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Beneficiado na Santa Baíilica Patriarcal de
Lisboa,

TOMO TERCEIRO.
PARTE V.

Neíta fce:unda edição reviílo, e an^mentado pelo feu mefnío AuthorJ
c recopila em Taboas Topograficis a? Povoações princípaes da
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,
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Na OfBcina Patri?ircal de Franr-i^cn Luír Ameno»
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ADVERTÊNCIA.
NEfte terceiro Tomo diílribuo

as precifas noticias
j

que já

dey a ler na quinta Parte do

Mappa, mas com alguns retoques, pof^

to que poucos} porque a inconftancia

continua , em que nos deixou o terre-

moto paíTado, tem feito produzir a ca-

da paíTo tranfmutaçÔes differentes , don-

de fera defculpavel y fe olhando para o
eftado aólual de algumas coufas obfer-

varem aqui os Leitores femblante di-

verfo.

Naõ pertendo também meter aos

curiofos na efperança da continuação

da Obra : A vida , e o Author delia
,

faô os que verdadeiramente podem fe-

gurar o defempenho : farey por naõ deí^

truir y nem defmerecer ao menos com
a ociofidade o habito da applicaçaô,

adquirido por tantos annosj e unido ao

efpecial aíFedo que confervo à Pátria.

Na pag. 416. do primeiro tomo fe

emmendc o lugar dafepultura do Senhor
Infante D. António , o qual eftá fepul-

tado na Igreja de S. Vicente de Fora.

LI-



L IG E N Ç A S.
Do Santo Officio.

POJsm-fe reimprimir os cinco tom-^s , de que fc

faz menqaõ, e depois voltaráô conferidos para

fe da^r licenqa, que cofraõ, Icm a qual nàõ correráó.

Liòbja, 15 de Abril' de 1761.

Trizoío. Lima,

Do Ordinário.

POJe-fe reimprimir os tomos de que trica apcti-

qaó , e depois tornem para fe dar liccnqa para

correr. Lisboa, zj de Abril de 1761.

D, y, Arcebifpo de Lacedemonia,

Q
Do Defembargo do Paço.

Uc fepoíTaõ reimprimir, e depois de impreíTos

torn:4rá5 conferidos para as licenqas de correr.

Lisboa, 24 de Abril de 1762,.

Com quatro Rubricas.

Odcm correr. Liaboa , 10 de Mayodci75}
7'rigofo . Carvalho , Mello

,

Odem correr. Lisboa, 16 de May o de 1763
Cofta,

QUe poíTaõ correr, e taixaõ o primeiro e fegundo

tQm> em quinhentos reis cada hum, e o icrcci-

rocmfeis tollôes. Lisboa, 16 de Míiyo de 17(55.

Com três Rubricas.

MAP.



M A P P A

PORTUGAL.
CAPITULO!.

Explicação das Taboas Topográficas , em quâ

fe comprehendem as principaes Povoações

da Provinda da EJiremadura.

AS quatro precedentes Partes do
noíTo Mappa temos dado huma
informação genérica , e methodi-

ca de todo o Reino de Portugal >

agora parece na5 fó juílo , mas
útil para a Hiftoria do mefmo
Reino, penetrarmos o interior de

fcu Continente , examinando , e defcrevendo cora

alguma miudeza as Povoaqões mais notáveis, de que
clle fe compõem.

2 Para iíTo comeqamos pela Provinda da Eílre-

madura , naõ fó por fer a capital do Reino , mas
Tom.UI.Part.V. A por



S Mappa de Portugal.

por vermos nella a diftinfta vantagem, que logra,

alem de outras, cm fer o aíTcnto Rcgio, onde rcíi-

de a Mageltade do fcu Soberano com toda a pom-
pa , c grandeza da fua Corte.

5 Das Povoações mais infignes, ifto he, Cida-

des, e Villas , de que coníla elta Provincia , defe-

nhámos primeiro que tudo asTaboas Topográficas,
para que cm breve efpaço , c a huma vitla fe viíle

com facilidade o mais eíTcnci-il de cada huma por
cila forma.

4 Na primeira columna
,

que ferve como de

índice das outras, fe aíTmaó os pontos prccifos de

cada Povoação , e cilas vaõ collocadas por ordem
alfabética nas cabeceiras das outras columnas, e por

iílb diz o feu primeiro titulo : Povoações prirjcipaes

da Eftremadura.

f Comarca, Eíle hc o fegundo titulo da primei-

ra columna
,

que aponta a PovoaqaÕ cabeça de

Comarca , a que eftá fubordinada civilmente a dita

terra. V. g. jíbiul eftá fujeita à Comarca , ou ju-

rifdicaõ do Corregedor de Thomar •, porém quando
a tal Villa he a própria cabeqa de Comarca, como
V. g. Abrantes^ enraõ fe denota a fua ilcnqaõ com
cfte íinnl. *

6 Diecefe. Indica eftc titulo o domínio Ecclcíi-

aftico , a quem deve obediência adita Povoaqaó,
V. g. Âbíul eftá no território fubordinado ao Bifpo

de Coimbra. Efcolhemos a paiuvra Diecefe, por fer

cranfcendcnte, e própria a explicar a ordinária ju-

rifdiçaó Eccleliaftica, afilm Epifcopal , como Me-
tropolitana , e Patriarcal j mas fe a dita Povoaqaõ
he onde rcíidc a Igreja Cathcdral, fe diftinguc com
cfta nota. f

7 Altura do Polo. Moílra com os números, que
aponta , os grúos , e minutos de latitude , c longi-

tude Geográfica, ifto he, adiftancia, que as taes

Povoações tem da Equinocial para o Polo , e cfta

fc indica nos primeiros números j e os que eítaÕ por

bai-



Kxp/Icaç. das Tnhoas Topogv. j

baixo immediatamente na fegunda regra moílraõ

também os gráos, e minutos, que diftaô as Povoa-
ções de Leíle a Oefte, ou quanto fe afaftaõ do pri-

meiro Meridiano. He de advertir, que para deter-

minarmos a fituaqaÕ dos taes lugares , nos valemos-

da Carta Geográfica dejoaô Bautiíla Hommanu,
impreíTa no anno de iJ^C^ por fer, como já temos
dito em outra parte, a que melhor feajufta às com-
putações mais exa6bas, e também para aíTim íeguir-

mos hum calculo igual j pois, como fabcra os dou-
tos, faÕ diverfiflimos os lyllemas dos Geógrafos na

arrumação das terras.

8 Diftancia de Lisboa. Manifeíla as legoas, que
diíta a tal Povoaqau da Corte , a qu^l fizemos cen-

tro de todas as mais terras, conformando- nos com
o noíTo Roteiro , e orientando-as

,
para fe faber em

que parte eílaó fituadas.

p ForaL Declara quem deu foral ao dito Lugar,
ou quem reformou o antigo, iíto he, quem lhe im-
poz, ou reformou as primeiras leys municipaes, tri-

butos , ou privilégios. Para illo examinámos com
diligencia os grandes cinco Tomos dos Foraes , que
exillem no Archivo authentico chamado Torre do

Tombo , feitos pelo feu Guardr* mór Fernaõ de Pina

em tempo do Senhor Rey D. Manoel , os quaes

com urbanidade , e franqueza nos fez ver o feu

Guarda mór Joaõ Couceiro de Abreu logo nos

princípios, que emprendémos eíle trabalho.

10 Paroquias. Eíle titulo moítra as Paroquias ,

que ha no território da Povoaqaó > com advertên-

cia, que o primeiro numero indica as que ha dentro

da Villa, e o fegundo numero correfpondente , e

dentro da mefma columna declara as que ha no íeu

Termo, v. g. Jhiul tem huma Freguczia dentro da
Villa, e duas no Termo.

11 Conventos j c Mofteiros. Ncftes deus titulos

feparados le affinaS os Conventos de Rcligiofos , e

Moíleiros de Rcligiofas, que exiítem ou dentro, ou
A ii no



H Mappa ãeVortugaL

no Termo daPovoaqaô. Fazemos difFerenqa deCon*
vento a Moílciro para mayor clareza, e niílo imita-

mos ao Padre Chronifta Fr. Manoel da Efperanca,
que na i. part, da Hijloria Seráfica nunk iz. dai De"
clarações Proemiaes aíTim o obferva.

li Ermidas, Expõem as Igrejas, que ha na Po-
voaqaõ, ou no feu Termo, com a mcfma exprcflaõ

dos dous números refpeótivos,

I j Fogos, Nefte ponto fe aflina o numero das fa-

mílias de cada Povoaqaô j e por naõ fer fácil a ave-

riguaqaõ exaéla de todas , as demarcamos ordina-

riamente com o numero redondo.

