na Sgura de
moribundo, cora a vella na mão, disse ao mensageiro:

Irmão, veja, diga ao padre prior que não posso obede-

cer-lbe, porque já morri I

E", porém, tempo de fallarmos ainda emparedadas e

dos mosteiros dúplices.

Frei Luiz de Sousa na sua Historia de S. Domingos,
e o auctor do Elucidário, e também vários outros es-

criptores fallaranos amplamente acerca de laes assum-
ptos.

Desde o século xii até o século xv se acham em Por-

tugal muitas emparedadas.

Eram mulheres varonis (diz Viterbo) que desenga-

nadas inteiramente do mundo se sepultavam mesmo em
vida n'uma estreita cella, cuja porta no mesmo ponto

da sua entrada se fechava com pedra e cal, e só por

morte da inclusa se abria pêra ser levada finalmente á

sepultura.

No logar da porta e ao tempo de a tapar ficava só

uma pequenina fresta, por onde se lhes ministrava o in-

dispensavelmente necessário para a vida, que poucas
vezes passava de pão e agua, recebiam o corpo de
Christo, e fallavam ao seu confessor unicamente no que
respeitava á sua consciência.

E de se fecharem entre paredes ou emparedando se,

se chamaram emparedadas.
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Havia-as em todo o reino. Só com licença dos bispos

se eximiam ás obrigações da missa, depois que esta foi

de preceito, e se arrojaram a uma tão horrorosa peni-

tãncia, mas em tudo livre e voluntária ; ou fosse para

expiar as culpas comettidas, ou fosse para conseguir

as altas recompensas da innocencia castigada.

Em Lamego havia uma no aono de 1246, como cons-

ta do testamento do bispo D. Pelagio, que lhe deixou

dois alqueires de pão : Mtdieri portae clausae duos mo-
dios.

No de 1288 havia ali mais do que uma; pois no seu

testamento diz o Porcionario da Sé de Lamego, Vicente

Martins: Inclusis de Lameco unam libram.

E o que mais é, dentro do claustro da Sé da mesma
cidade houve uma emparedada, por nome Margarida

Affonso, que falleceu no de 1419, deixando ao cabido

um cálix de prata sobredourado, e uma pequena bacia

também de prata, com obrigação de um responso dia-

riamente cantado no fim de vésperas. ^

Na cidade do Porto havia grande numero de Empa-
redadas, como as nomeia o chantre D. Vicente Domin-
gues nos seus testamentos de 1312 e 1316, nos quaes

lhes deixa seus particulares legados.

E nole-se que as emparedadas de S. Nicolau não fi-

cavam no sitio em que está o convento da Serra, e on-

de ao tempo residiam conegas regrantes de Santo Agos-

tinho, desde o tempo do bispo do Porto D. Pedro Ri-

baldis, mas ficavam na Ferraria de Cima, onde depois

esteve o Hospital da Senhora da Silva.

Do livro velho dos óbitos de Vizeu, a 5 de janeiro,

consta que no anno de 1313 falleceu n'aquella cidade

1 Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo: Elucidário, vol. I,
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Margarida Lourenço que deixou ao cabido seis soldos,

impostos na sua casa da Ribeira, que de uma parle con-

frontava com a Emparedada.
E esta, mui provavelmente, foi a contemplada em um

testamento de Masseiradão de 1307, na qual se acba

esta verba: Mando ás Confrarias de Viseu cinqui soldos

e d Emparedenada.
Pelo testamento de Fernão Gil, thesoureiro da Guar-

da em 1299, consta que junto áquella cidade bavia duas

mulheres emparedadas, uma no logar e santuário de

Mirleu; e a outra junto á Senhora do Templo, pois diz,

Item : áá Emparedada de Mirleu um meio mr. item áá

do Sempre e meio mr.

No testamento celebre de D. fr. João Martins, bispo

d'esta cidade no anno de 1302, ainda se faz menção
d'eslas emparedadas a que então dá o nome de Inclu-

sas.

É' pois innegavel a existencio das emparedadas ém
Portugal, e davam ellas assumpto para um livro de ra-

soavel formato.

Fosse, porém, o recopilador quem fosse, elle jamais

fallaria aquella divina linguagem do grande fr. Luiz de

Souza, que tanto disse também acerca das empareda-

das.

E accrescenta que a S. fr. Gil, de quem já se fallou

se deve attribuirem Santarém a causa originaria do pri-

meiro encerramento de virtuosas donzellas e de outras

mulheres, que deixando o mundo se determinaram a

seguir o Divino Esposo, em uma vida quanto ao corpo

penosissima, mas para o espirito verdadeiramente an-

gélica. *

^ Historia de S. Domingos, liv, V, Cap. 20.
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E diz um oulro que aos raptos e extasis do padre S.

fr. Gil se deve o ter seguido a vida de emparedada uma
dona virtuosa, por nome Elvira Duranda.

Porque fazendo reflexão no que vira n'aquelle Santo

foi logo assentando comsigo levantar o espirito a um
género de vida mais alto e mais perfeito que o que até

então seguira.

Faltava, na então villa de Santarém, mosteiro, e re-

solveu-se a fazer um mosteiro, só por si.

Recolheu-se ou sepultouse em uma estreita casinha

térrea, onde dapois foi o mosteiro da Trindade, sem
mais entrada, nem porta, nem janella que uma peque-

na fresta ou seteira para luz, e para receber a comida

que lhe vinha de fora, e a seu tempo os Sacramentos

da Egreja.

A esta animosa mulher foram imitando outras e cres-

cendo o numero vieram a dar principio ao mosteiro,

q^ie chamamos das donas da Ordem de S. Domin-

gos.

E os elogios dados por S. fr. Gil a um tal viver es-

pertaram santa inveja em muitas donzellas nobres, e

compudgiram outras mulheres para se determinarem a

semilhante empreza. *

Começaram duas, seguiram outras, e a pouco e pou-

co mais, fazendo suas cellinhas separadas e cada uma
de per si.

Traziam todas o habito de S. Domingos, á imitação

de Elvira Duranda, como fora a primeira n'aquelle gé-

nero de vida.

E por sua conta acudiam os frades dominicanos a

todas com a administração dos Sacramentos.

Historia áe S. Domingos, Llv. V, Cap. 20.
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D'aqui nasceu enlâo dar-lhes o povo o nome de frei-

ras de S. Domingos, não tendo, porém, d'este Santo

mais que a piedade, com que o santo fr. Gil e seus fra-

des por sua ordem lhes assistiam: e a devoção e habito

queellas voluntariamente usavam.
E foram as reclusas em tanto crescimento que che-

garam as cellinhas a formar uma boa rua, e eram em
numero de quasi vinte.

E esla se estendia da ermida da Trindade contra o
convento de S. Francisco.

Nos primeiros tempos eram estimadas de toda a ter-

ra, e de todos os religiosos bem vistas, como gente

santa, e que na verdade o era, no dizer de fr. Luiz de
Souza.

Correndo, porém, o tempo começaram os padres

menores, que por este tempo eram vindos a Santarém
a fundar no sitio que depois tiveram, e a haver por pe-

sada a visinhança.

Porque, imaginando d'anles, que como aquelle géne-

ro de religião fora principiado sem fundamento, assim

cahiria brevemente por si, viam agora que levava ca-

minho de se perpetuar.

Era a razão que as que falleciam deixavam as cellas

a parentas ou amigas, que logo as enchiam.

E não faltava quem de novo edificasse outras cellas.

E sentiam os frades praniar-lhes em suas portas um
mosteiro (que por tal o haviam jáj de mulheres.

Fizeram primeiro requerimento aos frades de S. Do-

mingos, pedindo-lhes que, pois aquellas mulheres eram

já tanto em numero, que faziam um bom mosteiro, e

traziam o habito de S. Domingos, e se davam por frei-

ras suas no veslido, na obediência e no governo, qui-

zessem tirai as da visinhança do convento alheio, e pas-

sal-as para junto de si.

VOLUME III 37
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Defendeu-se o prior dominicano com a verdade, di-

zendo que as chamadas freiras, sendo como eram em-
paredadas, lhe não pertenciam a elle, nem â sua ordem
em nada. Porque no temporal era cada uma senhora de

si; e só no espiritual lhes acudia, como estava obriga-

do a todas as mais pessoas d'aquella villa quando o bus-

cavam. E, se o fazia com mais promplidão, não era res-

peito do habito, pois esse tomado por eleição própria,

e não dado por prelado da Ordem, pouca obrigação lhe

punha : senão por ser gente que procedia com grande

exemplo de virtude, e muitas d'ellas eram do melhor

da vida; e uma cousa e outra as fazia não só dignas de
favor, mas também de veneração. E pela mesma rasão fi-

cavam elles padres menores, obrigados a não as inquietar.

Não se deram elles por satisfeitos de resposta ião

justificada, e puzeram logo o negocio em praça, e em
litigio, requerendo juntamente ás emparedadas para des-

pejarem o sitio.

O litigio continuou, e com o decorrer do tempo vie-

ram a fundar um convento, ao qual se chamava as Do-

nas (contracção de Dominas) de Santarém.

Acerca das emparedadas nos falia lambem o auctor

dos cónegos regrantes de Santo Agostinho, a pag. 57G
do segundo volume, e ainda vários outros escripto-

res. Mas como ainda bastante ha que dizer acerca d'ou-

tros assumptos, aqui poremos ponto final acerca das

emparedadas.

E' mister, porém, dizer alguma cousa acerca dos

mosteiros dúplices, os quaes foram anteriores ás casas

ou prisões das emparedadas.

Em Leça do Balio, segundo o que assevera uma me-
moria estampada no Porto houve frades e freiras ao mes-

mo tempo, e aos conventos que serviam para as pessoas

de dilTerentes séculos chamavam dúplices.
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O auctor do Elucidário, porém, accrescenla: «Houve
muilos em Portugal. Rias ninguém se persuada, que,

não havendo tanta malicia n'aquelle tempo, o coro, egre-

ja, e ollicinas eram communs aos monges e monjas.

Pelo contrario: grossas e altas paredes separavam até

mesmo da vista as duas famílias, que, se algumas ve-

zes não tinham mais superior que um abbade ou abba-

dessa, ordinariamente cada uma das communidades li-

nha seu chefe, e na egreja ou oratório das monjas só os

que serviam no altar, ou conferiam os sacramentos,

eram permittidos, não se concedendo jamais ás monjas

o entrar na egreja e mosteiro dos monges.

O que, porem, se não podia evitar, era que os mon-
ges e frades deixassem de travar luctas e questiúncu-

las uns com os outros, fosse porque fosse.

Querendo a rainha D. Tareja, filha d'el-Rei D. San-

cho I que os monges benedictinos largassem o mostei-

ro de Lorvão, para n'elle se recolherem monjas de Cis-

ter, mandou el-rei para este fim chamar o abbade,

o qual, propondo o negocio aos seus monges, tive-

ram lodos animo e valor para não deíTerir á vonta-

de real.

Sabendo el-rei a resolução dos monges e tendo por

menoscabo da sua auctoridade não lhe largarem o mos-

teiro, procurou levar o negocio por justiça. E para isso

se deu ordem, que D. Pedro, bispo de Coimbra, a quem
os monges estavam sugeitos, desse sentença contra elles

julgando que por culpas suas mereciam ser expulsos

do mosteiro ; e que a rainha D. Thereza entrasse de

posse d'elle, como com eíTeito entrou, véspera do Na-

tal do anno de 1200.

Alguns dos monges, porem, foram a Roma represen-

tar sua causa ao papa lonocencio III, o qual, depois de

haver commeltido o conhecimento d'ella ao arcebispo
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de S. Tbiago, mandou que a rainha pagasse as custas

da demanda, e que os monges fossem restituídos.

Elles, porem, se contentaram com 500 cruzados que

a rainha lhes pagou de custas.

Em uma carta de composição enlre el-Rei D. Aífonso

III e a Ordem de S. Thiago sobre doações de terras, e

padroados do Algarve, passada por juizes compromis-

sarios em Lisboa, a 7 de Janeiro de 1272, se diz :

Et denl domino Regi litleras donalionis et privilegium

domini Papae, quod habent super praedictis locis.j>

t^. Mas ahl amigo leitor, quem se poderá jamais gabar

d'escrever uma historia completa de tudo quanto se de-

ve dizer, acerca dos frades?

Prometlêra o frade Fernando Sueiro, religioso de S.

Domingos e pregador de D. João IV, fazer com os seus

votos e influencia, com que sahisse prior do convento

de S. Domingos em Lisboa o padre António de Lima, ir-

mão do visconde da Carreira, o qual o presenteou bas-

tante. ^

1 Seria cousa immensa e supérflua produzir aqui (diz Amaral)
um catalogo das doações, que os nossos primeiros reis (além dos

vassalloá ricos) fizeram ás egrejas e mosteiros.

As chronicas, tanto dos Beis, como das Ordens Regulares, es-

pecialmente dos Bentos, Bernardos, Cónegos Regrantes e das or-

dens militares estão cheias d'ellas.

Paliando um dos chronistas mais instruídos em a nossa his-

toria (fr. António Brandão, Monarchia Lujiiana. parte IV, Livro

XIV, cap. 16), da doação que el-rei D. Sancho II fez da villa de

Arronchas, logo que a ganhou, ao mosteiro de Sana Cruz accres-

centa :

"Conforme ao costume d'aquelle tempo, faziase doação das

terras; tanto que se ganhavam, às Ordens militares ou a mostei-

ro e egreja notável.»

Em 21 de julho de 1110 confirmou o conde D. Henrique esua
mulher ao prior D. Theotooio e seus clérigos, que viviam na Sé
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Chegado o tempo da eleição, fallou, e deu isto ensejo

para que fr. Thoraaz Arantia llie escrevesse na porta da

cella a seguinte quadra

:

Aqui n'esla cella mora,

No dormilorio de cima.

Quem ctiupou o sumo á Lima,

E deitou as cascas fora.

Á celebre freira e poetisa soror Violante do Ceo, re-

citou certo doutor uns versos, em que a denominava—
VIOLA, FLOR e INSTRUMENTO.

Apenas íindou a recitação de taes versos, eis a cele-

bre poetiza a responder com o seguinte improviso

:

de Vizeu. o couto que D. Fernando de Leão lhes liavia concedi-

do, onde lhes diz :

lia ut Dullu3 homo habeat poteslatein, ne que lifentiam super
illo9 homines, qui ibi popuiaverint, aui populanturmitiendi, ne-

que raovendi, neque alio ceni^u, quod Regali duminio convenit,

omnino ab ei3 ioquirat, etc

Do livro do lombo velho d'aquella egreja, o transcreveu o au-

cior do Elucidário.

No eouio que os mesmos soberanos concederam á Sé de Bra-
ga em 1112 lh'o dão cum víllis el hotnioibuà nobis debita ser-

viiia persolventibus. . . atque concedimus, ut quid quid líegali

Fisco villae et homines hactenus persolverunt, ab hac pra^senti

die demceps vobis D. Mauriíius Brachar. Archiepiscopo vejtris-

que succe.^sorlbus. . . et Clericis ibi commorautibus reddant at-

que persolvant.

No foral que a raiQha D. Thereza deu em 1123 aos de Vizeu,
diz entr»^ outras cousas :

Clerici qui in civiíaie moraverint, eadem modo habeanl suas
heredilales per suum clerieaium, sicui et milites per suam mili-

tiam.
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Contradizer um doutor

Bem sei que é temeridade,

Porem, com uma verdade

Quero pagar um louvor.

Nem ÍDStrumento nem flor

Sou : porem, se a posso ser

Ninguém trate d'emprehender

O que não pode alcançar,

Pois nenhum me ba de locar,

Pois nenhum me ha de colher.

D. Francisco Manoel de Mello traz a pag. 127 da sua

Carta de Guia de Curador a seguinte passagem, e bem
curiosa :

«Umas (mulheres) ha que chamam madres, que se

Em- 1125 fez a mesma rainha doação do mosteiro de Azere
(enião chamado Azai') à Sé de Tay.
Em 27 de maio de 1128 fez D. AíTonso Heariques à caihedrai

de Braga a graode doação em que diz :

Ecclesiae Regales, quae suni paroehiales, sint sub manu poa-
lifiei?, et Dulius laicus in eis habeat potestalera. Monasteria Re-
galia dent tibi tanlum quantum dederuni praedeeessoribus tuis.

losuper et iam dono. . . in Guria mea iotum|iilud, nuod ad Cleri-

caleofliciam pertinet, se. Caoellaniam el Scribaniam et cetera

omoia quae ad Ponlifices curarn periinent.

E o que mais é, lhe con-ede a merco de mneda, sicul avus
meus Alfonsus dedit adjuiorium ad Ecciesiam S. Jacobi facien-

dam, simili modo do atque concedo Saneie Maria Bracharensi
njonetam, uode fabriceiur Eeclesia.

Em 1132 coutou o mesmo soberano o mosteiro d'Arouea, di-

zendo na sua caria :

Facio Cauium illum lali modo, ut omnem rem iilam, quae ad
Regem pertinet, calumnia, karriielura, foísadariam regalengura
dimitto, et dono, ut illis, qui habitaverint in Monasierium illum

habeant semper faeiendi quae voluerint.

Em 4 de fevereiro de 1133 fez o mesrao rei doação e coofir-
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prezam de dizer cousas em segredo — se se casará, se

terão filhos, se será o marido governador de tal parte,

se ficarão viuvas cedo.

Benzem enfermos, vão a Santo André, gastam rolos

com seus nós lodo o anno, e affirmam que a alma do
parente não esteve mais que três dias no Purgatório.

Guardar de tudo isto, como do próprio inferno, exclama

D. Francisco Manoel de Mello.

No tempo de D. Filippe II uma freira hespanhola por

nome Catliarina Erauso, fugiu do convento, vestiu-se de

homem, e serviu como grumete nos navios, que viajavam

para a América.

Desertou, e, depois de muitas aventuras, alistou-se

no exercito de terra, onde se distinguiu na guerra con-

tra os índios, e onde chegou ao posto d'alferes.

mação do couto Sancti Antonini in monte Barfluto à egreja de
Braga^ quando lhe largou expressamente regalia fiscalia el ser-

vilia.

Em lliO fez uma ampla doação a D. Raymundo procurador
dos santos pobres de Jerusalém, e a D. Ayres, prior dos frades,

d-i Portugal e Galiza, em que exime de todos os encargos, direi-

tos ei portagens todos os seus bens presentes e futuros. Ó qual
privilr-gio confirmou á iisiancia do mesmo D. Raymundo, mes-
tre do venerável templo de Jerusalém e do prior Pelagiu,

Em o de fevereiro de 1111 píssou o mesmo rei carta de cou-
to ao mosteiro de Villa Nova de Muhia; em que diz :

Habeant predictum monasterium. . . quantum ego ibi habeo;
et ad regiam pertinet pulestatem.

Em 12 do mesmo mez e anno passou carta semilhante ao
mosteiro de Villa Boa do Bispo, e em 16 d'abril do mesmo anno
outra ao mosteiro das R^^ligiosis de Paderne.
Em 30 d'abril de 1130 confirmou o mesmo rei com sua mu-

lher ao bispo de Vizeu D. Odorio, e seu cabido lodos os seus
ben«.

Em 1157 passou carta de grandes privilégios à Ordem dos
Templários.
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Retirou-se do serviço, em consequência de ferimen-

tos que recebeu n'um duello, e foi n'essa occasião que
se descobriu o sexo.

Voltando á Europa teve uma pensão que lhe mandou
dar o rei de Hespanha.

Em 1866 ainda a procissão de Corpo de Deus na vil-

la de Monção nos trazia á lembrança as costumeiras de
outro tempo n'uma lai procissão.

O campo da feira logo de manhã cedo eslava cheio de
povo das freguezias próximas, mas especialmente de

gallegos. Logo que termina a fnncção da egreja, que
sempre se faz com a possível pompa, sae a procis-

são.

Na frente vae a musica, que se compõe d'uma gaita

de folies, um tambor e um bumbo.

Nà doação qup a Infanta D. Sancha, filtia do conde D. Henri-

que, fez à egreja de Villa JSova das Infama?, diz

:

Concedo potestati Abbali istius Ecclesiae et suis hominibus,

quod non peclet vocem, nec calupniann, nec lueluosam, in ter-

mino suo, SC. Ecclesia, ei etiam mando quod pignoret perse Ab-
bas, sicut maiordomus alicujus terre.

Et si forte conquistus se aggravaverit, mando quod respondeat

sibi coram vicário terrae.

Tinha a data de 21 de janeiro de H62, e existia no Cartório

do Mosteiro de Pombeiro.
Na escriptura de demissão, que o Bispo de Lamego fez da egre-

ja e couto de Sabredas em março de llfii diz que em compen-
sação lhe deu el rei D. AíTuuso dois casaes, em Villa de Rei e ac-

creseenta :

Et haec duo casalia Rex absolvit ab omni debito fiscali, se.

cabdali, calumpnia, você cariíeli, et ab omni debito Hegio.

Na doação do couto da barra, que o mesmo rei fez ao mostei-

ro de Ceiça em 1175, declara que lhe dá e concede tudo o que
ad Regale jus pertinet, hereditatem scilicet, et vocem et calum-
pniam.
No foral de Viseu, dado por D. Sancho I, no anno de 1187 diz:
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Segue-se-lhe a colossal figura de S. Chrislovão, que

é levada por seis barqueiros.

DesGlam depois algumas corporações, e, apoz, um
boi, a que chamam boi bento, com as ponlas doiradas,

e o corpo coberto com um manto de damasco, guarne-

cido de oiro. Atraz segue o carro das hervas, que é

dado pelos marchantes,

O carro é toio coberto de buxo e flores, e dentro

vão meninos vestidos de branco com enfeites e fitas ver-

melhas, cantando psalmos.

Segue a Ordem Terceira, o clero e o pallio. Depois

vem S. George.

Representa a este santo um ferrador da mesma villa,

que depois de se cenfessar e commungar, vae receber á

camará 2^i250 réis.

Militis et Clerici qui in veteri Civiíale de Vií>eu casas habue-
rint, possideant eas sine regali facienda... Clerici Saneiae Ma-
riae habeant suas hereditaies, atque suos Honores, sicut milites

de Viíeu eas melius habueriot.

Na doação que este rei fez do ca«tello de Abenemãci ao mos-
teiro d'Alcobaça, diz que !h'o dá ab orani regali exacliont' libe-

rum.
Na doação que fez de Mafra ao bispo de Silves D. Nicolau em

dezembro de 1189, diz que lh'a dá cum universis, quae ad jus

nostrum pertinent.

Na doação que o mesmo rei fez da Albergaria de Trinces a

Pedro da Conceição, eremita de Cintra, em julho de 1192 lhe diz:

Habeas tu, et post te quo cumque volueris virosreligioois, qui

semper in eis habitent... prefata loca, ... libera, integra, et ab
o^ni Regia et Ecciesiastica exactioue immuaia ab hac die us
i|ue in perpeiuum.
Aos privilégios que o mosteiro de Ceiça jà linha pelo couto

da barra, aecrescenlou o mesmo rei D. Sancho I em março de
1211 o seguinte :

Qui modo ibi moranlur... Monaslerio jura illa persolv ant,

quae ucbis persohere solebant.
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Na procissão vae com capacete na cabeça, saia de

malha, grevas de aço, lança e espada, montado em um
fogoso cavallo.

Acompanha-o até que se metle na rua do Castello, e

ahi volta para traz, esporeia o cavallo, e, derrubando

gente para a direita, e para a esquerda, entra no cam-

po da Feira em procura da Santa Coca para travar o

combale com ella.

A tal Coca é um monstro em figura de dragão.

E' de arcos, cobertos com lona, e rodas por baixo,

sobre as quaes marcha e contramarcha.

Tem azas, pontas, e uma grande cauda retorcida.

A bocca é de molas, e, para que se abra e feche,

atam-lhe uma corda, pela qual pucham atraz os homens
que fazem andar o dragão para melter medo ao cavallo.

Nó foral de Penamacor dado era 1195 se diz :

Clerici de Penamacor sini liberi ab orani fisco laicali et ha-

beant honorem, et hereditates sicut milites.

Nem só 03 soberanos davam às egrejas e mosteiros os bens

com aquellas isempções: os mesmos particulares que os possuíam
com ellas, assim os transmiltiam nas suas doaçôt^s|

Soeiro Mendes que em 23 de novembro de 1097 havia recebi-

do do conde D. Henrique uma amplissima doação e ii'ahi a qua-
tro mezes a passou ao mosteiro de Saoto Thyrso cum cuoctis

vectigalibus, calumniis omnibus et servitíis regalibus, negotiis

totis. sicut iraperabant ibi Domnis ipsis Regibus nosiris... cum
totas fossadeiras, et caracteres,

No cartório de Moreira havia uma escriptura original de con-

tracto entre o mosteiro e Mendo Gonsalves com sua mulher em
1150, na qual estes dizem acerca de certa herdade ;

Ego et uxor mea habeamus ipsa hereditate in vila nostra lí-

ber sine ulla calumnia, nisi de ipso Monasterio, et post obitum
noslruni veniat ad ipso Monasierío líber integre sine alio Sénior.

Outro siiiiilhante contracto do anno de 1170 se acha no mes-
mo cartório, só com a dííTerença de ser o mosteiro, quem fazia

a doaç<ão aos particulares, e diz:
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Esta lucla de S. George com a Sanla Coca é o encan-
to do povo.

Depois de muitos assaltos S, George sempre conse-

gue trespassar o costado do monstro. E, praticado este

feilo, recolhe-se.

Em seguida dirigem-se os habitantes de Monção em
grande numero para Salvaterra de Galliza, onde passara

em folguedos o resto do dia.

Mas que não nos admiremos do que se passava em
Portugal, pelo que dizia respeito a esta procissão. O
leitor, se quizer ver o que por uma tal occasião se pra-

ticava em Koma, veja o volume terceiro das Cartas acer-

ca da Itália por Dupaty, pag. i2.

Os cónegos de S. João de Lyão (na França) eram
obrigados a adduzirem grandes provas de nobreza para

Et sedeat quilos de tolas câlumnias, et lotos sarvitios et por-
tadigos.

A' abbadessa de Paderne deu elrei D. AÍTonso leoa 1161 jau-

lamente com o couto e jurisdicção cível.

Na ampliação que eljei D. AÍToiíso II fez em 5 de junho de
de 1218 da doaíjão que seu avô em 1176 fez de todas as terras

do Tojal ao mosteiro de S. Vicente, e tem entre outras clausulas.

Concedimus etiam vobis, quid faciatis ia eadem populatione

usque ad numerum cenlum virorum vicinorum, de quibus in

eadem habiiantibus cum omni jure Regali vobis ei praedieio mo-
nasterio concedimus omnem jurisdictionem civilem et crimina-

lem, salvo homicídio rauso, ot stercore in ore, et in his tribus

habeatis illud jus, sicul semper hab uisles a tempore primo do-

nationis sub certo modo.
Na doação que ei-rei D. Fernando fez do logar da Povoa de

Paredes, do lermo de Leiria ao mosteiro d'Alcobaça lh'o dá
«com todos 03 direitos e jurisdicção eivei e criminal, (|ue eu hei

(diz el-rei) e de direito devo haver... reservamos tão somente
para mim, que eu haja em aquelle logar aquella perdição e cor-

recção e poderio que hei nos outros logares d'esse ja sobredito

Couto.»
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serem recebidos e qualificados— cónegos e condes de

Leão.

Estribados n'isto perlendiam elles que, como verda-

deiros genlis homens, não fossem obrigados a dobrar

o joelbo na egreja ao tempo da saudação da hóstia.

A universidade de Sarbonna condemnou esta prelen-

ção como arrogante, impia e escandalosa.

Appellaram os cónegos para o conselho, visto que

não concediam á universidade de Sarbonna jurisdicção

sobre o capitulo e concelho.

E eífectivamente o conselho, por deliberação de 23
d'agosto de 1555 retirou-lhe a censura, e deu áquelles

padres orgulhosos o direito de se não humilharem em
presença d'aquelle, perante quem se curvam os reis da

terra.

Quf se deviam livrar d'aquella censura, logo que cliegassem

ao tribunal da peoitencia.

Usavam para este fim d'uma esperteza.

Abriam a porta da egreja, iam depois como inadvertidamente

mostrando as curioí»idades do edifício.

E, quando ja tinham panetrado no que era clausura, davam-
se por apercebidos da inadvertência, mas ajuntavam immediata-
mente.

«Já que o mal esiá feito, vejamos o resto.

Não ficaram assim as mulheres privadas do prarerd'examinar
o convento, talvez único na sua espécie.

Por carta de 8 d'ouiubro de 129tí confirmou el rei D. Aflonso

III ao mosteiro de Villa Cova das Donas, comarca da Feira da
Ordem de S. Bento, a jurií^dicção mandando que a abbadessa
ponha juiz, que julgue os feitos eiveis do seu Couto, e que d'el-

ie appellem para a abbadessa ou seu ouvidor, e d'ellei aggravem
para el-rei.

Ao mosteiro de S Miguel de Bostello, bispado do Porto favo-

receram el-rei D. AlTonso II( e D. AÍTonso IV, demarcando-lhe
couto e largandolhe toda a jurisdicção eivei, e dando-lbe poder
para pôr nelie juiz, que sirva um, dois e três anãos, ou quan-
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Diz madame de Pompadour que uma das boas cou-

sas que tinbam feito os jesuítas fora o trazerem quioa

do Peru.

O poeta portuguez, natural de Moncorvo, Francisco

Botelho de iMoraes e Vascoecellos, compoz um poema
épico, merecedor d'algum apreço, com o titulo de ^4/-

phonso.

O rei, sempre prompto a animar os escriptores, fez-

Ihe mercê d'um babito de Christo, dandolhe a insignia

ou medalha, e licença para, de prompto, poder usar

d'ella.

Passado algum tempo apresentou-se o poeta na pre-

sença do rei sem o habito.

Agastou se o monarcha, e perguntou enfadado ao

poeta. Que linha elle feito do habito?

tos o abbade quizesse, dandolhe juramento que fizesse justiça

ás parles.

O mosteiro de Santa M.iria de Ferreira, no bispado de Vizea,

tinha metade da jurisdicçào ou regalia de pòr officiaes de justi-

ça n'aqueila villa pertenoendo-lhe a nomeação seis mezes, e os

outros seis ao senhor da terra.

Ao mosteiro de S. Christovão de Rio Tinto, bispado do Porto,

ã quem D. AÍTonso IV fez jurisdicçào, dizendo que a abbadessa
dé juramento ao juiz para ouvirieiíos eiveis: e, se cumprir à
parte appellar da sentença, seja para a mesma, e d'elia possa ir

por aggravo a el-rei.

Ao mosteiro de Refoios foi concedido que o seu prior apre-

sentasse todos os annos um juiz, que julgasse todos os feitos ei-

veis dos moradores do seu couto, e pozesse meirinho para pren-

der os criminosos e penhorar.
Porcaria passada em Guimarães, em agosto de 120i concedeu

D. Sanciío I ao bispo de Lisboa D Soeiro enlre outras cousas o

poder de pôr almotacel, e que os do seu termo, andando fora da
cidade não possam ser vexados pelas justiças reaes, e que era

nenhum se possa fazer penhora, sem primeiro ser citado, e se

apresentar diante do corregedor e justiças.
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tNão o trago, real Senhor, porque me lembro que
Jesus Chrislo, sendo um Deus, Poderoso e Omnipoten-
te, quando lhe puzeram uma cruz ás cosias, necessitou

d'um cyreneu, que lha ajudasse a levar: e como pode-

rei eu com ella, sendo um fraco mortal, e um miserá-

vel peccador?

O monarcha reflectio por um instante, e respondeu-
Ihe: Bem está; tereis também o vosso cyreneu? E con-

cedeu-lhe uma pensão vilalicia.

Certo religioso pregando de S. João Baptista no con-

vento da Castanheira, tomou por assumpto o provar que,

se os outros santos o foram por seus passos contados,

S. João Baptista fora santo de carreira.

Acabado o sermão foi para a grade, onde, entre

Por carta de 31 de janeiro de H9o deu el-rei D. Sancho I o
privilegio aos clérigos de Lisboa de que nem o meirinho da cida-

de, nem o aguazil possam entrar ou tirar alguma cousa de casa
d'um clero contra vontade d'e8te.

Em uma doação, que parece do fim do século xi, ou principio

do XII, feita pelas religiosas de Rio Tinto ao mosteiro de S. Sal-

vador de Mosteiro se acham declarados quantidade de compa-
tronns, que com seus herdeiros cancorrem na doação e dizem o
seguinte:

Nos domini et heredes, qui istum monasterium damus Deo et

Ordini, et sanctimoniale?, habeamus potestatem ponendi abba-
tissam, et deponendi, cum ipsas Sorores, que in hoc monaste-
rium habitaverint.

Na doação que o presbylero Ermigio fez a S, Miguel de Mole-

los no valle de Besteiros em 1101 depois de dizer que ]h'o dòa
cum suos passales, sicut sententia Canónica docet, cum su os tes-

tamentos et cum suas adicionis, cum terras ruptas et inruptas,

pelras mobiles et immobiles. . . vineis, pomiferis, santis, c ortes,

domos, sinum, libros, calicem, vestimentum, atque orname ntura

Ecdesie, cupos, cupas... ab ipsa ecclesia cum suas here dita-

tes de apressuria cum genitores meos nominibus Truetesindo et

AragUDti, in temporibus Rex AdfOQsi.



591

outras pessoas lhe veio lambem fallar uma, muito apai-

xonada do Evaogelisla, a qual perguntou a ) padre pre-

gador. Quem vôa, padre pregador, não vae adiante de
quem corre?

Respondeu o pregador: Que sim.

Pois se o Baptista, continuou a madre, foi santo de
carreira, o Evangelista o foi, voando como águia.

Fr. João do Sacramento a pag. 32 do volume 2.° da
Ctironica dos Carmelitas falla-nos d'uma freira também
carmelita e fldalga que tinba extraordinário asco e re-

pugnância aos ratos. Com o fim, porém, de fazer peni-

tencia agradável a Deus, tendo certo dia, ao entrar na

cella, encontrado um rato morto, pegou nelle, met-
teu-o na bocca, e n'ella o conservou desde as três até

ás cinco boras da tarde.

Enterro da ultima freira do convento do

Santíssimo Coração de Jesus da Basílica da Estrella

Desde as primeiras lioras da manliã de 2 de maio de 1883 que
os famosos sinos das torres da Basílica do Coração de Jesus do-
bravam soiemnemenie a finados, e uma tristeza profunda devora
em lagrimas e anciãs as quinze pupillas do convento das carme-
litas descalças de Santa Thereza.

Morrera na véspera a ultima freira professa e a ultima que
professou ali, das carmelitas descalças de Santa Itiereza—madre
Maria José do Coração de Jesus, que no século se chamara Ma-
ria Carlota de Araújo, e que era natural de Rio de Moura, e fi-

lha de João Rodrigues de Araújo.

Tinha 79 annos. Reunia em si a auctoridade suprema do con-
vento com o titulo de prioreza.

As doenças haviamse-lhe accummullado por tal sorte que a

uma lezão cardiaca se juntava a cachexia, e lhe terminou a vida

uma congestão.

^a hora terrível da saida eterna da clausura, em que o corpo
foi transportado pelos empregados da egreja, e acompanhado
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A procissão de Corpus Chrisli na egreja parochial

da Senhora dos Martyres, procissão oulr'ora tão esplen-

dida e mageslosa, no anno de 1888 deu volta só den-

tro da egreja, e levava umas cincoenla pessoas, das

quaes um terço eram rapazes. Nem um único archeiro,

e no emtanto é n'aquella egreja, que, como já disse,

existe uma irmandade d'archeiros.

Na procissão, porém, que ainda celebram em Fel-

gueiras, apparecem uns indivíduos representando de

Abrahão, de Isaac, da rainha dos Caplivos, e da Gloria.

Passava certo dominicano n'uma barca por um rio,

levando também o jumento que pertencia ao frade, e o

burro ia tremendo.

O arraes, para zombar do frade, lhe perguntou de

que tremia tanto o seu burro?

processioDalmeote pelas pupillas até á portaria. Estavam estas

sulTocadas em prantos.

Era a mãe espiritual que se ia para sempre,

A finada trajava o habito da regra. Habito, escapulário, veo
capella e palmito.

Foi colloeado o corpo n'uma eça no cruzeiro da egreja.

Hontem, depois dos oíDcios de corpo presente, missa e libera-

me, graves cerimonias a que presidia o capellào, fez-se um mo-
desto e decoroso enterro.

Na sua uliima hora, a finada prioreza pedira a abstenção de
qualquer apparato.

O corpo foi depositado em o jazigo da commnnidade no cemi-
tério dos Prazeres.

A casa flcon viuva, e orphãs as pobres encostadas que o go-

verno não pode nem deve desamparar, pois entre ellas ha algu-

mas de avançada edade, estando ati enclausuradas ha 40 e 50
annos.

Estas creaturas julgam-se para sempre amparadas pela som-
bra protectora de D. Mana I, cujos restos descançam no bello

tumulo da capella-mór, do lado do evangelho, o qual é obra do

architeclo Luis Chiavi.
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Respondeu o religioso: Eq vos assevero que, se vos

tivésseis como elle, os ferros aos pés, a corda ao pes-

coço, e um padre aos ouvidos, não temerieis menos I

A freirinha de SanfAnna, da qual já se fallou, sendo

bem pequena, e conjunctamente com uma irmã, com li-

cença dos pães, tomaram os tiiulos de aias de Nossa
Senhora.

E depois a primeira vez que sairam á rua, havendo
largado os vestuários de seda, em quarta feira de cin-

zas do anno de 1738, foram tomar o habito da Ordem
Terceira da Penitencia, cingindo exteriormente o cor-

dão. E accrescenta o biographo:

tE foi esta uma acção que muito edificou no mundo,
que dava gloria a Deus, e que sérvio á serva do Se-

nhor de porta franca para entrar desembaraçadamente,

e animosa em um rigoroso exercicio de todas as virtu-

des, aspirando a ser nellas cada vez mais perfeita.

E alguns dias na semana andava com uma grande

cruz ás costas, rezando a Via Sacra. E lambem com a

cruz ás costas andava, prostrando-se pelos claustros a

Este tumulo é de mármore prelo e branco, com magnificas

esculpiuras de mármore, urnas, leões, anjos, caveiras, e medalhão
cora o retrato e ornatos de bronze.

Foram ali depositados os restos da rainha a 20 de março de
1822.

Houvera na egreja nVsse dia luxuosas e estrondosas exéquias,

e tocou-se a niuíica de Domingos Bomtempo.
A rainha fallecera no Hio de Janeiro a 20 de março de 1SÍ6,

com cerca de 82 annos d'edade, sendo o corpo trazido ao reino

pela fragata Princeza R-^al.

Casada ouin seu lio o infante D. Pedro fez voto de edificar es-

te convento e sumptuosa basílica, cuja conslrucção começou em
24 d'outnbro de 1779.

Ao major Maiheus Vicente, da escola de Mafra, se incumbiu o

VOLUME III 38
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tempo que as religiosas vinham de fazer a ceremonia

de comer em lerra. A decência não pe^mille que eu

Darre aqui um facto descripto a pag. 307 da biographia

d'esla freira, escripta pelo seu próprio confessor; mas
que o leitor o leia na vida d'esta madre estampada ero

Lisboa no anno de 1751.