14 Donatário, Moílra quem he o fenhor da ter-

ra, ou a quem pertence o domínio delia.

if Feira, Diz em que tempo ha mercado pu«
blíco livre, ou pcníionado nas taes Povoaqóes.

16 Eíles parecem fcr os pontos mais precifos,

que entendemos fe devíaõ demarcar em as abbrevia-

dasTaboas do noflb Mappa, refervando porém fem-
pre o mais, que lhe pertence para os outros Capí-
tulos, que fe haõ de feguir, onde diremos também
o mais eíTencial de cada Villa. E porque, íegundo
o noílb methodo , devia feguirfe primeiramente a

defcripçaõ de jíbiul , todavia deve preferir a todas

as mais Povoações a Cidade de Lisboa , como capi-

tal naó fó da Província , mas do Reino todo.

17 A mefma preferencia devia feguir a Cidade
de Leiria y fe acafo as memorias, que pedimos, nos

chegaíFem a tempo de as podermos coordenar nefte

Tomo s porém a pouca applicaqaõ , e diligencia^

Gue até agora temos experimentado em quem fe of-

fcreceo a communicarnolas, nos obrigará a collocal-

la no lugar natural da ordem progrcíliva alfabética

,

e aproveitamos do que a noíTa única diligencia , c

trabalho tem adquirido, defejando em tudo confor-

mamos com a verdade , pondo, c applicando para

cflb effiito todo o cuidado, que entendemos fer prc-

cifo para feraelhaacc cmprcza. Paffcmos àprojecqaõ

dasTaboas. TA5
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T AB o AS
TOPOGRÁFICAS

DAS

PRINCIPAES POVOAÇÕES,
que comprehende a Província

D A

ESTREMADURA.



Mappa de PortíigaL

Povoaç.princ.da

Eftremadura.



Taloas Topográficas.

Águas bellas.



s Mappa de Vcrtiiga!,

Povoaç.princ.da

Ejiremadura.



Tahoas Topográficas. 9

Alcobaça, Alcoentre, Alcõucbete,

Leiria.

Lisboa,

P
41
í7

iS.paraoNorc.

ElRey D. Af-

fonfoí.a fundou
noann.de 1 148,
e ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o Foral no
anno de if 13.

i.

420,

I.

I.

2.

130.

Do D. Abbade
de Alcobaqa.

Em to de Agof-
to, e em 30 de

Novembro.

Santarém,

Lisboa,

3P

P

10

10

II. paraoNort.

ElRcy D. Ma-
noel lhe refor-

mou o Foral an-

tigo no anno de

15-13.

I.

4-

IfO,

3

60.

Do Conde de

Vimieiro.

Setúbal,

Lisboa.

38

P
4T
30

3.paraoSueftc.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o Foral no
anno de ij'iy.

I.

I.

3-

2.80, po.

HedoMeílrado
de Santiago.

Tom.lILPart.V. B Po-



IO Mappa de Portugal.

Povoaç.princ.da

Eftremadura,



Taloas Topograjicas. II

jílfeiziraõ, Alhandra, Jlhos-Fedros,



12 Mappa ãe Vortvgat.

Povoaç.princ.da

Edremadura.



Taloas Topograjícas. 15

Almeirim. Alpedriz. Alvares,

Santarém,

Lisboa,

3P

P

10

4r

i4.paraoNord.

ElReyD.Joaõ
I. a fundou no
anno de 141 1.

Leiria.

Leiria.

3P

P zo

I.

I.

3-

300.

He da Coroa.

if. paraoNort.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Foral

no anno if if.

I.

4-

200.

He da Ordem
Militar de Avis.

Thomar.

Coimbra.

3P
10 21

7. para o Nord.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral no anno de

3

40.

p.

2(5o.

Po^



u Mappa de Portugal.

Povoaç.princ.da

Eflremadura.



Tahoas Topograjicas, i;

jílvorninha.



16 Mappa ãe Portugal.

Povoaç.pnncda
Eftf^emadura,



Taboas Topográficas. í7

Atalaya . Atouguia .



li Mappa de VortugaL

Povoaç.princ.cla

Eftremadura,
Aveiras de cima. avelar.

Comarca.

Diecefe.

/íltura àoPoh,

Difi.deLisha,

Foral.

Paroquias,

Conventos,

Mojleiros,

Ermidas.

Fogos.

Donatário.

Feiras,

Sanearem.

Lisboa.

?P

3^

p. para o Nord.

ElRcy D. Ma-
noel reformou o

feu Foral no an-

no de if 13.

Ourem.

Coimbra.

if.paraoNord,

100.

1.

fo.

HedasCõmen-
dadciras de San

cos de Lisboa.

z,

200'.

He da Cafa do

Infantado.

/ízam^



Taboas Topograficcts. 19

Azamluja. Azambujeira, Azeitão limite.

Santarém.

Lisboa.

P
f

Z2

lo.paraoNort.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral no anno de

I.

4-

700,

3-

100.

De D. António
Rolim de Mou-
ra.

No ultimo Do-
mingo de Outu-}
bro.

Santarém.

Lisboa-

Setúbal

\9
9

18

if. paraoNort.

ElRey D.Joaô
IV. a fez Villa

noannodei<5)'4.

I.

40. IIO.

He do Conde de
Soure.

Lisboa.

}8

9
?2
18

7.paraoSuefte.

ElRcy D. Pe-

dro L lhe con-
firmou feus pri-

vilégios.

z.

14.

200. 100,

Foy da Caía de

Aveiro, hoje he
da Coroa»

\

D ii Po^



ao Mappã âe Vortugãl.

Povoaç.princda

Eftremadura.



TahoúB Topogra^cai: ai

Bellas.

Torres-Vcdras.

Lisboa,

?8

9 o

i.cmeya Nort,

2.

100.

7-

300.

Cabrella, Cadaval.

Setúbal,

Évora.

Torres-Vedras.

Lisboa.

?8

9
n
IZ

He do Conde de

Pombeiro*

II. paraSueíle.

OVenerav.Rey
D. AíFonfo L
lhe deu Foral , e

D. Manoel a fez

Villanoannode

I.

3. I.

joo.

HedoMeftrado
de Santiago.

iz.paraoNort.

ElRey D. Fer-

nando a fez Vil-

la no anno de

IJ7I.

8.

4-

izo.

17-

poo,

He cabeça de

Ducado.

Em 8 de De-
zembro.

P(h



22 Múppa ãe Portugal.

Povoflç.princ.da

Eftremadura,



Toloas Topõgrajicas^ ij

Canha.



44 Mappa de Portugal.

Povoaç.princda

Eftremadura,



Taloas Topogrújicas. 2^

Cezimbra. ChaÕ do Couce.
'

Chamufca.

Setúbal.

Lisboa,

38
9

^7
6

6. para o Sul,

ElRey D. San-

cho I. a mandou
povoar noanno
de izoo.

Thomar.

Coimbra.

10
ff
o

24.paraoNord.

'S .Vty

2. Z,

2. 2.

foo. 780.

Foy da Cafa de
Aveiro, hoje he
da Coroa.

1

.

30, 60.

He da Cafa do
Infantado.

Alanquer,

Lisboa.

38

9

16

f2.

i/.paraoNòrd.

ElRey D. Se-

baftiaó lhe deu
Foral no anno
de ir6i , eafez
ViUa.

I.

\KYS^ #'.'

•t^R^f^^a.f-

He das Screnif-

íimas Rainhas.

A 13 de Feve-
reiro três dias.

Tom.IILParc.V, D Po.



té Múppa de Fortugat.



Tahoas Topograjjcas. %t

Coina, Çoliares.

Setúbal.

Lisboa.

38

P 21

5. emeyaSueft.

ElRey D. Ma-
noel lhe deu Fo'
ral no anno de

ifi6.

Torrcs-Vedras.

Lisboa.

'I 40

".a. \

HedasCómen-
dadeiras de San-

tos.

(5.paraNoroeft.

ElRey D.Diniz
Ihcdeu Foral, e

D. Manoel o re-

I

formou no anno
de ifi(S.

1.

I.

j. 6.

100. IfO.

He da Coroa.

Cós.

Leiria.

Lisboa.

19
9

30

ip. paraoNort.

Dom Fr. Pedro
Gonçalves, Ge-
raldeAlcobaça.

I.

z,

100.

7-

IfO,

Do D. Abbadc
deAlcobaqa.

D ii Põ'



2? Míippã de VortiigatT

Po^voaç.princ.da

Eftrcmadura.



Taboas Topogrcjicas. 29

Enxara dos Ca-

valleiros.
Ericeira, Erra,

Torres-Vedras.

Lisboa.

38
IO

f. paraoNorte.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral em 20 de No-
vembr.de ly ip.

70-

2.

80.

He dosVifccnd.

de Villa-.Nova

de Cerveira.

Torres-Vedras.

Lisboa,

^8' 3

49

/.paraNoroeft.

ElRey D. Ma.
noel lhe refor-

mou o feu Fo-

ral em 30 de A-

goíto de 1^13.

I.

2fO.

He Cabeqa de

Condado,,! a ^'

Santarém.

Lisboa.

3P
10

o

10

i4.paraoLeíle.

ElRey D. Ma-
noel lhe deu Fo-
ral no anno de
15-14.

I.

I.

I.

200.

He do Conde de

Acalaya.

. t.Íi\\J^\

- —FO'



ío Mappa de PoríifgaJT

Povoaf . princ . da \
Évora de Alço

Eftremadura,

Comarca,

Dkcefe.

Altura do Polo,

Dlfl. de Lisboa.

Foral.

Paroquias.

Conventos.

Mofleiros.

Ermidas.

Fogos.

Donatário.

Feiras.

baça
Ferreira.

Leiria.

Lisboa.

3P

9 22.

ip. paraoNort.

D.Fr. Martinho
ÍL Geral de Al
cobaqa.

Thomar.

Coimbra,

39
lô

33
23

iS.paraoNord.

25-0.

Do D. Abbade
de Alcobaça.

18.

3-

170,

HcdoMcftrado
dcChrifto.

Fi'



Taboas Tcpograjcas, i%

Figueiró dos Vi-

nhos.
Golegã, Grândola,

Thomar.

Coimbra.

3P
IO IO

iS.paraoNord.

ElRcy D. San-

cho I. afez Vil-

la no anno de

II 87.

I.

I.

I.

r-

fOO.

He do Conde de

Redondo.

Em 17 de Julho
três dias franca.

Santarém.

Lisboa.

3P

9 ;5

iS.paraoNord.

I.

I.

4. 3.

(500,

He da Coroa.

Em II de No
vembro 3. dias

Setúbal.

Évora.

38

9

IO

40

i<5. para o Sul,

ElRey D.Joaõ
III. lhe deu Fo-
ral no anno de

IÍ43-

z5

IuXI^:í:^5^^íJ

1

2,f0, ffO.

HedoDuquede
Cadaval.

Po-^



-



Tahoas Tôpôgi-Oyfcas. 15

Leiria Cidade.
^"fcSf!"^''

Lourinhã.



H Mappa de Portuga/.

Povoaç.princeia

Eftremadura,
Maçaõ.

Maçãs de Ca-
minho.

Comarca,

Diecefe.

Altura do Polo,

Dift, de Lisboa,

Foral.

Paroquias,

Conventos.

Mofteiros.

Ermidas.

Fogos.

Donatário,

Feiras.

'mmmmmmmmm

Thomar.

Guarda.

19
IO

^7

i/.paraoNord.

4fo.

He doMcílrado
de Chrifto.

Thomar.

Coimbra.

IO
46
12,

26.paraoNord.

I.

40.

He da Coroa.

Ma*



Tahoas Topográficas. 5Í

Maçãs de Dona
Maria,



36 Mappa de Portugal.

Povoaç. princ . da
Efiremadura,

Mayorga, Moita,

Comarca,



Tahoas Tõpograjicas. w
Montargil.



Mappa de FortugaK

Povoaç.pri„c.da\ q^.
Ejtremadura, I

Ourem,

Comarca^

Diecefe.

Altura de Polo,

Dift, de Lisboa,

Foral,

Feiras.

Lisboa^

?8

9 o

j.paraoPoentc,

ElRey D. Jo-
fephl.afczVil-

la no anno de

17...

Paroquias.



Tahoas Topogrújicas. 59

PalmeJla. FampUhofa. 1 Payo de Pelle.

Setúbal.

Lisboa.

J8
9 21

f.paraoSueíle.

Thomar.

Guarda.

40
10

o

40

34.paraoNord.

2.

I.

poo,

2.

2.

3-

300,

HedoMcllrado
de Santiago.

Em 8 de De-
zembro franca.

Thomar.

Ntdlíus DiçecefíS,

10

20. para oNord.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral no anno de

ifip.

I. I

400.

He da Coroa.

u

40. 100.

He doMeílrado
deChriílo.

Pa-



4P Mappa de Tortugal:

Ponjoaç.princ.da

Eftremadura.
Pederneira, Pedrógão grande.

Comarca.

Diecefe.

Altura do Poio.

Difl. de Lisboa.

Foral,

Paroquias.

Conventos.

Mojieiros,

Ermidas.

Fogos.

Donatário.

Feiras,

Leiria.:

Lisboa;

3P
^9

iS.paraoNort.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-

ral no anno de

ifij.

X.

Thomar.

Coimbra.

49
10

o

}3.paraoNord.

D Pedro Aífon

fo, filho de D.
Aífonfo 1. lhe

deu Foral »
que

confirmou El-

Rey D. Aífonfo

III.

I.

4-

2fO.

.1'

400,

Do D. Abbade
de Alcobaqa.

7-

410.

4-

I.

680.

He do Conde de

Redondo.

j
. v.noríJil.i

Pe-
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Peniche Pias. Pombal,

Leiria.

Lisboa,

59

9

\6

o

ii.aoNornord,

Thomar.

NuUius Dioscefts

?9
IO

58

2.4.paraoNord.

5

6.

PÕO.

Foy do Conde
deÂtouguia,ho.

je he da Coroa.

Leiria.

Coimbra.

19

9

I.

z.

130,

50.

660.

HcdoMeflrado
deChriílo.

iS.paraoNorc.

ElRey D. Ma-
noel ihe refor-

mou o leu Fo-
ral.

I. 2.

3-

800. 600,

HedoMeílrado
deChriílo.

Tom.IILParcV, fi
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^Povoaç.princda

? Eftremadura,
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Povos, Põufa- Flores. Punhete,

Torres-Vedras.

Lisboa.

38 f8
10

7. para O Norte.

JElRey D. San>

|cho I. pelosan-

nos de 1194.

Ourem,

Leiria.

Thomar.

Nullius Dioecejts.

IO IO

1(5. para oNord. iKparaoNord.

ElRey D.Seba-
ítiaó afezVilla.

30a. .00^

He da Gafa do
Infantado.

I.

300.

He da Gafa do
Infantado.

4-

3fo.

2.

100.

A f de Agofto.

F ii PO'



m Mappa âe Portiigat,'

Povoaç.princda

Eflremadura.
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Salir do Mato. \
Salir do Porto.

\ ^"^""Xlt^'

«Leiria.

Lisboa.

Alanquer.

Lisboa.

1

3í> 22

1 8. para oNort.

D.Fr.Martinho
IIL Geral de
Alcobaqa.

I.

3- ?.

IfO.

Do D. Abbade
de Alcobaqa.

?9
9 P

12. para oNort.

ElRey D. Af-

fonfoHenriques

lhe deu Foral.

70.

Santarém.

Lisboa.

9

O

40

7.paíTa oLeíle-

ElRcy D. Ma-
noellhe deu Fo-
ral no anno de
ifi7.

He da Coroa.

Pt'
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Povoaç.princda

EJlremadura,
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^etuhal. I

Sobral de Monte 1 Sovereira For-

I
jígraço, I mofa.

Lisboa.

38

9
28

18

6, para o Sul.

ElRcy D. San-

cho I. lhe deu o

Foral.

Torres- Vedras.

Lisboa,

<5.paraoNorte.

4-

p.

2.

?•

3000.

HcdoMeftrado
de Santiago.

Azf de Julho.

I. 1.

Thomar.

Guarda.

3P
10

44
31

zS.paraoNord.

D. Gil Sanches

lhe deu Foral no
annodeiiij.

100. 420, 300.