Affligia-se esta freirinha quando a tratavam bem, e

quando suas irmãs em Christo eram boas para com ella

e chega a exclamar:

«Valha-me Deus, que não posso ver-me livre de crea-

luras que me amem ! Não vejo modo, com que evite o

serem as crealuras minhas amigas? Permitta Deus, per-

mitia Deus, não seja isto damnoso ao meu espirito! Po-

rém meu Senhor bem sabe, que só a elle quero amar,

e servir sobre todas as cousas; porque só ao Senhor
amo estimo mais que tudo.» pag. 113.

Mas se o leitor quizer conhecer até á evidencia que

nos conventos também havia luxo e grande luxo, quei-

ra ler as seguintes palavras que se encontram a pag. 340
da vida da insigne mestra d'Espirito, a virtuosa madre Ma-

risco e direcção das obras, tendo sido tão pouco teliz na sua tra-

ça e execução que succumbiu ao peso das censuras de que fui

alvo, succedendo-lhe um condiscípulo, oroajorReynaldo Manuel,
que teve por collaborador, na parte ornamentai da cantaria, e

por executante dos trabalhos de estatuária do interior do tem-
plo o grande Machado de ('astro.

A 15 de novembro de 1790 estavam concluídas as obras, em
que se haviam gasto 6:400 contos.

Dizem que só a madeira dos andaimes d'esta obra chegou pa-

ra edificar um quarteirão do Chiado
As primeiras freiras foram do convento de Carnide, em nu-

mero de 16. e entraram no novo convento a 16 de fevereiro de
1781, assistindo à festa, que concluiu por um opulento jantario-
dã a família real.
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ria Perpetua da Luz, carmelita calçada no convento da

Esperança da Cidade de Beja, por Fr. Josepb Pereira de
Sant Anna, e estampada em Lisboa, no anno de 1742
in foi.

«Quando ia em companhia de meu Divino Esposo vi-

sitar as enfermas, sentia que ellas tinhiam as casas e as

camas compostas com aceio, religião, e sem prophani-

dades, entrava elle, e juntamente comigo as visitava, e

eu sentia na mintia alma muita alegria e união com o

mesmo Deus, e com os meus próximos. Mas, quando
me succedia entrar em casa de doente, que tivesse pro-

phanidades na casa e na cama, principalmente onde via

cobertores encarnados, colchas de montaria, almofadas

de seda no estrado, espelhos de vestir, e outras simi-

Ihanles vaidades; em cada uma d'estas cousas me pa-

recia ver um demónio, e logo me caiam os braços^ e

se me quebrantava o animo.»

Estando esta freirinha no antecôro ao tempo de se

entoar o psalmo costumado, vio ella, e com toda a

alma sentio estar o Menino Jesus ao seu coração, dizen-

do-lhe com galanteria pueril: Que não quizera ficar em
casa fechado.

E lai foi a graça, que deste modo de fallar resultou

ao seu espirito, que, em quanto a resa durou, esteve

intimamente unida com o mesmo Deus Menino.» pag.

186.

Parece que as freiras daquelle convento nos dias fes-

tivos se paramentavam com excesso, pois a mesma frei-

rinha também diz a pag. 345:»

É mais que ignorância, grande cegueira dos filhos

d'Adam, oílenderem a Deus com a presumpção de que

o servem.

Muito se me oCferece que sentir algumas vezes, que

as religiosas neste convento festejam a nossa Mãe San-
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Ussima com o titulo singular do Carmo, e com outras

invocações.

Aconiece pois que, no dia da festa, as mordomas se

empenham em trazerem toalha maior, mangas mais di-

latadas, sapatos com saltos de altura escandalosa, e

com rendas as camisas, que talvez não são de linho,

senão de panno mais fino e precioso.

Se comsigo tem o abominável idolo de alguma me-
nina, também nesse dia a vestem com a possível bisar-

ria, fazendo gala de que na clausura appareçara traja-

das com as vaidosas profanidades do século.

Nesta forma andam satisfeitas de si mesmas, e mui-

to alegres, recebendo os louvores e parabéns que lhes

dão pelo aceio, grandeza e estrondo das festas.

Sendo assim, que estas mesmas demonstrações ser-

vem de poderoso estimulo ás vontades, para que mais

cegamente se precipitem na abominação dos despen-

dios.»

Fr. António da Piedade a pag. 764, do volume pri-

meiro da Chronica da Arrábida falia contra os morga-

dos, lamentando a falia de educação que os pães davam
a estes.

Diz fallando de certo morgado rico, a quem os pães

mandaram estudar

:

tÁs letras o applicarão com prudente conselho, lição,

que deviam aprender os pães que se presamde nobres,

para evitarem nos filhos o ceio, como origem de todos

os vicios.

Poucos o praticam com os filhos morgados, escrupu-

losos de que lhes falte um só instante para o gozo das

suas riquezas ; e não adverlem que, dando-lhes desta

sorte por mestra a ociosidade, os vêem a lamentar dis-

trahidos, quando os poderiam admirar exaltados.

Criam-nos para morgados, e julgam, por infalliv
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consequência da razão de estado, deverem passar a vida

ociosos : e é engano : porque basta o serem ociosos pa-

ra stí Ities inferir o titulo de morgados.

Nos conventos davase o nome de freiras de veu bran-

co áquellas que tinham entrado para os conventos le-

vando só meio dote, e por isso eram obrigadas a tra-

balhar em serviço da communidade, e freiras deveu pre-

to eram as que tinham pago o dote por inteiro.

Fr. Lucas de Santa Catharina, na continuação da sua

Historia de S. Domingos conta o seguinte caso : (vol.

IV. cap. 6).

No convento dominicano d'Elvas foram accusar ao

prior do convento certo frade, por fazer a panella, isto

ê— a comida dos pobres mais esmerada que a dos fra-

des. O prelado ficou zangado. Entra arrebatadamente

pela cosinha, vê no fogão o comer dos pobres, vê tam-

bém o da communidade, e rompe em palavras desa-

bridas contra o cosinheiro, adverlindo-o de que podia

poupal-as, pois tudo que da meza sobejava aos pobres

se dava.

Mas eis que ouve estalar as panellas da communi-
dade, ficando ao mesmo tempo só inteira a dos po-

bres.

A isto fica o prelado confuso, pede perdão a Deus,

6 deixa ficar as cousas no estado em que estavam,

Certo fidalgo, a quem a fortuna era pouco favorável,

descendo um dia a escada, achou no corrimão a farda

do creado, toda rota, e com um bilhete, que dizia:

Trislis est anima mea,

Porque está rola a libré.

O amo que bem percebeu o que o creado queria di-

zer, pega do lápis, e escreve o seguinte

:
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Mas se eu não tenho vintém,

Quare conturbas me?

Gabriel Barletta, dominicano do século XV, pregan-

do no dia da Resurreição. e discorrendo sobre quem
devia ser o embaixador d'esta grande nova á Virgem,
exclamou :

Adão diz a Jesus Chrislo: Serei eu -\- Jesus responde-

Ihe: Demorar-te-hias lalvez no caminho a comer figos.

Offerece-se Abel: o Salvador diz-lhe : Não, talvez en-

contrasses pelo caminho leu irmão Caim, e este te ma-
taria.

Apresenta-se Noé.

Jesus Christo diz-lhe

:

Gostas muilo de beber.

Segue-se-ihe S. João Baptista. Responde-lhe : Mal te

cobre esse vestido de pelles.

Chega a vez ao bom ladrão. O Senhor diz-lhe : Não
irás, que não tens pernas para isso.

Chega, por fim, um anjo, que para essa embaixada
foi enviado, e levantou o cântico: Regina coeli lae-

tare, ressurrexil, sicut dixit, alleluia.

Os arrabidos ou capuchos da serra de Cintra usavam
da seguinte esperteza

:

Não era permittido a pessoa alguma do género femi-

nino penetrar nesta clausura, sem incorrer na pena d'ex-

communhãj.
Todavia os frades não lhes recusavam a entrada, ad-

vertindolhes simplesmente que em loGO os doutores

de Sarbonna fizeram retirar o beneficio a um padre por

ter elle pronunciado as palavras qaisquis e (juamqnam
taes como são escriptas, o não h-iskis e kanikam como
elles tinham escripto.

Certo ecclesiastico pregando de Nossa Senhora n'um
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dos púlpitos do concelho de Santarém, aconteceu per-

der-se no sermão. Pucliou do seu papel, tomou de no-

vo o ponto, 6 acabou o panegyrico.

Mas, antes de pedir as Ave-Marias do costume, dis-

se aos seus ouvinles

:

Peço desculpa por aquelle poucochinho que me de-

morei. Bera sabeis que são actos de memoria, que mui-

tas vezes falha. E para falhar basta ser fêmea. .

.

Um falso devoto preparava-se numa sexla-feira para

se forliíicar com um caldo succulento de carne, do qual

já tinha engulido o primeiro sorvo, quando o creado por

escrúpulo lhe lembrou ser dia de magro.
— Toma, diz-lhe o glutão, applicando-lhe um murro.

Nunca me prevines senão muito cedo, ou muilo tarde,

quando já nãe tem remédio.

E continuou a tomar o caldo.

Diz-nos o celebre chronista fr. Manoel da Esperança

que aos frades do convento do Espirito Santo em Gou-
veia, davam os condes de Portalegre todos os annosum
moio de trigo, e doze dúzias de pescadas, e o mesmo
presente enviava aos mesmos frades o marquezde Gou-
veia.

E esta dadiva começou no anno de 1582.

Porem a pessoa que mais se abalisou era benefícios

para com esies frades foi D. Calharina d'Eça,abbadessa

do mosteiro do Lorvão.

No século passado havia na cidade do Porto ura ho-

mem tão disirahido que pedindo-lhe o abbade de S. Ni-

colau assignasse o termo de baptismo d'uraa creança

pela qual o dislrahido ficara padrinho, assignou : Ri-

cardo e (Companhia

!

A pag. IJG6 da obra Vlialie, por Lady Morgan, nos

diz esta illustre escriptora :

O Papa Zacharias, instigado pelo bispo de Mayença,
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mandou despir o habito a um frade, chamado Virgilio^

por ter defendido a doutrina dos antipodas, a qual, em-
bora sustentada por Cicero e Macrobio, fora declarada

herética e blasphema por Santo Agostinho.

Prohibiu-se ao povo, sob pena de prisão e de multa,

o acreditar na doutrina dos antipodas^ e esta defensa foi

mui escrupulosamente observada.

Na obra intitulada: La Vie de Josepb II Empereur
d'Allemagne, roi de Hungrie et de Boheme, encontramos

a seguinte passagem:
Mr. Dimbowski, enlãobispode Kaminieckno castello

de Podhorce em 1756, notou uma cousa muito singular,

que os turcos habitadores de Choczin mandavam muitas

vezes dizer missas em Kamniech em honra de Santo Antó-

nio de Padoa : quando perdiam objectos que desejavam

rehaver.

No tempo de Fr. Luiz de Sousa ainda se usava das

palavras— Fieis de Deus, n'uma acepção bem differen-

te d'aquella em que a tomamos actualmente.

E o elegantissimo, vernaculissimo e mentirosissimo

escriptor fr. Bernardo de Brito, nos diz a foi. 106, v.

do iiv. 2.° da Monarchia Lusilana.

aOs que eram sentenciados á morte, levavam-nos fo-

ra dos logares, e juntos aos caminhos públicos os ape-

drejavam, deixando-cs cobertos de pedras, e depois

quantos passavam tinham por costume accrescenlar-lhe

algumas, como nós agora fazemos nos montes de pe-

dras, que vulgarmente se chamam Fieis pe Deus, le-

vantados nos logares ermos, onde matam alguma pes-

soa, o qual rito nos ficou dos gregos.

Tambcm nos conventos uma pancada ouvida inespe-

rad?m6nle, não se sabendo quem a tinha dado, nem
onde, era signal de que algucm no convento em que ti-

nha sido ouvida, ia morrer., ou mesmo acabava de fallecer.
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E isto acontecia em quasi todos os conventos, e mui
principalmente de de Santa Anna em Lisboa.

Tem havido quem diga que a vida conventual encur-

tava a vida.

A leitura das cbronícas monásticas diz exactamente o

contrario.

A madre Barbara da Fonseca, do convento de S.

Bernardo em Almoster, falleceu cora 110 aunos de

cdade.

D. Toda Maria Coutinho falleceu no mosteiro d'Arou-

ca com H^ annos.

Madre Maria da Fé, com 109 annos, no convento de

Santa Clara de Santarém.

Madre .Mariaona de S. Miguel, freira de Santa Clara

da cidade da Guarda, morreu com 103.

Madre Luiza do Salvador, no convento de Santa Cla-

ra do Calvário em 1735, com 114 annos.

Falleceu no mosteiro d'Odivellas com 9*2 annos de

edade, e com grandes signaes de virtude D. Anna de

Moura, irmá do mestre de campo, general que foi do
Alemtejo, Gil Vaz Lobo.

Em 1717 morreu no convento da Esperança d'Abran-

tes uma freira com 136 annos d'edade (Gazela de Lis-

boa, abril de 1717).

Em janeiro de 17:21 falleceu a freira da Esperança

de Lisboa, madre Helena da Cruz, com 92 annos de

edade, e 80 de habito.

Seu corpo ficou ílexivel, e concorreu grande affluen-

cia de nobreza e povo á grade do coro a pedir prendas

suas.

D. Ignez de Vilhena, commendadeira de Santos falle-

ceu com mais de cem annos, em 1722.

Em 22 de junho de 1720 falleceu no real mosteiro

de Santa Maria d'Almoster a madre Barbara dao Fnse-
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ca com HO annas de edade (Gazeta de Lisboa anno de

1720).

No mosteiro d'Arouca morreu do 6m do mez de ju-

lho de 1722 D. Toda Maria Coutinho Centelhas de Gus-

man, com mais de 122 annos, havendo entrado para

aquelle mosteiro com a edade do 9 annos. (Gazeta de

Lisboa de 1722, pag. 272).

No mosteiro do Salvador em Lisboa morreu Brites

de Santa Úrsula creada da Communidade, com 130 an-

nos completos d'edade. (Gazeta de Lisboa de 1719, pag.

176).

Em 20 de fevereiro morreu em Odivellas, d'um pleu-

riz, Izabel Evangelista, religiosa conversa, com 105 an-

annos.

Em 19 de junho de 1735 falleceu no convento do Cal-

vário, a madre Anna Luiza do Salvador, com 114 an-

nos de edade.

Aquellas pessoas, porém, que desejavam não estarem

por muito tempo atormentadas com o fogo das penas

do Purgatório, deixavam em testamento dinheiro para

esmollas de missas a S. Vicente Ferrer.

E até mesmo se dizia que, se a esmolla fosse avul-

tada, nem por taes penas as almas tinham de passar.

Os sapateiros então andavam immnndos, e traziam

aos hombros uma espécie de capote, horripilantemente

cebento, ao qual davam o nome de tralha.

Por estes mesmos tempos os compositores e typogra-

phos ganhavam diariamente uma quantia, que hoje cor-

responde a seis tostões, mas parece que tinham por ha-

bito gastar quasi toda a féria em vinho.

Obrigavam então os frades aos noviços a irem para

a torre allimparem o badallo do sino, no primeiro dia

do noviciado, até que os badallos estivessem brilhantes.

Mas quando os noviços já estavam esfalfados, sem os
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badallos apparecerem brilhantes, faziam-lhes enlâo uma
exlraordioaría assuada.

Isso, porém, não o dizem os chronistas, os quaes se

esforçam sempre em apregoar que os frades eram uns

santos acrisolados em lodo o género de virtudes. .

.

Barbosa de Carvalho, porém, na sua Peregrinação

Chrislã ^ berra contra o theatro dizendo;

tEm nenhum tempo se viu tanto desavergonhamenlo
na mocidade, como depois que as comedias se frequen-

taram; porque as palavras, meneios, e movimentos fei-

tos com tanto artificio, não são outra cousa senão se-

mear hervelhaca (como disse Propheta) d'onde se ha-

viam de arrancar com muito cuidado; e é mui cego o

que não vê o perigo, que ha em irrUar o sangue juve-

nil, com tão lascivas invenções, e tão poderosas para

despertar a sensualidade.

Parece quo n"aquelles santos tempos praticavam tam-

bém o que hoje vulgarissimo é, o ficarem com os ob-

jectos que pedem emprestados.

Pelo menos o respeitável fr. Henrique de Santo An-

tónio no prologo da sua Chronica dos Paulistas diz o

seguinte:» . . .por ser vicio de muitos, de quasl lodos

os nossos naluraes não reslituirem os manuscriptos e

livros que pedem ; como se as regras da restituição

não tivessem logar n'esla matéria.»

O mesmo succede hoje. Parece manha de portuguez.

Ainda no século passado os nossos avós passavam

os ócios discutindo quantas vezes tinha casado a Se-

nhora Santa Anna.

E o padre Sebastião de Azevedo, da Congregação do

Oratório na Vida que da Senhora Santa Anna escreveu ^

» Lisboa, 172i, pag. 24,
2 Lisboa, 1725.
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susteota que fora ella casada uma só vez, e zauga-se

até mesmo contra os que dizem casara ella Ires vezes,

e cita os auctores seguintes

:

Estio.

Tirino.

Cornelio a Lapide.

Cardeal de Toledo.

Jansenio.

Justiniano.

Jodocho Lorichio.

Lippomano.
Molano.

Jacobo.

Fabro Slapulense.

Francisco Lucas.

Melchior Cano.

Pedro Lintrense.

Balduíno Júlio.

Morales.

Escobar,

Camuzio,

Fr. José de Jesus Maria.

Carlos Stengelio.

Malachial Rozental.

Lireo.

João Maria.

Lourenço Beerlinck.

Christovão de Castro.

João Bonifácio.

Jacobo Marcbantio.

Theodoro Clisorio.

Pedro Canisio.

D. Martinho Anaslasi.

Abbade Cassineneuse. .

.
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O celebre chronista fr. Manuel da Esperança falla-nos

d'um jejum que havia por aquelles tempos, ao qual

davam o nome de trespasso. E consistia elle em se não
comer cousa alguma desde quinta Teira da Ceia atè o
dia de Paschoa, depois de n'elle se receber a commu-
Dbão. ^

O nosso Gil Viceate também se não mostra afeiçoa-

do aos frades, pois, além d'outros muitos remoques,
diz-lhes no Auto da Feira:

Vé que clérigos e frades

Já não tem ao Ceu respeito,

Mingua-lbes as santidades

E cresce-lbes o proveito

Pela leitura da Historia dos milagres do Rosário por

João Rebello, vemos que os fidalgos, quando em via-

gem, dentro dos seus coches, paravam quando na es-

trada encontravam frades, para cumprimentarem a es-

tes.

E também que os fidalgos traziam ao pescoço rosá-

rios mui ricos, sendo alguns de pedras d'aljofre, e as

cruzes de purissimo christal com pontas d'ouro.

O leitor viu já a descripção da procissão do Corpus
Chrisli que lhe apresentei no segundo volume d'esta

Historia das Ordens Monásticas em Portugal.

Mas o luxo e a grandeza aziatica d'esta procissão

ainda subiu muito mais alto, quando Lisboa Oriental se

uniu a Lisboa Occidental.

Então esta procissão foi augmentada com maior nu-

mero de irmandades, collegiadas, e communidades, que

I Historia Serapbica, vol. II. pag 83.
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estavam d'aquella parte, como foram os eremiias de

Sanlo Agostinho, do convento da Graça, os eremitas

descalços do convento do Grillo, os menores da Pro-

vincia dos Algarves, os cónegos seculares de S. João

Evangelista, dos conventos de Santo Eloy, e S. Bento,

Xabregas, e dos cónegos regrantes de S. Vicente de

Fora, de modo que a procissão ainda se tornou muito

maior, como diz fr. Cláudio da Conceição no vol. XI do

Gabinete Histórico/

E que o leitor compare este luxo e esta opulência

com a pobresa e viver dos primeiros cbristãos.

E a tal pobresa e virtudes deve o Cristianismo me-

drar por um modo tão assombroso, embora o qui-

zessem aCfogar em pélagos de sangue logo á nas-

cença.

Os primeiros cbristãos despresavam as riquezas e as

grandezas.

Procuravam os desertos para alli com mais desafogo

e esquecimento das cousas do mundo se entregarem á

oração e aos trabalhos manuaes, com os quaes ganha-

vam o pão de cada dia.

Uns copiavam pergaminhos, outros faziam cestos ou

cabazes, outros escreviam liyros devotos.

Fr. Maninho do Amor de Deus, a pag. H2 da sua

Chronica de Santo António dos Capuchos falla-nos d'ura

frade por nome Fr. Rubens que exercia o officio de

ferreiro. E apesar d*exer;er um tal mister, obrigaram-

no a que exercesse o cargo de prelado da Casa de Mos-

teiro da Insua, de S. Paio, e também de Vianna. E al-

gumas vezes também o constrangeram a que fosse vi-

silador dos conventos do Minho.

E o chronisla, ou jubiloso na verdade, ou como tal

Ongindo-se, exclama :

E d'aqui vem a natural consequência de que os nos-
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SOS primitivos buscavam os homens para os logares, e

não os logares para os homens.

E d'aqui se segue que taes expressões não tiveram

sua paternidade no rei D. Pedro V, mas sim n'um fra-

dinho arrabido, fraca figura e remendado, quatro secu-

culos anles, e não na pessoa real mencionada. Pelo que
ainda uma vez se pode exclamar : NIL NOVUM?

A pag. 119 da sua Chronica queixa-se fr. Martinho

do Amor de Deus, de que n'um convento da sua Or-

dem lhe recusaram os apontamentos que pedio para a

composição da sua Chronica. E' mais uma prova de que
os homens foram, são, e hão de ser sempre os homens,
e de que Deus linha razão quando se arrependeu de ter

creado o homem. *

E eis porque os diabos melaraorphoseados fosse na

figura que fosse, tinham sempre occasião para fazerem

das suas.

No convento capucho do Monte em Vianna (cidade do
Minhoj tomou a figura de trasgo, não tendo nenhuma
outra cousa em vista senão aílligir a um pobre fradinho

ali existente. Por toda a parte eram os religiosos per-

seguidos com estrondos, de noite, no coro, na oração,

e mesmo quando estavam em communidade.
Fizeram então os frades muitas orações, e o trasgo

se passou para a hospedaria, que ficava fora do con-

vento.

O escriptor, a quem agora estamos seguindo, não
descreve o trasgo; manda, porém, ver a obra de fr.

Fuenle Lapena, Provincial que foi de Castella, e obra

que tem o titulo de Ente illucidado.

O nosso Viterbo não diz o que seja trasgo. Porém fr.

ChroDica, pag. 105.
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Domingos Vieira no seu diccionario da lingua porlugue-

za assevera que trasgo é um diabo caseiro. N'este caso

que elle frequente antes a casa do amigo leitor, do que
a minha.

Mas sempre quero advirtir ao amigo leitor de que é

mui difficil o fazermos sair d'uma casa o diabo, depois

que elle n'ella poz os pés de cabra. E não foge, fa-

cilmente, por mais gaifonas que lhe façamos. Porém o no-

me com que elle mais embirra, e por causa do qual foge

mais depressa, é o de moquenco.
Assim o diz fr. Luiz de Sousa, e assim talvez eu o

tenha já dito ao benévolo leitor.

O convento franciscano, porém da Carnota, devia

ser mui procurado pelos irasgos e diabões e mafarri-

cos, e satanazes, para tentarem e fazerem peccar aquel-

les santos varões franciscanos que ali habitavam, e dos

quaes varões o chronista fr. Martinho do Amor de Deus,

nos faz a seguinte descripção: «no convento da Carno-

ta pareciam espiritos angélicos e não homens, com um
total desprezo de si mesmo, com um habito de burel o

mais grosseiro sobre a carne, que mais parecia cilicio

que habito. As penitencias muitas, cora pouco comer e

nenhum regalo; com um trato tal, que mais parecia

de homeus mortos, que de gente viva, renunciando o

direito natural com o desprezo da própria vida nas

grandes abstinências
,

pois se sustentavam sem pão,

sem vinho, sem carne, nem ainda peixe, e só cora agua

e hervas cruas, fechando o refeitório três dias na sema-
na.» *

Este mesmo chronista, a quem vamos seguindo, es-

tava desconfiado de que o diabo quando tinha entrado

Chroniea de Santo António dos Capuclio?, pag. 169.



609

DO corpo de qualquer pessoa, e depois, pela virtude

dos exorcismos, linha de sair d'ella para fora, ia dar

três pancadas no sino da egreja, como signal d'obedien-

cia. *

Mas verdade, verdade, este chronista não nos falia

somente daquillo que faziam os diabos. Apresenta nos

outro sim. noticias úteis para aquelles que desejarem

escrever acerca das belias artes em Portugal.

Diznos que o relógio de ferro d'este convento, com
suas rodas e campana, fora feito por fr. João da Co-

menda, leigo portuguez. Que em 1450 se pintara o re-

tabolo do altar mór, e fora o pintor Francisco Annes
<Je Leiria, filho de João Affonso. Que levara de o pin-

tar doze mil réis brancos. Que o carpinteiro que fizera

o retábulo, tinha o nome de mestre Simão. E que o

dito mestre fizera o coro do oratório, e a custodia do
Sacramento. E que deram a elle um moio de trigo, e

dois mil réis; e de comer a elle e a Cornelio, seu man-
cebo frexeiro.

Que no anno de 1458 se fizeram as ermidas do mon-
te Sinay, e a de Santo António, e a arca da Ressurrei-

ção, o monte Calvário, a ermida de S. Jeronymo, a de

Santa Maria Magdalena, e a de Santo António, que es-

tava no seu altar.

E a de S. Pedro em Covos a fizera Francisco dos

Sanlos, natural de Vizeu. ^

E'. porém, mui notável o que nos diz fr. Bernardo

de Brito, no cap, XVI do liv. I. da Monarchia Lusi-

tana:

iQue o fundamento da Historia era a verdade. Que

1 Id. Id. pag. 140.
~ Fr. Martinho do Amor de Deus ; Chronica, pag. 175.
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a narração sem ella é como o mundo sem sol, e o cor-

po humano sem alma.»

Vê-se que lhe fugia a bocca para a verdade.

N'oulro logar (cap. 1. cap. XI) diz:

Qne por misericórdia divina estava o culto e religião

em a nação porlugueza, em tanta pureza, que se podem
com seu exemplo regular as mais províncias da Chris-

tandade.

Ignoro, porém, aonde foi beber a noticia que nos dá'

a foi. 21. liv. I. titulo VI: de que as lentilhas pelas^

quaes vendeu Esau a sua primogenitura a Jacob esta-

vam mal temperadas.

Parece, porém, que este escriptor cisterciense ou.

bernardo tinha tal ou qual pratica de lidar com mulhe-

res, pois a foi. 69. V. do primeiro volume da Monarchia

Lusitana diz;

a Em dar onlem a uma mentira de repente, não ha

mil juizos de homens, que egualem o de uma mu-
lher.»

D. Francisco Manoel de Mello da sua Guia de casa-

dos, também ralha com as fêmeas dizendo: Tinha tam-

bém que dizer a umas que comem nas egrejas para 6-

carem para a tarde: a outras que sem propósito se le-

vantam mil vezes: cada hora a rezar de joelhos Dão
sendo tempo.» pag. 131.

O que, porém, é também certo, é que por estes tem-

pos sabiam as mulheres á rua encostadas a pagens.

E o mesmo escriptor ainda accrescenia: *ú bispo D.

AíTonso dizia : a mulher que mais sabe, não passa de-

saber arrumar uma arca de roupa branca.» pag. 111,

Parece que também as religiosas tinham laes ou quaes
diíTjculdades a enirar no paraizo.

Diz-se até mesmo que careciam d'advogados.

Santo Ivo» patrono dos advogados no Paraizo, apre-
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sentou-se á porta do Ceo, em companhia d'um grande

numero de religiosas*

Quem sois? pergunta S. Pedro a uma d'ellas.

Religiosa : respondeu-lhe.

Tendes ainda que esperar, acode S. Pedro, ha mui-

tas religiosas ainda no Paraizo.

E vós? Perguntou S. Pedro a Santo Ivo.

Ainda cá não temos nenhum : ficaes admitlido.

Uma outra versão diz

:

Que havendo Santo Ivo entrado por surpreza no Pa-

raizo. n'um momento d'azafema, o quizeram excluir.

O santo, porém, era versado nas tergiversações da

chicana, e resistiu dizendo que Dcaria em quanto um
meirinho se não apresentasse para o intimar.

Tomo n'esse tempo nenhum meirinho se achasse no
Paraizo, foi admettido em o numero dos Santos.

O celebre chronista fr. Manuel da Esperança * diz que
el-rei D. João II para se purificar do sangue que der-

ramara, matando ás punhaladas em Setúbal ao duque
de Vi/.eu D. Diogo, oíTerecera a S. Francisco chagado

os vestidos de velludo e dedamasquilho preto, com que

estava vestido, quando fez o homicídio — a camiza, o
jubão, o pellote, e o capuz.

Tudo mandou entregar a fr. António d'Ehas, seu con-

fessor, no convento de Santo António de Lisboa.

El-rei D. AíTonso V concedeu que no Rocio, junto da

egreja franciscana, nunca se tizessem eiras, nem debu-

lhas, nem se levantassem casas, porque seriam em dam-
no do convento franciscano.

Alexandre de Gusmão, porém, não embirrava, segun-

do parece senão com os Jesuilas.

Quem lêr (diz elle) * as Historias, verá queoscaval-

leiros pobres de Jerusalém, denominados templários se

extinguiram de todo o orbe calholico, sendo a princi-
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pai origem a soberba e elevação, que n'elles se vi-

sava.

Quanto se não faz odiosa a perniciosa conducta dos

Jesuilas, pretendendo com as suas máximas arruinar

três reinos os mais poderosos?
Que lastimoso espectáculo seria este para o primeiro

Apostolo da Igreja, se visse trocada a milícia de Jesus

Christo em cidadãos guerreiros, perturbadores da Re-

publica e factores das maiores maldades I»

E', porém, mister traiar d'outros assumptos.

O leitor sabe perfeitamente quão extraordinária e im-

immensa foi a lucta enlre o Christianismo e o Paga-

nismo.

Como varões sapientissimos o defenderam com seus

sapientissimos e immorredouros escriptos, embora taes

escriptos hoje em Portugal não tenham leitores.

Como continuamente por aquelles tempos se estava

a propagar que o fim do mundo eslava mui próximo,

e que por isso homens e mulheres timoratas procura-

vam os desertos para n'elles se entregarem á peniten-

cia, para estarem promplos a, com a consciência limpa,

comparecerem perante o justo juiz para alli darem
conta de suas acções na terra.

Sabe outro sim como entre estas penitencias algu-

mas havia da maior exquisitice, como a de S. Semião
Stilyla.

E como os desertos se entraram a povoar de mon-
ges, d'onde procederam também os mais notáveis que
foram da ordem de S. Bento, e também dos mais an-

tigos que se estabeleceram em Portugal.

Innumeros mosteiros se fundaram então em Por-

tugal, e os bentos enlregaram-se ás artes, á oração, e

a pregação.

No tempo dos sarracenos os frades poderam conli-
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nuar nas suas rezas e meditações, porque os mouros
então eram tolerantes.

E alé mesmo em templos dos pagãos os chrístãos

muitas vezes olTereceram o santo sacrifício da missa

áquelle que em Jerusalém com sua morte derribara

esse paganismo tão seducior, tão risonho e tão libidi-

noso.

Os frades multiplicaram-se e os conventos dúplices

floresceram em Portugal.

E as emparedadas n'este paiz entraram a crescer e a

medrar.

Mando, diz a rainha Santa Isabel no seu testamento,

a todas as emparedadas de Lisboa, de Santarém, de

Leiria, de Óbidos e de Coimbra duzentas libras. *

E D. Thomaz Caetano do Bem na sua obra Memo-
rias Históricas, Cronológicas dos Clérigos Regulares,

falla-nos d'uma emparedada, natural da Sicilia, e que

residia em Roma emparedada e rigorosamente fechada,

junto á Basilica de S. João Latrão. -

E em Portugal, segundo diz um escriptor notável,

faziam-se as dotações e fundações das egrejas e mos-

teiros com taes clausulas, como se fossem palrimonio

dos dotadores e para se dividirem entre estes.

E não tinham por uma parle os pastores das egrejas

mesmo parochiaes mais que o que lhes proviesse das

doações e das oblações voluntárias dos lieis; pois que

em lodo este tempo não vemos nos nossos documentos
menção alguma dos dízimos. ^

E taes doações eram tão penssionadas que não po-

1 Inéditos, pag. 221.
2 Fr. Manuel da Esperança: Historia Seráfica, vol. I, pag

367.
3 Pag. 18,
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diam deixar de ser frequentes as contestações e conten-

das entre as egrejas, e os dotadores ou seus herdeiros.

Nos mosteiros (no dizer d'Amaral) se accummulavam
possessões sobre possessões, pela devoção que com al-

ies havia, procurando os devotos doadores obter a re-

missão de seus peccados por meio de tal oííerta, que
lhes faziam dos seus bens e mesmo das suas pessoas,

fazendo-se como então se explicavam, familiares d'el-

les: e até os mesmos bispos se prestavam muitas vezes

fáceis para as dotações e exempção d'elles.

Cresceram na verdade prodigiosamente por estes

meios os fundos dos mosteiros; e posto se possa dizer

que por então não produziram totalmente o inconve-

niente que nasce da amortisaçãa dos bens, por quanto

os indivíduos mesmo dos mosteiros não observando

n'estes primeiros tem.pos a perfeita pobreza ', também

1 Depois de ter dito Amaral, citando o auctor do Elucidário,

(pag. 56) que nos primeiros tempos da monarchia porlugueza
ainda não havia o estabelecimeoto flxo dos dízimos à egreja, pas-

sa a fâllar dos Familiares, os quaes nos documentos que restara

desde o século x até o xiii se tomavam quasi ícmpre poraquel-
les seculares, que doando todos os seus bens ou grande parle

d'elles a algum mosteiro, ou qualquer outra casaecclesiasiicaou
religiosa, umas vezes se entregavam elles me«mos as serviço de
tal corporação, debaixo da obediência do seu prelado; outras ve-

zes ligados com o matrimonio (içavam em suas casas, como ca-

seiros Colonos, ou usufruciuarios dos ditos legares sanio?, que
os faziam participantes de todas as boas obras, que nas ditas

corporações se faziam, ou pelo mesmo tempo se houvessem de
fazer.

Estes se chamaram offertos, donatos, condonatos, confrades ou
familiares, e linalmenie terceiros.

Dos quaes uns eram do numero, que ordinariamente não pas-
sava de três homens e três mulheres, a que lambem chamavam
donatas ou oblatas, outros eram supranumerários em grande nu-
jnero.
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doavam o que Ibes cabia em herança, ou por qualquer

outro liiulo, cora tudo além de que pela maior parle

esses mesmos bens vinham por íim a íicar aos mostei-

ros, os que tornavam aos seculares se devem repu-

Oá primeiros vestiam, calçavam e se raanlinham do mosteiro;
os segundos só eram parlicipautes dos bens espirituaes, deixan-
do pur sua morte o corpo e alguns bens temporários ao mos-
teiro.

Accresceuta depois vários exemplos para confirmação das as-
serções aoteeedenies.

«Mo livro dos testamentos de Lorvão, n." 77 ha uma doação
de certa'^ propriedades gae estavam subtus Civilatis Marnellae
discurrente riviilo Vouga, fr-ita pt^lo fâmulo de Deus Zoleime Gon-
çalves à egreja mooasierÍHÍ de Eixo pto tolerantiam Fratrum et

Monachorum eti;., é do anoo 1093.

No mesmo livro n." 87 lia uma doação do anno 1097 feita pe-
lo presbytero Pedro de umas casas em Pena- Cova a Lorvão, na
qual diz :

Que ali comprara outras casas para albergaria dos pobres: e
deixa outra casa na mesma villa para residência dos clérigos que
servissem a egreja de S. Pedro da Peua-Cova que parece viviam
em commura, pois diz o doador—quod habeant ia illa Clerlcos
dii illa Ecclesia mansionem. et nom habeant licencia vendendi,
nec donaodi nisi serviíium Cltíricis ipsius Ecciesie.

No me^mo livro, n.» 61 ha a doação dá egreja de Santa Eulá-
lia dos Coutos de Vizeu, feita no aono 1098 pelo presbytero Tro-
via e seu irmão ao mosteiro de Lorvão, a qual egreja elles tinham
edificado de pirie testamemi ip-iius Mona^ierii, etc.

Em doação do anoo llOí se vè a clausula:

Et insuper irado corpus meum vivum atque mortuum ad vo-
bis Dominum Eusebium et ad Fratribus ve^tris,

E nota fr. Joaijuim de Sinia Hosa, que uo tempo d'aquelle ab-
bade eram frequentes as duaçò:'S com esta clausula; e a respei-
to de Sabredas accresceuta.

E podemos afílrmar que nos séculos xii, xiii e xiv, toda a no-
breza d'aquilla visinhança; e ainda de sete e oito léguas, espe-
cialmente os parentes, descendentes e couiunctos de Egas Moniz
aqui se mandavam sepultar, dando sempre e deixando a esta ca-

sa grossas fazendas: uns para aqui leretn sepultura; outros pa.
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tar por uma pequena porção, em comparação do
que era doado irrevogavelmente aos mesmos mostei-

ros, com que muitos d'elles enriqueceram prodigiosa-

mente.

ra serem enterrados e oíBciados como religiosos d'e8le mos-
teiro.

Outros em fim para serem familiares d'elle, e participarem de
todas as suas boas obras, que D'eile e em a toda ordem se fizes-

sem.
Na doação dos compadroeiros da egreja de S. Paio, feita a

Pendurada no anno H03 accrescentam os doadores :

Et si unus ex seminibus nostris deposita mililia seeulari, in

Christi nomine, sub regimine monachorum ipsius Cenobii ibi-

dem abiiare voluerit, non abjicialur, sed coniinuo humilitercum
carilate suscipiatur, et in taii ordine qua dignus fuerit, consti-

tualur, non jure hereditário, sed sub obediencie subdicionis.

Na doação que em 1116 fez o bispo de Coimbra D. Goosalo e
o seu cabido ao mosteiro de Lorvão de parte dos bens que ha-
viam sido do dito mosteiro, se vê que com ser só parle é d'uma
extensão immensa.
Em uma doação que Diogo Fruclesindiz fez de vários bens aa

mosteiro de Pedroso em 27 de abril de 1136, se diz: Non perda-
mus inde senorio et corpus nostri ad sepeliendum per ubi nos
fuerimus.
No livro dos testamentos de Lorvão ha uma doação do padroa-

do do egreja de Got^s ao dito mosteiro em 1123 feita pelo fâmu-
lo de Deus Anaya Vestruriz e sua mulher, cuja terra tinham po-
voado, onde dizem :

Et si Deus omnipotens cresceril illam populationem, quantas
Ecciesias ibi fueriot sint de nominato Cenóbio.
Em escriptura de praso de um casal feita pelo mosteiro de

Moreira a Paio Garcia e sua mulher em agosto do anno 1170 se

diz:

Sin autem demittat (cazal) ad Monasterium et nos conti-

neamus eum, vei eam de viciu et vestitu, secundum nostram poa-

sibiliiatem, et suam necessitatecn,

Na carta de doação e oblação que D. Moniz fez ao mosteiro d&
Santa Cruz se diz:

OÍTero ibi mecum villam nomine Âlmassam... oíTero etiam
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Não era porem esta riqueza liquida e livre de gran-

des pensões.