He do Conde de
Sarzedas.

Pfi
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Povoaç-princ.da

Eflremadura.
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nornar. ^orres-Novas. forres-Fedras,

Nullius Dioecefis.

3P
IO

40
o

iz.paraoNord.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral no anno de

if 10.

2.

3-

I.

IIOO,

12.

I

S6.

2700.

HedoMeílrado
deChriíto.

Em 20 de Ou-
tubro.

Santarém.

Lisboa.

3P
P

ip.paraoNord.

ElRey D. San-

cho I. lhe deu
Foral,

4-

2.

I.

8.

1200.

4"

1000.

Foy do Duque
de Aveiro, hoje

he da Coroa.

A 12 de Março.

Lisboa.

3P
p

10

3

7. para o Norte.

ElRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Fo-
ral no anno de

ifio.

4-

2. 2.

7. 4,

(Soo. z8oo.

He da Coroa.

Tom.III.Part.V. Po>
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Povoaç.princ.da

Eflremadura.
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Filia de Rey. Filia Ferde, Ulme,

Thomar.

Guarda.

3P
10

3^
21

ij.paraoNord.

ElRey D.Diniz
lhe deu Foral no
annoiíSf.

3-

4(5o. 280.

HedoMeílrado
deChrifto.

Torres-Vedras.

Lisboar

3P

9

12
20

p. para O Norte.

EiRey D. Ma-
noel lhe refor-

mou o feu Foral

noanno if ij.

I.

3fo.

He Cabeqa de
Condado.

G ii

Alanquer.

Lisboa.

39
9

14
P

i5.paraoNord.

ElRe;^ D. Se-

baftiaó lhe deu
Foral noanno de

if(5i.

2.

120.

He das Serenif-

íimas Rainhas.

CA5
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CAPITULO ir.

Da Cidade de Lisboa.

I O Endo Lisboa a Corte , e Cidade principalif-

O finia de Portugal , que já de feculos anterio-

res competia com as mais nobres PovoaqÕes da Eu-
ropa, (i) e que em attençaó à ditola mageítade de

feu fítio , o Imperador Júlio Cefar a condecorara

com o gloriofo nome de Felicitas ^julia. (2) Tendo
ultimamente chegado cm noíTos dias ao auge da

mayor grandeza, quiz a adverfidade dos tempos,
ou permittio a inexcrutavel providencia do AltiíTi-

mo, que ficafíe fua magnificência desfigurada com
o formidável flygello do terremoto, e vehementiflTi-

mo incêndio , acontecido no dia fatal do primeiro

de Novembro deiyff pelas nove horas, e três quar-

tos da manhã, pouco mais, ou menos.

z Foy aquelle dia taó infaufto, que para lem-
branqa funefta dos vindouros deve ficar aíTmalado

com pedra negra , como faziaõ os antigos : c que
fem embargo de o ter confagrado a Igreja para o
feílivo culto de todos os Santos, naõ foy baítantc

para que clles interpozeíTem as fuás multiplicadas

rogativas diante de Deos, a fim de obviar tamanha
ruina , c deítroco 5 porque parece naõ foy aquelle

dia o tempo opportuno, em que os Santos fó rogjô

o digno ao Omnipotente, como diíTe o Profeta. (3)

5 Naó

[i] Luiz Vartoin ano, lib 7.cap.4.da8fuasNavcg''ÇÓcs MarinSi^
Cul.dcrcb,Hifpan.lib.i. Vafacus Chron. Hifpan.c 10. Mec^in Grande».

dcHefpinh.liv.i C.Ç7. Serra Apparat. Synonim p.iiiS. BarczzoBa-

rczzi Propiin. Hill.Geograf. p. 378. Far fobrc acft 5-7. docant 3. de

Cam. [i] Plin.lib.4. caa.Grutcr. Infcript.p. afa,ta6i. Brito M«-
BLTcb«Lu(it.liv.4.c.io. [3] Píalii).3i. verr.6*



Da Cidade de Lrsioa. ^
5 Na6 obftante com tudo a laftimofa decadên-

cia, a que fe reduzirão as fuás fabricas, e edifícios^

de que a feu tempo faremos menqaõ com grande

magoa noíTa , convém referir primeiro pelas memo-
rias, que ainda confervamos, o eftado florente, em
que fe achava a Cidade, cuja vafta extenfaõ no pa-

recer de alguns , (i) valendo tanto como o reftan-

te do mais Reino , obriga-nos a notar em pontos

diftinóèos as fuás mais coníideraveis prerogativas.

§. I.

Sitio , Clima , e Origem,

3 T? Stá Lisboa fundada nas margens do rio Te-
Xsj jo, duas legoas ao Norte da fua foz, e na

parte onde o mar Oceano entrando pela barra den-
tro Leíte-Oeíle , conítitue em efpecie de agradá-

vel bahia huma enfeada immenfamcnte cfpaqofa.

Nella fe forma o mais famoíò porto entre os melho-
res do mundo, naõ fó pelo feguro abrigo, que com
as montanhas circumviíinhas fobranceiras ao rio dá
ao innumeravel género de embarcaqôes miúdas , e
groíTas

,
que nclle furgem j mas por fervir de fre-

quente, e importante efcala ao commercio das na-

ções, e ter íido aqucllc notável centro donde fe ti-

rarão linhas de glorioJas conquiftas para toda a cir^

cumferencia do Univerlò. Afí-afta-fe da Equinocial
para o Norte 38. gr. e48. min. E do primeiro Me-
ridiano p. gr. e if. min. (i)

4 He muito deíigual , e quebrado o feu terre-

no,

[>] Gil Gonçalv. de Avila no Thcatr. de Ias g^^andcz. de Madrid,

p. foi. Botero nas Relaç.univ. pare. i. liv. i pag. ly. Davity Deícr da
Europ.tom.i.p.188. [2] Seguimos efte calculo, por entendermo? que
he o mais exadto, naõ ignorando o que diz o Padre Ricciolo, lib. 7.
c. 19. fer tanta a diveríidade de opiniões, que tem havido Tubre a la-

titude de Lisboa, que naõ featrevia a affinalla; poje'm cem bons fun-
damentos femprc elcgco, e fcguio a que expomos.
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no, por fer compoílo de montes, e valles ; o que
obrigou a Cadaval Gravio darlhe o attributo de
jícròpolisy que quer dizer montuofa. (i) Efta irre-

gular fituacaõ embaraça o podcrle ver perfeitamen-
te de parte alguma o corpo todo da Cidade j po-
rém olhando do alto de algum dos fete montes, em
que cíU edificada, bafta a agradável viíla da mari-

nha para compenfar todo o defcommodo.

f Prolonga- fe pela parte Boreal do rio ácíde o
Convento de Belém até o de Xabregas, em que ha
duas legoas de extcndida , e povoada praya j c por
cfta face ainda hc mais deleitavel aos olhos a fua for-

mofa perfpeétiva, a qual produz com a nova erec-

qaõ de palácios , e jardins melhor figura , c fcm-
blante , que no tempo antigo, (i) Pelo certaò oc-

cupa de fundo o elpaqo de mcya legoa , e forma

pela banda oppofta a fcmelhanqa de hum imperfei-

to femicirculo, ou arco tortuofo.

6 Em todo eíle âmbito fe hia Lisboa engroíTan-

do com tanto excedo, que os feus fetc montes pa-

rece, que gemendo ao pczo da grande povoação,
a obrigarão paíTar aos campos , e arrebaldes vifi-

nhos, nos quaes vemos fabricarfe continuamente de

novo bairros inteiros com efpaçolas , e nobiliíli-

mas cafas ; emendando-fe ao mefmo tempo, quan-

to he poíTivel, a defígualdade do terreno , e eftrei-

teza das ruas, que fe via nas primitivas fabricas da

Cidade.

7 In-

[i] Grav. apud Poyares no Diccionar. Gcografic. p. if i. [i] Da -

miaõ de Gocs, que no ann. de 15-41 fez huma Dcfcripçaô Latina de

Lisboa, diz, que quem olhaíTc da Villa de Almada para efta Cidade/

fe lhe reprcíentaría a figura de huma bexiga , ou buxo de peixe. Siquie

ex oppido Almãdn reãh y immotifque oculis urbis /ittim
, figurai umqut

vellit etnumpUri , illam ctrte verjtm vtpCA pifeis tffigitm rcftrrt compe»

fiit. Porem ifto era em tempo, que a Cidade fó fe exrendia defde as

portas da Cruz até Santos o velho, como fe poderá obfervar nas plan-

tas antigas de Lisboa, que traz Jorge Btaunio no tom. i. Civit. Qrb,

íerrar. imprclTas noanno de !f7a, c também Abrahaô Ortelio.
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. 7 Tncluíâ-fe a mais antiga fítuaqaõ delia defde o

monte do Caílello, com tudo o que corre entre as

portas do Sol, e Ferro até à Ribeira com os íubur-

bios do Oriente, c Occidente. (i) Pouco a pouco
fc Foy alargando, em forma que no anno de ifoo já

a fua grandeza podia competir com as melhores Ci-

dades do mundo i {z) e no anno de iffo pareceo

taõ excefllva a fua vantagem , que excitou ao Ar-
cebifpo D. Fernando de Vaíconcellos mandar fazer

huma Defcripcaò pelo feu Guarda-Roupa Chrillo-

vaó Rodrigues de Oliveira, (3) para que fe viíTc o

augmento da Cidade , e com tudo fegundo conlla

da mefma Relação naõ tinha Lisboa naquellc tem-
po mais que três mil e cem paílos de comprido, e

mil e quinhentos de largo.

8 AíTim foy nobremente crefccndo o território

até o tempo delRey D. Sebaítiaó , o qual pela in-

feliz jornada de Africa , deixando Lisboa deferta,

comeqou cita capital a experimentar huma notável

deterioridade -, e fobrevindo-lhe baftantes oppref-
sões, e calamidades (4) com o defabrigo, e remota
aíTiftencia de alheyo Soberano, fe vio fenííivelmente

opprimida a fua opulência, e grandeza, (f) Porém
alTim como o Reino felizmente refufcitou na refti-

tuicaó de Reys próprios, aíTim em Lisboa renafceo

o efplendor antigo , e neíte augmento hia continu-
ando florente com a cultura de edifícios infígncs, c

com a exceiiencia de fua populoía cxtenfaõ , a qual

ha-

[1] Brand.Monarq Lufitan. lib. to. cap. 16. fr] G Jts na ClyíTipo.

[;{J Suppofto que eí>a obra inriiu'ada : Stimmario íle alsvmas coufas

ikjfim EcclefiaflicAs ^ como Seculares^ que hit na Cidade delÀbo», íahio

impreíTa no anno de 1 f f i na Officina de Germaó Galharde em nome
df Chrifto/aô Rodrigues deOivcira, Gusrda^Roupa do íobredito

Arccbifpo : com tudo o Bilpo de Ta'*ga D. Fr. Tbomé de Faria na
Dccad. i.liv.p C.6. , artribiie a fua conípcfiçaô ao p^opr.o ArreHjfpo

D. Fcrnan-ío [4-j Luiz de Torres nòsSiicceíTosí^ePortu? parr i c.z.

e <S. [f] Sever, de Faria diícurf. i. Sohre o muito que importa para a
corLfervafio, e augmento da ^xonart^Hm FQrtugHex.n èiJlifur Sita Mai^fi*-^
4t cçm juA Corte em Liíbo^t
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havia fubido dquelle ponto
,
que tinha premeditado

hum noíTo Poeta, (i)

p O clima he o melhor de toda Hefpanha, tem-
peradiíTjmo, de ares puros , e faudaveis 5 pois ordi-

nariamente em todas as cftaqòcs do anno fe moílraõ
os Aítros benévolos ao feu terreno : parece que fc

vive aqui em huma continuada Primavera, (i) Eíta

celeílial clemência quer Luiz Mendes de Vafconcel-

los, (3) que íeja communicada por influxos do íl-

gno de Aries •, fe bem o Doutor Manoel Bocarro

(4) aflenta fixamente, que o figno de Libra he o
que predomina mais direóto neíta Cidade, fobre a

qual eftá perpendicular em rigor Geométrico, fe-

gundo a computação de Tico Brahe.

10 A fua primeva , e originaria fundaqaõ he

muito controvcrfa, c entre os vários pareceres, cm
que fe dividem os Geógrafos, e Hiítoriadores, nao

ha hum, que cm taõ remota antiguidade poíía aquie-

tar o animo inteiramente. Recolheremos todavia em
curto efpaqo quanto fe encontra femeado fobre o
aíTumpto. O primeiro parecer affirma

,
que Ulyf-

fcs famofo Capitão Grego , depois de conquiltar

Troya , e reduzilla a cinzas, viera fundar na ultima

cofta de Hefpanha a Cidade de Lisboa, a quem de-

ra o nome de UlyíTea. Atiirmaõ que fora Eílrabo

o

£1] Gabr. Percir.no Poema de Lisboa Edificada, CMit. 10. cft 137.

jiiltii , fãmofô Aleijes Luptant^

Vereis hum mundo numa fó Cidade ^

A quem de prata ^ e d*ouro o Tejo ufano

Banha fm final de eterna ma^rfiade.

[i] Neufville, Hiftoir. gcner. dePortug. tom. i.p. jf. Pivati , Nuovo
Diiionar.fcientific. ecuriof. tom.6. p.z44. Brand.na Monarch. Ltiíir.

tom j. liv, lo.cap. 16. Scvff. de Far. Diícurf. i . Politic. p. 18. v. Maccd.

Flor.dcHcíp. cap.f. [j] Vafconccl no Sitio de Lisboa, p. 105-., a quem
fcguc Oliveir. Grandez. de Lisb. foi \7,6. Marioh. de Azevedo , Fundação

deLisb.liv.i cx6 [4.] Boauro, Annowç.Aílrolog.ao i. Anacephal.d»

Monarq.Port. cft.67.
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o Author defta opinião, (i) o qual por fé de Pofll-

donin, Artemidoro, c Aíckpiades Mirliano, pre-

tende moítrar por infallivel a navegação de Ulyf-

fes a eíias partes, fcgundo vários monumentos náu-

ticos, que exiftiaô fuipenfos em hum Templo, que

à Deofa Minerva havia alli ereòto aquelle Capitão

Grego, (i) A eíta decantada fentenqa fe aggregarao

outros muitos Efcritores. (3)
II Porém contra iílo militaõ algumas razões

urgentes , e indifpenfaveis à evidencia da verdade j

porque do contexto de Eítrabo naÕ fe infere a ver-

dadeira íituaqaõ local de Lisboa, que vemos funda-

da à borda do Tejo ^ antes claramente falia o Au-
Tom.III.Part.V. H thor

[ I ] Dehhc Ahdera, , Ph^nicum ipfa etiam edtficium. Superiora regi»-*

m: montane loca, UlyxeAm oftmtmt , in qua efi Mmerve templum , uí -

autor efi ?oJJidonius , c^ Artemidorus , éf AfcUpiades Myrleamis : qui ia

Jurdetartia litterarum Ludlmagifter extitit ... Is monumtnta quâdam de

Ulyxis errore in Minerva templo ejfe commemorat. Parmas ftijpenfas:

Apluflria-. rojlraque navalia. Scrabo liv. 3. da impreíTaõ de Roma no
anno de 14.70. Ti] O Capitão Luiz Marinho no liv. 2. c.17. da Funda-

çaô de Lisboa , diz, que efte Templo fora fundado noCaftello deLif-

boa junto da torre, que chamaô de Uly íTes. O Padre António Veira na

Palavra do Pregad. empenh. p.246. , diz
, que o dito fumptuofo Tem-

plo fora o que hoje fc vê mudado , ou convertido no iníigne Conven-
to /Jc Cheias

j
poTcm cada hum falia aofeu arbítrio fem exhibir docu-

mento folido, que acredite o feu ditoj e cm femelhantcs matérias fó

teftemunho antigo dá authoridade. [3] Solin. cap 26. Marin Sicul.

hb. 2.dereb. Hifp C.3 S. líidor.deOrigin. lib. 25- cap.i. Nebrif. de rcb.