Continuavam os descendentes dos fundadores a se in-

titular herdeiros ou naturaes do mosteiro donatário; e

mecum sextam partem de villa Scapanes. Trado itaque me cum
omni posíessione mea.
No cartório de S. Vicente ha o original testamento de Soeiro

de Cotiia e de sua mulher D. Teda, em que se diz:

Testamentum facimus, ui in vita nostra obedientes simus Prio-

ri Monasterii S. Vineentii ejusque conventu.
E depois de lhe doar os bens, ficando cora ousufructoem sua

vida, e, «e lhe sobreviver «ua mulher, prior, et fratres curam íl-

lius habeant tanquam unius sororum suarum, sive in domusua,
sive in conventu supradiclarum feminarum.
No mesmo cartório, n'uma doação do século xii um D. Baltei-

ro e sua mulher e filhos dizem que a fazem quaienus sumiis fra-

tres et servitores S. Johanis de Pendurada, et simus heredes, at-

que participes sanctarum oratinnum... tali modo quatenus fl-

lii roei habeant illas et laborent et semper «erviant.

Em doação feita por Maior Mendes ao mosteiro de Pendurada
em setembro de il78 lhe deixa os seus bens tali pacto ut me
contineatis in vita mea dare viciun), et vesiilum et ego faciam
vestram operam, quam michi jusseriíis.

No mosteiro de Maceiradão uma doação do anno 1182 em que
se diz:

Ego Galdinus pro remédio animae meae mando corpus meum
sepeliri... in ecelesia S. Mariae de Macenaria, et mando tibi

medietatem noítram integram de illo arai, quod ego feci de Fil-

gurela: et hoc faeio ul demceps sim filius et famiiiaris ejusdem
ecciesiae.

Em outra doação por Balduvino ao mosteiro de Tarouca em
1185 diz o doador;

Offero Deo et Beato Johan! filium meum Egeam ut sub regula
Sancii Benedicti in eodem loco us que ad mortem Deo deser-

viat.

OfTero tihi quanlum contigerit ei de hereditatibus méis. . . ta-

li condilione mando haec ut frucius eorum in viiam meam reti-

neam et «erviam illi Monasterio, ut amieus et famiiiaris; et posl

mortem meam libera remaneant Monasterio,
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haviam em reconhecimento do seu padroado vários di-

reitos como eram comedorias, pousadias, casamentos,

cavallarias, que elles tinham em grande estima, como
uma divisa da piedade e nobreza de seus maiores.

No cartório de S. Jorge havia instrumento original de oblação
feita em dezembro de 1187, em que os oíTerenies dizem:
Ego donus Duramus et uxor mea Major Petri, ex noslris be-

neplácito, pro amore Dei et nosirorum remiisione peccalorura
tradimus nos Monaslerio Sancii Georgii cum omnibus hi.-», quae
nuDC possidemus el amodo iucraii fuerimui» iam mobili, quam
immobiii.

No cartório do mosteiro de Maeeiradão havia uma escriplura
do anno 1218, na qual D. Ousenda, que é uma senhora viuva,
diz:

Facio testaraenlum de corpore meo per manum D. Martini Ab-
batis, et ejus eonventus ad Monasterium Sanctae Mariae de Ma-
cenaria, ut semper vivam per manaalum eorum, et ipsi post
morlem meam red dant pro me, sicut pro unum ex illis.

Et si forte aliquam m pauperlatem devenero, semper habeam
portionem meam in víctu et vesiitu, sicut unam e. sororibuá ves-

iris.

Et post obitum meum mando ad supradiclum monaslerium
corpus meum, et lertiam partem da tolam viltam de Silvares

cnm periinentiis suis.-.

El lálud facio pro remédio animas, et ut sim soror eorum.
No cartório do mosteiro de Sabredas havia uma escriptura do

anno 1221, pela qual Godinha Martins deixou ao mosteiro uma
vinha em ^'er^perlz, na qual diz:

Invariabiliter mando corpus meum sepeliri in domo deSabre-
da; quia abbas ei couvenius recep.^runt me pro una de iribus

familiaribus ; et ideo tam corpus, quam quidíjuid habuero sine

coutradiciione in óbito meo mando do mui de Sabreda. El ipsi

fraires teneanlur facere pro me, lanquam pro uno de suis frairi-

bus.

No cartório do mosteiro de Tarouca havia uma doação de
1237, era que Rodrigo Mendes, com consentimento de seus ti-

Ihos dá ao mosteiro uma herdade qurj linha em Govelinha^* e diz

que fizera as maiores instancias ao abbade e ao convento ut me
reciperent pro uno de trlbus familiaribus ; ut per mandatum ip-
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Foram pelo decurso do tempo multiplicando tanto estes

herdeiros que se fizeram insupportaveis aos mosteiros.

Nem era só o grande numero d'elles o que gravava

e opprimia aquelias casas: usavam ainda ás vezes de frau-

siu9 viverem tam In vicln, quam io vestitu et tanquara fraler ip-

sius Monaslerii de mandato ipsius me haberem.
No cariorio d'Alpendurada havia lambera uma earta do anno

Í3G2, na qual o abbade AfTonso Martins confirma aos seus
mongf^s todas as doações que lhe fizeram e approvaram seus an-

teceísores, e lhes faculta que o seu expolio se venda era leilão

pela sua alma, cumprindo-se as sua8di^<posições, reservando pa-

ra si e seus succesâore.*, bestas, prata, ouro e dmheiro.
A' vista de tudo referido, accrescenta Amaral, não era para

esperar, que nos mosteiros, pela maior parte se observasse a vi-

da commum, especialmente sendo a mesa abbacial separada da
conventual.

Nnti, pag. 6i.

E accrescenta que isto era origem de frequentissimas conlenr
das.

E que no cartório do mosteiro de Landim havia uma escri-

ptura dabril de 1221 de compensação do peixe, que o prior de-

via dar ao convento em certos dias do aiino, e na (luai havia

faltas, convindo em que Convenius haberet duo casalia integra

cum omni jure suo, cum direeluris et omnibus perlineniibus suis

loco pisciura praedictorura, ex fruciibus quorum Conventus de-

bet sibi et in praediciis lamtummodo diebus provolunlate sua et

arbítrio in piscibus providere.

No cartório do mosteiro de Villarinho se acha umaescriplura
datada de 1280 de composição entre o convento e o prior sobre

o sui-tenlo daqut^lles frades segundo os costumes.
E outra de 1312, contendo uma sentença profi^rida por um ar-

cediago de Braga e vigário do arci^bispo, perante o qual se quei-

xavam oí religiosos que o prior lhes não dava para o sustento

que devia, segundo os costumes; e se manda na sentença que
se dò a cada um por dia dois pães de trigo de 2i em alqueire e

uma ração de broa de palmo, ao jantar, e de meio palmo a noite,

e uma porção de vinho do costume, sem ser aguado, e em ires

dias da semana quinque sólidos para conduclo, e em dias de qua-
tuor cantoribus, outros quinque sólidos, e em cada anno oito ma-
ravedis antigos.
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des e enganos, pedindo antecipadamente as pensões que
solhes eram devidas quando seus filhos se armavam ca-

valleiros, ou suas filhas casavam e não verificavam os

factos, que lhes davam direito a essas exigidas pensões,

Diz Elucidário, que Natural era o filho ou descendente do»
padroeiros, das egrejas ou mosteiros, que, como laes se aprovei-
tavam dos bens que seus pães ou antepassados baviam deixado
aos ditos logares.

E no mosteiro de Ferreira d'Ave8 havia um documento, que
as rebgiosas pediram, e lhes foi passado a 1 de dezembro de
1315.

E o dito Lourenço Annes disse : que elle era natural do dito

mosteiro, e que estava em posse do comer, e que a ellas não que-
ria fazer, nem fizera força nenhuma mais que porque lhe não
queriam dar de comei-; pêro lho antes pedira, que elle viera ao
dito mosteiro, e qu? tomara vianda para si, e para sa gente, assi

como ei Rei mandava : e que se lhe diziam que non era natural,

que elle se faria natural por el Rei, ou pelo meirinho, quando lhe

mister fosse : e que de todo estava em posse, e que assi o prova-
ria.

Porém as donas protestaram, que se lhes fazia força, porque
non era natural, nem herdeiro, nem estava em posse.

Por este documento se vê o que era direito de comedoria, ou
comedura, qae muitas\ezes se encontra nos documentos d'aquei-

les tempos.
A's vezes lhe dão o nome de colheita e de jantar.

No cartório do mosteiro de Recião havia umacarlad'el-rei D.
Diniz do anno 13H, em que se dizia:

E lhes fazem muito mal e muita força por comeduras e servi-

ços, que dizem que devem haver no dito mosteiro »

Havia outra do anno 1322: e outra do de 1323, em que se diz:

• E que agora alguns d'esses que vinham hi penhorar por ser-

viços, e comeduras, e por cavallarias e casamentos, que diziam

que onde deviam haver camo naturaes e herdeiros,noa sendo de
direito.»

A porção, que se dava aos homens se chamava cavallaria, a

que recebiam as mulheres se chamava casamento, ou por ser

destinada para augmento do seu dote, ou para allivio e suppor-

tacão do seu matrimonio já contrahido.
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Outros usavam de violência, já introduzindo-se nos

bens das egrejas vagas pertencentes aos mosteiros, já

indo visitar estes com numerosas familias, e obrigando-

os com isto a gastos excessivos.

O mosteiro de Grijó chegou a ler 208 herdeiros.

O mosteirojde S. Gens de MoDle-Loogo, que depois se anne-

xou à Collegiada de Guimarães, teve 273, como consta do cartó-

rio da dita coliegiada.

Em 4 de agosto de i307 ordenou elrei D. Diniz, em conse-

quência de queixas do mosteiro, principalmente dentre Douro e

Minho, que n'esta matéria guardassem as leis de seu pai.

E para melhor tirar todas as duvidas mandou a Pêro Esteves

de Beja, seo meirinho mór d'Entre Douro e Minho, que taxasse

aos mosteiros para o jantar de um rico homem 12 pães de 2 di-

nheiros, e 6 para a ceia : para a infanção G ao jantar, e 3 para a

a ceia : e para o cavalleiro 4 ao jantar e 2 á ceia.

No mosteiro de Vairão havia uma carta d'el-rei D. Diniz de
agosto de 1311 dirigida a Gonçalo Steveiz, meirinho mór d'Alera-

D'ouro dizendo

:

Sobede que abbadessa do moesteiro de Vairam me enviou di-

zer que ricos homens e ricas donas e infanções, e cavaleiros e es-

cudeiros que 9on naturaes do dito moesteiro, vêem a e.^le moes-
teiro comer as naíuras e albergar i desmesuradamente, e coa
mays que he contheudo no meo Degredo, de guisa, que ela, e as

outras donas que iam a servir a Deus, nom podem i viver, nem
manteer o dito mosteiro ; esto non tenho eu por bem, se assim
he, porque vos mando que Hon sofrades aos de susu dito, nem a
nenhum deles, que vaam desmusuradamente ao mosteiro comer
as ditas naturas, nem com mais que he conthendo no dito meu
Degredo etc.

Em 23 de setembro de 1312 se queixou ao mesmo rei o abba-
de do mosteiro de Tibães das violências que lhe faziam os gran-
des em pousar e comer no mosteiro mais de uma vez no anno
contra os reaes decretos, e em pertender que o mosteiro lhes

desse maiores cavallarias e casamentos do que por direito deviam
haver.

Mandou el-rei para juiz deste caso Fernão Rodrigues, meiri-

nho mor d'Entre Douro e Minho; o qual achou que o mosteiro
tinha de renda 100 maravedis: e que entre pão e vinho tinha 60
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Em modo que não restava aos mosteiros o preciso

para a sna própria snslenlação.

Recorreram elles por muii.-ís vezes aos reis, os quaes

deram diversas providencias e ordenações para reme-

inoioá ; e que os herdeiros naturaes, a qaem pagavam pensões,

eram quarenta e lanias famílias, que davam era per o de duzen-
tas pessoas.

Mandou que àquelles que d'antes levavam dez maravedis de
cavalaria ou casanit^nio, se de?sem 5, aos de 5 se dessem 2; e aos

de 2 se dessem 35 «oldos.

Foi isto d^ereiado a 4 de junho de 1315.

Nas côries que el-rei D. AlTouso IV celebrou no primeiro anno
do seu reinado quiz exemplar os mosteiros destas pensões mas
não o realizou.

Pois a 8 de agosto de 1327 assignou este rei uma provisão a

favor do [mosteiro de Rio Tinto, para que os padroeiros não le-

vassem mais do que aquillo, a que o mosteiro era obrigado, as-

sim na quantidade, como em numero
•E do cartório do mosteiro de Pendorada se conservava uma

ordenação do mesmo rei de 22 d abril de 1328, em que el-rel se

faz cargo de que nas referidas cortes de Évora : «os procurado-
res (diz) dos abbades e priores me disseram, que por el-rei D.

AÍTonso meu avò, e por el-rei D. Diniz meu padre, a que Dt-us

perdoe, e por outhorgamento do arcebispo de Braga e Clerizia,

e por outorgamento dos filhos dalgo de Portugal fora feito de-

gredo, por que guisa os tilhos dalgo houvessem as comeduras,
cavalarias, e casamentos, e os ouiros direitos que haviam de ha-

ver dos mosteiros e egrejas, e que isto assim fora sempre man-
tendo pelos ditos reis etc.

E na determinação manda, entre outras cousas, concernentes

ao mesmo fim: tque os filhos dalgo possam haver livremente e

sem oulro embargo as comeduras e cavalarias e casamentos, e

os outros direitos, que hão de haver.

Em 18 de novembro de 1338 passou o mesmo rei uma carta,

pela qual manda taxar de novo as rações, que devia pagar à

egreja de S. Gens do Monte Longo.
Nas côries d'Elvas celebradas por el rei D. Pedro I em 1361,

o artigo 25 diz :

Que os fidalgos acostumaram de comer ou levar comedorias
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diar estas desordens, ora rpandando taxar a cada mos-
teiro o qr.e ficava obrigado a dar, á proporção das suas
rendas e do numero e qualidade dos padroeiros: ora,

isentando alguns mosteiros e egrejas inteiramente d'es-

d'a!puns mosteiros e egrejas. e alguns d'esse8 mosleiros e egre-

ja.*, em os quaes os ditos fidalgos dizem que ham naturslezos,

som tousados em certas conihias de dinheiro per nossos avoos,

e pnr el-rei D. AfTunso nosí-o padre, em algum dVlles ham de
comer, s('bre as quaes comedorias .>"tà feito Degredo per nossas
avoos, quantas Igrejas e quejandas ham de dar a cada hua, se-

gunilo seo estado, e que ora alguns dVsses fidalgos, non queriam
guardar a dita lausa». trazendo comsigo mais homees de bes-

to e de pee, que o Degredo manda vindo com suas mohere- co-

mer e pousar nos ditos mosleiros e egrejas contra o dito Degre-
do ..

E depois de referir outras violências e desordens por elles co-

mt-tiida-t responde

:

Mandamos que se guarde o Degredo era rasom das tausaçÕPS,

e os fidalgos fnrom seus procuradores . . e em rasom das pou-
sadas mandamos que se outras pousadas acharem, em que pou-
sar possam, non pousem em estas contendas no dito artigo.

E no 27 dizem : que vagando os mosteiros e egrejas, como ou-
tros, se apoderavam da posse e guarda lambem dos ditos mos-
leiros e egrejas. como dos bens d'elle.

Ao que el-rei respondeu: que ouvirá sobre isto, e mandara
que se faça direito.

No cartório da Fazenda da Universidade, pergaminhos do mos-
teint de Pedroso, havia um instrumento de laussaçom do dito

mosteiro, de ^5 de marijo de 1263. pelo qual «e vé que os natu-

raes do mosteiro eram 374, que furam reduzidos do modo se-

guinte: de 25 ricos homens com seus filhos ficaram lo; de 10.

infanções com seus filhos ficaram 70; de 240 cavaleiros e escu-
deiros guisados ficaram 100: e se laxou a comedoria annual do
rico homem em três libras; a d.i infançom em 30 soldos; a do
cavaleiro e e«cudeiro. vassalo dei rei, ou que haja bem de Se-
nhor, em 20 soldoí:; a dos cstudeiros, que nfiu hajam bem do Se-
nhor, e que sejam lidhymos, em 10 soldos ; e a d('S filhos de ca-
<la um era V3 de uraa quantia igual a de seus pães, para repar-
tirem entre ti, sendo mais que um, não podendo adquirir este
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tas pensões, e obviando as fraudes e violências: e não

bastando todos estes remédios, acendiam ás vezes os sum-
mos pontifices com excommunhões, e interdiclos, consi-

derando estas cousas como inteiramente ecclesiasticas.

direito a comedoria os naturaes, quando não fizessem certo se

se achavam no Porto, ou julgado da Feira, recebendo uma só

cada anno contado de S. Miguel a S. Miguel, não tomando, nem
penhorando o mosteiro senão depois de passarem quatro mezes
do anno etc.

E pela conta, que se fez dos rendimentos do mosteiro, ficou ti-

quido para os naturaes o\i padroeiros 266 libras.

Constava então pagar o mosteiro a final certas libras ao mor-
domo da Feira ; e ao de Gaya 13 libras, e 7 soldos.

Ao bispo do Porto de colheita 26 libras : a el rei e infante tam-

bém de colheira 60 soldos.

No cartório do mosteiro de Bustello havia um instrumento de

H96 que prova a falta da observância na pobreza dos religiosos,

pela larga doação que n'elle faz ao dilo mosteiro Gonçalo Toqui-

di, que lòra abbade, e então era simples frade.

.

Et si aliquando heredes Monasterií posuerint personam seca-

lari?, quomodo jam feeerunl in aliis monasteriis et Ordinem San-

cti Benedictí vituperarunt, tendant fratresadillum locum quan-
tos ibidem potuerint vivere per amicos, et parentibus per licen-

ceam Episcopi.

Da concordata d'el-rei D. Sancho II em 1223 também se lé

:

Placuit insuper Regi, quod nec canes, nec homines, nec beslias,

miltat ad Ecclesias, vel ad Monasteria, ut iode pascantur, vel per
eos alias graventur.

Em 29 de junho de 1279 concedeu el-rei aos religiosos trmos
que nas suas granjas não pousassem os ricos homens, cavalleiros

e escudeiros.

Na concordata d'el-rei D. Diniz era 1289 apparecia uma quei-

xa de que os meirinhos d'el-rei iam pousar com multidões de

bestas e de homens nas egrejas e mosteiros. . . e hiodo. . . muito
a miúdo cada vez que lhes praz, fazem qoe lhes dem as cousas

que ham mister. . . e estas mesmas cousas se fazem pelos ricos

homens etc.

Respondem os procuradores d'el-rei : «que elle nom fez taes

cousas até aqui, e promettem que dod as fará.»
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Mas apesar de tudo ba de acabar esta época sem ver

a inteira emenda d'estes abusos, e só na seguinte é que
se verão abolidos.

Não eram só os seculares que commetlíam violências

N'uma carta de D. Diniz do anno 1297 se lê :

«A vos Pêro Sieves meu meirioho moor aquém Doiro, ou a

aquelles. que andarem em vossos ioges, saúde.

Sabede que Eu tenho por bem e mando e defendo, que nenhum
homem nem nenhuma mulher, que non forem lydemos, que nom
pousem, nem se chamem nos moesieiros, nem nas egrejas, nem
lhes demandem cavalarias nem casamentos ete.

No cartório do mosteiro de S. Bento do Porto havia uma pro-

visão de 23 de julho de 1299, pela qual el rei D. Diniz prohibiu
as pousadias nos mosteiros de Donas cfOrdem, e as extorsões que
lhe faziam os filhos dalgo; como estava já mandado pelo papa,
sob pena d'excommunhão.
No cartório da Fazenda da Universidade, entre os pergaminhos

do mosteiro de Pedroso, havia um instrumento de 1315 quetra-
taav de violências feitas ao dito mosteiro por um meirinho d'El-

Rei.

Na instituição do mosteiro de Santa Clara de Villa dd Conde,
em 1316 se lé:

Mindaraos que nenhum homem segral cavalleiro, nem homem
nem mulher filha dalgo, nem a clérigo, nem a ouiro de qualquer
estado e condiçara que seja da nossa geraçam, nem d'ouira3, que
lhe non dem hi de comer nenhum tempo, nem em nengum dia.

nem haja d'e3te mosteiro, nem de seus bens, nem das suas egre-

jas cavallacia nem casamento.
Havia lambem no cartório de Pendurada duas provisões re-

gias de 1322 dirigidas a Mem Rodrigues, meirinhomór d'além

Douro a requerimento dos prelados e clerezia de Braga e Porto:

ai.' para serem seguros dos fidalgos que vexavam as egrejas e

mosteiros, e poderem requerer livremente contra elles, e que se

os não quizerem segurar- lhes, derribem as casas, cortem as vi-

nhas, e degradam da sua terra.

E a segunda, para serem restituídos aos mosteiros e egrejas

dos mesmos bispados os bens, que no decurso de dois annos
antecedentes, e por occasião da nesavença cem o infante seu fi-

lho^ tinham os fidalgos tomado sem embargo da posse, que pre-
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contra as egrejas : da parte dos bispos os encontrare-

mos ou na exacção dos seus direitos, quaes eram jan-

tares, colheitas e censos, ou na vacância das egre-

jas.

textavam, e lambem de comer e pousar onde não eram herdeiros
on naturaes.

No cartório da Fazenda da Universidade havia uma carta la-

tina do vigário do bispado do Porto, de 30 de janeiro de 11271 a

um juiz secular, que pretendera conhecer d'uma causa entre o
abbade de Pedroso e seculares sobre a posse de pousarem e co-

merem estes na egreja de Fiães suffraganea do mesmo mosteiro,

aconselhando- o a que se não iniromeiía n'ella, quia cognitio co-

medendi el ponsmidi in ecclesiis quoad possessionem et proprieta-

tem spectat ad Judicium ecclesiasticum.

Os mosteiros tinham também de pagar ao bispo, e a esta con-
tribuição varies nomes foram dados, como Jantar, Comedura,
Comedoria, Collecta, Colaita, Vida : e no ecclesiastico também
algumas vezes Visitação, Procuração, Censo, e Direito Pontifl-

cal.

E as egrejas e mosteiros uma só vez no anno eram obrigadas
ao jantar do bispo.

Ás egrejas que estavam anoexas, ou eram fundações dos mos-
teiros, ordinariamente eram isentas d'esles Jantares, não obstan-

te 08 bispos os pretenderem, e talvez com violência os cobras-

sem.
E d'istt) se queixavam amargamente os monges de Lorvão, di-

zendo que o bispo de Coimbra D. Miguel accepit praudium per
vim de nostra ecciesia Casalis Columbae, unde numquam dede-
rant.

E que o bispo D. Pedro II excommungara o cura de Cucufate
pro prandio que non dedil ei, unde nunquam dederunt.

Todavia alguns bispos renunciavam a este direito mediante
alguma indemnisação, e o bispo do Porto D. Hugo assim o fez

em 1116 relativamente ao mosteiro de Paço de Sousa. Recebeu
porém terlia casalia de herediíaie.

No anno de 1230 fez o mesmo bispo doação ao mosteiro de
Tarouquella de ires modios, quos (diz o bispo) debemus haber©
annuatim de ipso Monasierio de censu.

£ ignorando esta doação o bispo da mesma cidade D. Rodrigo,



627

E tornando aos direitos dos fundadores e padroeiros

seculares; se qualquer particular por estes títulos per-

cebia dos bens applicados á Egreja o que lemos dito,

era natural que os reis se avantajassem a elles e se

demandou as religiosas* por rason da colheita d'esse nosso mos-
teiro.»

Mas, informado de que nunca a pagaram desistiu d'esta de-

manda em 1313.

No anno de 1293 recebeu o bispo e cabido do Porto ura casal

do mosteiro d'Alpendurada, pelo qual Ibe demitliram h censura,

que tinham n'eíite mosteiro, a quai consistia era 20 raoiosde vi-

nho pela medida pequena (a qual fazia de?, moios peia quinta e
8 moios pela do Porto).

D'e8te vinho devia o mosteiro dar annualmenie 75 ao bispo :

e ''5 ao cabido.

O mosteiro de Cciça, em agradecimento aos grandes benefí-

cios que confessava ler recebido do cabido de Coimbra IheofTe-

receu colheita na sua egreja de Tentúgal no anno de 1288, a
qual consistia em aposentarem de cama e mesa pelo seu procu-
rador as dignidades, cónegos ou porcionarios, que por ali pas-
sassem.

Assira se praticou, até que no anno de 1335 para evitarem al-

gumas desordens, convierara; «que achandose era Tentúgal di-

gnidade, tenha cera soldos: cónegos 50 soldos e raçoeiro 2o sol-

dos a custa do mosteiro, e uma só vez no anno,»
E se dolorosamente ali declinarem só alim de arrecadarem a

colheita, o cabido lh'a fará restituir pela fazenda do que assim
dolorosamente a receber.

Em março de 1317 publicou el-rei D. Diniz uma ordenação,
pela qual prohibiu aos bispos o levarem nas vacaturas das egre-

jas do padroado real e das de padroeiros seculares, mais que
aquillo, que de direito se lhe perraiitia, eo fazerem composições
n'esta matéria com os ckrigos d'ellas, salvo consentindo os pa-
droeiros, e que as taes luduosas se applicassem em utilidade

publica, a saber a fabrica dos rauros da cidade de Braga, e da
villa de Guimarães, que então se reediticavara.

Também prohibe que elles levem colheitas ou procurações,

quando não forem pessoalmente á visita.

Não se pode bem comprehender (diz o author do Elucidário)
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distinguissem Da percepção de taes direitos, unindo áquel-

ias qualidades a de soberanos.

Havia, por exemplo, o denominado Jantar d'el-rei ou
Colbeita, que sendo de principio prestado só nas occa-

-a devoção, com que os nossos maiores, como à porfia, até o sé-

culo XIV prodigalisavam seus bens, esquecidos ainda d'aqueiles

mesmo?, para quem naturalmente deviam enlhesourar.., dinhei-

ros, fazendas, jóias, armas, roupas, cavallos, ovelhas, porcos, cu-

bas, arcas, pão, vinho, azeite, panos, bragaes, ele.

Nada havia de que podesse ulilisar-se, que promptamente se

não chegasse a admiltír.

Em os primeiros ires séculos da nossa monarchia não é fácil

achar testamento, que não comece por esles benesses da Egreja,

ou de seus ministros, declarando-se em alguns que são : pêra
quitamento de suas dizimas.

O abuso de se darem ou venderem os dizimos aos moesteiros

n'aqueUas parochias, que se lhes uniam, ou que elles mesmos
edificavam, e não menos a recompensa das ordens militares com
o património do Crucificado, occasionaram novas e terríveis des-

ordens.
Os pastores assalariados, e nem sempre assistidos d'uma côn-

grua sustentação ou introduziram ou resusoitaram usos ou pen-

sões nada favoráveis à sepultura dos freguezes

D'aqui os innumeraveis contractos ou concordias em feito de

mortalhas já dos bispos com os seus cabidos, ja dos mesmos bis-

pos e cabidos, com as ditas ordens, mosteiros e conventos.

Entre os direitos que o bispo de Vizeu D. João Pires em 1186

cedeu ao mosteiro dos cónegos dAguas Santas, foi a terça dos

mortuários e a iuctuosa.

Havia então uma outra espécie de tributo a que davam o no-

me de Jantar,

Era uma contribuição de mantimentos e ferragens, que as ci-

dades, villas, mosteiros, cabidos e ordens militares deviam aprom-
piar para os gastos do soberano, e toda sua comitiva, quando ia

administrar justiça pelo reino.

Pelo tempo adiante os Jantares ou se extinguiram, ou passa-

ram por merco a particulares.

E os prelados diocesanos, quando v.sitavam, e os senhorios das

terras, quando a ellas iam, egualmente recebiam esles Jantares.
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siães da passagem do soberano, depois se converteu

em pensão annual.

Ora, assim como os mosteiros e egrejas tinham por
motivo d'esles encargos e pensões destructivas dos seus

As egrejas e mosteiros uma só vez no anno eram obrigados
aos Jantares dos bispo?, os quaes ás vezes exemptavam d'eUe a

algum mosteiro. E os reis também ás vezes davam estas exem-
pções.

In Dei Qomine ameo.
Ego Dona Sancha Irmigis, Abadesa Dantrambolos rios, com

todo ho convt^Dto dese Moesteiro tibi. . . Johanes, et uxor... tua

cal ouveres liidima, fazemos praso de uno casal, que babemos
em Goptigem, por nome aquelle, que seve e morou ieu padre, por
precia que de ti recebemos, convém a saber canto, VI maravidis
e tu dares dese casal tercio parte, asi como sempre fou forado e

quaees direituras sempre deu, taees dares tu, e seereshobedien-
te a lo Monesteiro, e seer este praso pêra ti, e pêra ta moler, e
pêra teu filo, e se nom bouveres filo, ticar a uno teu provinco
de cal te tu pagares, e seer bobedienie : e nos que chu praso
mandamos fazer, com nosas manos próprias ho rovoramos, por
revora reeebemos de ti huma fugura e hum carneiro, e quem ti

sobre este praso pasar, canto duprei e iusuper peitet quinhentos
soldos.

Feito o praso VIII dias andados de Maio.

Era MCCCX.
Quaes presentes. . . Viegas testis.—Petro teslis.— Joane testis.

—Martino testis.—Dominicus scripsit. (Documento do.Cartorio de
Alpendurada.

Ao muito onrrado Baron, Don Vicente pela graça de Deus
Bispo do Porto, de mim Constança Gil saúde, assim como a ami-
go, que muito amo, e de que muyto fio, e de cuyia vida, e de
cuyia saúde mim muyto prazeria.

Bispo, sabede como a Eygreja de San Veríssimo deLuvigitdi
vagasse por morte de Martin Anes, queendeeraabbade, daqual
eygreja eu ssom verdadeira Padrova e eu possessom de prescu-
tar a ela.
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bens, frequentes contendas com os particulares, como
temos visto, assim as tinham com os ministros régios,

que também lh'as exigiam.

Mas as mais renhidas contendas com a Coroa foram

Eu a rrogo de Gil Eannes, que mbo disse da vossa parte, pre-

sentey a ela Pêro Sievez, vosso clérigo: apresento e prazemi
muyto de a aver.

E, se o dito clérigo nora ouver essa Eygreja, apresento a da
Martim Periz, dilo Louredo, Clérigo de Don Martino, meu hirraaão:

E rogovos, pela fmza que de vos ei, que a dedes a cada hum'
e eu volo gradeeerei muyto.
E en testemoyo. . . dey a ele esta mha carta aberta, seelada

deste meu seelo nas costas. Dante em. . . XXV dias andados de
Janeiro.

Era 1332.

Sabham quantos este stromento virem, e leer ouvirem que em
na era 13il annos, convém assaber, XVil dias de outubro, era

na cidade de Lisboa, en presença de mim Lourenço Eanes, Ta-
belliom da dieta cidade, e das testemunhas, que adiante son scri-

tas, Affonso Meriinz Viee-Chanceller mostrou, e fez leer per mim
sobredicto Tabelliom huma carta aberta, seelada em nas castas

do seclo do onrrado padre e Senhor, Dom Martinho Arcebispo de
Bragaa da qual carta o Iheor tal é.

Senhor, eu vosso Arcebispo vos faço a ssaber, que a mim veo
recado que a Egreja de Vilarinho da Castanheira é vaga, e como
quer que alguuns digam que som ende Padrom, e per .uma vos-

sa Carta que vi, perque confirmasse a Muninho Fernandez de Mi-

randa huma Egreja, que valesse en renda iresenias libras, en-

tendendo eu que esse Moninho Fernandez era homem tal, que
vos sérvio, e serve em, na vossa villa de Mirando cora muyios
parentes e amigos, e grandaver, que pêra hy adusse, com que
vos serve, e por vos averdes des aqui adeante a possisson de
presentar a essa Egreja sem contenda, e el que er he tal homem,
e tam boom caseyro, que essa Egreja adeante pode mays valer,

confirmei esse Moninho Fernandez em essa Egreja aa vossa pre-

sentaçom, ca fui certo pela terça, que eu ei"d'essa Egreja, que
non vai as tresentas libras, ca non recebo eu mays na minha
terça de cento e trinta libras. Data en Aljumarota, "vynte e ires

dias de dezembro.
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da parle dos prelados, que, defeodiam cotn calor as suas

exempções e privilégios, que tinham por inherentes não
só ás suas pessoas, mas a todos os bens possuídos pe-

las egrejas,

I

Senhor ffiz-vos aca julgar quatro Egrejas, por que achei que
de direiío erora vossas, Vilarinho de Castanheyra, e Vilarinho
dapar de Bragança, e Ala, e Revordelo.
E mandadeas poer en vos^o rooi; ca nunca hy severon.
Ca Senhor os Reys, que ante vos forom.por quenon sereviam

estas Egrejas em nos rooes, as perderom, eles, e vos ata aqui, e

a de Beça.

A qual carta perlenda, o dito Affoaso Martinz ViceCbanceler,
temendosfi por essa carta era scripia en papillo, de podrecãr ou
envelhycer, ou se perder, pediu a mim Lourenço Eanes, tabel-

liom sbbredicto, tornasse a dieta carta en publica forma, e ihy
desse ende huum publico stromento:
E eu. a sseu rogo, a dicia carta en publica forma torpei e en-

de este stromento com minha mãao própria screvi, e meu sinal

em el pugi que tal é

—

Lugar do signal publico.—Testemunhas.

—

Domingos Gonçalvez, Raçoeyro de Samtandre de Lixboa, AlTon-

80 Martyr, abbade de Santiago de Maurilhy, Roy Vaasquiz, Clé-

rigo.

Don Donys, pela graça de Deus, Rey de Portugal o do Algar-
ve, a vos Gonçale Steveiz, meu raeyrinho moor Alendoyro, eu
aquel que andar cn essa terra por meu Meyrinho, saúde.

Sabede que Abbadessa do Moesleyro de Vairam my envyou
dizer, que Ricos Hom^^ns e ricas donas, e hifanções, e Cavaley-
ros, e Donas, e Escudeyros, que son naluraaes do dito moestey-
ro, vêem a este moesteyro comer as naturas, e albergar desme-
suradamente, e com mays ca he cootehudo no meu Degredo, de
guisa que ela e as outras donas, que iam a servir a Deus, nom
podom i viver, nem manteer o dito moesteyro : esto nom tenho
eu por bem, se asi hi* porquo vos mando, que non sofrades aos
desusu ditos, nem a nenhuum deles, que vaam desmesurada-
mente ao moesteyro comer as ditas naturas, nem com mays que
he contehudo no dito meu Degredo: e aqueles que en outra ma-
neyra y forem ou filharem, uu mandarem filhar alguma cousa
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Assim foi que os nossos religiosss soberanos desde o
nascimento da monarchia começaram a proteger e isen-

tar os ministros da Egreja, e os seus bens.

Porém não podendo mesmo por enire a escuridade

do dito Moesteyro, ou das suas erdades, contra o meu Degredo,
íazeodolho todo enmendar, e coreger, asy comohecontehudono
meu Degredo, e fazede de guisa que a dita abadessa e convento-

xemi non envy outra vez querelar eon mengua de mengua de
dereyto.

Unde ai non ffaçades, se nom a vos me tornaria eu poren, e

faryavos coreger de vossa cassa todos danos e vista?, e perdas,

que o dito Moesteyro per esta razon recebesse; e a dita abades-

sa, ou outrem por ela, tenha esta carta.

Dante en Lixboa trinta dias d'Ago8to.

El-Rey o mandou per Apariço Dominguez, Sobre Juiz. Era
i349 annos.

Sabham todos, quena presença de mim Joham Marcos, Tabel-

liom d'El Rey em no julgado da Ffeyra, terra de Sancta Maria,

e do julgado de Efermedo e das testemonyas, que adeante som
scritas a esto presentes. Domingos Meendiz, abbade de Sancta
Maria de Sandi, e procurador do moesteyro de Pedroso, dizia e

ffrontava a Pedro de Castro, meirinho de terra de Sancta Maria
de maon de Johan Ffernandiz de Caambra, merino mayor de nos-

so Senhor El Rey ^quem Doyro, en esta mrueyra.
Meirino, Lourenço Anes Redondo veo ao Couto do Moesteyro

de Pedroso, e rroubou e ffez hy mal e fforça, esbulhou os ho-

mens do Couto, e levou penhores, estando vos presente, e dise-

rom a vos, que lhe alçasedes ÍTorça, que Ihys fezesedes correger

o niàl, e a rouba que Ihys el ffazia.

Enton o dito Pedro de Crasiro, merino disse, que el chegara
ao moesteyro de Pedroso, que se Ihys querelará o Abbade e o
convento do dicto Lourenço Anes Redondo, dizendo, queodieto
Lourenço Anes Ihys mandara dizer, que Ihys (Tezesfem do co-

mer, e que avia quize dias, ou pouco mais, que se aveerom com
ele, e que Ihy derom os dinheiros por sa comedoria, e que ago-
ra que Ihys mandara dizer outra vez, que ihy fezessem de co-

mer, ca queria ele hy vyr pousar, el, e a Sa Ospeda, e que Ihy

mandaron eles dizer, que Ihy non podiam dar. e que lho non
dariam, ca avia quinze dias. ou pouco mais que lho deron, e que-



633

de direito publico deixar de lhes dar nos olhos algum

raio de luz que lhe fizesse veros interesses inalienáveis

da Coroa lo;,'o a par das mesnaas leis com que D. Af-

fonso II exemplou de muitos encargos os bens e pes*

quando veesse ao tempo, a que lho aviam de dar, asy como era

contenudo no Degredo, e como Nosso Senhor El Rey mandava
que lho dariam, e que por que lho dar non quizerom, que man-
dara pousar a sa cozida em no sseu Couto deles, e que pousava
hy, e que mandava hy fazer de comer, e disse o dicto merino
que pediam a el, como Merino d'el Rey e sa Jusiiça, que Ihys

alçase íTorça, que Ihys non pousassem, no sseu Couto, nem Ihy

fezesse mal, nem ÍTorça a eles, nem a seus homens, e que Ihys

mostrara huma carta d'El Rey, que tinham de guarda, e denco-

raenda, e que Ihy pidiam, que Ihala mostrase ao dicto Lourenço
Ánes.

Enton disse o dicto meirino, que íTora aquelle lugar, hu pau-

sava o dicto Lourenço Anes, cora sa molher, e que Ihy mostra-

ra a sobre dieta carta de guarda e dencommenda, e que Ihalee-

ra^ e que Ihy dissera da parte d'el Rey e da de Joham Ffernan-

diz como seu Merino e sa Justiça, que Ihys non ffezesse mal,

fforça a eles, nem a seus hom^^ns, nenhuma das sas cousas nem
ihys pousasse no «eu Couto, e disse o dicto Merino, que dissera

o dicto Lourenço Anes, que via a dieta carta de Nosso Senhor
El Rey, que era muy boa, que era de guarda e dencomenda e

que a guardaria, nem hiria encontrala, mais que el era natural

daquel moesteyro, daquel Couto, que era dos couteyros, que
aquel Cúuto contarem, e ca vinha deles de Gonçalo Viegas de

Marnel, que stava em posse por sy e por seu padre e pelos de
sa linagem, de pousar no Couto, e de fDlhar as galinas e a ceva-

da, que se o conhociam, que ffazia por ele, e que se o negavom
que o queria provar: e que quanto era sobre la comedura, que
ouvera sexta-fTeira huum mes, e que aquel dia que el esta ÍTron-

ta ÍTazia, que era segunda-ffeira despos a sesta-ÍTeira, que avia

huum mes que se avéerom com el, e que pedia a mim que Ihy

ffezesse dar de comer.
E o dicto Merino disse que Ihy disera ao dicto Lourenço An-

ões, que iria pêra o Abade e que falaria con el, e que Iby tor-

naria rrccado.

E disse o dicto Merino, que el (Tora ao dicto Abade, e que Iby
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soas da Egreja poz um dique ás acquisições dos mos-
teiros e egrejas

:

€ Porque poderia acaecer que os mosteiros e as ou*

tras ordens do uosso reino poderiam comprar tantas

dissera aquelo que o dicto Lourenço Annes dizia e disse que non
podia chegar a ires domaas, que Ihy os dinheiros dera por a co-

medura, e que pedia a el, que Ihy non leixasse íTazer mal, nem
Éforça era no Couto, e que dissera a três frades seus do moestei-

ro, que ÍTossem cora el perante o dicto Lourenço Annes, que Ihy

leessera aquella Carta de guarda e dencorameada, e que Ihy pi-

dissem, que Ihy non ffezessera mal, nem fTorça a eles, nem a seus
homens nem a sas cousas, nem Ihys pousasem no seu dicto

Couto.

E o dicto Merino disse, que os frades fforara perante el, pe-

rante Lourenço Annes, e leerom a ssobredicta Carta de guarda
e dencomenda, e que Ihy fTezessem ffronta; assy em como Aba-
de mandava a mira, que Ihys alçase mal e fforça, assy como iá

de suso é dicto, e outro sy a Lourenço Annes, que Ihala non ífe-

zesse.

E'o dicto Merino disse que o dicto Lourenço Annes dissera e

ffezera a íTronta de suso dieta, e que dizia que se era el Coutei-

ro, e que stava na posse, assy como de suío é dieta, e que por
isto que Ihys non ITazia mal, nem íTorça, e que dizia o dicto

Lourenço Annes, quem eram aqueles, se eram procuradores do
raoesteyro, se non.
E o dicto Merino disse que dissera, que eram frades do Moes-

leyro, e que se Ihy querelavora e,es, e que se querelara já o
Abade e o Convento em seu rosto, e que mandara os frades que
se querelassem, e que os dictos frades non eram procuradores,
que non era nemigalha o que diziam, e que assy non avia que
entender em cousa que eles disesem.
E o dicto Merino disse que dissera, que porque se Ihy o Aba-

de e o Convento querelaram em rosto de mal, e de ÍTorça e de
desaguisado. que Ihys o dicto Lourenço Annes dizia, que Ihys
non ÍTazia fforça, que os enprazava, que o primeiro sábado qúe
veese, o qual sábado XXIII dias d'Agosto, que seria dia de Ffo-
rar e de Concelho, que forem perdaoie el no Concelho de Feyra
e que o ouviria sobre a quela florça, e que fTazia aquello, que
achase que era direito.
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possissões, que se tomaria em grande damno nosso e

do reino; e para esta tal conviria que fizéssemos de-

mandas, e este tornar-se-hia em grande damno das egre-

jas e em nosso prejuizo, e aggravamenlo
;
porém pa-

E o diclo Merino disse que disera o dieto Lourenço Anaes,
que porque o el emurazava e dizia que os queria ouvir, e po-

que er- preslamado do Moesieyro, o qual presiamo o dizia o di-

eto MeriQO, que nunca ouvera, nem sabia que se era, que ape-

lara dei o dicto Lourenço Annes, e disse o dicto Merino, que di-

sera, que aly nom dava sentença, nem avia hy nenhuma apelar

çom.
E disse o dicto merino, que lhe diâera o dicto Lourenço An-

nes, que íT^-ilo en como pasava, que lho dese so seu stelo pêra
ante Joham Ffernandiz, cujo Merino eu soom.
E disse o dicto Merino que disera eo dieto Lourenço Annes

que sobre esto que Ihys nom fierese mal, nem fforça, ediseque
en outro dia pela manhãa querendo se hyr o dicto Lourenço An-
nes da qu>'l logar, onde el pousava, que chegara ele hy, e Joham
Martynz frade, procurador do dicto moesleyro, e que trouxera o

frade aquela carta de guarda e d'encomraeuda, e que trazia ou-

tro teor da carta de Nosso Senhor El Rey. em que mandava a to-

dos seu-* merinos e sas justiças, que Ihy nom façom mal, nem
Éforça ao dicto Abade, nem a nenhuma das sas causas, qusse Ihy

alguma cousa ffereíe, como nom deviam, e os el ITezesem certos

que lho íTezesem correger, e que mostrara a sobre dieta Carta,

6 o lermo da outra ao diclo Lourenço Annes.
E disse o diclo Merino que disera a el Lourenço Annes: este

é procurador do Moesteyro, que vus o ante diziades aos frades

ca nom eram Procuradores—e que entom disera o diclo Louren-
ço Anne.» ;

Seila o que quiserdes, ca eu estou apelado de vos.e nom con-

senio en vos en cousa que vos digades, ou que façades contra

mim.
E o ditlo Merino dise, que o dicto frade (Tezera a ffronta de

suso dieta, que os outros frades e o abade ffezerom, é que el di-

sera a Lourenço Annes
Lourenço Annes como quer que vos digades ca apelades, aqui

apelaçom nom ha, e eu vos digo, e vos ffronlo da parte dei Rey;

e de Joham Fernandiz, como seo Marino, e sa justiça, que ssoom
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rando nos montes no que podia acaecer, estabelecemos

que d'aqui a diante nenhuma cousa da Religíom nom
compre nenhuma possissom, tirando pêra annyversayro

de nosso Padre ou nosso. . . E se por ventura alguém

que nom ffaçades mal, nem íTorça ao Abade, nem seo convento»
nem a nenhuma das sas ccusaz, nem Ihys filhedes do seu
E dise o diçto Merino, que disera o dieto Lourenço Annes:
Eu apelado stou de vos, e porque Ihys eu pidy que me desem

de comer, e mho eles nom derom, eu levarlhysey a penhora.
E o diclo Merino dise que disera:

Eu vos digo, que os nom penhoredes, nem Ihys filhedes nada
do seu, ata que... hades perante quem ITor direyto, en como
volo an a dar, e que entramen que o vos qneredes filhar, nom
volo leyxarei eu, e tolhervoloey.

E o dicto Pedro de Crastro Merino dise, que disera o dicto

Lourenço Annes:
Eu nom no leyxarei de ffilhar por vos, e digovos e deffendo-

vos que vos nom trabalhedes sol de mho tolher.

E que entom começara o dicto Lourenço Annes de tomar al-

mosela?, e chumaços, que dizia que levava por penhores, e por
penhora.
E dise o dicto Merino que que veera huum Llerigo a dizer por

huum chumaço, que era seu, e que nom havia por que lho to-

mar, e que se querelava, que lho roubavom, e que el que fTora,

que Ihelo tolhese, e dise que Lourenço Annes, que se parara
deanle, que lho nom quizera leyxar, e que Ihy disera que se

nom trabalhase de os flilhar, ca ssi nem ssy, que lhos nora lei-

xaria el, e que os mandava deitar os dictos chumaços, e almo-
selâs sobre huma azemula, que os levava.

E dise o dicto Merino, que pidyra a el ffeito en como pasara^
que lho dese en sceipto so seu seeio, e que el que assy lho

dera.

E dise que por que p1 nom avia nemigalha na terra, onde el

era Merino, porque o fizesse correger, e que por queel nom qui-
sera leyxar a penhora, nem veera ao dia, que o emprazou, per
sy nem per seu procurador, que dizia...

Procurador do dicto Moesteyro fosse perante Joham Ffernan-
diz, ou per quem eles tevesem por bem, ca el ca lho nam podia
ffazer correger.
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coDtra esta costeyçom quizer bir« perca quanto der pela

possissom por pena.»

Mas ao mesmo passo que os reis se lembravam de

oppôr estas e outras barreiras á demasiada opulência e

E de como o dicto Pedro de Crastro Merino dise, e confTeçou

perante mim Tabelliom as cousas de suso scrilas, epidyo a mim
o dicto procurador de Pedroso este slormenlo.

Ffeito ffoy isto na Vila da Ffeyra, vynte e três dias d'Agosto

Era de 1353 annos.

Teslemanhas, que presentes íforono, Lourenço Juanes Priolda
Ffeyra, Dommgos Migueiz Vogado, Domingos Martinz da Verga-
da, Steve Bispo, Joham Martinz Frade e Joham Martinz, homem
do Conde, Pedro Bujo, Joham Sobrinho, Joham Esteveis Juiz de
Càanbra e outros.

E eu Johem Marcos Tabelliom de suso dicto, a este digo, e

conffeço presente íuy, e ende este stormento com minha própria

scrivi en testemoyo da verdade, que tal he.

Conhoscan todos, que en presença de mim Durom Pirez Taba
liom d'El Rey en terra de Ffaria, e das testemunhas, que adean-
te son scritas, seendo en Coneelo de Ratis, e perante Joham Gri-

menle, Juiz de K faria, Martim Perez Abade de Centegaos, Pro-

curador de Dona Constança Paiz Abadesa do Moesteyro de Vai-

ram e seu convento, per mandado do sobredicto Juiz segurou
Simon Martyz taballiom da Maya, en nome dos ditos Abadesa e

Convento, e por eles, e por aqueles que elhas poderem mandar
per razon da demanda, que an cun elhe sobre lha auga que vay
de Joham pêra a zina, salvo a demandar e a defender todo o seu
direito per direito e per justiça.

E o dicto Simon Martyz er segurou as ditas Abadesa e Con-
vento, e o dito Martim Pirez seu procurador pela dieta condi-
çom.

Das quaes cousas as dietas partes pediram eode senhos estor-

mentos.
Feito foy em Ratis vinte e huum dia d'Abril, Era de 1357 an-

nos.

Testemunhas Peres Lourenço e Domingos Stevez Taballiãe9,e
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exempção dos ecclesiasticos, estes se não descuida-

vam de a estender muito além dos seus justos limi-

tes.

E no reinado d'este mesmo monarcha leve um pre-

Pedrolo e Domingos Domingues de Moire. e Martim Annes Aba-
de d'Armo9sô, e Joham Martim de Ratis e outros,

E eu sobredicto Tabaliiom, a que estas cousas presente foy, e

este testemonio com minha mão própria escrevi, e presente o
meu sinal pugy, quà tal he.

Sabhaffl quantos este slromento virem qne na era de 1395
annos, onze de Abril, na cidade de Coimbra, na Judaria, em pre-

enço de mim, Vaasco Martins.

tabelliom de nosso Senhor El Rey na dicto Cidade; presentes

as testemunhas, que adeante ssom escriptas. Mestre Guilherme
Priol, e Joham d'Anoya, e Joham Martinz, raçoeiros da Igreja de
Santiago da dieta Cidade, e outros clérigos da dieta Igreja, an-

davam na dieta Judaria à pedir ovo^ com cruz e com agua beei-

ta, e pediram aos judeus que lhes dessem ovos : e logo Salamam
Catalam Araby, e Isaque Passaeom, que se dizia procurador da
Communa dos Judeus da dieta Cidade, e outros muitos Judeus
que hi estavam, diseram que lhos nom dariam, que eram Judeus,

e nom eram da ssa Jurdiçom, nem sseus ffreguesses; mais mo-
ravam em sa Cerca apartada, e sso chave e guarda d'EI Rey E
logo o dicto Priol e Racoeyros e Clérigos começaram de despre-

gar fechaduras e arvas d'algumas portas da dieta Judari^i, e uma
íTechadura que despregaram da porta de Jacob alfacate! Leva-

ram-no dizendo que hussavom de sseo direito, e nom ITaziam ÍTor-

ça a nenhum, como estevesem en posse de dous e três anos por
tal tempo como este averem de levar os ovos da didta Judaria

e de penhorar por elies aaquelles, que lhos dar non queriam,
como a sseus ffreguezes que dezyam que eram e que moravam
na ssa freguezia : e os dictos Judeus disserom aos ssobredictos,

e (Tezeronlhis ÍTronta aos dictos priol e racoeyros, hue Ihii non
ffilhassom o sseu, nem tais Tevessera ÍTorça: e pediram a mim
tabelliom hum strumento pêra a mercée d'EI Rey, e os dictos

Priol e Raçoeiros disserom, que nom ffaziam fforça em husarem

J
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lado regular, fr. Sueiro Gomes, prior dos dominicanos,

o arrojo de determinar em congregação com alguns dos
seus religiosos que delidos deviam ler pena capital, e

quaes a deviam ter pecuniária.

de sseu dereito, e pepyram ootro stromento lai, como o dos Ju-

deos.

Te?temuDhas Vaasco Lourenço, Tabelliom dieta Cidade e Gon-
çalo Martinz, Lagareiro, e Thomé Marques Clérigo e outros. E
eu Vaasco Mariinz, Tabelliom ssobre dicto, que este stromento,
e outro tal sscrevy, e dey este aos dictos Prioi e Raçoeyros, e flQz

aqui meu ssignal que a tal tie.»

Apraz á nos o Bisto de Cepta ete. que Ana Martinz, freira da
Ordem de S. Beento, morador em Viana, more nesies reynos de
Portugal, ou foora delles, onde sentir que pode milhor servir a
Deus, ou seja em algum moesleiro da dita Ordem ou doutra, ou
em alguma Congregação honesta, ou per sy : todo poerDO» em seo

escolhimento a qual licença lhe outorgamos por doos respeitos,

huum he por que de muitos annos pêra caa atee agora sempre
delia conhecemos muita virtude e honestidade, e esta fama leve,

e tem, e por tal he a vida dos que a conhecem: ho segundo res-

peito, porque teemos sabido, e por experiência visto, que se ha
alguum Mooesteiro da dita Ordem de boom viver he tal, queella
não pode alcançar sua vivenda, ou por seer em outros Reynos,
ou por delia quererem receber o que ella noni teem : ca os deste

Bispado e do Arcebispado notório he como vivem, e quam pou-
ca religião nelles ha, onde per ventura ella tornaria atras do seu
boom viver e nome.
Nos que ha a muitos annos que o praticamos, ho sabemos, e

por tanto lhe damos esto licença. Scripta e signada per mi pro-

pter dictum, no convento de S. Farncisco de Viana, aos XI de
Outubro de 1512. Franciscus Episcopus Septensis Primasque
Aphncanus. pag. 346.

«O Estado Regular, como hoje se toma por vida e não por es-

pirito, padece muita relaxação.
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Mas o atteotado era tão extraordiDario, que el-rei,

apesar das contemplações que tinha com o clero, cassou

essas determinações, e as declarou de nenbum effeiío.

De um bispo se lê que em constituição synodai de-

AlgUDS Senhores Beys d'este Beyno cuidaram já de o emen-
dar, e no seu tempo o conseguiram : e o intentou ultimamente
o Senhor Bey D. João IV que com a sua antecipada morte não
o concluiu. S. Magesiade fará a Deus grande serviço pedindo ao

Papa nomeie Reformadores nacionaes que S. M. lhe nomeará,
para que tornem as Religiões á sua primeira observância e per-

feição evangélica que professam, segundo seus Institutos.»

Para se conseguir a perfeiçáo do Estado Religioso, será meio
conveniente que S. M. haja graça da Sé Apostólica, que os pre-

lados superiores de cada uma das Religiões sejam naturaes d'e3le

Reino, sem dependência alguma dos Estrangeiros; porque com
melhor cenhecímento dos súbditos tratarem a cada qual segundo
o merecimento de suas virtudes, e cuidaram differentemente de
suas virtudes, e cuidaram dilTereniemente de sua consolação,

vendo que os súbditos poderam ser ser seus prelados: do que
não tratam os estrangeiros, que só aitendem a deferir segundo a

utilidade, que lhes dá a importância dos negócios, e será caminho
para se evitarem as desuniões e imparcialidades.

E' considerável a quantia de dinheiro que d'esle Reyno tiram

os religiosos, para Roma, todos os annos para fomentar cada qual

o estabelecimento de sua parcialidade, de que resultam as inquie-

tações que nos escandelizam, e o damno que nos atenua.» pag.

383. Anno de 1697.

O Concilio Gonstaotiaopolitano prohibio eom graves penas aos

ecciesiasticos e seculares, ouvir comedias.
E não só nos theairos públicos, mas também particulares.

S. Cypriano, S. João Ghrysostomo, Santo Agostinho, e outros

muitos Santos e varões de grande virtude e auihoridade, fizeram

tractados inteiros do muito que convém aos Christãosse apartem
d'e8tes espectáculos públicos.

Entre os Christãos d'aquelle tempo se tinha por afronta não
só ver similhaotes espectáculos, senão o entrar em taes logarese
Iheatros; porque se julgavaa por logar impudico, infame e vil,

onde tinha seu ministério o demónio, ensinando a peccar, e como
hão as creaturas oíTender a seu Deus com toda a destreza e arte:
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terminou que toda a vez que qualquer diocesano fizesse

testamento sem assistência do seu parocho, ou de pes-

soa por este nomeada, herdasse a parochia a terça par-

te dos bens do testador.

a casada como eognoára ao marido, a doDzella a sens pães ; de
que maneira se farão sem pena os adultério, como se renderão
ao vicio as vontades.

Aonde se vêem tioraens namorando, mulheres enganando, per-
versos aconseltiaodo, e dispondo peccados. com que sahe a cruel-

dade embravecida, a sensualidade abrasada, e a maldade instruí-

da para commeuel-os,
Que pôde um Christão, aonde se ensinam os vicios, se não

aprender a obrar o que está vendo fazer ?

Alli só é bom o que em todas as partes é mau, porque o adul-

tério que nas praças se castiga, ali se louva^ os furtos que em
toda a parte se evitam, ali com toda a eminência se ensinam. Os
amores que em toda a parte se estranham, ali se solicitam e ap-

plaudem : as traições, que em todas partes aborrecem, ali entre-

tém e divertem ; as mentiras que nas outras partes são feias, ali

são aprazíveis e graciosas.

Finalmente o que é delicto na praça, é ali louvor, e magisté-

rio, mas magistério do demónio.
Não é graiíde desatino (diz Tertulliano) que vamos aprender

o que ao depois não é licito obrar?
Se as vãs palavras não são licitas, como será aprender paixões

impuras e execrandas obras?
Grande desatino!

Querer ouvir o mal, que não é bem que se faça, e aprender o
péssimo, que se não deve executar.

Os Santos as definem ; Peste de republica, fogo da virtude, ce-

bo da sensualidade, tribunal do demónio, consistório do vicio, se-

minário de peccados mais escandalosos, filhos de idolatria, gen-
tilidade e cegueira, e com outros títulos mais infames.

Se são permitlidas pela permissão publica pôde ser rasão para
as tolerarem, mas não para as usarem : que também se toleram

os Lupanares, e é péssimo seu exercício.

São as comedias dos tempos presentes ainda mais oocivas, que
as dos séculos passados : porque os espectáculos antigos uns cau-

savam admiração, como o ver os carros theatraes na Grécia, eaâ

VOLUME III 41
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El-rei D. Diniz foi quem iostiluiu o rezarem-se no
Paço as Horas Canónicas, e ter para isso capella per-

manente. E não só a houve nos paços da Corte, mas
nos que os reis edificavam para recreio, como nos de

batalhas oavaes em Roma: outros, horror, como matarem-se os

homens nus aos outros d'aquelles que já estavam coudemnados
á morte, lançai os ás feras: outros dureza de coração como os jo-

gos dos gladiadores: outros, gosto, como o de pelejar uds com
outros acimaes. porém as comedias de açora todas tiram a ar-

rebatar os sentidos, guíandocs ao mal, e deleituoso, aonde be-

be seu veneno a alma, e se deixa captivar dos vícios.

Porque os espectáculos antigos custavam uma grande somma
de dinheiro, algum havia que fazia de cuslo milhão e meio, como
conta Lipsio de Magniíudine Bomanorum.
E assim se faziam varias vezes, em um anno : agora, como

custam pouco, se faz yma Comedia cada dia, eesta frequente re-

petição de perigos faz mais frequente a repetição dos damnos.
Porque os espectáculos antigos não os podiam gozar senão os

que- os iam a ver, com que só faziam damno aos presentes; po-

rém as comedias como ?e tem reduzido a estampa, as podem ler

os ausentes, e não ha donzella tão retirada, nem casada tão guar-
dada que não possa beber e morrer a este veneno, e d'estas ruí-

nas se tem visto grandes e deploráveis exemplos.
Porque em os espectáculos e ccmedias antigas não guiava tan-

to ao damno dos costumes a forma da locução e phrase de ago-

ra, como se vê nas de Terêncio, Plauto e outros, que lidas não
persuadem, nem damnam; porém as d'estes infelii-es tempos to-

das são venenos, que oíTerece o deleite á alma, levandoa doce-

mau com tantos sainetes, bailes, gracejos e sensualidades, que se

tem por certo ser esta peste de compdias dobradamenle pernicio-

sa n'estes séculos que nos passados. Id. id pag. 40,

D. Fr. Fradique Espínola, monge de S Bernardo, na sua Es-
cola Decurial, V Parte. pag. 102 L,isboa, 1799, pag. 102, diz: Que
seria iojusiiça negar o seu logar entre as primeiras livrarias do
Mundo á do Eminentíssimo Cardeal Sousa, pois que possuía mais
de trinta e Ires mil corpos de bvros, todos peregrinamente eo-

cadernados.»
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Friellas, cuja capella instituiu o mesmo rei D. Diniz á

honra de Santa Catharina, em 6 de julbo de 1313.

Nos de Cintra a havia ainda no tempo d'el-rei D. João

II, que proveu n'esta capella a Thomè Pires.

Oâ sellos das ordens monásticas despertam alguma ctiriosida-

de, e esta se pôde saciar no primeiro volume das Dissertações

ChroDologicas, a pag. 120, 128 etc

Colbert, bispo de Montpellier, queixava-se de que os frades se

portavam para com elle d'um modo imolenle.

Overes de Messire Ctiarles Joaquim Colbert, evesque de
Montpellier,

Cologne, 1740. vol. 3.» pag. 39.

Na profissão de D. Maria Josppbina Solto Maior, celebrada no
mosteiro de Santa Clara em Li.^boa, o pregador exclama:

«E' uma imagem (falia da noviça) sua na Jerarquia humana :

oulra vez imagem sua na Jerarquia Angélica: e outra vez ima-
gem sua na Jerarquia Divina.

E' imagem sua na Jerarquia humana: porque d'oDde a luz de
Mana deixa sem luz os astros mai.s luminosos do Ceo, esta Alma
com a luz da sua pobreza escurece todos os Asiros na terra.

E' imagem sua na Jerarquia Angélica, porque d'onde oa Anjos
cedfm no resplendor á luz da Senhora; esta Alma pela sua cas-

tidade não só se faz igual, mas superior aos mesmos Anjo.«.

E' fioalmenie imagem sua na Jerarquia Divina: porque d'on-

de a sagrada Virgem compete com Deus nos triumphos, esta Al-

ma peU sua tbediencia se leva a ser similhante ao mesmo Deus.
Felice creatura, primorosa satisfação e grande conveniência I

Feliie creatura, em quem como em própria Imagem se retra-

ta a Mãe de Deus tantas vezes.

Primorosa satisfação, que por uma imagem que o Ceu nos deu
lhe damos em uma só mui'as Imagens grande conveniência; pois

quando o Ceo nos empenhou mais, então no retiro da Professa

temos por parte melhor o desempenharmo-nos hoje com o Céo.
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Sendo, porém, principalmente encarregados os inqui-

ridores que inquirissem sobre os reguengos, foros, pa-

droados e possessões de ordem : fazendo-se ás vezes in-

quirições particulares sobre cada um d'estes artigos, e

Lograi, pois, ó creatura admirável, e lograi lambera, ó excelsa

e esclarecida Maria, lograi n'e8sas celesliaes gerarchias por co-

roa de vossa grandeza, a grandeza de tão excelsas coroas.

Na gerarchiâ humana lograi por digna coroa vossa os privilé-

gios do Sol.

Na gerarchiâ angélica lograi por gloriosa coroa os privilegies

da lua.

E na gerarchiâ divina tende por coroa também os privilégios

da Aurora.
Em quanto Sol, lograi vós e a professa a melhor parle na ge-

rarchiâ dos Sautos.

Em quanto lua, logre a professa, e vós a melhor parle na ge-

rarchiâ dos Anjos,

Em quanto Aurora assimelhe-se a Deus a professa, e vós na
gloria dos triumphos enirai á melhor parle com Deus.

Dignas coroas para tão grande Rainha, e dignos prémios para
uma Alma que com Deus se desposa: mas quem na Terra tanto

mereceu com a graça, que muito que no Céo tenha muitas co-

roas de gloria.»

«Apenas o homem, diz Bakon, toma uma mulher, ed'ellateni

Olhos, podemos com verdade dizer que deu reféns á Fortuna.

Estes pimpolhos matrimoniaes são outros tantos obstáculos

aos grandes feitos, quer viciosos, quer virtuosos.

E' indubitável que as acções as mais famosas, ou as mais úteis

para todas, foram praticadas por homens não casados, que fize-

ram consistir o verdadeiro pundonor na immortal memoria de
seus bellos feitos, antes do que n'uma grandíssima fileira de fi-

lhos.»

Messire Franç.ois Bakon Grand Chanceilier d'Angleterre: Les
oeuvres morales et politiques. Paris, pag. 34.

«Já conhecíamos Madrid, e n'esla cidade nada vimos de novo
a não ser a procissão do Corpo de Deus, que muito perdeu do
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determinadamente sobre o ultimo, como foi a que se at-

tribuiu a D. Aflooso II; e no de D. Diniz, outra lam-

bera particular sobre os coutos e honras.

Mas ainda existe documento que meltior prova a barba-

ridade dos antigos tempos qu 3 é a seguinte deixa, datada

doanno de lá88, qne se encontra a pag. 48 do vol. Vil

das Memorias da Academia Beal das Sciencias de Lisboa:

Item mando que filhem 500 maravedis velhos... e

mando que os paguem e dem por almas d'aquelles que

seu antigo esplendor com a suppressão das ordens monásticas e

confrarias religiosas.

Todavia a cerimonia abunda em solemnidade.
As ruas estão areiadas, e toldos eâtão estendidos ao longo d'el-

las, os quaes manteem a sombra e a frescura nas ruas.

As sacadas estão enfeitadas e repletas de lindas mulheres; ves-

tidas no requinte da moda.
Não podemos imaginar uma vista mais encantadora do que

aquella.

O movimento perpetuo dos leques abrindo-se e fechando-se^

palpitam e eehoam como borboletas, que procuram onde pousar:

os movimentos com os colovellos que ellas procuram envolver na
mantilha, corrigindo a flexão d'uma prega desengraçada : as

olhadelas dirigidas d'um lado para o outro sobre as pessoas co-

nhecidas: o lindo signal na cabeça e o gesto que acompanham o

agur, com o qual as senhoras respondem aos cavalheiros que as

saúdam.
A chusma pitoresca formada de gallegos; paciegas, valencia-

nos, mandas, vendedores d'agua, tudo aquillo forma um espe-

ctáculo duma animação e d'uma alegria bastante eucantado-

ras.

Os engeitados vestidos com os seus fatos azues, caminham na
frente da procissão.

Depois seguem-se as bandeiras das freguezias, os padres, os

relicários de prata, e debaixo d'um docel matizado d'ouro, o Cor-

po de Deus sob um sol de diamantes, cujo brilho os olhos não
podiam agui^ntar.

Theophile Gautier: Voyage ea Espagoe, Paris, 1873, pag. 178.
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€u matei, e mandei matar, e flz matar, e aconselhei a

matar, para cantar missas de sobre altar, e para gafos

e pontes.

Mas outro documento na mesma obra existe (pag.

49) pelo qual se vè guardavam para quando velhos lim-

parem sua consciência das infâmias praticadas.

Pois um certo Zaleima no anno de 1159 fez uma
doação á egreja de S. Pedro de Coimbra, e n'ella diz:

Qui cum ego essem jam positus in seneclule et de-

bilitale, et plurima inQrmitate, placuit divine magestati,

et vos magisler Laurentius cum omnibus sociis vestris

prefata Ecciesia Sancli Petri commemorantibus, recepis-

tis me canonicum vestrum, et germanum, et fratrem

in vestro, tam ad vitam, quam ad morlem ; el procura-

vistis me per magnum tempus administrando cibum et

polum , et consilium corporis ei anime, melius et ho-

nestius quam alicui cum canónico vestro. pag. 49.

Um presbytero porém Juão Cidiz, cónego de Coim-
bra, no anno de 1186, fez uma doação á egreja de
Santa Maria, doação era que se lêem as seguintes pala-

vras; do illa mea vinea quam habeo, ut bibanlinde sem-
per vinum in capitulo, et ad manus habluendas.

]N'uma doação ao mosteiro d'Alp3ndorada, do anno
de 1^35 se lê também;

Tali pacto ut per unuraquenque annum facianl inde

pitantiis ad V festis beate Marie, quomodo melior po-

tuerint, et cellario nichil inde iribuant.

N'ouira ao mesmo mosteiro no anno de 1212:
Teneal Mam (hereditatem) Abbas Melendus in vila

sva, ei post habitum remaneal ad alium fralrem... ut

iode habeatis bonam cenam in die cene Domini.

N'um diploma d'el-rei D. Diniz, no anno de 13H,
permitle este rei á abbadessa ue Tarouquella, que pos-

sa deixar ao mosteiro o prédio que ella havia compra-
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do : para calçadnra das donas, pêra hyrem aas manti-

nhas, ca he o logar muij frio.

E declara que aquella compra fora feita com liceoça

rugia, e com a clausula de ser transferido o prédio para

pessoa leiga depois da morte da compradora.

Em quanto porém a relíquias em Portugal e suas

conquistas eram ellas tão numerosas, que o leitor deve

de pasmado ficar boquiaberto, ao ler a lista d'ellas que
vem a pag. iOO da V Parte da Escola Decurial por D.

fr. Fradique Espínola, monge de S. Bernardo, e obra

estampada em Lisboa, no anno de 1G99.

•Em Lisboa, uma camisa do Menino Jesus, menos
uma manga e sem costura: um pequeno de lenço tinto

com o sangue de Cbristo, um guardanapo, de que se

serviu Cbristo Nosso Senbor na noite da grande Cea, e

o pendão ou bandeira de sua sagrada Paixão, dois es-

pínbos da sua coroa, do Sudário, do Presépio, muitos

cabellos da Virgem Nossa Senbora, muilos dos sagra-

dos Apóstolos, os corpos de S. Vicente, de S. Veríssi-

mo, e suas duas irmãs Máxima e Júlia.

Em Alcácer do Sal um cabello da barba de Cbristo,

Senbor Nosso, de sua purpura, um dos trinta dinhei-

ros, do leite da Virgem Senhora Nossa.

Em Santarém uma pariicula que deitou sangue, por

occasião do Santo Milagre, e do mesmo sangue em uma
toalha, em que se envolveu. E disto falia também fr. Do-

mingos de Sousa. Em Braga uma maçaroca fiada pelas

mãos da Virgem, do seu leite, e cabellos, os corpos in-

teiros de S. Pedro de Rates, primeiro arcebispo da mes-

ma cidade, e discípulo de S. Thiago, os corpos de Santo

Ovídio, de S. Martinho de Dume, de S. Giraldo, também
arcebispo da mesma, de S. Thiago, Interciso, martyr, de
S. João Marco, discípulo de Cbristo, a quem chamam
Apostolo da Toscana.
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Em Guimarães: das faixas e mantilhas em que a Vir-

gem Senhora Nossa envolveu ao Menino Jesus: da pe-

dra do sepulchro de Chrislo, de oulra d'onde subiu ao

Céo, do veu de Nossa Senhora, e de sua sepultura, o

corpo de S. Gualter.

Em Aviz parte de um espinho da coroa de Christo,

parte de uma vara com que foi açoutado o mesmo Se-

nhor, do sudário, do leite de Nossa Senhora.

Em Belver do Presépio em que Christo nasceu, par-

te da mesa, em que o mesmo Senhor instituiu o SS.

Sacramento, e vaso com cujo unguento a Magdalena
Santa ungiu seus sagrados pés, terra do logar d'onde

subiu ao Céo, do leite da Virgem Nossa Senhora, de
seus cabellos, outro de S. Joseph, etc.

No Pereiro: de ouro, incenso e myrrha, que os três

reis magos oEferecéram ao Menino Deus.

Em Amarante o corpo de S. Gonçalo.

Êm Basto o corpo de Santa Senhorinha abbadessa.

Junto a Nime o de S. Torcato.

No Porto, o de S. Pantaleão.

Em Pombeiro, o de Santa Quitéria,

Em Aveiro, o de Santa Joanna, princeza de Portugal.

Em Coimbra o corpo de S. Theotonio, o de Santa

Isabel, rainha de Portugal, o de Santa Comba, três dos

Santos Martyres de Marrocos, os outros dois em Lor-

vão no mesmo mosteiro, os corpos inteiros das rainhas

Theresa e Sancha, e no de Arouca o da rainha Mafal-

da, sua irmã, chamadas por suas raras virtudes e mila-

gres as Rainhas Santas.

Em Évora o corpo de S. Mancos, primeiro arcebispo

da mesma cidade e discipulo de Christo.

Em Beja o de S. Sizenando, diácono e natural da
mesma cidade.
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Em Água de Peixes a cabeça de um dos Santos Reis

Magos.

Na villa Nova de Portimão o corpo de S. Torpes, va-

lido algum tempo do imperador Diocleciano.

No rio Tejo, defronte de Santarém, debaixo de sua

corrente, o corpo de Santa Iria, fabricado por mãos de

anjos.

Na índia e cidade de Goa, metropoli d'aquelle Esta-

do de Portugal, o corpo de S, Francisco Xavier.

No de Miliapor a dos apóstolos S. Thomé.
Fechamos esta breve noticia de algumas das reliquias

de Portugal, que sabemos, com a do famoso Santuário

d'este Real Mosteiro d'Alcobaça, obra moderna e a mais

perfeita de que temos noticia; aonde apenas se nomea-
ra Santo dos maiores e mais conhecidos, de que se não

ache n'elle relíquia; nem deixaremos de fazer menção,
(por serem de tanto preço) do Sangue de Christo, um
espinho da sua coroa, a do Sagrado Lenho: da columna,

onde Christo esteve preso, da lança que lhe abriu o co-

ração.

Em Rraga estão n'este corrente anno (1888) pensan-

do na canonisação do frade de Carnide que morreu com
cheiro de santidade n'aquelia referida cidade.

A' vista, pois, da immensidade de reliquias que n'es-

te santuário se encerram, e das mais que em Portugal

se acham, bem se pode dizer que, se Roma (pelas mui-

tas que contem em si) é o Santuário universal, Portu-

gal é outra Roma.
Diz o mesmo escriptor que nos confins da Carpetania,

reino de Toledo, havia um mosteiro de grande numero
de monjas de S. Bento.

Estas, quando os mouros se senhorearam de Hespa-

nha, temendo sua violência, pediram a Deus que as tra-

gasse a terra, por se não chegarem a ver no risco de
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perigar sua honestidade aos sacrilegos impulsos dos
bárbaros.

Ouviu Deus seus rogos. Tragou a terra o mosteiro

;

8 o que faz o caso mais admirável (diz Espinola, vol.

V. pag, 2H), é que, mettidas nas entranhas, cantavam
os louvores a Deus. Ouvia-se tanger o sino, com que
chamavam ao coro, e se escutava a musica.

Não se conta (continua o mesmo Espinola) quantas

eram as religiosas : só se diz que eram muitas.

Em fim, conta-se a parte, como o todo ;
porque até

agora se não tem averiguado, nem ainda o numero cer-

to dos Santos canonisados da ordem do padre S. Bento.

Uns disseram que eram quinze mil, outros trinta e seis

mil, outros cincoenta e cinco mil.

E Raulin dá por auclor ao papa João XII que, man-
dando ver os archivos da Egreja Romana, achou este

numero grande de Santos Canonisados.

E deste tempo, que foi pelos annos de Ghristo 956
até o presente de 1669, em que se contam de mais 743
annos, quantos mais Santos se terão canonisado d'el-

les?

D. Pedro de Ciria Raxis no prologo do primeiro to-

mo, das Vidas de Santos da Ordem de S. Bento, empreza
que tomou á sua devoção, e obrigação, em que lhe está

toda nossa Ordem, conta cincoenta mil quinhentos e

quarenta e cinco Santos da Ordem do palriarcha S.

Bento.

Só do mosteiro Cassino se conta no Catalogo dos San-

tos cinco mil e quinhentos. E outros cinco mil e qui-

nhentos Santos tem canonisado a fecundíssima Casa de
Gluni em França.

Só da Ordem Cisterciense chegaram a ser em tanto

numero os Santos e Sanlas canonisados, que quiz o

summo ponlitice canonisar Santo Aroulfo, Qlho do mos-
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teiro de Valario em Flandres, e supplicou-lhe a Con-
gregação que não canonisasse mais Santos da Ordem da
S. Bento, porque não nascesse da iníinidade menos es-

timação.

Quando se ouviu no mundo similhante gloria?

Contra o abuso, pnrem, das indulgências, berra no
seu Tratado Histórico Dogmático Critico das Indulgên-

cias em opposição com as extravagantes e escandalosas

perlenções do Fapa e sua Cúria o abbade D. Vicente Fal-

mleri, professor de Historia Ecclesiastica na Universida-

de de Pisa, dizendo:
c. . .Qual fosse de ordinário a extensão da indulgên-

cia, e o modo por que ella se concedia, não restam me-
morias bastantes para o determinar com precisão.

Sabe-se por S. Cypriano, pelo Concilio Niceno, epor
outros Concilios posteriores, que não se concedia senão

quando os penitentes estavam próximos completara sua

carreira penitencial, quer dizer, com grande modera-
ção.

Em quanto ao modoconjectura-se com fundamento, que
não se usava doutra formalidade senão ser chamado o

penitente á absolvição, e admitiido á communhão, sen-

do este acompanhado de uma exhortação correspon-

dente.

Este methodo se observou na Egreja quasi até ao Gm
do Vil século.

Começou, porém, isto a alterar-se quasi no fim do vii

século.