Hiíp. ad Ledor. Vafacus Chron. Hifp.c.io.LocTudenf. Chron.mund.
aetat.}. Luiz Nun. inHifp.c.^f. Franc Taraph.dsreb Hifp. tratando de

Gorgoris. Carrilho Ann .1 Chronol. adan.2820. Garibai tora. i,liv.4.

cap.ip. Fr. Juan dela Puente Conveniência de Ias dos Monarquias tom r,'

1.3. C.4. §.4. Salazar de Mcndoz. Origen delasDignid. feglar. dcCaftiila

1.1 c.a.Ro^rig. Mcnd. Poblacion gcner deEfp. pag. mihi i46.Monçon

Efpejo de Princip l.ic 90. Colmenar. Hiílor. de Segóvia c.2.§ i. Quin-

tana Hiftor.de Madrid 1 I.C.4. Góes na Olifipo. Bfito Mon^rch. Lufir,

liv. 1 . C.22 Oliv. Gran iez. de Lisboa trat. 2. c. 2. Eftaço Antiguid. de

Port.c 7. Marinho liv 2. cap. i6.d?. Funiaçaô de Lisboa. Duarte Nun.'

Orig daling. Port. p 9 Cam.c. 3.eft. 57. Mouíinho de Quevedo no Aíf%'

African.cant.3.eft.42 Gabr.Pereir.naUlyíTéa cant.7. eíl.46, Macedo.

naUlyffipo p.i8i.
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thor da região, c montanhas de Granada, onde íi-»

túa Abdéra
, que hoje querem huns feja Almeria^

outros jldra ; e perfuadirnos
,
que vifto naó íc achar

a Cidade de UlyíTéa no lugar onde a colloca Eltra-

bo , e nclla o Templo de Minerva , feja a nofla

Lisboa a mefma de que falia aquellc antiquiíTimo

Geógrafo, he argumento muito violento, como
pretende provar Gafpar Eftaqo , a quem feguc o
Capitão Luiz Marinho de Azevedo.

iz Além de que affirma Paulo Merula, Cofmo-
grafo iníigne , (i) que naõ paíTara UlyíTes do ef-

treito de Gibraltar 5 e fobre tudo aflevera o grande

Heródoto, Pay, e Principe da Hiftoria Grega, (1)

ferem os Focenfes os primeiros Gregos, que ufaraõ

largas navegaqões , e que impellidos da violência

dos ventos vieraõ por acafo inveíligar as ultimas

coitas do Oceano Athlantico •, fendo cíle primei-

ro acceíTo , ou arribada quaíi féis feculos poílerior

is ruinas de Troya. (3) Donde fó por efte funda-

niento bem fe podia convencer de fabulofa a Co-
lónia , ou Fundaqaõ de Lisboa , attribuida a Ulyf-
fes.

1} E he certo, que das fuás occidentacs perc-

grinaq5es já como fantafticas, defconfiaraó , e du-

vidarão muito Aulo Gclio , Séneca, Cornelio Tá-
cito, (4) c pofítivamcntc ,

quanto à fundação de

Lisboa, nos defenganaS os illuftres Filólogos Chrif-

(;ovaõ CoUero, Júlio Lipfio, Gerardo Joaó Voflio,

Lourenqo Valia , Mariana, D. Joaó de Ferrcras,

e os

[ I ] Urbis nomtn ab Ulyjfe (
quod ex Myrliuni %trhis conatur facere Stra-

h) dtrharf^ abfurdtffimumi (\uum is txtrn fretum Herculeum nunquam

Wt/í^^ri/. Paul.Me ul part a. Cofmograph.lib i.cap !<?. [ij HiPho^

fttnfes primi GrAcorum longin(jMÍs ytêvigationiétis u/t fnnt. jiJriam fimul ,

^Tyrrhentim, Ueriam , atque Tartefiim oftendertint. Hcrodot. na Clio

lib. I., fcgundo a vcríaô de Henrique Eftcfano» c Fridcrico Sylburgio^

[3] Vide Peta?, tom. i. de Dodrin.tcmpor. p. 191. [4.J A.Gcl. Nodt.

Adlic. lib. i4.cip.6. Séneca cp. 88. Tacit. de morib. & popul. Germa-

nor.
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c os eruditos Geógrafos Samuel Bochart , Chrifto-

Vâ6 Ccllario , e outros, (i)

14 Reconhece a fegunda opinião ainda mayor
antiguidade a Lisboa j porque lhe dá por fundador

a Elifa, filho dejavan, c bifneto do Patriarca Noé^
confirmando alguns o credito deíle partido com a

vulgar tradição, que ainda entre nós permanece, de
chamarmos aos campos vifinhos de Lisboa, por on-

de corre o Tejo Lizirias , nome derivado cora fácil

corrupqaõ de Elifa. (2) He o corifeo deíla fentenca

Joaó Goropio Becano, Medico Brabantino , de agu-
do, e fíngular engenho, que nz (\Xdi Hermathèna ^ ou
eftatua de Mercúrio, e Minerva (5) foy o primeiro

que dcfcobrio taõ gloriofos princípios a efta inclyta

Cidade, por cujo invento pretende jaóbancioíamen-

te o mefmoAuthor, c he jufto, que os Lisbonenfes

lhe fejamos agradecidos. Seguem-no baftantes. (4)

H ii if Sem

[i] Colero Specilcg. ad Cornei. Tacit. pag. mihi fpy . n. 1. Juft. Lipf.

nas Notas que fez a Tácito allegadp nota 14. VoíTio tom. j. lib, i. de

Origin. Idoiatr. c 53. Mc^ue vanum deOUfipone condita ab Ulyjfe. Valia

tra<a. dereb, àFerdinand. Aragon.rege geftis lib. i.p. 1008. naColIcc-^

çaô de Roberto Bello Marian. Hiftor.de Efp. tom. i. liv. i.cap. iz. fin^

Ferreir. part. I. Syaopf.Hiftor. p.6o. Bochart. Geograph facr. tora. a,

lib.i.cap. 3f. Jam qtuadTagum eft ,LupteinU hodie metropolis , Olijip*

fo , frujlra ab Ulyffe deducitur , ctim fit PhAticium alis ubbo , id eji ;

amAtim finus. Cellar. Geogr. antiq. lib. i.c. i. §.8. SednugA funt , qu£

de Ulyjfe conditore adferuntur. Colmenar. Delices de Portug. tom. 4Í
p. 748. [1] D. Fr. Manoel naCart.62. dacentur. 3. [^^ Lisbonam igi*

tur non ab Ulyjfe vel diãam , vel (onditam fiiijfe exijlimo , fed multo ef"

fe antiquiorem

.

. . Ngbis è facra Hijloria liqmt Elifa fratrem Tarfis fuif*

fe j
qm fit iit credam , Tarfefium quidem prius Tartefum condidijfe , at»

que inde Elifam partim fratris vicinia, paríim locorum clemtnti» alls-

ãum ad ojiium Tagi urbem ftatuiffe , ^ de notnine fuo Elis-mon vocaf^

fe , unde Elisbon , ac deinde Lisbon ftterit nuncupata , dtiplici digammA
in Beta cotnmutatio, ,^uis non videt quanto héic nomenclatura propius açf

cedat adUrbis nomen, qund haãenus [ibi fervavit , licet Gtácí ambitiõ-*

fe illud conatifmt adUlylfipoUn detorquere} Joan. Gorop inHermathea,

lib9.p.ii9.,enaHifpanicalib.4-. p.5'3. [4] Covarruv. Thefor. dílaien-

gua Caftcllan.ve'bo Lhíoo<i,Brand, Monarq.Liifit. lib lo.cap i5, C mha
Hiftor.Ecdef.de Lisb. part. i.cap i §7 Sever de Far. Not.de Port.diícj.

§.1. Salgad, de Araújo Mart. Luf. p.Sj. Fonf. Evor.glor. n.^.
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if Sem duvida hc defculpavel o aíTenfo, que os

noíTos Efcritorcs triburaõ a cfta illuftrc fcntcnqa,

ou já pelo refpeito, e decoro, que nos communica
taõ nobre , e antigo Fundador , ou pela difficulda-

de, que ha em conhecermos quanto nos liiongea o
amor da pátria j porém a fallar feriamcnte a verda- -

de, e examinando imparcial a forqa da dita opinião,
nella naÕ fc encontra mais que huma engenhola vio-.t

Jencia , ou conjeólura , e como lhe chama cm cafo -.

idêntico o infignc Efcriturario Bento Pereira (i)

adevinhaqaò dos cap. lo. do Genefes ^ c 27. de Eze-
chiei ^ em que le firma (2) corroborada unicamente
com a fíngular etymologia de huma raiz Hollande-
2a, fegundo pretende o mefmo Goropio, que por
intereíle de vangloria Te quiz fazer celebre na inven- .

qaô de opiniões extravagantes, como dizem Julto ^

Lipíio, Scaligero, e Ifaac Bullart. (5)
1(5 Abraçando as duas precedentes opiniões, de-

termina a terceira coordenallas em melhor chrono-
Jogia , affirmando que Lisboa fora primeiramente
edificada por Eliía aos 278 annos depois do Dilu-
vio j e que paíTados 900 annos viera UlyíTcs ampliai-

la. He cila fentenqa muito plauíivel pela qualidade

dos Authores
, que a approvaõ, e feguem. (4)

17 Suftenta , e qualifica a quarta opinião, que
Lisboa fora fem duvida fundada por Gregos , ou
foílem huns , ou outros , os quaes como coftuma-

vaõ impor os nomes às fuás novas colónias deduzi-

dos,

[1] Pcrcir.ínG:nef. c. 10. lib. if. fi] Pincd. dcrcb. Salom. lib.4,

cap. 14.P.208 Pinto in Ezcch. c 17. Bochart.Geogr facr.tit 2 lib, 5.