As regras penitenciaes, em vez de se applicarem pa-

ra conversão do coração, se começaram a contar em ri-

gor arilhmetico, e se reduziram, para assim dizer, à ma-
neira de calculo.

Um adultério, por exemplo, devia ser punido cora

uma penitencia de quinze annos, logo dois adultérios
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deviam ser punidos com 30, e por conseguinte 10 adul-

térios com 150 annos, etc.

Um monge grego, chamado Theodoro, mandado pelo

pontífice Vitaliano a Inglaterra, e creado arcebispo de
Cantuaria em 678, onde viveu até 690, julgando que
punha freio aos peccados, se se portasse com todo o

rigor, e se ficassem impedidas as condescendências, fez

um livro penitencial que não passava d'uma lista, onde
estavam escriptas todas as espécies de peccados, com
os annos de penitencia que correspondiam a cada um. Es-

ta lista foi geralmente acceite por todas as Egrejas, de
maneira que, como refere Regimon, no século ix se

exigia que todo o sacerdote que quizesse obter licença

para confessar, tivesse infallivelmente este livro.

Depois calculou-se quantos actos de penitencia equi-

valeriam a tantos annos de penitencia, e se permittiu

que se cumprissem estes actos em mais breve tempo,

para que, com mais brevidade, podessem os penitentes

ser absolvidos e admittidos á Communhão.
Permiitiu-se depois que um penitente, a quem tal ou

qual pena se tornasse muito grave, tivesse a possibili-

dade de a commutar por outra equivalente. E logo ap-

pareceram avaliadores públicos, que taxavam as com-
mutaçôes.

E finalmente um erro abriu caminho a outro erro. E
reputando-se o peccado como uma conta de dece, e ha
de haver, se pensou que todo o ponto estava em sa-

tisfazer a penitencia exactamente, ou fosse pelo mesmo
penitenciado, ou por outro. E não foi diílicil achar pes-

soas que, ou por paga, ou por espirito de um rigor

extravagante, se encarregassem da satisfação dos pec-

cados dos outros. Estes dois modos de cumprir a pena
canónica, isto é, a commuiação do que se disse acima,

e o encargo de penitencia que uns tomavam sobre si
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pelos outros, se chamava redempção, e pelo espaço de

dois séculos, isto é— do ix até ao xi occupavam o lo-

gar dindulgencia.

Notaram-se depois differenças importantes. Consistia a

primeira em não indagarem com cuidado se o pecca-

dor estava verdadeiramente convertido. Apresentava-se,

confessava seus peccados, computavam-se nuraerica-

camente os annos, olíerecia-se a redempção, e ficava ab-

solvido e livre. E consistia a segunda na facilidade e

presteza com que se conferiam absolvições.

Confessado o peccado, desembolsada ou ajustada a

remissão, tudo estava feito. E na verdade, uma vez que
estava reduzida a uma taxa, e a certo calculo de dar e

receber, não podia o confessor negar a absolvição.

Introduzido este abuso, era mui diilicil ou quasi im-

possivel suspendel-o, ou destruilo.

Era também este systema muito commodo para os

penitentes tibios e frouxos, que estavam em circum-

stancias de poderem dispender. Eera cousa facillima n'a-

quelles séculos de bruteza e de guerras incessantes,

acbar quem por dinheiro se encarregasse de satisfazer

a toda e qualquer pena.

Os beatos d'aquelle tempo, que passavam a vida re-

zando psalmos e llagellando-se, tomavam sobre si, com
mil vontades, a obrigação de satisfazerem pelos pecca-

dos dos outros, e não os tendo, para assim dizer, seus

próprios.

Refere S. Pedro Damião, na carta a Alexandre II, que

os santos Rodolfo e Domingos Loricato, tinham por cos-

tume incumbirem-se de cem e mil annos de penitencia

que tivesse sido imposta a qualquer peccador : o que
cumpriam em poucos dias.

E eis o calculo que elles faziam

:

Três mil açoutes supprem um anno de penitencia

;
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regularmente fallando mil açoutes occupam o tempo da

recitação de dez psalmos : logo continuando a flagella-

ção ou disciplina era quanto se rezarem i50 psalmos,

teremos 15:000 açoutes, e teremos satisfeito 5 annos

de penitencia. Quem assim rezar vinte psalterios, terá

tresenlos mil açoutes, e cumprirá por conseguinte cem
annos de penitencia. E tal era a que S. Domingos cos-

tumava fazer em seis dias, atormentando, por tanto, o

seu corpo em cada dia com 5:000 açoutes no tempo em
que rezava 500 psalmos.

Em quanto aos monges e clérigos que costumavam
tomar sobre si o cuidado de satisfazer pelos outros,

como nem todos eram desinteressados, como S. Domin-
gos, Gordeato, e outros santos, começaram lambem as

satisfações a fazerem-se por meio d'ajustes, e por isso

se tornou o abu^o ainda mais diílicultoso de se reme-

diar. Calculou-se quanto se deveria pagar por um de-

terminado numero de annos de penitencia. Fizeram-se

contractos a tal respeito, e ficou estabelecido o com-
mercio.

Por este modo os mosteiros e os logares pios gran-

gearam immensas riquezas.

Dava-se aos monges a somma que se tinba ajustado,

e a communidade em corpo, ou alguns indivíduos sa-

tisfariam ás penitencias. Mas com o decorrer do tempo
esqueceram-se da satisfação, e ficou servindo unicamen-

te de redempção o pagamento da ta.xa, ou legado pio.

Em prova do que transcreve o auctor um trecho da Di-

sertaiione 60 sulle Anlichita Italiana, de Muratori:

«Em quanto leve vigor o uso de se distribuírem pe-

los pobres estas esmolas, era de certo mui louvável

uma tal redempção; mas no decurso dos tempos os clé-

rigos, e os monges começaram a tirar o proveito d'es-

tas redempções, e chegaram a tanto, que só ás suas
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egrejas se applicou quasi todo o fruclo das penitencias

e da piedade dos fieis. . . Todas as penitencias foram,

por fim. mudadas em multas pecuniárias, ou de bens

estabelecidos, que os mesmos ecclesiasticos não deixa-

vam ordinariamente escapar das mãos.

No Penitencial de Bublio se lê : Siquis forte non po-

íuerit jejunare, et habuerit unde dare ad redimendum se

potuerit. Se dives fuerit, pro uno anno det sólidos XXVI.
Si vero pauper fuerit, dei sólidos III. Atlendat nempe
unusquisque cui dare debeat, sive pro redemptione ca-

ptivorum, sive super sanctum allare. sive pauperibus.

Pouco dilTerente do rito dos italianos era o dos ou-

tros povos. E' mui curioso para se ler a passagem de
Beda no tratado: l)e remediis peccalorum.

Qui non potest sic agere poenilentiam in primo anno

erogel ellemosinam sólidos XXIII pro uno anno: XXII
sólidos pro secundo anno; pro terlio anno XVIII sóli-

dos, qui sunt LXIII solidi.

Esta somma de dinheiro para aquelle tempo era con-

siderável: podia-se até mesmo com ella comprar um
bello prédio. E' porem verdade que o dinheiro da re-

dempção se podia empregar no soccorro dos pobres, ou
em resgatar os captivos: mas passando tudo para os

monges por pobres, tudo vinha a lindar nas egrejas e

mosteiros.

Entre os cânones altribuidos a Theodoro de Canlua-

ria na Collecção de Jaques Pelit se lê: — sed aitendat

unusquisque cui dare debeat, sive pro redemplfone ca-

plivorum, sive super sanctum allare, sive servis Dei,

aut pauperibus in ellemosynam.»

Não obstante isto, como os penitentes dependiam dos
concelhos dos ecclesiasticos, pode-se, sem temeridade,

asseverar, que em sua utilidade se haviam de empre-
gar as redempções.
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Inventaram além d'isto os ecclesiaslicos remir tam-

bém o jejum com missas, lucro reservado só para elles.

Burcardo e Ivo escrevem : Item qui jejuoare non po-

test, roget praesbyterum ut missam cantet pro eo, et

tunc ípse aderit et audiat.

O mesmo reíere Re^nmen, de quem são as seguintes

palavras: Cantalio unius missae potest redimere duode-
cim díes: decem missae quatuor menses; viginti mis-

sae novem menses. .

.

Apenas uma pessoa penitente se apresentava ao sa-

cerdote, este punha logo promplo o escriptorio, e lan-

çando mão do papel, penna e tinta, notava uma por uma
as culpas com a pena, e redempção correspondente.

Temos visto já quanto importava um anno, e a som-
ma podia ser avultada.

Como se havia de satisfazer a divida não havendo di-

nheiro?

E o caso é que as mais das vezes faltava.

Suppria-se então com os bens estabelecidos por quem
os possuía. Porém ajuntavam grande numero de peni-

tencias, que tanto mais cresciam, quanto mais diíTeriam

á sua satisfação de um para outro anno. E, por conse-

guinte, ou pelos remorsos da consciência, ou pelas ex-

hortações dos confessores se viam obrigados a dar tan-

to maior somma ás egrejas e mosteiros. E estavam no

costume de praticarem islo mesmo em vida, ou, quan-

do se viam próximos á morte. E esta é principalmente

a origem d'onde vem aquella immensa e incrivel abun-

dância de fundos, ou bens estabelecidos que dos secu-

lares passou para os ecclesiaslicos. Porém em quasi to-

das as doações feitas aos logares sagrados se encontra

alguma das seguintes formulas:

Pro remissione peccatorum. Pro mercede. Ad merce-
dis augmentum.
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Pro remédio ou redemptione animae, e outras sirai-

Ihantes.

E desde o oitavo até ao decimo terceiro século se

continuaram a impor as penitencias conforme os câno-

nes penitenciaes, e se cria que a Egreja tinha poder de

as dispensar em parte, permittindo sua redempção. E
também se originou então a opinião de que se podiam
satisfazer as penitencias canónicas por meio d'outras

pessoaes; e que se podiam applicar as obras satisfatórias

dos outros no mesmo acto, em que as pessoas que ti-

nham rigorosa obrigação de as fazer, ficavam entregues

aos divertimentos e ociosidades, U'esla ultima opinião

é que se originou a^^uillo a que os ecclesiasticos cha-

maram depois thesouro da egreja.

A indulgência das cruzadas nasceu n'este mesmo tem-

po, e não foi outra cousa mais, do que uma indulgên-

cia de commutação ou de redempção.

Victor III foi o primeiro a auctorisar esta commuta-
ção, ajuntando por este meio em 1087, um poderoso

exercito contra uma armada de piratas. Urbano U se-

guio este mesmo exemplo, e d'este modo se estabele-

ceram as cruzadas. E a maior parte dos que se alista-

vam contra os infiéis eram homens carregados de cri-

mes, que não achavam meio mais commodo, nem mais

conforme á sua familía, para expiar suas culpas, e sa-

tisfazer ás penas que mereciam, como era armar-se, e

passar ao ultramar. E S. Bernardo disia: Paucos admo-
dum in tanta raultiludine hominum illis contluere vi-

deas, nisi utique sceleratos, et Ímpios, raptores, et sa-

crilegos, perjuros, homicidas, adúlteros, de quorum pro-

fecto proftíctione, sicut duplex quoddam constai prove-

Dire bonum duplicatur et gaudium.»
No principio não se obtinham estas redempções se-

não com obras pessoaes, isto é, era necessário que
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aquelle, que queria a redempção fosse pessoalmente

naquellas expedições militares. Pelo progresso do tem-

po, vieram estas mesmas redempções a serem remidas

com dinheiro, e d'este modo os peccados mais detes-

táveis começaram a isentar-se das penitencias canónicas

por meio de dinheiro.

Porem em quanto uns se entretinham a escrever acer-

ca das indulgências, e de quão grande era o numero
dos conventos neste paiz, João Rodrigues Chaves na sua

Historia Ecclesiaslica e Chronologica da primeira idade

do Mundo, diz coisas mui curiosas, acerca daqnelle ceo

eslrellado que cobre o globo no qual habitamos, gemendo
€ chorando: a Os Ceos são de matéria e substancia diaphana

e transparente, como ocrislal, a que chamam— ^í^míaes-

sencia—porque sendo os elementos de sua natureza corru-

ptiveis, com a experiência de seus regulares effeitos e

movimentos se vê serem incorrupliveis os Ceos, e por

essa razão e outras muitas, de diversas matérias forma-

dos, que a elementar, admiltindo-se somente ser a mes-

ma analogicamente.

O que, não obstante, muitos padres e doutores, se-

guidos de alguns modernos, afíirmam foram formados

de dois elementos— agoa e fogo—ou singularmente do
primeiro, e que por esse motivo se chamou o Ceo em
hebreo Seamaia, que quer dizer ahi aguas, e fundados

na sua auctoridade, querem também alguns modernos,

se admilta incorruptibilidade nos Ceos e Astros, ao me-
nos quanto a algumas partes suas, o que se não admit-

te pelo parecer que seguimos.

São lambem os Ceos sólidos, e não ténues e fluidos,

como asseveram alguns padres, e com a sua auctorida-

de. os astrónomos modernos: e para intelligencia do re-

ferido se deve notar, que por solido entendemos não

somente as três medidas de cumprimento, largura e
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profundidade, mas lambem a firmesa consistente e du-

ra como a da pedra. E para procedermos com claresa,

como sobre esla questão existam ires opiniões: primei-

ra, que admilte muitos Ceos, e todos sólidos: segundo,

que assevera o Firmamento além do Empyreo e dos su-

periores, se os ha sólidos, e o planetário fluido: tercei-

ra, que aílirma todos, excepto o Empyreo, ténues e per-

meáveis, perlendendo provar o seu parecer com os tex-

tos da Escriptura, em que consta parar o sol á voz

de Jesué, e moverem-se elle, a lua, e mais planetas, e

não os seus cobres ideados.

Observnndo-se Mercúrio, Vénus, e ainda Marte, mui-

tas vezes superiores ao Sol, é que quasi pelo mesmo
espaço d"este, completa o referido Mane seu curso, e

do mesmo modo que os mais planetas e os cometas per-

meiam a região planetária subindo, descendo, e moven-
do-se obliquamente, se deve ella admittir fluido e té-

nue, como sentem os auctores do segundo parecer, por

se evitar o absurdo da penetração dos corpos, e a hy-

pothese de se lacerarem os Ceos, e d'este modo se es-

cusam os orbes excêntricos, epicyclos reaes, e outras

cousas ideadas para explicação e calculo dos movimen-
tos planetários. O systema se confirma com os textos

de vários auctores, que attribuem aos planetas, como o

Sol e Lua, e não aos seus Ceos, ou Orbes, os movi-

mentos; e não servem elles, aos que asseveram o Fir-

mamento fluido, porque tratam das estrellas errantes,

e não das inerranles, que Deus fixou no referido Fir-

mamento.
O Ceo estrellado se pode affirmar solidissimo, como

opinam os auctores do primeiro e segundo parecer, por

não haver alguma repugnância fundada em razão natu-

ral e concludente que o encontre: antes pelo contrario

muitas conveniências evidentes que o patenteam.
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Observam as eslrellas fixas sempre egual proporção

e ordem, o que não succederia a ser fluido o firma-

mento.

Logo infere-se bem ser este solido e mover-se com
as mesmas, como com a tábua os seus nós. A mesma
inclusão se pode deduzir com a Via Láctea, com as duas

maculas negras da constellação vulgarmente chamada

Coureiro, e com as névoas claras, situadas junto ao po-

lo austral, que sempre tem sitio invariável.

Alem de que, para os movimentos multiplicados e

contrários, que se admitlem nas fixas é mais própria a

solidez, que a fluidez pretendida, que a elles repu-

gna.

Finalmente sendo frustatorio fazer-se por muitos, o

que se pode fazer por poucos, segundo o sentir dos

contrários, seria necessário excessivo numero de Anjos,

para moverem as eslrellas, na hypothese, que se ad-

mitte de serem movidas todas as errantes pelas santas

Inlelligencias, e que no parecer que seguimos, se ex-

cusa.

Confirma- se o dedi^zido (continua o mesmo auclor)

com muitos textos da Escriptura, que, alem de fallarem

no Ceo em numero plural, para se não evadir sua au-

ctoridade, com se admittir somente solido o Empyreo,

expressamente insinuam abrirem-se, romperem-se, e

penetrarem-se os corpos celesliaes ; e sendo incontro-

verso, que não o fluido, mas sim o firme, é que se abre,

rompe e penetra, se convence a sua solidez, e muito

mais pelo expresso texto de Job, que fallando também
no plural comprehende não somente o mesmo Empyreo,
mas o Estreitado, sem que obste attnbuir-se o referido

á pratica indiscreta de Eliud
;
porque a esta objecção

se responde com S. Gregório, que o dito Eliud disse

sentenças rectas com modo arrogante e soberbo, de



661

que Deus se desagrada : pelo que, e por outras expo-

sições que se dão ao texto, com que se nos argumenta

sem que os contrários provem que a impericia de Eliud

se refere com eíTeito á solidez dos Geos, se corrobora

esta assim como a sua incorruplibilidade.

Dez Ceos, excepto o Empyreo, numeram muitos, pela

seguinte ordem: o primeiro Movei, o Cristailino sem al-

guma eslrella, o firmamento, que tem as fixas, o de Sa-

turno, o de Júpiter, o de Marte, o do Sol, o de Vénus,

o de Mercúrio, e o da Lua ; admittindo-se n'estes sete

últimos os seus planetas, omiltidos vários satellites, que

se tem observado: e que, não obstante, para os pa-

dres e doutores escolásticos é commum serem três

Ceos, a saber o Empyreo, o Estrellado, e o Aéreo, com
o fundamento de S. Paulo allirmar fora arrebatado até

o terceiro Ceo, que recebeu pelo mesmo Empyreo : sen-

do indubitável que a região aérea se recebe muitas ve-

zes por Ceo nas Sagradas Lettras.

Concedida a hypolhese de serem três os Ceos, se ad-

millem commummente como esferas solidas o primei-

ro movei e o cristailino, que incluem com o Firmamen-
to, assim chamado pela extensão, como se deduz de vá-

rios logares da Escriptura, dizendo os Latinos exíendere

onde os hebreus firmai; ou, segundo outro, pelo esta-

belecimento firme e solido que tem, e não porque se

não mova, sendo fluido, como pretendem insinuar os

modernos com auctoridade d'alguns padres. E neste to-

gar se devem individuar os movimentos atlribuidos aos

Ceos, segundo a doutrina que levamos.

O primeiro movei com movimento próprio leva os

inferiores do Oriente para Poente, fazendo revolução

diurna sobre os poios do mundo em 24 horas. E, sup-

posto o tal movimento se intitula violento, se deve con-

ceder e não é em rigor, porque Deus, autor da natu-
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reza dispôz iodas as cousas com suavidade, e por não
ser nenhum violento permanecente; mas que asssim se

chama, pelos Ceos lerem oulros raovimenlos.

O Ceo cristalmo, alem do movimenio referido, tem
outro natural, com que, sobre o eixo e poios do Zo-
diaco move o firmamento do poenle para oriente, o qual

se íinalisa por esle dizer differenlemente, que em trin-

ta e seis mil, e ainda mais e menos annos; e alem dos
dois referidos tem o Ceo estrellado outro de accesso e

recesso, ou de trepidação, que faz em sele mil annos
sobre os pólos sitos na equinocial no principio dos si-

gnos de Aries e Libra, com o qual movimento levanta

as estrellas polares do Norte e Sul, e desviando-as dos
poios por doze graus, as torna outra vez ao seu logar,

que é junto dos mesmos poios meio grau.

Pelos astrónomos modernos se seguem dilTerenles

systemas, pretendendo negar o primeiro Movei, o cris-

talino, é por conseguinte os movimentos, que se lhes

attribuem, admiltindo-os por outros metliodos nas Es-

trellas fixas e Planeias, na hypothese de que levam da

fluidez do Firmamento.
Conforme os doutores escolásticos tem os Ceos par-

te direita e esquerda, situando aquella ao oriente, e es-

ta ao occidente.

Os cosmographos e geographos, como altendem ás

alturas do pólo septentrional, para que olham, regu-

lam, segundo os philosophos, a parte direita e esquer-

da dos Ceos.

Os astrólogos pelo conlrario : porque para contem-
plarem os cursos das estrellas e planetas, olham para

o meio dia, e lhes fica o Oriente á esquerda, e o Occi-

dente á direita.

Contra todos os factos julgam ser o polo árctico á

direita do Ceo, e o antárctico á esquerda.



663

Porque, virados para o occidente, para altenderem o

poente das estrellas e planeias, lhes fica o norte á mão
direita, e o sul á esquerda : de modo, que, segundo a

dilTerente postura, que observam os cosmograplios e

geograplios, astrólogos e poetas em observarem os mo-
vimentos dos corpos celestes, assim regulam a direita

e esquerda parte dos Ceos.

Coocluimos que os Ceos são corpos puros, e primei-

ros, na natureza simplissimos, na essência sublilissimos,

na incorruptibilidade solidissimos, na quantidade máxi-

mos, na qualidade lúcidos, na transparência perspicuos

na maleria purissimos : e na figura esféricos, por ser

esta figura a mais pulchra, simples e idónea para os

movimentos velocissimos, que tem, e do mesmo modo,
para fazerem perfeita circumferencia com o mundo ele-

mentar também esférico, no sitio local supremos, na

grandeza de iodas as mais creaturas contenlivos; e fi-

nalmente, supposto careçam das qualidades elementa-

res, porque não são cálidos ou frios, seccos ou húmi-

dos, com tudo as causam nos sublunares, em que in-

fluem as virtudes motiva, vegetativa, sensitiva, e das

cousas graves producliva, sem com tudo serem ani-

madas, ou infliiirem no livre arbitrio do bomem, que
Deus deixou na liberdade do seu conselho.

AÍIirma-se distar o concavo do Firmamento do centro

da terra Go:3o7:oOO milhas ; o seu convexo 130:713:000,

constando sua crassilude de 65:357:300, e segundo ou-

tro parecer se assevera distar o seu convexo quarenta

contos de léguas, determinando-se a sua crassilude em
17:388:000 léguas, e a distancia ao seu concavo em
22:61á:000. Excedem alguns esta conla a mais de cen-

to e cincoenta milhões de léguas.

Também se diz ser o seu ambilo de 131:181:000 lé-

guas. Em fim, com tanta variedade que se pode per-
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gunlar com o Sábio: Quem médio a altura dos Ceos,

por meio de regras infalliveis? E responder-se que só-

menle aquelle senhor, do qual elles narram a gloria,

sendo obras de sua omnipotente mão.

Do que se tem expendido a respeito dos Ceos, se

deduzem os seguintes systemas, e outros que se podem
examinar nos astrónomos; que se conjectura ser muito
menor á proporção de todo o mundo, que se contem
dentro do concavo do Firmamento, para o complexo do
Empyreo, que a do Globo terráqueo a respeito do dito

Firmamento, que se podesse algum individuo humano,
vivendo oito mil annos, directamente subir para o Ceo,

prefazendo cada dia cem milhas, no fim d'elles, não te-

ria chegado ao Empyreo; porque somente para chegar

á parte concava do Firmamento, lhe seriam precisos

mais de dois mil ánnos, e outros tantos para subir á

convexa. Finalmente se d"esta se lançasse uma pedra

molar para a terra, não cairia n'ella, senão passados

Dovenia annos.

Tal é o Ceo Empyreo dos theologos para onde o ami-

go leitor hade ir acompanhado da sua illustre família,

onde irá encontrar uma chusma extraordinária de san-

tos e santas, entre os quaes occupam um logar distin-

clissimos os bentos e bentas, que n'outro tempo com
tanto ardor se entregavam a lodo o género de virtudes.

Mas o auclor ainda diz mais alguma cousa digna de
menção:

«As estreilas são de matéria purissima intitulada

Quinta Essência, de que se compõem os Ceos, por se-

rem as fixas no firmamento as partes mais densas d'el-

le, como parles suas, como o são da tábua os nós; de
tal modo que com o Estrellado se movem as estreilas,

que os modernos admittem globos lotaes, e com movi-
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mentos próprios no Firmamento, que fazem fluido. E
também são incorruptíveis.

Mas se o Ceo è immenso, como o leitor ha pouco vio

na obra d'um poriuguez, também os monges para po-

voarem o Ceo foram infinitos. Fr. Leão de S. Thomaz,
monge da Congregação de S. Bento em Portugal, e len-

te de vespora igualado a Prima na Universidade de

Coimbra ^ falla-nos d'um abbade chamado Isidoro, que
leve' a seu cargo um mosteiro de mil monges. E ac-

crescenta ainda que um outro que lhe succedeu, elevou

o numero de monges a cinco mil. Palladio escreve que
o monge Serapião chegou a governar dez mil monges
divididos em varias turnas. E que alem d'Alexandria

sobre umas montanhas estavam uns setecentos mostei-

ros.

Porém, acode o chronista, é d'avertir que os mon-
ges d'aquelle tempo ordinariamente não viviam como
os nossos d'agora. todos dentro d'uma cerca, e debaixo

d'uma chave, senão espalhados pelos montes e valles

do deserto, á vista uns dos outros, cada um em seu re-

colhimento pobre e humilde, e muitos em covas e con-

cavidades da terra. Pelo que o prelado maior a quem
obedeciam em muitas partes, se chamava archimandri-

ta, nome composto da palavra grega Archi que signifi-

ca Príncipe, e da palavra Mandra, que quer dizer Co-

va. Pelo que archimandrita era o mesmo que prelado

principal e superior dos que viviam em covas como
mortos já e sepultados para o mundo.
Algum tempo depois floresceu S. Basilio, e escreveu

a Regha mui copiosa em documentos espirituaes.

Mas depois nasce de novo um sol occidental, pois è

este o nome que o chronista dá ao famoso S. Bento,

cuja ordem nascida no deserto de Sublaco, na Itália, em
todos os tempos, mas mormente nos anteriores, e coe-
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vos com a fuodação da Dossa monarchia,t ão abalisada

foi.

Em quanto, porém, á cova, na qual se recolheu S.

Bento no deserto, o chronisla a quem vamos seguindo,

descreve-a do modo seguinte

:

«Sacro specu Itie chamam os naturaes da terra. Fica

em uma costa áspera d'aquella montanha de Sublaco á

vista do rio Anieno, e distante d'elle cousa de sessenta

ou setenta passos. O chão e pavimento d'aquella cova

sagrada è pedra viva : e a concavidade que vae para

dentro, não é egual, nem direita, senão algum tanto ar-

queada e baixa e estreita em si, de sorte que não po-

dia o Santo estar n'ella levantado em pé, senão só in-

clinado ou debruçado, e o logar em que dormia, tem

mais, mas não lerá outro tanto. ^

O jantar do Santo constava de raizes d'ervas e d'a-

gua, e ás vezes de bocados de pão duro que lhe leva-

va outro monge por nome Romano.
Mas, apesar das virtudes de Bento, os monges seus

subordinados quizeram-n'o matar.

E eis porque separando-se d'estes monges, foi tratar

de fundar outros mosteiros na montanha, pondo em ca-

da um doze monges com seu abbade, e ficando Bento

superintendente.

numero dos mosteiros continuou sempre a me-

drar.

E por fim os serviços de Bento foram taes, que cin-

co cousas Deus concedeu em favor do seu servo

:

1 .* Que su ordem perseverará esta até ao fim do mundo.
2.^ Que no fim d'eile será escudo da Igreja Romana,

pelejando por ella fidelissimameote, e confortará a mui-

tos na fé.

1 Beaedictina Lusitana ; I. pag. 40.
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3,* Que nenhum morrerá n'ella senão em estado de
salvação, e se começar a viver mal, e não desistir, oa
será confundido, e envergonhado, ou será lançado da
mesma Ordem, ou elle por si se sairá d'ella.

4.* Que lodo aquelle que perseguir ioda a Ordem, se

se não emendar, a vida se lhe abreviará, ou morrerá

de má morte.
5.° Que lodos aquelles que amarem sua ordem, te-

rão bom fim. ^

Mas as virtudes do Santo não obstaram a que fosse

perseguido pelo diabo atrozmente.

E talvez que de todas as perseguições feitas pelo ma-
farrico ao grande S. Bento, a que mais atroz foi, e mais

custou a soffier ao bemdito monge, foi a de se lhe apre-

sentarem septe mulheres lindas como os amores, e nuas

em pelote, só com o fim de o fazerem peccar.

Mas o santinho com os olhos filos no Ceo nem se-

quer para ellas olhou, e o diabo mais uma vez ficou con-

fundido e atrapalhado. '^ E depois o Santo farlou-se de
fazer figas ao diabo E foi então com o fim de se não ver

outra vez uma crise tão aterradora, que o santinho re-

solveu ir para o monte Cassino, lendo previamente feilo

uma despedida lai a seus irmãos em Crislo, que os olhos

de lodos quantos presentes estavam a uma scena tão

palhetica eram dois rios d'agua.

E Jacobo de Grafies era de opinião que peccava mor-

talmente o monge que andasse por largo espaço de tem-

po sem a cuculla, ainda que fosse dentro do mosteiro,

e mesmo que dormisse sem ella.

E parece alé mesmo que alguns monges andavam
vestidos de pelles d"'ovelhas.

' 1(1. id. pag. 55.
2 Id. id. pag. õ7.
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Deu.se porem, no reino de Castella uno caso notá-

vel

:

Sendo cousa clara e manifesta ( diz o auctor da Be-

nedictina Lusitana, vol I, pag. 62) ser a cuculla de man-
gas largas e cumpridas, habito próprio da Religião Be-
nedictina, sahiu estes annos próximos em Castella a

devoção de alguns religiosos Basilicos na qual estava

seu padre S. Basilio Magno vestido com uma cuculla,

e os quatro patriarchas, S. Agostinho, S. Bento, S. Do-
mingos, e S. Francisco, postos de joelhos diante d'elle,

como recebendo de sua mão esquerda o livro da sua

Regra, que n'ella tinha, e da sua mão direita se vinham
levantando os fundadores das mais ordens, ainda os das

militares, como se elle fora a primeira origem de todas

ellas, segundo mostravam umas palavras que ao pé ti-

nha.

Tendo noticia d'isto o papa Urbano VIII, por meio
da congregação de S. Bento de Valhedolid, mandou que
a dita estampa e imagem se recolhessem, e não appa-

recessem mais diante dos olhos dos 6eis, e os que ti-

vessem alguma d'ellas a entregassem logo aos inquisi-

dores ou ordinários do logar.

E, ao mesmo tempo prohibia aos escuiptores, im-

pressores e pintores que a abrissem, impremissem,
esculpissem ou pintassem estampa ou imagens simi-

Ihantes, e se algum modello ou exemplos d'ella tives-

sem, o quebrassem ou desfizessem.

E por fim declarava que a cuculla era habito de S.

Bento. 1

Apesar, porem, d'estas asserções o antagonista sus-

tentava que a cuculla era própria dos monges de S. Ba-

silio, e habito próprio d'estes.

1 Id id pag. 62.
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E que a regra de S. Basílio era a fonte d'onde deri-

vavam e manavam todas as mais.

O auctor, porem, da Benediclina Lusitana assevera

que nunca S. Basílio conheceu outro habito para seus

monges, que não fosse, uma túnica cingida com uma
correa de couro, e uma capa curta.

O mesmo auclor refere que quando o padre S. Bento

chegou ao monte Cassino, no anno de 5ii8 ou 529 ain-

da alli existiam as ruínas do palácio de Mário Varrão,

o no alto o templo d"Apollo, ao qual a gentilidade ain-

da por aquelles tempos rendia adoração. E que por

aquelles arredores tudo eram bosques e arvoredos, de-

baixo dos quaes os idolatras oHereciam sacrificios a seus

falsos deuses.

Dentro em pouco o culto pagão estava substituído

pelo catholico, e foi então que certos varões romanos,
ouvindo fallar das maravilhas que Bento operava, foram

ao Cassino com o Qm de o visitarem.

E depois ainda lhe pediram que os recebesse como
irmãos, e escrevesse seus nomes no livro em que se

escreviam os dos monges que n'aquella casa entravam

e professavam.

E d'aquí tiveram origem as cartas d'irmandade, de

que todas as irmandades Qzeram uzo.

Fez então Tortullo, obrigado com a mercê de o rece-

ber como irmão, e a seus companheiros, uma doação

solemne ao mosteiro de tudo quanto n'aquellas parles

do Cassino era seu, e de muitas outras terras na Sicí-

lia com sele mil escravos que n'ellas linha para seu ser-

viço, do que fez escríplura publica, segundo o costume
d'aquelle tempo, em que todos os senhores assignaram,

e entre os quaes se via o nome de S. Plácido, na se-

guinte forma : Ego liacidus peccator pro me et pro fra-

iribiis Eutitio et Victorino.
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E accrescenta fr. Leão de S. Thomaz : «E só as ter-

ras e herdades que Tertullo deu ao grande palriarcha

BO reino de Sicília foram tantas, que medidas com a

medida d'aqnelle tempo vinha a ter quarenta e três mil

trezento e vinte moios de trigo, como consta da escriptura

d'ellas. E para as terras que Torlullo deo ao palriarcha

em Sicilia, se semeassem todas, eram necessários 718
moios de trigo, ou 43.3iíO alqueires, que vem a dar

no mesmo.
E, sendo isto assim, já os antigos chamavam a Sici-

lia— Ce/^^Vo de Roma, pela abundância de trigo que lhes

dava, a parle que d'ella coube a monle Cassino, bem
se podia chamar Celeiro da Religião Benedictina. *

E accrescenta o mesmo escriplor : Quando o impera-

dor Justinianno confirmou esta doação Ião ampla de

Tertullo fez lambem mercê ao palriarcha e ao seu mos-
teiro Cassiniense, que do Ihesouro publico lhe dessem
certa quantidade de panno para vestuário dos monges,

e trinta libras em ouro para azeite das alampadas, que

pelo dinheiro do tempo de Fr. João valiam l:32o)$000

réis.

E Equicio, pae de S. Mauro, deu lambem muitas

herdades suas ao glorioso palriarcha, e a escriptura

d'ellas assignou Mauro na mesma forma que Plaxido

:

Ego Mauriis Peccalor. E de mais doações ainda falia

fr. Leão de S. Thomaz.
Cumpre, porem, mormente aos escriptores italianos

o verem se taes doações lêem o mesmo grau de vera-

cidade que as de Alcobaça attribuidas a el-rei D. Af-

fonso Henriques.

Todavia o chronísla portuguez oão perde o ensejo de

1 Id. id. pag. 72.
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recommendar aos monges bentos a caridade, e narra-

Ibes a seguinte lenda:

Dois anjos em figura de peregrinos entraram num
mosteiro, e depois de os monges os agasalharem, como
poderam, á despedida, teve o hospedeiro comprimento
com elles, dizendo que perdoassem, que aquelle mos-
teiro fora em tempos passados mui rico, mas que ao

presente estava mui pobre.

Respondeo um dos anjos dizendo: Se quereis, Padre,

saber a causa d'esta mudança, dir-vola-hei:

Antigamente moravam nesta casa dois homens, um
cbamava-se Date, que quer dizer Dai: outro chamava-
se Dabiíur, Dar-voshão. Vós lançastes fora Date, Deus
lançou fora o Dabitur vobis, e assim viestes a ser

pobres. Por onde, haja caridade, que ella é a que con-

serva os bens espirituaes e temporaes.

E' pois considerado o mosteiro de Cassino como a

mãe de todas as Congregrações Benediclinas, que as-

sim lhe chama o papa Urbano 11 e Clemente IV.

Porque assim como Ruperto, abbade, diz que toda

agua doce que bebemos e gozamos, originalmente nas-

ce da fonte do Paraiso, como do peito da terra, e del-

ia traz a doçura, que a faz potável, da mesma sorte

podemos dizer que a casa de Cassino foi outra fonte

do Paraiso, da qual se communicaram pelo mundo to-

das as aguas saluliferas da disciplina monástica; e a

doçura do espirito do grande Patriarca. E as palavras

do papa Urbano são os seguintes:

tSeja tido o mosteiro de Cassino por cabeça de to-

dos os mais, com muita razão, porque do peito de S.

Bento, e delle, manou a religião veneranda da Ordem
monástica como se fora aquella grande fonte, que
nascendo no Paraiso, regara a terra toda.»

Conservou- se o mosteiro depois da morte deS. Beo-
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to aioda pelo espaço de quarenta e três annos. E no
anno de 586 destruido e roubado pelos loogobardos,

escapando todavia todos os monges com vida K E to-

dos fugiram para Roma, indo pedir abrigo ao papa Pe-

lagio, o qual os recebeo benignamente, e agasalhou em
um quarto do seu próprio paço lateranense, e junto

delle se accommodaram, e formaram depois seu con-

vento, vivendo com a mesma observância que em Cassi-

no guardavam.

Perseveraram aqui cento e trinta annos, até que pe-

los de Cbristo 716, um cidadão da cidade de Brixia, rico

e poderoso, por nome Petronio, segunda vez reedificou

o monte Cassino, fazendo-o mui capaz de grande copia

de monges. Além d^isso o papa nomeou a Petronio ab-

bade do mosteiro, e mandou juntamente aos que vi-

viam no mosteiro Lateranense, que fossem viver no
Cassino. E isto cumpriram elles com grande gosto e

alegria.

Porem no anno de 882 os mouros o destruíram, e

arrasaram, martyrisando e degollando um grande nume-
ro de monges, e degollaram ao abbade Bertario.

E alguns poucos que se poderam salvar, fugiram pa-

ra a cidade de Theano, e dalli se passaram para Ga-

pua, onde viveram uns seplenta annos.

Foram depois, por mandado do papa Agapito, repo-

voar a montanha de Cassino, ficando, porém, alguns

no mosteiro de Capua. E desde o anno 950 não tornou

o mosteiro a ser ou destruido ou arrasado.

Chegou finalmente o infeliz tempo dos commendala-
rios em encommenda a pessoas, que não eram religio-

sas, nem tinham professado a regra, o que foi deslrui-

» Id. id. pag. 102.

i
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^âo dos mosteiros assim do espiritual como no tempo-
ral. *

Esia desavenlura abrangeo lambem a Cassino, ainda

que n'ella leve sua felicidade, porque não teve mais que
qualro commendatarios, que duraram pelo espaço de

cincoenla annos, e essas pessoas mui insignes. E só de

Santos, diz um escriptor, o numero alli era mui gran-

de. E um outro escreve: Com grande segurança e sem
temor algum de falsidade se pode affirmar com muita

razão, que não houve em tempo algum em toda a Chris-

tandade mosteiro, em que houvesse lantos varões illus-

tres em santidade, em erudição, em doulrina, e donde
sahissem tantos em numero para governo da Santa Sé
Apostólica, de sorte que, com rasão. se pode dizer que
era o mosteiro de Cassino um Seminário de Prelados,

e Bispos da Egreja, e juntamente um seminário de San-

tos.

Rico e poderoso vio o patriarcha S. Bento ao seo

mosteiro de Cassino em sua vida. Forque foram gran-

des as doa;ões que os pais de S. Flácido e de S. Mau-
ro lhe Qzeram e foi juntamenle muito o que por outra

via a devoção dos fieis lhe olTereceo.

Porem, depois de sua morte, é espanto certo ver

quanlo o dilo mosteiro alcançou, e quanto chegou a ter

de riquezas e bens temporaes, de senhorio e authorida-

de. Porque primeiramenie consta que provia quatro

bispados, que eram ' o da cidade dAquino, o da cida-

de de Sessa, o Carinense, e de S. Germão. Provia mais

dois principados, dois ducados, e vinle condados. Ti-

nha tantas egrejas de seo padroado, que chegaram a

1 Id. pag. 103.
2 Id. id. pag. 106.

VOLUME III 43
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mil seiscentas e sessenta e duas. Era Senhor de trinta

e seis cidades que Arnaldo nomeia iodas por seus no-

mes. Tinha de villas acastelladas ou castellos 250. Ou-
tros logares menores 440. Tinha tresenios territórios,

que eram como comarcas, coutos, conselhos ou jurisdic-

ções. Tinha trinta ilhas no mar Mediterrâneo; portos

marítimos 2o: Quintas 330: Azenhas ou moinhos 200.

Pelo que tinha o mosteiro de renda 300 mil cruzados.

O titulo que o abbade d'aquella casa linha por mer-
cê dos papas e imperadores quadrava bem com a gran-

deza e magestade delia.

Porque se intitulava d'esle modo: Patriarcha da sa-

grada religião: Príncipe de todos os abbades e religio-

sos: vice-cancellario do sagrado Império nas partes d'Ita-

lia: cancellario nos reinos de Sicília, Jerusalém, Ungría,

conde e regedor de Campania, da terra de Lavor, e da

Província marítima: vice-imperador e príncipe de paz.

E este ultimo titulo tinha, porque nenhuma pessoa se

podia reconciliar ou fazer pazes com o império sem
consentimenlo do abbade de Cassino.

No tempo, porem, do auctor da Benedictina Lusita-

na, tinha só a cidade de S. Germão, e quarenta e tan-

tas víllas, e cíncoenta mil cruzados, que era a sexta par-

te do que dantes tivera, e muito delia gastava com os

pobres, romeiros, e peregrinos, e para estes quando
enfermos, havia doze quartos apartados.

Agora o auctor do Benedictina Lusitana trava pole-

mica com o author da Chroníca dos Eremitas de Santo

Agostinho em Portugal.

«A primeira confirmação de S. Gregório, de que fa-

zem menção Felino, cardeal Baronío, Pedro Hícordato,

a Bíbliotheca Patrum, Arnaldo, Sandoval, Jepes e outros

auctores graves, chama a Ctironica dos Eremitas de

Santo Agostinho de Portugal — Confirmação falsa, apo-
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cripha, parto supposlo, fictícia, e cheia de erros intole-

ráveis.

Vejamos as razões em que funda a ladainha de tão

graves censuras.

Primeiramente diz que nunca lai confirmação exislio,

senão digam os modernos aonde a acharam, depois de
tantos séculos.

Socunda é falsa: por n'ella se dizer que S. Gregório

confirmou a regra de S. Bento em um synodo geral,

não o sendo elle. para que até n'islo se veja a imperí-

cia do inventor da dita confirmação, chamando Synodo
geral ao que era só provincial. E sendo assim que em
todo elle se não faz meoção nem de S. Pedro, nem da

sua regra.

Mostra-se mais ser a confirmação gregoriana falsa,

porque a data d'ella é no anno quarto do pontificado de

S. Gregório, que, segundo a conta commummente re-

cebida, é o anno de Christo 594. em que o santo pOD-

tilice não tinha ainda celebrado Concilio algum, porque
O primeiro, que celebrou, foi no anno de 593. Pelo que
a celebrar o santo três Concílios em Ires annos, ficava

caindo o terceiro no anno de o90. E este foi aquelle

Concilio Lateranense de que falia a carta de confirma-

ção, que Sandoval cita.

D"onde já se vè que é falsa, e que, quem a fingio,

não soube lançar bem as contas aos tempos, para a po-

der vender por carta de S. Gregório.

Até aqui a dita Chronlca.

Accrescento eu a esta razão o discreparem Jepes e

Sandoval no anno do Pontificado do mesmo santo pon-

tífice, e na indic^ão em que dizem que confirm ju a san-

ta regra. Porque Sandoval diz que a confirmou no quar-

to anno de seu pontificado na índicção I^, e Jepes diz

que no anno 6, e na índicção 13. Por onde esta discre-
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pancia parece que argue a dita confirmação suspeitosa.

Mas Dão é possível encontrar uma só Chronica Monás-
tica era que não appareçam polemicas vehementes, e

censuras ás vezes insolentes. *

A ordem de S. Bento propagouse por um modo es-

pantoso por todo o mundo então conhecido. Para a Si-

cília foi S. Plácido com outros discípulos seus para fun-

darem mosteiros, como fundaram com eíTeito em Mes-

sina. Depois passa á Hespanba, França, Inglaterra. Es-

cócia, Esciavonia, Polónia, Rússia, Frisia, Dania, Gotia,

Suécia, Dinamarca, Baviera, Áustria e em fim por toda

a Europa e até mesmo pela Ásia e Africa. ^

Em quanto a Portunal o auctor da Benedictina Luzi-

1 Conla nos lambem, o auctor da Benedictina Lusitana (voj. I.

pag. 118) que em certa occasiáo era que as cinzas de S. Benio
tinham dez homens n'um barco, para atravessar um rio, viera

Nosso Senhor Jesus Christo do C«o a terra para também servir

de remador.
2 Na Toscana, junto a cidade de Lueca, viviam pelos annos de

1400 uns cónegos regulares em um mosteiro chamado Santa Ma-
ria Frisonaria, d'oDde os trouxe o papa Eugénio IV para aegre-
ja de S. Jnão Lateranense de Roma. Profesfavara estes padres a

regra de Santo Agostinho, trazendo em cima do roquete de li-

nho, escapulário e capa preta, habito em que faziam profissão,

e andavam dentro e fora da sua egreja.

Por muitos annos lhe precederam os monges de S. Bento nas

procissões, e actos públicos, até que alguns cónegos mais orgu-

lhosos D. Domingos, D. Celso, D. Eusébio, e outros lhe moveram
demande em tempo do papaSislo IV e Innocencio VIII sobre es-

ta precedência.

Consultaramse na matéria todas as universidades da Itália e

03 mais famosos letrados d'aquelle tempo, e quasi todos foram
de parecer que os monges de S. Bento haviam de preceder aos
cónegos lateranenses. E n'esta conformidade se deu sentença na
cidade de Ristoia por um juiz delegado do Papa Innocencio VIII,

a 18 de maio de 1488, julgando e mandando que os monges de
S. Bento precedessem aos cónegos da dita Congregação íatera-
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tana diz qiie o primeiro mnsleiro que da Ordem de S.

Bento se edificou em Portugal foi Lorvão, e que este

Dome se derivou de um loureiro antigo que no dito lo-

gar estava plaiilado ipag. 300. — 1.° vol). E depois co-

mo que á porfia começaram os bentos a exaltar suas

imagens milagrosas, suas fundações, seus feitos, para

nense, que na mesma cidade da Pistoia tinham mosteiro, e con*

corriam com elles nas procissões.

Com esta sentença e com o commum dos pareceres se aquie-

taram as parles altjum tanto. Portam vindu o pontificado de Leão

X 6 mandando elle fazer umas procissões solemnes em Roma,
os ditos cónegos iateranenses pondo de parte o escapulário e

capa preta, apparectram n'ellas só com seus roquetes ou sobre-

pelises, e com barreips na cabeça, não sem mofa das pessoas sen-

satas, e quasi mudados n'ouiros tantos bispos. E, intercedendo

por elles grandes personagens, alcançaram logar entre a clere-

zia, querendo ser antes os últimos entre os clérigos de barrete,

que os segundos entre os religioso.*» de capello E n'esta posse

perseveraram muitos annos sem contradição alguma dos mon-
ges.

Celebrando-se depcis o Concilio Tridentino, e mandando os

papas Paulo III e Júlio 111 tresabbades da congregação do Mon-
te Cassino para assistirem n'elle, não se aquietaram os cónegos

Iateranenses ate não alcançarem com grandes intãrcessões do

Papa Pio IV que mandasse também ao Concilio três prelados da

sua congregação, e mandaodo-os o papa com eITeito ao concilio

os legados e presidentes d'elle lhes a^^signaram logar abaixo dos

abbades bentos. Porém estes descontentes, e querendo preceder,

re*uscitaram a demanda antiga, de sorte que u Papa Pio IV avo-

cou a cau?a a si, e deu sentença sem dt^termioar qual das regras

fora primeiro confirmada com confirmação expressa e solemne,

movendo-se muito pelo costume a passe em que os Iateranenses

estavam Accrescentando que quando os abbade.s das ditas con-

gregações lateranense e cassineuse se ajuntas.xem de per se et

singutariter em concílios, ou outros aclos, precedessem aquelles

que fossem maij anugos na promoção da sua antiguidade, assim

como 03 bispos precediam uns aos outros pela ordem e antigui-

dade da sua sagração.» Benediclina LwVana, vol. I. pag. 132.
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sobre suas egrejas chamarem a altenção dos fleis endi-

nheirados, os quaes na realidade, ao morrerem, nan-

<;a se esqueciam dos templos dos frades. Hoje, porém,

as cousas mudaram.
E como já disse, de noite e de dia os capitães por-

tuguezes vão correndo deste paiz para La Salelte e pa-

ra Lourdes.

Os padres francezes, aqui numerosos, não se esque-

cem de exaltarem aquelles sancloarios.

As outras congregações estrangeiras lambem não se

descuidam nas occasiões, de se engrandecerem.

1 De dois era dois anãos os agostinhos do principal convento
de Paris nonoeavam em capitulo três jovens religiosos para se

licenciarem em Sarboana.
Porém no anno de 1658 o capitulo em vez de ires nomeou no-

ve, para três licenciados consei^uiivos.

O Parlamento, porém, annulou esta eleição prematura, orde-
nou aos agostinhos que precedessem a uma eleição mais regu-
lar, isto é, para um só licenciado.

Porém como os frades recusassem, mandou archeiros para os
constranger

Os frades postam se era defeza, tocam a rebate, di^^param ba-
las contra os archeiros, trazem o Sacramento para u campo da
batalha, mas depois veem-se obrigados a renderem'àe.
D'um lado e d'outro trocam se os refen».

Chpgam depois a um accordo para os revoltosos terem a vida
incólume.
Os commissarios do Parlamento entrara no mosteiro.

Mandam prender e encarcerar na Conciergerie onze religiosos.

Porém, passados vinte e sete dias, o cardeal Mazarin, inimigo
do Parlam'>nto, põe em liberdade os onze prezos, que são leva-

<lo3 em triumpho, e nas carruagens do Rei para o seu con-
vento.

Seus confrades vão recebei os em procissão, e psalmodiaudo
Os sinos repicam.
Canta se o Te-Deum.»
Boileau: Oeuvres completes, vol. I, pag. 223, Paris, 186i.

I
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A educação da mulher nobre é completamente estran-

gein n'esle paiz, e dirif^ida por padres estrangeiros.

Estes medram e enriquecem.

Só o padre portuííuez vive miseramente. Alguns che-

gam a passar privações I

Podemos aíToutamente asseverar : o padre portuguez

em geral c pobre.

O padre estrangeiro, porem, mais dado ao bealerio,

neste paiz pode enriquecer com facilidade.

Voltando, porem, ao tempo dos monges, tem o leitor

obras mui apreciáveis narrando factos verdadeiros, e

escriptos com critério.

Uma delias é a Vida e Opúsculos de S. Martinho Bra-

carense, impressos pela primeira vez neste Reino por
cuidado e ordem do grande D. Fr. Caetano Brandão,

Arcebispo Primaz, de Braga, Lisboa, 1803, in folio.

Ajuntaram-lhe no fim da vida do Santo algumas no-

tas, como pequenas dissertações para illustração d'al-

guns pontos da mesma Vida, ou da disciplina das Igre-

jas de Hespanha naquelle tempo : a traducção dos opús-

culos em porluguez, e discurso preliminar a cada um,
ele.

Martinho não linha nascido neste solo , mas da Pa-

nonia para aqui veio, em tempo que as falsas doutrinas

dos Arianos também aqui medravam a olhos vistos. E
apenas Martinho apparece no território de Braga, as

doutrinas christãs medram, e as arianas definham.

E o leitor lá na cidade invicta do Porto, acerca de
taes tempos encontra lendas, pois a egreja anliquissima

de Cedofeita se oiz fundada naquelles dias.

Sei também que Alexandre Herculano è contra uma
tal opinião, dizendo que o Mansor mandara derribar to-

<los os templos christãos.

Alguns, porém, poderiam escapar, pois em vários
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legares também escaparam as armas do duque d'Avei-

ro, a despeito da fúria e saoha do Marquez de Pom-
bal.

€ Martinho começa a fundar logo n'esta província mos-
teiros.

Nem para a nossa ediflcação conduz o discutir se se-

guiu exactamente algumas das regras já então escriptas

por santos fundadores.

Basta pois que saibamos que o Santo fundou mos-
teiros.

Que o primeiro e de que ficou particular memoria,
foi o de Dume nos arrabaldes da cidade de Braga, on-

de procurou com disvelo plantar a vida monástica, qual

a vira no Oriente. *

Bem natural era lembrar-se de fazer a primeira fun-

dação, onde achara edificada a grande egreja do voto

do Rei, e onde estavam depositadas as reliquias do
Santo do seu nome, e da sua mesma pátria : cuja me-
moria o nosso apostolo procura logo eternizar com os
versos que fez gravar sobre a porta d'aquella egreja,

como attesta S. Gregório Turonense.

Junto a esta egreja funda com effeito o venerável

mosteiro, ao qual desde aquelle tempo lhe deu o cogno-

me de Dumiense.
Ao mesmo passo que o santo fundador levanta o

edificio material do mosteiro, cuida em reduzir a es-

' 1 Vida e Opúsculos de S. Maninho, pag. 8.

Referindo os padres do Concilio X de Toledo em 6ó6; que llies

fora apresentado o Teslamento do nosso Santo, se exprimem as-

sim:

Delatvm est ad nos... testamenlum gloriosae memoriae &
Marlini Ecclesiae Bracarensis Epiícopi. qui et Dumieuse Monas-
erium visus esl conslruxisse.» Vida citada, pag. 8.



68i

cripto instrucções próprias para inspirar aos monges o

espirito religioso.

Ordens ao diácono Pascasio, instruído na lingua gre-

ga, que trasladasse para a lalina dictos e sentenças de

muitos padres dos desertos, reduzindoas a certos titu-

ios, que coraprehendem as regras mais importantes pa-

ra a perfeição da vida christã e monástica,

A obrigação que Pascasio mostra ter de obediência

ao Santo abbade, dá indicio de ser monge d'aquella

Casa, na qual aitesta ser escripta esta obra por um au-

ctor do século \i.

E o caso é que esta obra rescende á mais pura mo-
ral Evangélica.

Sabe-se também que Martinho assistiu ao Concilio

Bracharense em maio de 561, sendo então já um dos

mais velhos que assistiram a este Concilio,

O que porém, se julga sensatamente é que em 531

ainda a regra de S. Bento não eslava introduzido n'es-

te solo; mas que se regulavam os monges pelas regras

vindas do Oriente. ^

O mesmo arcebispo D. fr. Caetano Brandão também

^ A primeira vpz que nos monumentos da Ilespanha vemos fa-

zer menção do Monachato. é no Concilio de Saragoça do anno de

380, o qual no Canon VI, diz:

Siquis de Ciericis propter luxum vaniiatemque praesumptam
de officio sponle decesserit, ac velut ob«ervatorem Legis Mona-
chum videri volueril esse magisquam Clericum,itod« Ecclesia

reppliendum. ut nisi rogando, atque observando piurimis tem-
poribus salisfecerit non recipiatur.»

Vida e Opúsculos de S. Maninho, pag. 118.

«Cora o século vi é que provavelmente começou nas Hespa-
ntias a vida cenobiiica.

Assim o entendia ja Santo Ildefonso, que aqui vivia, e nasce-

ra 00 principio do século seguinte.» Id., pag. 119.
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mandou dar á luz, e com effeito appareceu em publico

no anno de 1805 em Lisboa a Vida e Regras Religio-

sas de S. Frucluoso Bracharense.

Também n'esta obra reina o senso commum, e n'el-

la se pode fiar quem desejar escrever acerca dos pri-

meiros tempos da ordem monástica em Portugal.

E n'esta obra encontramos noticia verdadeira d'anti-

gos mosteiros no solo correspondente hoje ao moderno
de Portugal.

E vemos que no decurso do século vi fazem os Con-
cílios da Hespanha menção de monges e abbades, e se

acha noticia da fundação de alguns mosteiros, como o

Servitano, fundado por Donato, e o de Asana, de que
foi abbade S. Victoriano.

O rei Recaredo applicou-se com zelo á fundaçãn de
mosteiros e egrejas.

O diácono de Merida Paulo falia do bispo da mesma
cidade o venerável Massona, que presidiu á cadeira

metropolitana desde í>73 aié 606 diz:

Logo no começo do seu episcopado fundou muitos
mosteiros, e os enriqueceu com abundantíssimas her-

dades.

No capitulo segundo falia do mosteiro Cambianense,
que ficava a duas léguas de Merida dirigido pelo abba-

de Renovato.

O abbade Valério faz menção de dois mosteiros per-

to de S. Pedro dos Montes.

Mas, como não é este o assumpto principal a que me
propuz, basta que diga que se o amigo leitor alguma
vez precisar escrever sobre assumptos taes consulte as

duas obras ultimamente por mim citadas, e a Hespa-
nha Sagrada do padre Fiorez. edesprese completamen-
te as noticias fornecidas por fr. Bernardo de Brito, por
Lousada, por fr. António da Purificação, pelo padre
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Rosário no seu Fios Sanctorum, e por outros muitos,

que reunidos formam um soffrivel numero de patra-

oheiros e mentirosos.

Também não direi que se não encontrem algumas no-

ticias aproveitáveis na Benedictina Lusitana, mas cum-
pre que o leitor esteja d'atalaia pois não é ás vezes di-

gna de credito.

No convento da Madre de Devs houve lambem uma
freira poetiza, por nome soror Violante de Jesus Maria,

« delia são os seguintes versos

:

I

Que tyrannia es esta, Esposo amado?
Que despues que me viste ya rendida,

Y el pecbo de tus llamas abrasado,

Y en tu favor mi bien desvanecida.

Te ansenlasle, Senor, y me has dejado

Triste, llorosa y amante, y aftligida

;

Como poderé vivir de aquesla suerte?

Si lardare el allivio de la muerte?

En quanto con excesso no sintiere,

En quanto amargamente no llorare,

En quanto el corazon no se partiere,

Y el alma en mil suspiros se anegare

Engaíiarase mucho quien creiera,

Que se sentir, si aquesto me faltare,

Que si lo que perdi considerara,

Ya ia vida, ó el juizio me faltara.

I
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Também uma freira por nome Soror Joanna da Pie-

dade, escreveu umas Memorias deste Mosteiro em 3 vo-

lumes, com o nome de Praticas.

Creio que esta obra nunca foi impressa.

Segundo as cores das suas cucullas (diz Almeida
Garrett, a pag. 2i7 da sua D. Branca) os monges ber-

nardos ou de Cister eram os brancos, e os benedictinos

os negros.

São vulgares não só as rivalidades destas ordens en-

tre si,, mas suas chufas, diclerios e apodos com que se

motejavam uns aos outros sobre negros e brancos, por
equívocos e joguetes, que destas palavras formavam.
Em Inglaterra ha ainda hoje sitios, especialmente em

Londres ^ denominados de black, e whiíe friars. Nem
era só popular este appellido, que assim lhe chamam
estatutos e cânones antigos.

E não sei porque fado, sendo em toda a parte os mon-
ges negros dados ás scien:ias, respeitados e dignos de
o ser; os pobres bernardos vieram em Portugal a ser

objecto de mofa.

Lembraria ao grande poeia Garrett os oito volumes
da Monarchia Luzitana, mormente o 3.°, ^.'^, 5.° e 6.",

e muitíssimos outros livros.

Garrett era poeta, e as amplificações são próprias de
poetas.

Se em quanto á verdade histórica fr. Bernardo de
Brito não tem valor, como escriptor clássico é elegan-

tissimo e purissimo.

Mas os bernardos escreveram tão grande numero de
livros que não sei como Garrett é tão exaggerado. Te-
ria também raiva aos frades?

í D. Branca : Lisboa, 1861, pag. 227
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Lembre-se que no seu tempo muitos delles morre-

ram à fome por essas ruas de Lisboa. .

.

E' porem necessário lambem dizer o que seja tremen-

da, vislo fatiarmos dos bernardos.

Ha de ser o mesmo Garrell quem nos ha de forne-

cer a dillinição, visto ser lambem o grande poeta uma
testemunha de vista

:

tA certa hora da noite, depois de ceados, resados,

deitados, adormecidos e roncados, os reverendos pa-

dres iam pelos dormitórios, leigos, donalos, coristas ou
moços, com uma enorme marmila, ou outra que tal va-

silha, cheia de gordas, grossas e pingues postas de ce-

vado toucinho, cosidas e adubadas com seu molho de
vinagre e não sei que mais ingredientes : e batendo ás

portas das cellas, accordavam aquelles penitentes va-

rões para Ião frugal repasto, que suas reverendissimas

mui devotamente, e por santa obediência devoravam.

Eis o que se chamava tremenda.

Prestaram, porem, os bentos grandes serviços. Dei-

xemo-nos de sermos ingratos esquecendo-nos indigna-

mente dos beneflcios recebidos, sejam de quem fo-

rem.

A bibliotheca do mosteiro do monte Cassino é bella

e vasta, diz o padre Gaume, que lá esteve ^

O mosteiro do monte Cassino, verdadeira colónia re-

ligiosa e sabia reunia no seu recinto todas as arles, of-

ficios e profissões, alojados á sua vontade em edificios

separados.

Da mesma forma que entre os antigos, se a parte

publica da casa era grande, e a parte privada pequena;

assim no convento, os vestibulos, os pórticos, a salla

1 Três Romãs: vol. V. pag. 199.
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do capitulo, o refeitório, tudo o que serve para a com-
munidade, é vasto e magnifico.

Só a sociedade faz numero, o individuo desapparece:

é a cella da abbadia não occupa mais espaço que o
quarto de Pompeia.

Só os mosteiros liaviam perpetuado estes venerandos

costumes da antiguidade, tão opposlos aos costumes e

usos de algumas epochas modernas, em que as neces-

sidades e os gozos do homem se estenderam e multi-

plicaram á proporção que se faziam mais pequenos o

estado e a sociedade.

A bibliotheca, bella e vasta, adornada das estatuas

dos grandes homens da Ordem de S. Bento, contem
vinte mil volumes.

Qualquer que seja a raridada d'aquellas obras, os

manuscriptos formam a verdadeira riqueza d'aquelles

preciosos archivos.

Contam-se oito centos diplomas originaés, muitos dos

qnaes remontam ao século ix.

Cumpre, porém, dar o remate, a este volume o ulti-

mo d'esta obra. E tratemos por isso só do que diz res-

peito ao nosso querido Portugal.

O convento de Lorvão é na realidade um d'aquelles

acerca do qual mais se poderia dizer.

Cumpre, porem, advertir que a historia dos mostei-

ros n'este paiz perdeu muito do seu interesse depois

de derribados ou redicularisados.

Se dermos credito a fr. Leão de S. Thomas estive-

ram monges em Lorvão até o tempo de D. Sancho I.

E d'aqui por diante se estabeleceram freiras na com-

panhia da rainha I). Thereza, a qual, separada do seu

marido, para aquelle mosteiro fora viver.

E aos monges até certo ponto indemnisou dando-lhes

quinhentos cruzados.
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Falia depois fr. Leão de S. Thomaz acerca do con-

vénio benedictino da Vaccariça.

Mas eu aconselho anles o leitor, no caso de querer
saber alguma cousa acerca d'este mosteiro a que ma-
nuseie antes um trabalho especial acerca d'esie mos-
teiro, do qual poucos vestigios restam, escriplo por um
padre bernardo, e estampado na CoHecção da Acade-
mia Real das Sciencias de Lisboa.

Mas hoje de Lisboa ao Bussaco não è longe, e por
isso pôde o amigo leitor ler antes o que um estrangeiro

escreveu acerca de tão famoso mosteiro.

E seja a primeira pessoa a fallar a celebre escriptora

duqueza d'Abrantes:

f. . . São os valles cortados pelos ribeiros, que con-

servam não sómenle uma grande frescura, mas até uma
fertilidade desconhecida em nossas terras do meio dia.

Elegantes casas de campo, quintas, mosteiros, fabricas

mesmo, cercadas de pomares de laranjas, de oliveira,

do bello arbusto, cujo porte elegante è realçado ainda

por sua bella verdura, e pelo rubor de seus fructos, o

medronheiro.

O bello cypreste de Portugal, todas as arvores da Eu-

ropa, e até aqnellas que admiramos nas bellas florestas

da Baixa Saxe, formam bellezas nas circumvjsinhançasde

Coimbra, e bordam o bello rio Mondego, que banha as

muralhas da cidade, e gira no estreito, mas fértil valle

onde Coimbra está fundada.

Ao longe enxerga se no horisonte a alta serra da

Louzã, e ainda mais longe a do Bussaco, em cujo pin-

caro está construido o famoso mosteiro dos carmelitas

afamado por suas reliquias, e ao qual Massena associou

um outro género de celebridade.

Mas o que muito contribue para a belleza do paiz

n'esta parte de Portugal, é um ornato da natureza, or-
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nato produzido por ella profusamente nesta terra, e que
lhe imprime um caracter particular de belleza— è o

cypresle de Portugal.

Só é bello nas margens do Mondego, e nas proximi-

dades do Bussaco, para onde de Goa foi primeiramente

levado por um frade. ^

AUi se acham os bellos loureiros da índia, vindos

d'esla ultima cidade, arvores bellas, tornadas indigenas,

e trazidas da ilha da Madeira, aquellas laranjeiras, aquel-

les limoeiros 1

Em nenhum logar se pôde ver um paiz mais favore-

cido do Ceo.

O convento está situado ao lado seplentrional de uma
elevada serra que' lem em altura quasi a de Cintra. O
mar íica na distancia de cinco léguas quasi em linha

recta.

O espaço de perto de uma légua de circumferencia é

rodeado de muros, contendo uma espessa matla, borta

e campos cultivados.

As arvores de sombra são o loureiro sikeslre {vi-

burnum linus) o azevinho {ilex aquifoUium) o medro-
nheiro (arbustus tinedo) e algumas outras espécies.

O arvoredo alto compõe-se de carvalhos, pinheiros

bravos, e cedros de Goa.

Esta arvore foi trazida de Goa para aqui ha mais de

duzentos annos.

Veem-se ainda as primeiras arvores que se plantaram

e d'estas maltas sahiram originariamente quantos se ob-

servam no reino, e talvez na Europa.

* Souvenirs d'une ambassade. Bruxelles, 1838, vol. II.
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O píncaro da serra dista mais de meia légua do con-

vento.

Dísfructa-se ali um dilatado horisonte até ao mar, e

nos arredores nada mais se enxerga, exceptuando ao

norte a serra do Caramulo, e ao sul a da Eslrella.

O viver dos frades è mui rigoroso.

Algumas horas do dia e da noile são consagradas á

oração e a canlar no coro.

Jamais comem carne, e não lhes é permittido fallar

senão de quinze em quinze dias de larde ao passeio.

Só o prior ou padre hospedeiro (que é o encarregado

de receber os estranhos) está exceptuado d'esla regra

podendo conversar com elles.

Indemnisou-se amplamente do silencio, que fora obri-

gado a guardar, por haver muito tempo que não havia

estranhos, fallou continuamente, cousa bem desculpá-

vel.

Os terrores da religião desapparecem bem depressa

n'estes conventos austeros pela conversação animada de

monges.

Fomos bem tratados e acolhidos pelo prior com mui-

ta polidez e altenções.

Deram-nos para o jantar legumes, ovos, e bacalhau.

Todas estas comidas estavam mui bem preparadas; eo
vinho era bom.

A' sabida deixa-se uma pequena offerta que nunca é

recusada, sob pretexto de ser para dizer missas.

Esta residência solitária, este convento consagrado ao

silencio, o vestuário extravagante dos frades penetram

a alma com um terror involuntário.

Esquecido o mundo, esquecidos por elle, os habitan-

tes d'este logar passeiam á sombra dos cyprestes guar-

dando um silencio religioso.

VOLUME III 44
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Dir-se-ha que a religião ergueu aqui o seu Ibrono

magestoso e formidável. *

Dirigi-me para o Bussaco, diz o conde Carnarvon,

com o fim de ver o memorável campo de batalha. De-
pois de ter caminhado debaixo d'um sol intolerável,

cheguei ao mosteiro.

Bati por muito tempo á porta do porteiro do conven-

to, antes que ella me fosse aberta, e minha primeira

recepção foi bastante desagradável, observando-me o
porteiro que visitas eram inconvenientes n'i.ma tal hora.

Porém eu estava tão incommodado com o calor, que
mal me podia sustentar a cavallo, e não estava por con-

seguinte disposto a ser facilmente afugentado.

Compellindo, por isso, o reluctante creado a informar

o prior da minha clíegada, e seguindoo vagarosamente
por. entre uma linda floresta de carvalhos e pinheiros,

cheguei ao convento completamente escondido por en-

tre as flores da floresta.

Recebeu-me o prior cortezmente, e poz diante de
mim vinho, peixe salgado, dizendo sentir não me poder
offerecer comida melhor, sendo a carne rigorosamente

prohibida pelos estatutos do convento.

Acompanhou-me depois á minha cella, onde me dei-

tei na cama, muito feliz por gosar um intervallo de des-

canço.

São bem agradáveis para o viajante fatigado, por
causa da sua frescura, perfeita limpeza, e total ausên-

cia dos canibaes alados e trepadores, aquelles dormitó-

rios.

HoíTmansegg : Voyages, pag. 100.
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Quando o frade me levou em volta do convento, fi-

quei surprehendido com o inquebrantável silencio, que
invadira aquelle solitário logar.

Parecia antes indicar uma mansão de mortos, que a

usual habitação de frades.

Este profundo silencio era apenas interrompido pelo

ecco de nossos passos, c pelo som da voz baixa do meu
conductor. ^

Quando montei a cavallo, os últimos raios do sol

estavam a esconder-se, e as arvores da matta descre-

viam suas compridas sombras sobre o terreno.

Uma cruz, emblema da paz, estava erguida sobre um
pedestal diante da porta, a belleza e solidão do sitio

pareciam tel-o apropriado como peregrinamente para o

gozo da pacifica felicidade.

Mas a errada piedade do bomem o roubou d'aquel-

les prazeres moderados, os quaes a natureza havia tão

prodigamente concedido para seu gosto,

O carvalho e o feto traziam-me ao pensamento aquel-

les cerrados bosques da Inglaterra, e o magestoso cy-

presle portuguez com seus ramos ondeantes adornavam

a scena com um caracter de graça oriental.

Todavia mesmo numa tarde tão serena e celestial

não era permettido aos frades passeiarem debaixo da

sombra das arvores da floresta.

Tão activos e engenhosos foram os fundadores d'este

mosteiro em cortarem por todos os prazeres que po-

dessem avivar as paixões.

Um cura de certa freguezia de Florença tinha tão ex-

traordinária aíTeição a um cão de perdizes, que morren-

do-lhe, o enterrou no sagrado.

^ Lord Caroãvon: Portugal and Galicia, LondoD, 1836.
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Sendo chamado a juizo, metieu na algibeira 40 do-

bras, e posio na presença do ministro, com seriedade

lhe perguntou

:

— V. M. é o padre que temerariamente enterrou o

cão em sagrado?
— Sim senhor, lhe respondeu o cura com toda a sub-

missão, porem se V. Mercê o conhecera, sei que me
desculparia. Era de tal raça, que próximo á morte fez

testamento, e deixou a V. Mercê 40 dolars.

O juiz serenando a cólera, lhe disse com a bocca

cheia de riso.

— Cumpra o legado, e vá em paz.

Um padre muito fona e sovina foi em certa occasião

encontrado por um' pobre rapaz que lhe lhe pediu uma
esmola pelo amor de Deus.

O padre levou-o para casa, deu-lhe um bocado de

pão secco (o que o rapaz logo metteu na algibeira) e

pergunlou-lhe se sabia ler.

— Não senhor, respondeu o rapaz.

— Sabes rezar? tornou o padre.

— Não senhor, volveu o rapaz.

Pois (disse o padre) repete o que te vou dizendo

:

Pae nosso, que estais nos céos — Espere, acode o ra-

paz, se elle é seu pae também é meu. — É verdade,

disse o padre. Pois se tal é por caso somos irmãos. So-

mos, foi a resposta do padre. E então ('disse o rapaz)

como podo V. Mercê dar a seu pobre irmão um tal bo-

cado de pão bolorento?

Pode se aíGrmar que os negócios públicos nos púlpi-

tos eram tratados.
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Certo pregador, estando no púlpito a pregar em pre-

sença d'elrei D. João III, como que arguiu o monar-

cha de demasiado nas grandes mercês que fazia, sem
atlender ao gravame do património régio. Deu-lhe a

entender que não deferisse a tantos requerimentos, e

trouxe o simile da nau que sobejamente carregada,

alija para não ir ao fundo.

Callou-se el-rei, e chamou uma douto frade domini-

cano, encommendando-lbe o sermão para o domingo se-

guinte, e que pregasse a verdadeira doctrina sobre

aquelle ponto.

Assim o fez o padre, e usando da mesma compara-

ção do pregador antecedente disse :

— Se se alijarem tenças, senhores, alijam-se órfãos,

viuvas e desamparados ; e em nenhuma tempestade se

alijam ao mar as pessoas por salvar as fazendas.

O franciscano fr. António das Chagas ia de jornada

com outro religioso, e dizendo-lhe este

:

— Ora, padre, daqui atè ao sitio de tal façamos trinta

ou quarenta actos de amor de Deus, respondeu elle:

— Bom é isso, companheiro; mas advirtamos que
essa fazenda não a toma Deus por conta, senão por

pezo.

i

Desejava um néscio rico, ter um quadro do sacriQ-

cio de Isaac, mas não se accomodava á ordem com que
o conta a Escriptura, porque dizia que aquillo era uma
cousa muito antiga, e muitas vezes vista.

E ouvindo gabar um pintor, de que pintava á mo-
derna com excellente gosto, logo o fui buscar propon-

do-lhe o seu empenho e accrescenlando-lhe que não re-
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pararia em preço, com tanto que lh'o pintassem á

moderna, fora do commum, com que se costuma pintar

este passo.

O pintor acceitou a obra e lhe disse que, quanto ao

passo precisamente havia pintar a Abrahão na acção de
matar a Isaac, os apparelhos do sacrifício, e o cordei-

ro, que havia de ser a victima ; mas, que na pintura do
monte, e no colorido e roupas das figuras, poria toda

a perfeição e bom gosto, que podesse, e chegasse toda

2 sua arte.

— Não, senhor, lhe disse o néscio : isso não é o que
eu quero : porque isso é uma cousa muito antiga, é o

que eu vejo em todas as pinturas que representam este

sacrifício ; o que eu pretendo é uma pintura moderna,
em que não haja nada de anligualha ; quero que diga o

mesmo, porem por- outra forma e por outra idéa. E por
mais que o pintor o persuadia, nada o tirava da sua

teima, ou da sua ignorância.

Até que o pintor conhecendo a sua nescidade, e de-

sejoso de paga, lhe disso

:

— Já entendo a V. Mercê. Vá descansado, que o hei,

de servir a seu gosto, e entrando a delinear o quadroa
pintou n'elle a Abrahão, que com um bacamarte fazi

pontaria para matar a Isaac , e por cima um anjo ouri-

nando-lhe na escorva.

E vindo-o buscar o sujeito, se agradou da idéa, pro-

testando ao pintor que nunca o vira com tão singular

novidade, e tão bem ajustado á verdade da historia, pa-

gando-lh'o pelo que elle quiz.

Os frades escreveram sobre todos os géneros d'as-

sumptos lilterarios, quer em prosa, quer em verso. No
género epistular ha d'elles cartas chistosissimas, e a

seguinte lambenn não deixa de ter pilhéria:

Carta de Fr. Luiz de Sousa a uma senhora

:
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«Agora me deram um recado de vossa mercê, em
que me pedia lhe mandasse um A B C, feito de minha
mão, que queria aprender a ler, porque se acha triste,

quando vê senhoras da sua qualidade, que na Egreja

rezam por livros, e vossa mercê não.

Verdadeiramente folgo que deseje saber ler para re-

zar, que é bom : porem já que o não aprendeu na me-
ninice em casa do senhor seu pae, com seus irmãos,

deve agora conlentar-se com as contas, pois não sabe

ler.

E por ellas rezando muitas vezes a saudação angéli-

ca que o Anjo disse á Virgem N. S. e a oração do Pa-

dre Nosso, que Chrislo N. S. ensinou a seus discípulos:

é tão bom, e basta tanto, que não ha mais do que de-

sejar, nem melhores orações que rezar: e certo estas

têm vantagem a todas, e vossa mercê deve usar delias

e deixar o desejo de saber ler, pois já é casada e pas-

sa de vinte e dois annos d'edade.

Porem, se este conselho não lhe parece bom, ou,

ainda que o é, se a não satisfaz por obedecer a seu ro-

go fazendo o que me pede, lhe mando aqui com este

ABC. que vossa mercê aprenda de cór, e sabido le-

vemente com a ajuda de Deus, aprenderá o mais que
lhe fôr necessário.

O qual é: A. quer dizer que seja amiga de sua casa.

B, bemquista da visinhança. C, caridosa com os pobres.

D, devota da Virgem. E, entendida em seu officio. F,

firme ca fè. G, guardadeira da sua fazenda. H, humilde
a seu marido. I, inimiga de mexericos. L, leal. M, man-
sa. N, nobre. O, honesta. P, prudente. Q. quieta. R,

regrada. S. sizuda. T, trabalhadeira. V, virtuosa.

X P T A, Chrislã. Z. zelosa da honra.

E quando tiver tudo isto annexo a si, que lhe fique
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próprio, creia que sabe mais lettras que todos os phi«

losophos.

E porque conflei em vossa mercê que o experimen-

tará, e achará certo, não me alargo, mas rogo a Nosso
Senhor a tenha de sua mão, e a mim me dê graça com
que a sirva.» *

#

* *

Havia muitas costumeiras em tudo e para tudo.

E as praticas nas aldeias não eram menos ridiculas

e supersticiosas.

N'algumas terras eram as ofifertas para o parocho
conduzidas por um homem adiante do enterro, embru-
lhado em um capote e chapeo desabado, levando uma
canna levantada, e nesta espetada uma laranja, em que
ia meltida o oííerta em dinheiro.

Noutras terras a otferta era conduzida por uma mu-
lher, que se chamasse Maria, e fosse errada, isto é»

que tivesse filhos sem serem do matrimonio.

Nalgumas terras a offerta se compunha de pão, vinha

6 um cordeiro vivo.

E era preciso que se mettesse numa canastra, de mo-
do tal que lhe fossem vistas as pernas de fora.