C.4 Kircher dcArcaNoe p. ia;. [;] J. Lipf ccnt 3.epift44 Scalig.

apudCard Bona innolitia Aulhor
,
que vem no fim di Divina Pfalmo-

dia. Bullart Academie dcs Sciences tom.i. pi 77. [4J Marinh. de Axe-

ved.Fundaç. de Lisboa li/, a. cap. 10. Vieira Palavra <Ic Deos empenha-
da p.i4f. Joaó Salgado Marte Lu fitan. ccrtam. i.art. 4. Cardof Agiol.

Lufita 13 de Junho. Carv, Corograf. Port tom. ^.irat. 8. cap.i. Santa

M.ria Ceo aberto liv. i cap. y. Soar. Mcmor. dclRfy D. Joaô I, liv. 3.

n. laoj. Gaicc2.Fcrr. fobreocant.S.deCam. cíl 3. n.p Lima Gcogr^

Uiílor. tçm. 1. cap. 1%*
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dos, e indicativos da mayor fertilidade, em que os

íítios fe fingularifavaô , vendo difcorrer pelas ribei-

ras do Tejo grande numero de velozes ginetes , e

fecundiíTimas egoas , lhe chamarão Olis hippon^ co-

mo fe lé em Ptolomeu , ifto he , Olios equile , ou equo^

rum^ fegundo vertem Joaó Noviamago nas Taboas
do mefmo Ptolomeu , c Nono Pinciano nas Caíli-

gações de Pomponio Mela > (i) donde os Roma-
nos conformando -fe com a allufaó , ou etymologia

dos Gregos , deduzirão depois o nome Olifipo ^ que
deraô a eíta Cidade, conforme entende Lourenqo
Valia, (i) e parece o quiz dizer também Plinio,

(3) a quem fegue Paulo Merula, (4) e o noflo Ju-
rifconfulto Joaõ de Barros na Defcripqaô do Minho.

18 Omittindo outras opiniões menos recebidas,

ou extrahidas de monumentos fabulofos
, (f ) con-

cluimos dizendo: que a averiguação deíle ponto he

fummamente árdua , e que naõ permitte decifaõ

abfoluta pelo remoto da fua antiguidade , em que
naõ ha documento folido ,

que o determine
, ((5)

conftituindo íem duvida efta mefma incerteza huma
das veneráveis excellencias , que condecoraõ Lif-

boa 5 pois ninguém poderá dizer delia rectamente

quando naõ foy , nem taó pouco aííirmar quando
comeqou a fcr.

§. ir.

[1] Noviomag. inlib. i. Ptolom. tabul i. Gcogr. Non. Pincian. in

lib 5. Pompon. Mel. cap i. [ij In Porta^alHíi oUfippona. ^uod nomm
ab iis ccnumpitur

,
qiii velut ab UlyJfeUlyxéonamdicunt , nifcientes XJlyf-

ps illius viri nomen, fed fie à Latinh ejfe corruptum-, pr&terea Uiyjf:m

illtic nonnavigajfe: pejlremo hoinc vocem , fi Gr&cam originem feãari U-
bft y aè eqnis duciam. L. Valia fupraallegado. [3] Atago inorm, Olijip-

po: equorum àFavonio vento conceptu nohilii. Plin. I.4.C.24 di impef de

Veneza doan.de 14Ó9 naOfíicina de joaôSpira. [4] Olifippo mim mio

quidem judicio y cjiiafi olis ippon
j
quo inniiiturtotum illutn Hifpxnu tru'

ãum y tanquam etjuoriim quoddam ftíijjfe Jiabulum ^ ob incredibiUm equn^

rum iis in locis f&cHnditatem. Merula lupra allegad [5;] Vide Barreir.

Corograf. p. in* Marinh.de Azevedo liv.i. c.i i. [6] Olifiponem igitur

quis primum condidcrit, in tanta fecuhrum 'vetufiate ,
pro certo nos a^r-t,

mure non mdemus. Góes in Defcript, Oiiíip.
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§. II.

Nações varias
,

que a dominarão.

I /^ S primeiros habitadores , que occiipara5

\_J Lisboa, conforme a noíTa Geogrnfia, fo-

raÔ os povos a quem Plínio chama Turdulos anti-

gos, (ij donde fc propagarão os Turdulos moder-
nos da Andaluzia, c Turdetanos do Algarve. Era
eíla gente amais bem entendida, e valerofa de toda

Hcfpanha, e deraó provas baílantes do feu valor erh

vários recontros
, que tiveraô com os Celtas, Bar«

baros da Arrábida, e Sarrios da Beira.

1 Naõ menos experimentarão a fua boa politi-

ca os Fcnices , os Gregos , c particularmente o«

Carthaginezes , de quem ha memorias mais verda-

deiras. Confederaraõ-fe clles com os noíTos eílrei-

tifllmamente, fervindo-lhes a nofla amifade, riquc-

5&as , e outros bens com que a natureza dotou Lif-

boa
,

para que naõ contentes com os intereíTes do
commercio, deixaíTem de fc levantar com aterra,

e fubjugalla a fcu império.

3 As mcfmas qualidades de paiz taô fértil , taó

ameno , taô benigno , ferviraõ de incentivo cm
grande parte à ambiqaô dos Romanos, cujo poder
prevalecendo contra os Carthaginezes triunfou das

fuás armas ; e introduzindo-fc abfolutos na Lufita»

nia , fizeraõ fua a Cidade de Lisboa entre as mais

Povoaqôcs
,
que fujeitara5 , cuftando-lhe todavia

naõ pouca perda de feus exércitos, derrotados pela

noíTa gente, (i) Aqui podcramos fazer menqac de

muitos fucceíTos memoráveis dos Lisbonenfes anti-

gos,

[i] rlin.!ib.4.cap. ai. Monarq I.ufitan.liv.io. c i^. Vide o noíTô

Mappa tom i part z cap i .n.49. [a] Livio lib. jf.cap.i lib 0. c.+tf*

Iih.?9. C.51. Orolio lib.f C2p.4. Moral. Pineda, cout 01 apud Fr. ficrn;

d?B ito na Monarq. Liiiitan.liy. i, c. a;. a8. Refead. de Anciq. Luútani'

lib.i. & 3,
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j

gos, principalmente dos celebres , e valerofos Ca-
pitães Cefaroríy Cancheno ^ Viriato^ e outros, fe eíle

fora o noíTo principal aíTumpto , contcntando-nos,

por nos conformar com o fyílcma, que feguimos,

referir o fufficiente.

4 Concluída finalmente a famofa batalha de

Munda contra os filhos de Pompeyo, fe vio a nof-

fa Provincia pacificada com a prefenqa do Impera-

dor Júlio Cefar , a quem Lisboa , já naquelle tem-
po de grande nome ,

pela conduéba benéfica do Im-
perador , lhe deu homenagem. Tanto eítimou Ce-
íàr efte lance de obediência , que para premio da

Cidade, e exprcíTaó do feu gofto , ou para melhor
perpetuar fua fama , mandou que dalli por diante

Lisboa fe denominaííe Felicitas Júlia ^ iíto he , Fe-
licidade de Júlio Cefar, e que feus Cidadãos gozaf-

fem o foro municipal ,
que confíftia em poderem

militar nas Legiões Romanas
,
gozando alli das hon-

ras que mereceíTem : e que pelos Magiftrados ob-
tidos nas fuás pátrias tinhaõ ingreíTo para os de Ro-
ma, podendo pedillos,e participallos, ejuntamen-
te governarfe pelas fuás leys particulares , c gozarem
de outras muitas prerogativas. (i)

f Além de vários Authores
,

que referem ter

dado Júlio Ceíar a Lisboa o honorifico tiulo áe Feli-

citas Júlia, e o privativo de municipio , (z) fe acha
elle acreditado em varias Infcripqõcs aqui defcober-

tas, que fe podem ver em D. Rodrigo da Cunha.