*

* *

Sahindo uma tarde el-rei D. João III do convento da
Graça, o acompanhava com os demais íidalgos D. Al-

» O Beija-Flor, pag. 22.
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varo de Castro, governador desta cidade. O dia eslava

frigidissimo e de muito vento e agua.

E vindo todos descobertos, D. Álvaro se cobrio, di-

zendo para elrei: Senhor, o bom portuguez é obriga-

do a morrer pelo seu rei, mas não a adoecer.

Certo frade, muito agarrado ás formulas syllogisticas

de argumentar, mas que nem por isso era destituido de
natural agudeza, tiniia a mania de fazer distincções a

esmo.

E a qualquer questão acudia logo com a palavra —
Distingo.

Frequentava a casa de certo prelado maior, onde o

o matraqueavam com a balda do Distingo.

N'uma tarde concordaram os da assembléa que, ape-

nas o padre chegasse, lhe proporiam objecto que não

admitisse dislincção. Veio, como era de costume, e o

prelado lhe dirigio esta pergunta :

aEslavamos a resolver uma duvida. Queremos, po-

rém, ouvir o seu voto. Acaso fará um caldo quebrar o

jejum ?

Distingo, acudio logo o frade, ao som duma risada

geral dos circumstanies.

E elle sem se perturbar continua:

Se o caldo fôr de qualquer portaria do convento, não

fará perder o jejum. Mas se fôr da cosinha de v. ex.*,

então aíBrmo que sim.

E' porém mister que o leitor saiba que no outro tem-

po houve clérigos solteiros e casados. *

^ V.Panorama, a d no do 1841 pag. lil.



698

No anno de 1352 fez passar el-rei D. AíTonso IV uma
graviss'raa circular, dirigida a todos os bispos do rei-

no sobre os crimes e excesso dos ecclesiaslicos, e ou-

tros pontos que respeitavam á tranquillidade e reforma

da egreja e da republica.

Na camará de Coimbra se conserva uma copia em
publica forma da circular com que se prescreve o mo-
do e formalidade como devem ser recebidos perante o

parocho e um tabellião, para que ao depois não pos-

sam os ditos clérigos negar o seu casamento, como mui-
tas vezes faziam, recebendo clandestinamente clérigos e

seculares sem receberem a benção do sacerdote, e por

isso diz:

«—Teemos que scerá bom, e serviço de Deus e nos-

so e prol do nosso povoo que façades e ordinhades que
todos aquelles clérigos que forem casados, como leigos

parescan perante o priol da egreja d'hu ssome ffree-

giiesses, ou perante aquelle que cura dessa eigreja, é

que se arreceban perante ele por pallavras de presen-

te. E esse rrecebimento seia feito perante hun tabelion

que seia estabalecido em essa freguezia pêra escrever

esses rrecebimentos feitos por esse priol ou clérigo. E
que de aqui em diante mandedes que todos os rrecebi-

mentos que sse fezerem em essas freguezias, seiam fei-

tos por esse priol, ou clérigo perante o tabelion dessa

freguezia, hu esses casamentos forem feitos.
*

No foral que el-rei D. Manoel deo á Piconha no an-

no de 1515, se declara que: «os clérigos solteiros pa-

garão onze ceptiis três vezds no anno aos tempos acos-

tumados. Por estes clérigos solteiros se entendem os

que ainda estavam de ordens menores, e não eram ca-

' Id. id. pag. 112.
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sados, mas o podiam ser— perdendo comludo uma
grande parte de seus privilégios — e ainda quando a

evidente necessidade obrigava aos bispos a que os ad-

mittissem era habito clerical ao serviço dos templos.

El-rei Wilisa chegou a obrigar os padres a que se

casassem, e eis porque, no dizer d'om escriptor, al-

trahio sobre si a cólera de Deus.

Na casa real houve lambem clérigos d'el-rei: clérigos

da rainha: frades d'elrei e frades da rainha.

Por estes se entendiam * ecclesiasticos muito graves,

virtuosos e letrados, religiosos ou clérigos, de quem os

soberanos se serviam em ministérios de muita honra e

ponderação, como eram o seu despacho, o expediente

das suas graças e mercês, a escrevaninha da sua puri-

dade, 6 a nota e escripta das suas doações.

Em certa egreja, na qual tinha havido uma grande

festa, estavam ainda sobre um aliar muitas reliquias, e

ao lado um ihuribulo com brazas.

Um rústico mui devoto que alli se achava, approxi-

mou-se ao aliar, e começou com muita reverencia a bei-

jar as reliquias, uma por uma, e não lhe restando mais

que o ihuribulo, julgando que era santo o beijou. Po-

rem queimando lhe os beiços exclamou: Como esle san-

to lera a guela quente I

Seria. [)()rém, digno de reparo não dizer mais algumas
palavras acerca do famoso Bussaco, logar tão repleto de

recordações históricas, ao qual era linguagem fradesca

davam o nome de Desehto. • E para tal tira passou em

* E;>te escripior. a quem vamos seguindo, usa da palavra luto,

Da acepgão do segure.
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d626 a Porlugal o deSoidorfr. António com o desígnio

de em Portugal escolher sitio para o lai Deserto. Chegou
com effeito a este paiz acompanhado do irmão Alberto,

porluguez, natural de Chaves, e architecto de fama.

Pensou-se depois na serra de Cintra, mas foi despre-

sada por causa do barulho do mar, que seria capaz de
perturbar os monges na sua oração.

Mas o bispo de Coimbra informando das intenções

dos frades offereceu para Deserto uns campos que ti-

nha, e aos quaes chamavam o Bussaco. E quando su-

biram ao cume d'esla serra — viram em Bussaco tanta

variedade darvores, formosura de valles, e eminência

de montes, que, alem de summamente pagos do que
viam, se admiraram por extremo de que benigna a so-

berana Providencia houvesse reservado para ermo da

sua ordem aquelíe sitio, que julgavam pela oitava ma-
ravilha do mundo. Foram por conseguinte ao Bussaco,

e não íicou outeiro, valle, ou planície de que não des-

sem fé. E foram depois dizer ao padre provincial que,

sem hyperbole, era maior a realidade do que a fama

d'aquelle sitio.

Acceitaram, pois, os carmelitas o Bussaco, que lhes

doava o bispo de Coimbra, ^ serra pertencente á mitra

d'aquella cidade, mas a qual foi indemnisada pelo bis-

po doando a esta um praso comprado no logar de Be-

ra, e algumas geiras de terra no campo de Coimbra.

Porém quando tudo parecia correr perfeitamente bem,
appareceram duvidas e embaraços, que pareciam sem-
pre inherentes a tudo quanto fosse dos frades.

O governo de Madrid não approvou, allegando entre

outras causas, o grande numero de mosteiros já exis-

tentes. E o chronista faz suas reflexões, accrescentando

que seria então castigo de Deus contra os que se op-

punham á fundação de mais conventos a revolta da Ca-
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lalunha, seguida também da de Nápoles, Sicília e Por-

tugal.

E ao mesmo tempo florescia Portugal e seu rei D. João

IV por ter «magniticamente grandioso mandado resti-

tuir as suas rendas ao mosteiro d'Alcobaça, e fundar

desde seus alicerces o de Santa Cruz de Coimbra.»

E alega também o chroniste que el-rei D. AfTonso

Henriques mandava distribuir pelas egrejas tudo quan-

to ganhava na guerra. Porem depois de delongas con-

seguiram os carmelitas licença para fundação do Bussa-

co, cedendo do direito que tinham a uma outra funda-

ção em Thomar.
Destinaram-se logo dez cruzados para a obra *

Agora faz o chronista a descripçãc do Bussaco em
genuina linguagem porlugueza, á qual o leitor não eslá

acostumado ha muito, pois em Portugal é rara avis, a

qual foi substiiuida por portuguez de Lyceo.

• Está Bussaco situada na vistosa, altissima e verde

serra, que uns chamam do Luzo, outros de carvalho, e

alguns do Cântaro: por se não expressar bem com um
singelo appellido, e quasi necessitar de nomes dobra-

dos todo um monte de maravilhas.

Diz-se do Cântaro, pela piedosa instituição de certa

matrona, que atravessando em uma occasião a serra,

com differente fortuna da de Agar no deserto de Ber-

sabé, lhe falleceu um creado á sede, por cujo respei-

to deixou alli em perpetua misericórdia um cântaro de
agua para refrigério dos viandantes: estudando por ven-

tura com a rainha Dido dos males próprios, a soccor-

rer as míseras alheias. Chama-se de Cauvalho, d'uma
villa d'este nome existente ao pé da mesma serra, que

1 Id. id. pag. 74.
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o deu ou recebeu da nobre familia d'esie appellido, da

qual a constituidora da referida piedade parece ascen-

dente, visto ficar a provisão do cântaro ao cuidado

dos senhores d'esta villa. Intitula-se de Luso, d'uma
aníiquissima cidade do mesmo nome.

Nasce a serra de Bussaco como legitimo e avultado

pasto da serra da Estrella, e desenvolvendo-se ligeira-

mente das mantilhas para crescer em grandezas pró-

prias, levanta o primeiro pé á vista da villa de Pena-

cova, defronte do canal, por onde no plácido Monde-
go entra o caudaloso Alva, tão rico de cabedaes que
desempenha a fama de serem os nós de Portugal minas
d'ouro. Assim gigante se anima á carreira que logo nos

primeiros passos despresa soberbamente, subir um a

um; contendendo como emula das serranias mais altas,

ser curôa de todas, desvanecida de que para rainha sua

nascera de outra com a estrella, que lhe fia qualquer

ventura.

Ganhando pelos degraos de três léguas continuadas

de Oriente a Poente assombros d'alturas, se olha no fim

ao espelho do Oceano, quasi vaidosa de ser o Monde-
go pequeno cristal para o especioso de ião avultada es-

tatura. Descerre todo este dilatado comprimento para

Iodas as quatro partes da terra em despenhadas que-

das (natural pensão da soberba grandesa do mundo) de

precipícios em precipícios, e quebradas maiores de lé-

gua, por entre fragosissimos penhascos; pelas roturas

dos quaes se divisam as aguas cortando profundos val-

les, quasi murmurando, de querer a serra humilhar os

mais elevados cabeços, com presumpçao maior que ju-

risdição; pois nem o auctor da natureza a concede aos

grandes para atropellarem aos pequenos, nem os supe-

riores a devem tomar para ultrajarem os inferiores.

Completa de todo a subida vae a serra parar e descao-
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çar no cume, que propriamente se diz Bussaco; o qual

remala uma cruz. que chamam Alta. em razão da sua

eminência dominar ainda as maiores alluras da mesma
serra.

Dista de Coimbra para o nordeste, não duas como
corre impresso, mas três léguas, nada curtas, nem de-

vedoras ás de boa marca e medida.

A parle da serra que hoje nos compete, está situada

em altura de quarenta graus, e quarenta e seis minu-
tos para a banda do norte. Gosa de ares salutiferos,

pela correspondência que tem para o nascente com a

serra da Estrella, que lh'os participa puros, frios e sec-

cos; e para o poente com o mar Oceano, que lh'os com-
munira cálidos e húmidos, e temperados assim nas

qualidades dos quatro elementos que servem á compo-
sição dos mistos, fazem que alli se gozem largos annos;

e menos pensionados ás misérias, a que a natureza hu-

mana vive sujeita, do que em outros climas se experi-

mentara. O pico ou cume do Bussaco é de sorte eleva-

do, que descobre, e ò descoberto de grande parte do
reino. Descortina para o oriente a serra da Estrella e a

de Castello Rodrigo, posta em distancia de trinta lé-

guas; para a do meio dia a de Minde ; e não faltou já

lince que alcançasse, se o presumisse assim, a de Mar-
vão, desviada d'ali alem de quarenta léguas

;
para o

norte a de Grijó em distancia de quinze; e para todas

as partes as cidades, villas, e logares intermédios, si-

los no território dos sete bispados — Coimbra, Leiria,

Guarda, Vizeu, Lamego, Porto e Braga.

Para a parle do poenla carece a vista de termos, mais

que nos limites da própria potencia; porque sobre as be-

licosas ondas do inquieto elemento, se não descança, se

limita.

Vèem-se nos dias claros sulcar suas aguas varias em-
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barcações para differentes ramos e portos , agradável

objecto aos que de terra o contemplam ; e por .ventu-

ra mais, quaodo furiosas ou crespas ameaçam algum
naufrágio, pela lyranna condição de crescer o gosto do

seguro próprio á vista do perigo alheio.

Estas são as vistas d'esta atalaia do mundo, ou senli-

nella do Céo ao longe.

As de perto são ires, que se duvida as possam os

olhos encontrar egualmente dilatadas e deliciosas, na

circumferencia do orbe. Porque do alto do Bussaco se

divizam muitas e apraziveis serras ; dilatados e viçosos

montes ; fertilissimos e amenos campos, cortados de vá-

rios e famosos rios.

Avistam-se assim mesmo vários arneiros, prados,

bosques e valles, retalhados de caudalosas ribeiras;

vestidos todos de verde gala, que a cada um d'estes

bem dispostos corpos talhou o Auctor da natureza.

D'onde vem a parecer, que não ha paiz, quadro ou

perspectiva, ondeo mais licencioso pincel sobornado do

gosto ou do engenho, se occupasse em bem assombra-

das deliniações ao valente, ou mimoso, que os horizon-

tes do Bussaco não comprehendam ao natural, em quan-

to a vista alcança.

De toda esta estendida e formosa planta, colhem as

almas devotas, recolhidas em si mesmas, copiosos e im-

portantes fructos de superiores considerações, para se

moverem ao amor do Omnipotente, que assim dispozo

terreno para habitação, regalo, e commodo de suas crea-

turas.

Nas mesmas penhas da montanha é digna e grande-

mente de louvar ocreador
;
porque n'ellas se acham jas-

pes e mármores tão Gnos e de cores tão vivas, que pa-

recem brilhantes brutos com o lustro de polidos.

Pelo menos a serem assumpto da industria, ou ma-
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teria de arte, serviriam de credito aos ediBcios, como
pedras de singular valor na sua esphera.

Rias quem poderá decifrar em números, ou numerar
por seu nomes, não já os indivíduos, mas ainda as es-

pécies de arvores, que o auctor da natureza clausurou

no recinto do Bussaco?

Alem das plantas conhecidamente vulgares, se des-

entranha o terreno na producção de lentiscos, azereiros,

azevinhos, adernos, espinheiros, cedros, plátanos e ci-

namomos ; e com tal feracidade, que a mais vasta noii-

<;ia d'esta frondosa republica o não poderá notar de

mesquinho na esterilidade de alguma.

Discorria em ceria occasião o silio, o reverendissimo

padre frei Jeronymo de Saldanha D. Abbade Geral da

Ordem de S. Bernardo, acompanhado do prior da casa

Fr. Paulo do Espirito Santo: e notando a fecundidade

da natureza na procreação de tão bastos e diversos ar-

voredos, a censurava de não produzir alli o teixo, ar-

vore de mais gala que serventia, e de qualidades tão

nocivas, que dizem, ter na sombra antipathia com a

saúde, e ainda com a vida de lodos os animaes.

Callava-se o prior á queixosa censura do geral

:

mas chegando á fonte que chamam FRIA, lhe deram a

resposta três plantas da mesma espécie que buscava.

Vendo a satisfação do queixume, e o desvanecimento

da opinião, de que era singularidade d'Alcobaça, produ-

zir a tal planta, teve de confessar a Bussaco por um
mappa do arvoredo do mundo.

Delias já arruadas á corda, já em maltas cerradas,

é tal a multidão de arvores, que, havendo tempestade,

que prostrou mil paos dos mais soberbos, não fez ao

resto do vegeiavel corte sensivel, apparecendo depois

vestido, como se não fora resto da tormenta.

Das ervas cheirosas, como legaçam, madresylva, ire-

VOLUHE III 45
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vo real, betonica e tantas outras que na penna não ca-

bem, se orDam os estrados, e tecem alcatifas dos mon-
tes B valies, onde por ostentação de pompa ou vaidade

do caduco de suas verduras se senta e descança a pri-

mavera, quasi todo o anno.

As medicinaes, pelas qualidades dos três elemenlos,

agua, terra e ar, são de sorte profícuas á restauração

da saúde, que Grisley, insigne herbolario italiano, em
um tratado que da matéria compoz, affirma : que ha-

vendo peregrinado a maior parte da Europa encontrara

na serra do Bussaco quasi todas as ervas que descreve

Laguna sobre Dioscorides ; com a excellencia de serem
vigorosas, sobre as que a Herbolaria contiece.

O mesmo contesta a Pharmacopolea, sinaladamente do
fillipodio; e, quando não cante a victoria, pode Bussa-

co jaclar-se de competir inculto com os celebres par-

ques ou jardins da Pavia e Veneza, cultivados para o

mesmo intento e fim.

Das flores, já domesticas, já montesinhas, perpetua

caçoula do sitio, iremos semeando alguma pelos loga-

res que discorrermos.

Sustenta-se esta innumeravel família da grande Mãe
(como á Terra chamavam os antigos) alem de outras

aguas), de oito fontes perennes. A de N. S. da Expe-

ctação, a do glorioso Archanjo S. Miguel, a do patriar-

cha Elias, a da madre Santa Thereza, a deS. Silvestre,

a do Carregal, a fonte nova, a ultima, e a rainha das mais,

a que chamam Fria, que temperada de inverno, escusa

neve de verão.

Foi obra do bispo D. João de Mello, traçada de for-

ma que, coberta de uma aboboda, estribada em um ar-

co aberto, rebocado d'embrexados, tem o nascimento á

vista patente, ou por blasonar de puramente claro, ou

por ser tão vistoso, que por entre miúdos seixos pre-
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los e brancos sentados em douradas areias, não receia

de apparecer ao registo e exame dos olhos.

Desce do logar da sua origem por um calejão, ou pa-

rapeito levantado da terra entre duas largas escadas,

por telhões de cantaria, de repuchos abertos nas mes-
mas pedras: na descida dos quaes fervendo as aguas em
túmidos, prateados cachões, lhes causam de uns em ou-

tros uma tão agradável como buliçosa queda, até che-

garem a uma taça de onze bicas de bronze, sentado no
meio d'um formoso íaboleiro ; rematado tudo em um
chuveiro de innumeraveis e quasi imperceptiveis des-

aguadouros.

Baixa d'aqui na mesma forma a outros três labolei-

ros lageados; e chegando ao quarto, pára em um cha-

fariz de oito bicas de bronze; do qual se torna a des-

penhar por canos cobertos; e a uma larga distancia se

recolhe em uma grande pia, coroada d'uma cruz de pe-

dra, acompanhada de duas pyramides da mesma maté-

ria.

Encanada novamente por alguns passos, rebenta em
um espaçoso tanque : do qual, fechada como antes, se

vae terminar no beneQcio e cultura d'um dilatado po-

mar, povoado de varias arvores de excellentes espécies

de fructas.

Os lados das escadas e divisas dos taboleiros são or-

nados de curiosos embrexados pretos, debuxados em
campo branco, que na obra fazem agradáveis visos, sem
excederem a modéstia do logar:

A primeira pedra para o mosteiro de Santa Cruz do
Bussaco foi lançada em 1G:28.

Em 1643 concedeu o Papa uma sentença de excom-
munhão contra toda e qualquer pessoa que n'aquella

malta fosse cortar madeira.

Diz-nos lambem o chronista que o campanário dos
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sinos se levanta pelas costas da capella-mór, egualmen-

te sonoros e saudosos.

E que são aconopanhados d'um acertado relógio da

mais fina tempera do irmão Francisco de Jesus, official

insigne de similhantes artefactos.

Lança a mão por entre o arco da capella-mór, e a

cimalha do zimbório, ou meia laranja, para certo mos-
trador das boras, que nas canónicas, de oração mental,

e outros exercicios do coro, se deviam pontualmente

empregar.
Andava tão regular e miúdo, que além de desparar

meios quartos, ainda no meio dos seus minutos fazia

outro signal competentemente preceptivel.

Nascia d'esta a grande macbina d'um despertador,

que nos três quartos para a meia noite desandava no si-

no com outros tantos malbos de ferro, do qual resulta-

va um estrépito capaz d'acordar não só aos conventuaes

do mosteiro, mas também aos eremitas solitários, para

que, se levantassem áquella hora para recitarem os psal-

mos em honra de Deus.

Pela porta da egreja, que corre para o nascente, vae

o lanço do claustro parar no ante refeitório, casa por

si grande e maior por outra que encontra á mão direi-

ta, breve na extensão, mas sufficienta para conter quan-

tos instrumentos de penitencia, soube alli inventar o es-

pirito de affligir a carne, em ódio santo de suas desor-

dens, ou sagrada ambição dos merecimentos da morti-

ficação corporal, como declara o titulo gravado sobre a

entrada : Arma militiae nostrae.

Revestidos de taes insígnias entram os religiosos re-

petidas vezes no refeitório a comer no chão, a confes-

sar publicamente os seus defeitos, e a fazer outras pe-

nitentes cerimonias.

Não poucas vezes as exercitaram carregados de ou-
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tra humildíssima insígnia, que, á simílhança do peni-

lenle rei David mudamente os confessa pelos mais ru-

des animaes, na presença, e casa do creador de lodos.

Os altos do refeitório, com parle do serviço da meza,

eram de cortiças, estas lavradas, impelidas aquellas.

Levantava-se no meio da casa uma cruz encoriiçada fir-

mada em um calvário de três degraus da mesma ma-
téria ; à qual no tim da comida sobem os religiosos vo-

luntária e quotidianamente a crucitiear-se.

Effectivo martyrio a que se expõem, e do qual cessam,

segundo o arbítrio do prelado.

Despedia a porta do refeitório por ambos os lados um
dilatado corredor, que cingindo as costas do convento,

abraçava as ollicinas todas providas á descrição das fon-

tes das aguas convenientes para a sua limpeza e ser-

ventia.

No lim d"esle corredor para o poente nasciam dois

pequenos dormitórios, que iam fechar no claustro: tudo

com artificiosa proporção, sem descida nem subida al-

guma em todo o mosteiro.

Finda-se este lanço do claustro na casa da Livraria,

povoada de bastantes volumes de varias faculdades, gra-

ciosa doação do bispo conde D. Joanne Mende Távora.

Correspondia a esta casa do tim do angulo norte uma
hospedaria com porta para o mesmo claustro.

Constava de um quarto de quatro aposentos, uma sala

com sua alcova, e uma rouparia provida de alfaias de

cama, e meza para os hospedes
;
que davam entrada

alli no refeitório da Commuoidade.

Assistia o convento a todos com maior caridade, que
regalo ou grandeza, mas nem com tanta limitação, que
na frequência não fosse considerável o dispêndio.

Eslendia-se da outra parte do convento para o meio
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dia, em largos taboleiros uma grande horta, precisa

para o sustento dos ermitães.

Gosava de bastantes aguas, terreno fértil, e muros al-

tos, para resistência dos bichos creados na serra, dam-
ninhos ás hortalices e sementeiras.

De duas ordens de ermidas se compõe o silio de Bus-
saco: umas de devoção; outras de habitação.

Das primeiras já se tratou na rua que vai da porta-

ria para o convento.

As segundas são aquellas, onde moram os eremitas

solitários, revezados * a tempos, segundo a concessão
da obediência, e fazem a vida que adiante exporemos.

São as ermidas de habitação em numero de onze, re-

partidas todas pelos outeiros e valles da montanha da
clausura, separadas umas das outras em larga distancia,

6 muitas assaz renáolas do mosteiro.

Sahindo d'elle pelo pateo dos creados da casa para o

oriente, se entra por uma dilatada rua, muradas de ce-

dros e varias plantas, que namoradas do Sol se levan-

tam da terra em grande altura, enganadas de poderem
alcançar-lhe os raios com as guias de seus ramos.

Cortando o terreno onde o convento está sentado,

topa aos tresentos e trinta passos para o nordeste com
a ermida da madre Santa Thereza.

Fica situada na coroa de um rochedo, que nascendo
do fundo do valle de S. Silvestre, e caminhando de
umas em outras penhas, sobe com proporcionada dimi-

nuição da primeira grandeza até firmar no cume de to-

das um taboleiro, do qual o pináculo do mesmo roche-

do parece coroado.

Com serem penhas vivas, ou pelas fisgas que me-

Id. id. pag. 103.
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deam entram umas em outras, ou pela humidade, a que
os ventos conglulinam algum pó da terra, se admiram
iodas por arte da natureza vestidas com tal galla, que
olhando do valle para o monte, parecia a ermida uma
branca flor, levantada na guia de um ramalhete, tecido

de floridas e bastas folhagens, em quantidade muitas,

em qualidade vistosas.

Faz-lhe praça na anteporta um aprazivel terreiro, ar-

mado de forte e copado arvoredo, como corpo da guar-

da de uma copiosa fonte, das melhores aguas do sitio,

aulhorizada do nome da mesma Santa ; em reverencia

da sua original pureza, e respeito mais puro que aquel-

le pelo qual os fabulosos gentios sonharam que trans-

formara Diana a Castalia em Arelhusa.

Inteira-se o todo d'esta fabrica de quatro peças ou
casas.

Serve a primeira de sachristia, provida de caixões e

gavetas de ornamentos limpos e decentes para a cele-

bração da Missa.

Logo um oratório de abobada, que do vão inferior

d'um arco de pedraria recebe a meza do altar, rodeado

no restante do circulo das molduras de um painel, on-

de claramente se lé a visão que a Santa teve dos Espo-

sos Divinos Joseph e Maria : a senhora lançando a Tbe-

reza um colar de ouro, o Santo um precioso manto bran-

co, celeste gala, com a qual para o Filho de Deus a

deixaram esposa ricamente vestida e santamente ornada.

Diviza-se ao lado direito da sachristia a cella do er-

mitão, á qual se segue uma casa de fogo para commoda
preparação do sustento e reparo do frio.

Gozam os moradores desta ermida de aleíjres vistas,

estendidas sobre o viçoso valle de S. Silvestre, conti-

ciuada primavera de todo anno.

Foi seu fundador Bento Pereira de Mello, deão da Sé
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de Coimbra, prior mór que foi da Ordem de Aviz, com
a pensão de Ibe eucommendar o ermitão sua alma a

Deus.

Ficou o padroado livre ao convento, que depois o
transferiu ao marquez das Minas.

Principia d'esta capella inclinada para o nordeste, ou-

tra estrada egualmeele toldada e espaçosa, a qual des-

cenilo ao valle de S. Silvestre, cobra novos alentos para

subir ao alto da serra.

D'aqui a 280 passos para em um terrapleno, socalca-

do por duas partes, que são de precepicio, cercado em
roda dos verdes troncos, que liberalmente produz a

terra.

Na testada d'este rocio corre a fonte do patriarcba

Elias, orago da ermida alli conjuncla, de licor menos
puro, que abundante, ornada em campo branco de em-
brexados pretos: obra que foi do bispo conde D. João

de Mello.

A moradia do ermitão é da traça das mais, mas de

excellente jardim e apraziveis vistas.

Fundou-a António Pinto Brito, interessado na mer*
cearia perpetua de quem n'ella morasse.

D'este para o meio dia rompe outro caminho asse-

melhado aos precedentes, que aos duzentos passos se

encontra com a fonte de S. Silvestre, uma das princi-

paes de todo o siiio.

Voltando por cima d'ella para a parle do Oriente

outros tantos passos, faz pausa na ermida de N. Se-

nhora da Conceição.

Mandou-a erigir na forma das mais D. Rodrigo de

Mello, irmão do marquez de Ferreira, D. Francisco de

Mello, filhos de D. Marianna de Castro, condessa de

Tentúgal, irmã professa do habito carmelitano.

Fica superior ao valle, que chamam do Carregal; de
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cujas fontes, entre as abundantes copiosissinfia, se apro-

veita o ermitão, com vivas memorias de recommendar
a Deus os sentiores da casa do Cadaval, cujo é o pa-

droado, e subsidio de quem a occupa.

D*esla ermida para o sul sobe uma rua, que aos du-
zentos passos chega á do glorioso príncipe de S. Mi-

guel.

Fica emboscada em um denso e espesso arvoredo,

que cerra os olhos ao ermitão para não ver mais que o
Céu ; por estar sepultado no mais vasto e sombrio das

maltas, onde chamam Autra Deserli.

Foi obra do licenciado António Vaz Preto, prior de
Freixedo, em ordem a segurar as orações de seu habita-

dor.

Vive este apadrinhado do horrendo monstro de um feio

demónio, que o Santo tem aos pés, com a protecção do
valoroso principeda celeste milicia, triumphante do prín-

cipe das trevas e de seus sequazes.

Da ermida de S. Miguel se levanta para o poente a no-

vel eminência de um penhasco, alcantilado por todas as

partes, excepto pela do meio dia, arrimado a outros ro-

chedos mais soberbamente elevados.

Sóbe-se a elle por uma escada de cincoenta e quatro

degraus, rotos no bravo da penha
; que de um lado a

defende do despenhadeiro e do outro uma forte pa-

rede.

Aos cincoenta degraus, faz a escada volta em um
mainel de quatro palmos em quadro, coberto d'um for-

moso adorno que de um ramo lhe forma a porta em
figura d'arco.

Entrada ella e vencidos mais quatro degraus, se dá
em um terrapleno murado em roda, na frontaria do qual

apparece a portada da ermida, de pedras sobre manei-
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ra broncas: escabrosidade que no exterior imita o res-

tante do edificio.

Corre da porta a dentro um estreito transito de cin-

co palmos e meio de largo, nove de alto e de compri-

do 23.

Contém á mão direita duas portas: uma do oratório,

outra da cella do ermitão: ambas com a maior parte da

vivenda, forradas de brutas cortiças, naluraes esponjas

das humidades, que sensivelmente revem as penhas,

com estjlicidio não saudável para os seus habitado-

res.

A cella e oratório constam de abobodas de berço; e

no retabolo d'este se divisa flngido ao natural um bos-

que, domicilio do grande Bautisla, orago da mesma ca-

pella.

Sustenta o Santa o estandarte da cruz, arvorado em
uma mão, sinalando com o indece da outra, na meta-

phora d'um cordeiro, a Deus humanado.
Na parede próxima do altar se divisa gravada em um

tarjão de pedra a memoria seguinte:

Esta ermida é de António de Saldanha, do conselho

de guerra d'el-rey D. João IV, capitam que foy da via-

gem da índia. Governador da Torre de Belém, Alcay-

de-mór de Villa Real. Anno de 1650.

Passando da cella do ermitão, por uma pequena ca-

sa de despejos se desce por uma escada de dez degraus

á cosinha.

Segue-se a sabida a um eirado lageado, cercado de
parapeitos, abertos em canteiros de flores, que susten-

tam as aguas de uma cisterna (como também as de um
jardim que lhe fica nas costas) acarretadas todas nas

do ermitão, sugeilo a cultivalas, pelo gosto de oílere-

cel-as ao Creador no seu altar.

Além d^isto é também do território da capella uma
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boa cerca ladeira acima; e n'ella tal variedade de pe-

nhas, diversidade de flores, raullidão de hervas e plan-

tas, assim medicinaes, como odoriferas, que se não am-
baraça pouco a visla em seu delicioso labyrinlho.

Abre-se no Qm do jardim uma porta, que na queda

de dez degraus faz caminho para a prodigiosa ermida

do Santo Sepulchro.

N'esla penha, separada do restante da serra, se rom-

peram, apesar do indómito de sua braveza, sobre pe-

nedos duros, caminhos planos; e tão altamente sulca-

dos para a banda do poente, que enterposto no meio

d'esta e da ermida anlecedenle um valle, profundado

em cousa de iresentos passos; a poder de braços em-
penhados na vistoria da resistência, triumphou a arte

de ditliculdades quasi insuperáveis.

Mas, supposlo fosse da tenção do operante purificar

os dois penhascos, cedeu algum tanto o valor ao paral-

lelo pela regular diíTerença que vae da pratica á theo-

ria.

Por este respeito se valeu das armas de Vulcano,

abrindo na mesma pedreira uma entrada de oito pal-

mos de alto e quatro de largura; pela qual subidos os

vinte e um degraus, picados na mesma pedra, aos quaes

se segue uma ladeira moderada, se dà na porta do edi-

fício.

*

# #

Mas qual seria o convento que deixasse de ter varões

illustres nas letlras?

Santo António de Vizeu ufanava-se de Gaspar Bar-

reiros a quem Pio IV encarregou a emenda dos map-
pas cosraographicos. conforme as Tábuas de Ptolomeu.

E o frade ainda fez mais do que lhe pediam, fez tam-
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bem um tratado de annotações ao mesmo Ptolomeu, e

um opúsculo de observações cosmographicas.

#

* *

Quem desejar conhecer as cerimonias usadas em Al-

cobaça, leia a obra Livro dos usos e cerimonias Cister-

cienses da Congregação de Santa Maria de Alcobaça, da
Ordem de S. Bernardo. Lisboa, 1788.

* *

Por uma passagem de Chronica d'EI-Rei D. Pedro I,

cap. 8.°, parece que era vulgar os homens dormirem
com freiras, apesar' dos rigores d'esle monarcha.

#

* *

Fazendo certo padre jasuita no Collegio do Porto o
panegyrico de S. Francisco Xavier, no dia da sua fes-

ta, depois de narrar os actos de virtude e santidade

daquelle grande santo, accrescentou

:

Porem, meus ouvintes, o maior milagre que fez o

santo missionário, aquelle que seria bastante para o col-

locar sobre os nossos altares, fui o de ter convertido

mais de seis mil infiéis em uma ilha deserta do Japão.

Isto sim, isto é quo é milagre, como nunca ninguém
fez!

Mas de que nos podemos ufanar é de que o jesuita

portuguez João de Lucena escreveu uma vida de S.

Francisco Xavier numa linguagem castissima.

Aquillo sim, aquillo não é portuguez de Lyceu.
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*

* *

Certo camponio, confessando-se, accusou-se de ter

roubado algum feno.

— Quantos feixes roubaste? perguntou o confessor.

— Advinhae, respondeu elle.

— Trinta feixes?

— Ohl não.

— Quantos, pois?
— Sessenta, valha a verdade, mas mettei na conta

carga inteira da carreta, porque eu e minha mulher ten-

cionamos ir buscar o resto com brevidade.

• #

Ajustou-se certo pregador para ir pregar durante to-

da a quaresma em Villa Franca de Xira. Mas como
nem uma vez só o tivessem convidado para comer, no

ultimo sermão fez a seguinte despedida

:

tJVJeus caríssimos irmãos: lenho-vos pregado contra

todos os vicios, menos contra a gula e regalos da me-
sa, porque a fallar a verdade, não tive occasião de sa-

ber como se tratam os moradores desta villa.

*

# #

AfiBrmava certo pregador no púlpito, que tudo quan-

to Deus faz é bem feito.

— Ora veremos como elle logo sustentará isto, dizia

um corcunda que o estava ouvindo.

No flm do sermão foi esperar o pregador á sachris-

tia, e lhe fallou assim

:
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— Senhor padre, como aíBrmou que tudo quanto

Deus faz é bem feito, olhe bem para mim, e diga lá se

também sou bem feito!

— E quem o duvida? replicou promptamente o pa-

dre, correodo-o todo com os olhos. Vossa mercê na sua

qualidade de corcunda é um corcunda muito bem feito,

é um corcunda modelo. Vossa mercê èum corcunda ty-

po, é um chibante corcunda!

#

* *

Certo frade dominicano, pregando em uma aldeia, on-

de nevava muito, e as friagens eram grandes, tomou

por assumpto a descripção do inferno:

Sabei, meus cárissimos irmãos, lhes disse elie, que

neste logar de trevas e de dôr, corre de continuo um
frio tão forte e tão agudo, que tudo alli è neve, e tudo

gelo.

Tendo acabado o sermão, lembrou-se um individuo

de lhe perguntar, porque motivo, contra a opinião com-

mum, elle pintava o inferno como um lago de gelo? E'

porque faz muito frio, respondeu o homem de Deus, e

se eu dissesse que no inferno havia lume. deixar-me-

hiam só no púlpito, e correriam lodos a ir lá aquecer-se.

Certo prior d'um convento, (e talvez fosse o de S.

João da Cruz de Carnide) tinha uma voz mui desentoa-

da e desagradável.

Uma veíha d'aquelles sitios, e que morava na rua dos

Gallegos, tinha ojcostume de chorar, quando elle canta-
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va. Interrogada porque se lastimava quando ouvia o

prior, respondeu: Ah! Eu choro todas as vezes que o

prior canta, porque me traz á memoria o meu pobre bur-

ro, que me morreu, e me servia bera, e era de grande
soccorro. E a sua voz é ião similhanle que quando o

ouço, julgo ser o meu pobre asno.

A ordem da Cartuxa era asperissima. ^ Os monges
vestiam um babito de burel branco, quasi sem feitio,

traziam a cabeça rapada, frequentavam o coro amiuda-
damenie de noite e de dia; era-lties prohibido fallar,

salvo em certos dias ; a sua saudação, quando encon-

travam no caminho do coro, algum companheiro, era

:

Lembra-íe irmão, que has de morrer.

Não podiam sair senão juntos em dias determinados

de passeio, e n'alguns nem das cellas saiam, tendo ca-

da uma d'estas uma roda, para por ella o monge sea

habitador, receber o sustento, assim como linha um
pequeno jardim qne o mesmo cultivava.

Nunca se alimentavam de carne de vacca, ou de ou-

tra qualquer do uso commum, excepto de carne de ka-

gados, de que tomavam caldos esiando doentes, para o

que tinham tanques ou viveiros cheios d'elles. Não ad-

miltiam musica nos templos, e resavam com um estylo

tão monótono, que fazia somno.
Não pregavam, nem fora do mosteiro administravam

os sacramentos aos fleis.

As mulheres não podiam entrar em suas egrejas.

Quando, porem, na egreja alguma pessoa da familia

real entrava, permittia-se então que as mulheres en-

trassem. Só ao prior e ao procurador era licito sair a

Panorama^ 1840, pag. 98.
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tratar negócios da casa, ou para confessar alguém íw

articulo moriis.

Uma tal ordem entrou em Portugal pelos annos de

1587, e foi introduzida por D. Theoionio de Bragança,

filho do duque D. Jayme, e lhes fundou uma casa em
Évora, para onde entraram os primeiros monges em de-

zembro de 1598.

A ermida de Nossa Senhora do Soccorro, a um quar-

to de légua ao sul do logar do Trucifal, é antiquissima,

e parece que os chrislãos se utilisaram d'uma mesqui-
ta árabe para a converterem em templo christão, utili-

sando-se porem da mesquita sarracena. *

Em 1215 eram tão numerosos os frades que o con-

cilio de Latrão prohibio a creação de novas ordens. S.

Basílio também não era a favor de mais instituições

monásticas. Todavia as communidades religiosas cada

vez eram mais numerosas, e não muito depois os fran-

ciscancs e os dominicanos innundaram a terra.

Verney diz que no coUegio das Artes em Coimbra,
davam também muitas palmatoadas nos rapazes. ^

Dizem constar d'um assento da Torre do Tombo,
que pelos annos de 1220 o padre Fernando da Costa

presliylero do habito de S. Pedro, prior da egreja de
Tarouca pedira perdão a el-rei D. AíTonso III por se

julgar ter dormido com sete irmãs, nove comadres,
uma lia, nove afilhadas, e com António da Cunha,
alem de cincoenta e uma mulheres, das quaes houve cen-

to noventa e sete filhos, quarenta e sete fêmeas, e cen-
to e cincoenta varões. ^

1 V. Panorama de 1844^ pag. 77.
2 Revista Popular, anno de 1850, pag. 184.
3 Verny: Novo Methodo d'estudar, pag. 64
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Mas não sejamos ingratos, portuguezes, devemos im-

inensos benefícios ás ordens monásticas, entre os quaes

devemos contar alguns feitos á lavoura.

Houve frades devassos e infames; mas também hou-

ve um D. fr. Caetano Brandão, e um fr. Bartholomeu

dos Martyres, um Santo António de Lisboa, um padre

Quental, e muitos centenares d'outros:

E a elles devemos também milhares d'obras escri-

ptas em portuguez castissimo, que são a ufania de nos-

sa litleratura.

Qual seria o paiz no qual não tivessem erigido uma
estatua ao thealino D. Caetano de Souza, se este auctor

da Historia genealógica não houvesse tido a má sina

da haver nascido em Portugal?

E hoje não vedes como a língua portugueza vai dia-

riamente convertendo-se n'uma linguagem de bárba-

ros?

E remédio não o vejo.

Pois o methodo oíDcial seguido nos iyceus para o en-

sino do nosso idioma, nada de bom pode produzir por

ser um methodo estúpido e anti-racional.

Dizem que ensinam portuguez, mas o que eu vejo é

obrigarem os rapazes a decorarem centenares de pagi-

nas, não as entendendo, e não sendo possível applicar

nada do que ensinam.

Em summa os frades tudo fizeram, menos o venderem
approvações por dinheiro, embora podesse ser, como
está sendo, um grande manancial de riquezas, cousa que
o governo portuguez não deveria de modo algum igno-

rar.

Mesmo porque vários processos já instaurados teera

dado um brado tão alto, que de modo algum o echo po-

deria deixar dentrar pelos ouvidos.

VOLUME III 46
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Foram accusados, e cl'isso muitos se honravam, de
terem combatido as preterições dos constitucionaes.

fNos púlpitos (faz horror dizel-o: mas vós sabeis, e

lodo? sabem que digo a verdade *
: nos púlpitos, á fa-

ce dos sagrados altares, no meio dos santos e augus-

tos mysterios, os ministros de um Deus [de paz e de
caridade, pregavam o assassinio, como um serviço feito

á Religião, e annunciavam aos povos espantados um
Evangelho de perseguição, de sangue e de morte).

Só d'uma cousa se esquecia o auctor d'eslas linhas,

é que em todas as epochas serviu o púlpito em Portu-

gal para tratar dos negócios públicos.

E que no tempo d'el-rei D. Affonso VI chegaram as

cousas a ponto, que íicava sempre de noile um frade

alerta, para, repicando os sinos, e abrindo-se as por-

tas do templo, o povo enlar, e o pregador ir narrar

as noticias chegadas das victorias obtidas, e todos

com os joelhos em terra entoavam o Te-Deum, em acção

de graças, no meio de lagrimas de júbilos, pois para a

dila também ha lagrimas d'emoção.

Mas se aos frades não era permittido pegar em ar-

mas, porque foram premiados aquelles que n'ellas pe-

garam em prol da causa de D. Pedro : e como foram

punidos com a morle, com o cacete, com o bacamarte,

com a fome, com o exilio, e com o punhal aquelles que

tinham entendido, que á vista da maneira como D. Pe-

dro se portou no Brazil, para com os porluguezes, ja-

mais deveria empuntiar o sceplro de rei de Portugal?

O amigo leitor ficou fazendo, segundo se me afigu-

ra, uma idéa porfeila, ou quasi perfeita do que foram

os frades.

Gazeta Official do Governo. aoDO de 1834, 15 d'agosto.



723

Na pregação do Evangelho pereceram intrepidamen-

te milhares e milhares d'elles.

Nas lettras deixaram-nos innumeros monumentos,
que teem de passar ás gerações mais remotas.

Estudaram todos os idiomas, mesmo os mais bárba-

ros.

Nas viagens, mesmo quando a embarcação já estava

arrombada, e faltava meio minuto para de vez se afun-

dar, ainda assim com o crucifixo erguido pediam em
altos brados misericórdia para os que iam passar á eter-

nidade.

Na qualidade de mestres não os houve mais estudio-

sos, honestos e trabalhadores.

E só uma cousa deixarsm de fazer— nunca venderam
approvações por dinheiro.

As cousas mudaram complelamenle. E por isso ami-

go leitor, não vos admireis se, depois de gastardes to-

dos vossos haveres para que vossos filhos sejam approva-

dos,vos exijam ainda a camisa quetrazeisno corpo, senada

mais tiverdes para vosso filho obter uma approvação.

Por todos os meios enriqueceram, menos por este.

Os professores tinham solida inslrucção, sabiam en-

sinar, e não se aborreciam do ensino, por que deseja-

vam compelir com as outras ordens, qual d'ellas ha-

via de apresentar melhor discípulos, e que mais hon-

ra dessem ao convento.

E tivesse Alexandre Herculano nascido n'uma epocha

em que não houvesse frades, com toda a certeza não

chegaria em Portugal jamais á summidade a que su-

biu.

Os terceiros franciscanos entregavam-se ao estudo

das línguas orientaes, e suas obras ainda hoje são apre-

ciadas dos estrangeiros.

Acabaram os frades e o paiz não teve um arabista
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que ensinasse um tal idioma, e na qualidade de por-

tuguez, passo em claro o muito que a tal respeito po-

deria dizer.

Não me esqueço porém do que se passou em Lis-

boa.

Os cónegos regrantes de Santo Agostinho enlrega-

vam-se ao ensino das sciencias naluraes.

E quando mais tarde veiu a Portugal um naturalista

distincto, mr. de Saint-Hilaire, com o flm de examinar

aquelle estabelecimento, mandado por Napoleão I, mr.

de Saint-Hilaire não teve mais que dizer, senão bem e

muito bem.
Ainda hoje ha quem se lembre dos estudos nas Ne-

cessidades. D'elles nunca ouvi senão dizer bem e muito

bem.
Apesar do grande terremoto de 1735 ter derribado

um- grande numero de Bibliothecas dos conventos, ain-

da assim o que escapou, tanto em livros como em qua-

dros, é bastante para se poder asseverar com o cora-

ção nas mãos que os frades gastaram muitos e muitos

mil cruzados na compra de livros, e na acquisição de
obras artisticas.

E mesmo o leitor já viu que houve frades astistas em
Portugal.

E até mesmo estou persuadido que se n'esle paiz

ainda lemos alguns quadros dos grandes pintores es-

trangeiros, ao dinheiro dos frades os devemos.

Todavia, como os gostos se não discutem, houve até

mesmo freiras que tinham a vangloria de se intitularem

freiras constilucionaes.

Estas pediam aos Santos protegessem a causa dos

malhados, e outras, seguindo partido avesso, queriam
que os Santos defendessem os burros, pois assim cha-

mavam aos partidários de D. Miguel.

I
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No Porto chegou a haver um S. João protector d'es-

tes na Lapa, e outro protector dos malhados em Cedo-

feita.

Mas em summa taes tempos passaram.

Mas cumpre que os porluguezes decidam:

A e,\istencia das ordens religiosas em Portugal irão

d'encontro, e serão nocivas á liberdade?

Não vêem os portuguezes a Europa innundada de

conventos? Querem ser os únicos exceptuados? Jamais

o conseguirão, sem detrimento para o nosso paiz.

Ainda não ha muilo que de Lisboa foi um tapeie pa-

ra Lourdes, o qual importou n'um conto de réis.

Serão outro sim para lemer as profissões das freiras?

Será proferivel que ellas vão para a Irlanda, para a

França, para a Iialia, para Allemanha, e que alli profes-

sem, e alli entreguem seus dotes a conventos estrangei-

ros?

Não pensarieis assim portuguezes, quando ha um sé-

culo os mares mediterrâneo e oceano andavam tanto de

dia, como de noite infestados de piratas, os quaes com
o máximo arrojo e atrevimento, entravam n'uma embar-

cação, fosse de que tonelagem fosse, matavam quem re-

sistia, e algemavam quem não offerecia resistência I

Os pobres presos, algemados, quando não trabalha-

vam debaixo d'um ardentissimo sol, iáiam passar a noite

dentro d'uma espécie de tanque em secco, a que davam
o nome de masmorra.

E raro seria o dia em que não soífressem uma data

d'azorrague, não tanto por ficar mal feito o trabalho,

mas para que quanto antes tratassem de mandar vir da
Europa o resgate.

E os pobres?

Os pobres lambem não eram esquecidos.

Os redemptoristas, pedindo esmolas tanto de dia co-
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mo de Doite, quer ao pobre, quer ao rico, quando ti-

nham alguns mil cruzados juntos, lá iam caminho d'Argel

e lá iam offerecer um tanto por cabeça, e ultimados o

negócios de lá vinham jubilosos para o seu paiz aquelles

que por longos annos tinham soffrido horriveis tratos.

O próprio século dezoito era bem differente do nosso.

O franciscano fr. Juan do Sacramento, depois de es-

tar alguns annos nos logares santos, foi encontrado no

mar, quando regressava á pátria *, foi apanhado por

aquelles alarves, e mettido na masmorra: «en donde
bailamos mas de cien christianos, afligidissimos en ex-

tremo, tanto por la adversa fortuna en que se vian; co-

mo por el trato que les daban. No se oia en aqueí ca-

labozo mas que suspiros y lamentos, unos pediendo li-

bertad, otros suspirando por su pátria, y todos quexan-

do-se dei descuido de sus parentes, o amigos, que no

los rescataban y libraban de tan azerbo padecer. - God

1 Viage I peregrinaeion de Jerusalen. Lisboa, 1744. Obra de-

dicada a elrei D. João V.

2 A Gazeta de 28 d'agosto de 1717 informa-nosde que os cor-

sários da Berbéria capiivaram na costa de Vianoa 37 pessoas,

que encontraram a pescar.

Algumas porem aproveilando-sed'uma occasião que para isso

houve, fugiram com tanta ligeireza, que apesar de chegarem a

deitar sangue pela bocca, conseguiram salvar-se.

Na obraVoyage ponr laBederaption des captifs aux rojaumes
<l'Alger et de Tunis, fail en 1720 par les RP. François Comei in,

Philemon de la Motle el Joseph Bernard de rOrdre de la sainte

Triuilé dita Maihurins. Paris Í7H. A pag. 125 falla-se d'um res-

gate feito em 1717 no qual os trinos de Hespanha trouxeram pa-

ra a Europa 230 escravos resgatados, e entre elles uma formosa
rapariga que intrepidamente resistira a todo o género de seduc-

^ões empregadas pelo Dey.
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tantas persecuciones y irabajos obligabao a mucbos a

que renegassen de la Ley de Cbristo, solo por librarse

•de tao contraria fortuna, de que era tambien la causa

A condessa de Assumar D. Izabel de Castro, filha dos primei-

ros marquezes de Frooteiri», e mulher do conie de Assumar D.
João d'Almeida, do concelho d'Eítado de sua mageslade, dotada
de todas as virtudes QU^ podem constituir uma matrona perfei-

ta, com grande noticia das sciencias, artes e lingua, falleceu na
cidade de Lisboa Oriental, em edade de quasi 35 annos. Foi se-

pultada na egreja dos religiosos da Santíssima Trindade onde,

«egunda feira se fez o seu funeral com assistência de muitos gran-
des da Corte. Janeiro de 172L

Por um navio inglez entrado no Porto se teve noticia de que
Manuel Luiz Pederneira, capitão da nau Nossa Senhora da Guia,

6 cabo das 7 que d'aqui sahiram para o Brazil, encontrando na
altura da barra do Mondego com a capitania e almirania de Ar-
gel pelejara com ella tão valorosamente, que os turcos se virara

precisados a retirar-se; e por uma carta escripta de Argel em 3
de julho por um natural desta cidade, que alli se acha captivo,

se sabe mais que a peleja durou 3 horas, nas quaes os infleis ti-

veram i mortos, li feridos, e receberam 3 balas no mastro gran-

de e 1 no da mezena da Capitania, padecendo juntamente gran-

de damno nas velas e enxárcias, e que não continuaram a peleja

(diziam os turcos) por vir chegando [contra elles outra das se-

le, que levava bandeira d'almirania' referindo mais a dita carta

<iue as dua? naus tinham entrado em Argel em 20 de junho com
3 presas, 2 de Hollanda carregadas de vinhos, e 1 de estende,

cuja carga avaliavam era mais de duas redempções, e que nella
fOra capiivo um moço portuguez que tioha tomado a bordo em
Pernambuco onde surgira. Setembro 172i.

Em novembro houve em Lisboa um íurioso cyclone, n'um do-

mingo. 19 de 1721 que derribou a cruz que estava na torre do
mosteiro dos religiosos da Santíssima Trindad'^, com uma grade
de ferro, e a sua garrida cahio com bastante damno sobre a sua
livraria. Fez grandes estragos também em S. Vicente de Fora, e

cahio parte do noviciado da Graça,
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desta desgracia el que eslaban pribados muchos anos
havia de los Santos Sacramentos. .

.

...Mais tarde, porém, para alguns, vinha o dia de

Padeceu grande damno a quinta do marquez da Fronteira em
Bemfica, derribando arvores que existiam desde 1399.

BESfiATE d'eSCRAVOS PELA ORDEM DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Os padres rederaplores fr. José de Paiva e fr. Simão de Brito,

pregadores geraes e religiosos da Santissima Trindade que par-
tiram do porto d'eáta cidade em 15 d'agosto d'e8te anno^ chega-
ram a d'Argei em 27 do dito mez; e depois de terem audiência
do bei, começaram a trabalhar no resgate até 24 de setembro,
resgatando 193 peíisoas que estavam escravas em Argel e Tunes
por preço de 219:180 cruzados e meio, de que tomaram 189, fi-

cando o preço dos que estavam em Tunes satisfeitos ; e partindo
d'aquelle a 17 d'outubro, entraram n'e8te de Lisboa em 12 dias
de viagem a 19 do próprio mez, e os levaram era procissão para
renderem as graças do seu livramento a Deus na egreja da San-
tíssima Trindade na tarde de 26.

Gazeta de Lisboa, 1 de novembro de 1731, pag. 351»

Recebeu-se noticia por via de Gibraltar i que acbandose já
ajustado o resgate de um moço chamado Diogo Martins da Gos-
ta, que se achava eaptivo em Mequinés, e indo pedir licença e
carta para Tetuan a el-rei, este lhe perguntou se era mouro ou
christão; e respondendo lhe elle— Chrisião por graça de Deus,
el-rei lhe dissera: Se te converteres á minha lei te deixarei com
vida.

A isto ellft respondera: Que nenhuma cousa o obrigaria a dei-
xar a religião que professava.

A isto mandara el-rei que lhe dessem uma clavina; porém
disparandoa, não dera fogo. E pedindo outra, lhe succedera o
mesmo.
E vendo isto ura Diogo Martins, que sem duvida lhe tiraria a

vida a barbaridade d'aquelle príncipe, começara a pedir perdão
dos seus peccãdos a Deu^, batendo muitas vezes nos peitos.
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jubilo, quando em liberdade, se viam n'uma procissão

de resgate, que sabia da egreja de S. Paulo, onde se

reuniam os resgatados.

E perguntando eirei aos seus que era o que fazia aquelle

christão: e dizcndo-lhe que d'aquelle modo pediam os chnslãos
misericórdia a Deus, mandara que lhe dessem muita bofetada,

mas não satisfeita a sua tyrannia com este género de tormento
mandara que lodos os da sua guarda lhe atirassem: o que logo

executaram fazendo-lhe o corpo em pedaços.

Depois do que todos os principaes da Curte que estavam < om
el-rei, e os da sua guarda, arrancando os alfanges, Ih'os mettiam
no corpo para os banharem de sangue christão, e alimpaudo-os
os tornavam a ensanguentar, fazendo d'isio acto de religião; que
alli ficara o cadáver exposto desde as oito para as nove horas do
dia até ás ires para as quatro da tarde, em que fora levado para

o convento, que os religiosos de S. Franci?co Reeolelos teem na
mesma cidade de M^quinez, os quaes o fizeram sepultar em um
sitio rasgado, que fica uma légua distante da cidade, onde se

costuma dar sepultura aos religiosos e aos chrisiãos.

Aos próprios ioglezes tomaram os corsários da Pirataria Sale

4 oavios mercantes.
Id. id. pag. 326.

Escrevem de Villa Nova de Portimão que em Í8 de setembro
deram os mouros caça na altura do Cabo de S. Vicente a duas
caravellas portuguezas de Setúbal, mestres João Carneiro Bello,

e Manu*-! de Aroche, que passavam de Ribadeo para Cadix car-

regadas de madeiras, as quaes querendo-as varar em terra, pa-

ra se salvarem com as fazendas, o metieram nas lanchas, e as fo-

ram levando a reboque. Porem mandando os inimigos entrar as

caravelas com algumas chalupas cheias de gente, ell^s as larga-

ram, procurando conservar a sua liberdade na terra, aonde che-

garam com trabalho egual ao seu porto.

Gazeta de 1720, pag. 320.

A Gazela de Lisboa em 21 d'outubro de 1715, diz-nos que o

rei de Mequinez^ acabando no dia 6 d'oulubro a devoção da sua
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E depois do Teum, e depois da pratica religiosa, lá

caminhavam todos, no meio de repiques, musicas, e fo-

guetes, para a egreja da Santíssima Trindade.

Quaresma, chamada entre os mouros Ramadan, fleara tão com-
movido do zelo da sua crença, que havia feito matar e matou
por sua própria mão, um grande numero de pessoas, e que es-

lava de tal maneira enfurecido, que não escutava representações
de ninguém, nem havia quem se atrevesse a fazel-as, pelo que
se não tinham ajustado alguns resgates.'

As cartas de Cadix de 26 de maio dizem haver alli noticia por
aviso do governador de Ceuta, que enconlrando-se no Cabo de
Gate 4 naus de Malta com a capitania d'Argei, a qual vinha com
3 naus maiores que as Maltesas para andar a corso nas costas

de Hespanha e Portugal, pelejaram porfiadamente uns com os ou-
tros até ficarem rendidas e prisioneiras as quatro argelinas.»

Gazeta 1720, pag. 192.

A 18 de junho de 1720 partiram em uma embarcação france-

za, por ordem do reverendíssimo padre fr. João das Chagas, pro-

vincial da religião de S. Francisco da provinda de Portugal, e
eommissario geral da Terra Santa, os padres fr. Manuel de San-
to António, fr. Manuel da Apresentação, e fr. Caetano de ^'ossa

Senhora com as esmolas d'este reino para a Casa Santa de Jeru-

salém, que constam de 16;000 patacas em moeda d'ouro, e 200
patacas para (ts seus gastos, 38 arraieis de canella, 16 de cravo,

746 varas de panno de linho e 3 caixões com varias oíTertas de
pessoas devotas.

N'uma sexta feira do anno de 1720 entraram n'este porto os
reverendos padres pregadores geraes fr. Joseph de Paiva, e fr. Si-

mão de Brito, que haviam saido d'elle no dia 7 d'agosto pela

manhã, com vento tão favorável que chegaram a 14 a Argel, on-
de desembarcaram logo o cofre do dinheiro de resgate, a que a

piedade e santo instituto da sua ordem os conduzio, o qual foi

levado para a casa do Bey Mahamed Baxa, e no dia seguinte de-
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D'esle templo os homens arrastados pela fúria demo-
lidora, nem se quer vestígios deixaram; mas acerca do

que D'aqaelle templo sentiam e confessavam os ditosos

sembarcaram os padres redemplores, e os presentes que lhe le-

vavam, que constavam de varias talhas preciosas da China, e ou-

tras cousas de bom gosto e preço. Nos dias !*egQÍDtes se tratou

do resgate dos caplivos, começando pelos que se achavam ser-

vindo a casa do mesmo bey, e até o dia 8 do corrente se pozeram
em liberdade 36o christãos, que padeciam na escravidão d'aquel-

les bárbaros, em que entraram 3 clérigos, 1 religioso carmelita,

outro da provincia da Piedade, 6 capitães, 13 mulheres em que
havia só 3 brancas, e uma menina de 2 annos nascida em Ar-

gel, cem moços de 13 até 25 annos, e os mais que serviam na
ribeira das naus, e alli chamam da meslrança de Baylique, que
consta de carpinteiros, calafates e marinheiros. Entraram tam-
bém no resgate alguns estrangeiros a saber o castelhanos, 3 hol-

laadezes, 1 genovez e 1 maniuano.
Depois de resgatados falleceu 1 e ficaram o enfermos no hos-

pital de Argel, a quem fi^íou pago o resgate e as portas, e uma
ajuda de custo para virem para este reino em cobrando saúde.

Ficaram somente captivos n'a^uelle paiz: 9 portugaezes a quem
o bey não quiz dar liberdade por ter gosto de se servir com el-

les, e 22 que se achavam embarcados nos navios que audam a

cor<o. Todos os que vieram resgatados desembarcaram n'esta ci-

dade domingo de tarde, e se recolheram na egreja parochial de

S. Paulo, onde os foram buscar em procissão solemne os reli-

giosos da Santíssima Trindade, cujo escapulário elles todos tra-

ziam sobre os albernozes mouriscos, levandoos á sua egreja, on-

de se achava o tribunal da Mesa da Consciência, e se deram gra-

ças a Deus Nosso Senhor pela sua liberdade, pregando o reve-

rendo padre M. fr. João da Veig^, If^nte de Prima de iheologia no
mesmo convento, e assistindo a todo este acto uma inuumeravel
multidão de povo.

Chegaram a esta cidade quatro portuguezes dos que foram li-

vres da escravidão dos argelinos pelos maltezes, e depõem que,

havendo sabido quarta feira de trevas do porto Farinha, aonde

os tinha levado um temporal, doi'* navios de guerra, de que eram
cabos Muslaphà Arraes e Cara Mustaphà para andarem a corso,
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remidos, se poderiam encher volumes. Que entrevistas

entre o pai e o filho!

Entre a mulher e o marido! Entre os amigos, entre

os parentes, e entre os conhecidos!

seguiram o rumo dfi Sardenha, que costearam sabbado d'alleluia

todo o dia, dando caça a uma seiia que não poderam contiecer,

e de noite se pozeram àcapa em Cabo de Palma, junto à ilha de
S Pedro, onde passaram até a manhã seguinte, era que virano

vir sobre si 2 navios. E reconhecendo sereai de força se poze-

ram em fugida.

Aos dois stí ajuntou depois de 4 horas outro, e todos três eram
de Malta, chamados S. Jorgp, Santa Catharina e S. João, e cabo
commandanle de todos, fr. Carlos de Rochefort de Marquem. Que
S. João foi o primeiro que chpgou ao de Cara Mustapha, que era

de 24 peças, e o fez amainar lngo; e fazendo signa! aos dois mal-

tezes para tomarem .conta d'elle foi seguindo o de Musíaphà Ar-
raes, que jogava 26 peças, ao qual matou um mouro, e rendeu
também, sem embargo da calma que lhe sobreveio, em que os

inimigos pertenderam escapar-jhe a remo. Estes dois navios ti-

nham 330 mouros e turcos de equipagem, e 36 christãos de va-

rias nações, escravos, em que entravam 7 poriuguezes que fo-

ram levados a Malta com as prosas, as quaes ficando alli entro-

gues se tornaram a fazer na volta do mar os mesmos navios mal-

tezes, e sobre a costa de Menosea encontraram a capitania e fis-

cal de Tunes, ás quaes deram caça 6 dias e o noites. A fiscal lhes

escapou logo, a capitania obrigada de varias cargas d'arliihe-

ria, que recebeu, se metteu com a terra, onde se suppõe que va-

raria muito maltratada. Que os malteses fizeram conselho para

irem queimar a Capitania, ou m^-ttel-a no fundo; mas que per-

tendendo execuial-o, no dia seguiote lhes sobreviera um vento

tão rijo, que entendendo-se pasi-aria a mais, se resolveu ser mais
conveniente não proseguir aempreza, do que expor os navios da
religião em costa tão perigosa.

A 17 doulubro entrou no Tejo uma nau chamada Mediterrâ-
neo, vinda d'Argel em 12 dias. e com 193 pessoas resgatadas pelos
religiosos da Saulissiraa Trindade.

Gazeta de Lisboa, 25 doulubro de 1731.
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Ohl Como elles acompanhariam no meio de soluços

€ da maior emoção, aquelle Te Deum em acção de gra-

ças, que mais seria acompanhado por lagrimas e solu-

ços, do que por palavras!

Parece que em 1638 se resgatava por quarenta mil réis um
captivo, pois certo fidalgo deixou por sua morte vinte vezes qua-
renta mil réis para o resgate de 40 captivos.

Chronica da Arrábida, 2.», pag. 71

Em 9 iVabril de 1720 fizeram os religiosos da Sanlissima Trin-

dade a publicação do resgate dos captivos com uma procissão so-

lemne, que discorreu^por varias ruas d'esta cidade, e a 25 de maio
determinam mandar para Arg*'! os padres redeniptores, que são o

pregador geral fr. Joseph de Paiva, e o leitor fr. Simão de Brito

6 em razão de serem muitos os captivos, e não ser bastante para
a redempção de todos o cabedal com que se acham, se tem pos-

to editaes para que todas as pessoas que quizerem concorrer com
suas psraollas para uma otra de tanta piedade, como é livrares
portuguezes da áspera escravidão dos mouros, a façam e dentro
DO dito tempo.

Santíssima Trindade

Gazeta de Lisboa, Maio de 1726.

El-rei N. S. commovido da deplorável escravidão que pade-
cera alguns de seus vassallos captivos na cidade d'Argel e seus
contornos, foi servido ordenar peio seu Tribunal da Consciência
e Ordens, se publicasse um re^^gate geral: e em observância d'es-

la ordem mandaram os padres fr. Joseph de Paiva e fr. Simão
de Brito, préjiadores geraes, religiosos da Ordem da Santíssima
Trindade e redeniptores geraes dos Captivos, pôr editaes por to-

do o Reino para (|ue todos os fieis Chrisiãos, movidos de pieda-

de concorram com as suas esmolas para poder chegar o dinhei-
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Elles, esses pobres resgatados, talvez com o corpo
ainda cicatrizado, e com os vergões bem patentes, ain-

da não cabiam em si de jubilo: estavam na pátria, e

ainda não o podiam crer!

ro que se acha no cofre da Redempção, ao resgate do grande
numero de pessoas que estão soíTrendo a aspereza d'aquella du-
ra escravidão, até ao ultimo do presente mez de maio, em que
os ditos padres hão de partir do porto d'esta cidade para Barba-
ria, pag. 152.

Diz-Dos depois a Gazeta (pag. 208) que a 11 de junho partiu

d'esia cidade para Argel um navio francez, e que foram n'elle

embarcados para resgatarem a dinheiro escravos dos mouros n'a-

quejia regência, o padre Joseph de Paiva e fr. Simão de Brilo,

trinos.

Gazeta 25 de maio,
«Pflas ultimas carias que se receberam de Mazagão, chegou a

noticia de que havendo el rfi de Mequinez convindo em trocar

alguns portuguezeSj que tinha captivos nas suas terras, por al-

guns mouros, qu^ se achavam escravos n'aquella praça, e vindo

jà no caminho, para se executar o troco, persuadido de um rene-

gado, que lhe aconselhou não convinha darse liberdade a Chris-

tãos já práticos no caminho da Corte, porque o atrevimento dos
portuguezes era tão grande que podiam emprehender o chegar
com as suas entradas às portas de Mequinez. como antigamente
fizeram até as de Marrocos : passou ordem para que logo voltas-

sem à cidade, e mandandoos chamar á sua presença lhes pro-

po7, que abraçassem a Lei Mahometana, ou se preparassem a

morrer.
Porém elles fortalecidos com divinas inspirações, abominando

a proposta e exaltando a fé, que professavam, sacrificaram gos-

tosamente as vidas pela verdade delia, com uma constância di-

gna de inveja e de applauso.

Logo o mesmo rei expediu os parentes dos mouros, que esta-

vam captivos em Mazagão, com ordem ás guardas d'aquella fron-

teira, para qun lodos unidos viessem armar alguma cilada aos

chrislãos e captivassem alguns, com os quaes se podesse fazer o

troco, o qual já não poude ter elTcito, porqu»^ o governador da
praça António de Miranda Henriques, infortnado da barbaridade

do rei, os tioha aiandado para Portugal.
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Ainda lhes parecia sentirem o arrastar da griltie-

tat

O dia da procissão do Resgate dos Captivos era um
dia de jubilo e de gloria para o Christianismo.

Os inimigos estimulados do mau fuccesso da sua diligencia,

pretenderam vingar-se, uniram as cinco guardas, que chamam
de Maimoud, Simain, Almançur, Esluquez e Elbuleb, ou guarda
Duquella (sic). as quaes vieram em a noite de 8 de dezembro
passado, introduzindo se nas suas mais principaes ciladas, se

conservaram n'ellas com tanto silencio, que nem os atalaias os
perceberam, nem elles lhe atiraram um só tiro, para que toda a
gente, que por ordem do general sahiu da praça a fazer lenha,

ficasse dentro do seu cordão, c tanto que o conseguiram, deram
uma descarga geral sobre a no<sa guarda, que sem embargo do
sustn, com que recebeu o repente, se desembaraçou com grande
valor, vindo pelejando, mas retrocedendo pelo sitio chamado da
Coitada, para se proteger com o beneficio da ariilheria da pra-

ça; porém o general, que com incançavel vigilância assiste sem-
pre a tudo, os mandou soccorrer com dois pequenos batalhões

de infanteria, que chegaram à« Covas da areia, a tão bom tempo
que lhes deu logar para se livrar do perigo, em nue se viam,
pelejando a peito descoberto sempre com ura inexplicável va-

lor.

A Gazela do dia 13 de seplembro de 172o nos falia d'unia
grande redempção devida a todos os religiosos da Ordem de N.
S. da Mercês, calçados e descalços, das duas províncias de Cas-
tella e Andaluzia, a saber o P. M. Melchior Garcia Navarro, o pa-
drp Fr. Manuel de 1'riego, o P. Fr. Pedro > rtega, o P. fr. Pedro
Ro>valle, os padres fr. Marcus de Santo António, fr. Francisco do
Espirito Santo, todos varões de letras e dignidades nas suas pro-

víncias, por ordem do padre fr. Gabriel Barbastro, geral de toda
a ff-ligíão.

E e'm abril de 1727 tinham já reunido algumas centenas de ca-

ptivos.

A egreja da Santíssima Trindade era a predilecta da fidalguia

para n'ella se mandar enterrar.

Falleceu a senhora D. Leonor de Menezes, filha terceira do se-

cretario Roque Monteiro Paym, e foi sepultada no magnifico ja-

zigo da sua casa, na capella mór do mosteiro de Santíssima Trio-
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Era um dia em que os pais ou os fllhos viam seus

netos pela primeira vez:

Era um dia em que todos bem diziam a instituição

das Ordens Monásticas, pois todas ellas com seu obulo

contribuíam para a salvação de tantas almas que ti-

nham estado prestes a perderem-se.

Pois os mouros davam empregos, davam mulheres,

dade de Lisboa, onde a 31 de novembro de 1720 se lhe fez um
oíHeio solemne com assistência de muita nobreza.

Uma das obras que mais esclarecimentos dão acerca da Ordem
da Trindade n'esie paiz é a que tem por titulo: — Nobiliarchia

Trinilaria, composta por fr. Manoel de Santa Luzia, e impressa
em 1765.

Os reverendos padres redemptores teem ordem de S. M. para
partirem d'este porto para a cidade d'Argel, em 26 d'e8te raez,

para cujo effeito está ja fretado o navio chamado Concórdia em
ordem, a se effeiluar o resgate, dos poriuguezes que alii estão

captivos.

No dia 27 de dezembro de 1739 entrou no porto d'esta cidade
uma nau hollandeza chamada Jozina Gaiey. com 42 dias dias de
viagem do porto de Argel, na qual chegaram os padres redem-
ptores o dr. fr. Martinho d^^ Santa Anna, e o mestre fr. Francis-
co Coutinho, religiosos da Ordem da Santíssima Trindade que por
ordem d'el-rei Nosso Senhor partiram de Lisboa a 17 de Outu-
bro. Chegaram a Argel, e voltaram a 15 de novembro com 178
pessoas que se achavam escravas n'aquelle paiz, entre as quaes
10 mulheres, que todas foram conduzidas em procissão pelos re-

ligiosos da mesma ordem à sua egreja da Santíssima Trindade
no primeiro d'este anno, havendose dispendido no seu resgate

184:678 cruzados e meio.
Gazeta de Lisboa 8 de janeiro de 1740.

Fr. José de Santa Maria, Trinitario

Sermão da solemne procissão geral que se celebrou em 23 de
dezembro de 1635.

Fr. José Possidonio Estrada : Sermão constitucional pregado
na festa de S. Joào da Malta, no convento da Trindade. 1822.

Id. Sermão constitucional da Natividade de Nossa Senhora pre-
gado DO mesmo convento 1822.
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davam cargos rendosos áquelles que renegavam a lei de

Jesus, e passavam a seguir a de .Mafoma. '

Eis porque innumeras pessoas conjorriam das pro-

víncias com o lim d*assistirem a uma tal e Ião sympa-
thtca procissão.

Havia tristezas, bem o sei. Muitos que por seus pa-

rentes eram esperados, não compareciam, talvez haven-

do sido marlyrisadds.

iMas havia uma consolação : estavam anie o ihrono

do Altissimo gosando da visão beatifica, e livres já dos

martvrios dos tyrannos da terra.

Alas que burburinho 1 que apertão! Que berreiro!

Que algazarra não se ouve pelas ruas das Casas Novas,

da Calçada da Paciência, da Calçada do Salvador Cor-

rêa, das Cocheiras da Praia, da Rua de Cima, do Pa-

teo do Conde da Ilha, do Paleo do Elvas

!

Portas do Pó, Becco do Assucar, Cães da Rocha,

Carvalho, Carvão, Esfola Bodes, Estopa, Francisco d'An-

dré, Sampaio, Tábuas, Tibau

!

Quo borborinho 1 Que murmúrio! Que enthusiasmo!

Foguetes e repiqi3s de sinos por ioda a parte 1

N'este dia não ba ódios, não ha rancores entre os

frades r

As quisilias e os ódios tiveram tréguas.

Hoje as vistas fitam-se mais do que em qualquer ou-

tras cousas, naquelles esqueletos ambulantes e n'aquel-

las múmias que andam porque dois frades, um de cada

parle as ajudam

!

^ O leitor deve lambem ler a obra: Voyage pour la redempiion
des caplifã aux royaumes d'Aiger el Tiinií, par Ie3 P. P, Fran-
çois ConeliD, Philemon de la Moiie, el Joseph Bernard. Parií.

1721.

voLuyjt m 47
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N'aquelles chagados, cuja vista e aspecto contristam

o 'Coração.

Naquelies velhos completameDle arqueados, e sem um
cabello na cabeça !

Tantos foram os annos que em Marrocos jazeram
com os grilhões aos pés, e com o azorrague pendente
das costas.

E o sermão!
Havia nada mais bello do que ouvir d^ bocca d^um

pregador, que quasi sempre sabia por experiência pró-

pria o que era viver em Argel, em Tetuam, em Tunis,

em Marrocos, a descripção dos martyrios dados aos se-

ctários de Jesus I
*

Â commoção então era geral.

O sermão mais se podia comparar com um sermão
de lagrimas, do que com sermão de jubilo e de graças

que se davam a Deus pelo livramento de tantas al-

mas !

E ainda não concordareis commigo. leitor amigo, que
os frades, a par da diversa civilisação, conforme os sé-

culos, prestaram grandes serviços, mormente na serie-

dade do seu ensino?

Nos tempos próximos á fundação da monarchia as

egrejas eram vendáveis em Portugal.

1 Apenas algum cbristão era apanhado por algum corsário an-

gelíno, levava logo, só pelo facto de ser chrístão, uma data de
pauladas. Voyages d'Argei, pag. 49. Quando o chrístão não po-

dia já trabalhar, e para não comer o pão dos angelínos,sem na-

da fazer, roandavam-no queimar. Muitas vezes os christãos mes-
mo no trabalho, andavam carregados de grilhões. V. também o

prologo dos Trabalhos de Jesus, e a Chronica d'el-rei D Sebas-

tião.
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Em 21 de julho de 1883 trazia um joroal a seguinte

noticia :

c Bestam apenas no paiz dez egressos benedictinos

:

os reverendos João de Santa Rosa Martins, de Valença;

que foi prior três annos no seu convento de Lisboa, ho-

je palácio das cortes; Francisco de Carapecos, que foi

prior no convento d'Alpendurada, hoje residente em
Travanca , Francisco da Ave Maria, antigo abbade de

Mesão Frio, actualmente vivendo em Souzellas : Carlos

de Jesus, professor era Tibaãeseeracollegial de Bendu-
fe : António de Santa Joanna Soares, abbade de S. Ni-

colau, do Porto : João de Guadalupe, de Grijó: Domin-

gos da Fonseca Telles, cónego da Sé do Porto: José da

Natividade Caldas Sobral, antigo capellão de infanteria

13, de Chaves, e os dois irmãos Jesé e Augusto Sem-
blano, residentes em Sinfães.»

Em abril de 1878, com a edade de 91 annos, mor-

reu a madre Casimira, freira de Sant^Anna, de Vianna.

Em maio de 1885 existiam ainda 144 freiras nos

conventos de Portugal, os quaes eram 57.

Em maio de 1885 morreu a ultima freira do conven-

to da Estrella.

Em dezembro de 1887 falleceu Ladislau Batalha,

egresso do convento de S. Pedro]|_de Alcântara.

Em 7 de dezembro de 1887 morreu a ultima freira

do convento de Santa Martha de Lisboa.

Em agosto de 1888 morreu a ultima freira do con-

vento da Esperança em Lisboa.

Em maio de 1888 falleceu a ultima freira do conven-

to da Madre de Deus em Guimarães, e.)

Em abril de 1888 morreu a ultima freira do conven-

to dos capuchinhos de Guimarães, soror Maria Luiza de
S. José.

Em outubro de 1888 havia nos differenles mosteiros
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de Portugal 402 freiras professas, cujas edades varia-

vam entre 03 e 95 annos.

Em a sessão da noite de 18 de outubro de 1888, a

Sociedade de Geo^raphia em Lisboa, reconhecida, lece

os maiores encómios aos serviços prestados aos portu-

fí[uezes pelos frades e padres no Congo, e principia a

tractar (l'assumptos relativos a um congresso que tem

por fim elucidar n governo acerca do que se está pas-

sando no Lyceu de Lisboa', com espanlo geral de todos

os homens de saber e de lodos os homens de bem.

Finis

Laus Deo Virginiqiie Matri







J

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BX
2628

V.3

Bernardes Branco, l%noel
Historia das ordens

monásticas em Portugal



i\h^'
N* ^

^^Àr^^;:5^^:
^ i .

/'

r. :

^aí:
^'í'>

ft-%:^^^^y^^%

>^ .. v*^'