(3) Nós accrefcentaremos mais huma que fe mani-
feftou no anno de 174P, extrahindo-fe dos alicerfes

de humas cafas fronteiras à efquina da Paroquial

Igreja da Magdalena no principio da traveíTa, que
vay para as Pedras Negras. Por naõ fe perder efta

memoria, perluadimos, que fe coUocafle efta bem
canfervada , e moldurada lapida , com outras mais

Inf-

[i] Panvin-lib. i. deimper. Rom. [2] Apud Brito na Monarq.Lu-
fit.liv.4,cap.io. [3] Cunha Hiilor.Ecclci.de Lisboa part. i.cap. 4..
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Infcripc^cs Romanas
,
que alli fe defcobriraõ , na

fâce collateral da parede das ditas calas reedificadas,

e tem a em que agora reparamos quafi doze palmos
de comprido , c quatro e mcyo de largo cm hum
perfeito rc6Í:angulo. Diz a Infcripçaõ gravada na
pedra deita forma

:

L. CaeCílio L. F, Cekri RecTo

^uaeft. Provinc. Baet.

Trib, Pleb. Praetori

Fel, Jul, Oliftpo,

6 He o fentido deíla Inícripqaõ : ^ue a Cidade

de Liihoa , ou Felicidade 'Júlia , chamada em outro tem -

po OHjípo , dedicara aquella memoria a Lúcio Cectlio , fi-

lho de Lúcio Celer ReãiJJimo ^eftor da Provinda Beii-

ca^ Tribuno da Plebe ^ e Pretor, De cujo monumen-
to fe infere

,
que Lisboa confervava o di6Vado de

Felicitas Júlia em tempo do Imperador Domiciano,
em cujo Império veyo governar na Betica o fobre-

dito Pretor Cecilio Celer, que fby perto dos annos

88 deChrillo, fegundo aChronologia do P.M.Fr.
Henrique Flores na bem trabalhada, c erudita obra

de fle/panha [agrada, (i) Deíle Pretor fe lembra
Marcial, (z.) louvando muito o fcu governo: o mo-
tivo porem que houve para os noíibs Lisboncnfes

lhe dedicarem aquella memoria , ignoramos. De
outras Infcripqões Romanas ,

que confirmaõ ifto,

trataó largamente os Authores que allegamos. (3)

Advertindo, que até o anno i4f de Chriílo ha me-
moria de permanecer ainda Lisboa com o mefmo
titulo, íegundo confta da Infcripçaõ

,
que traz Gíu-

téro, pag. 27J. dedicada ao imperador Filippc.

7 i^oy

[i] Fior.Hcfpanhaíagrad.tom. i.cap. 16. p aj7. [1] Mart. lib.7.

Cpigr.fi.

llle mtês gentts , (^ Celtas rtxtt lètros ,

Ntc fuit in mflro ctrthr orbe fidts.

[%] B'íto na Monarq. Lufit liv.f. Luiz Marinho nas Antiguidad.de

Lijbjliv. 3,RercQÍ.dc Antiqutt. Cunha nosBifpos de Lisboa.
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7 Foy profeguindo o domínio Romano cm nof-

fas terras até o anno de40p, em cujo tempo fucce-

dendo a invafaõ dos Alanos , Vândalos , e Suevos

em todo efte Continente, (i) fe vio arruinada a Mo-
narquia imperial. Os bárbaros Sepientrionaes dif-

cordes , e divididos em bandos , caufavaô mutuas
hoftilidades nas Provincias : determinarão forteal-

las, ecahio aforte da Luíitania aos Alanos, fegundo
refere Idacio no feu Chronicon fobre o anno de 411.

8 Pouco tempo durou a refidencia dos orgulho-

fos Alanos neíla Provincia, e Cidade j porque vin-

do os Godos com feu Rey 7'heodorico^ os derrotou,

c fubmetteo a leu império. Succederaó logo varias

alteraqões, e com ellas fentio Lisboa os eílragos,

e os roubos, que lhe fulminarão os Suevos , capi-

taneados por Maldras^ que com íinal de paz a inva-

dirão fraudulentos, conforme expreíTa o mcfmo Ida-

cio fobre os annos de 4f7. Durou efte governo em
vários Rcys Godos até expirar o feu dorainio em
D. Rodrigo com a cruel entrada dos Sarracenos,

p Apoderados os Árabes de Hefpanha pelos an-

nos de 714, padcceo Lisboa a fua conquiíía nos de

716, entregando-fe todavia por capitulações ao ini-

migo Abdalariz ^ a quem fe fujeitou com a liberda-

de de Religião 3 até que paíTados 38. annos, o Rey
Árabe Abderraman com poderofo exercito a con-
quiftou , e debaixo defte cativeiro fopportaraô os

Lisbonenfes rigorofos eífeitos de hum jugo tyran-
no. (2) Por eíle meyo tempo he crivei, que os

Mouros corrompeílem o nome antigo da Cidade
chamando-a Lifiho ^ por naó terem no feu idioma ufo
da letra P. Depois diíTeraõ Ltfihoa , e ultimamente
Lisboa^ que hoje permanece. (5)

Tom.lILPart.V. I 10 Co-

[1] Petav.Do(5trin,tcmpor.tom.2 pag.mihi 440. [z] Britona Mo-
narq. Lufit. liv,7.cap. 6. [;] Barreir na Corografia ,p.6 3. Hcrbelot na
Biblint. Oriental , diz ,

que os Árabes pronunciaô Lisboa defta forte : Af"
chboiímh; e que ha nella huma rua, ou bairro chamado Hítrat aI Mít*
grourhi que quer dizer : Rua dos atrevidos.



66 Mappa de Tor^ugaL

10 Comeqavaô-fe já a ouvir os vitoriofos cla-

mores , c fclices progreíTos da reílauraçau de Hcf*
panha, quando no anno de jpS D. Affonfo o Cafto^

já Rey acclamado de Galliza, e Afturias com o foc-

corro de Carlos Magno, invadindo Portugal, cer-

cou eílreitamcnte Lisboa 5 e vencendo- a por aíTaN

to, poz tudo a faque, e em miferavel fuga ao Ca-
pitão Mugahit

,
que a governava, (i) Logrou po-

rém a Cidade pouco tempo a pacifica rcíidcncia dos
Chriftãos 5 porque no anno de 811 a tornarão a

ufurpar os Mouros pelo Rey de Córdova AUantan^
pofto que à cuíla de huma dilatada refillencia > e

nefta fujeiqaô barbara permaneceo até o anno de

Pf I » em que ElRcy de Leaõ D. Ordonho IIL a

veyo recobrar à forqa de rigido combate, (i)

11 Correrão alguns annos , e devia outra vez
ftcudirfe da obediência dos Chriftãos 5 porque conf-

ia da Hiítoria dos Godos, (^) que a 6 de Mayo de

1093 a conquiftara ElRey D. AíFonfo VL de Caf-
tclla, e ficarão fendo os Mouros feus tributários.

Foy continuando na mcfma fujeiçaó até o noíTo

Conde D. Henrique, a quem feu íogro D. Aflx)nfo

VL havia dado em dote todas as terras conquiíladas

cm Portugal i nias porque o numero da guarniqaó
Chriftã foy muito menor do que era precifo para

manter firme o prefidio, fucccdeo rebelarem-fe os

infiéis contra o Conde j e aíTim fe tornou a perder

Lisboa , e reduzirfe totalmente ao afpero ftnhorio

dos Árabes. Vamos referindo ciics vários conflióbos

nafédonoíTo diligentifllmo Chronifta Brandão, naó
ignorando haver Author, (4) que fe inclina, a que
Lisboa naõ fora tirada aos Mouros defde o feu pri-

meiro domínio , fcnaõ pelo fanto Rey D. AfFoníò

Henriques.
i£ Em

•^fi] Monarq. Lufit. IÍV.7.C.1 i.HuertaAnalcs de Galiza tom i.p^o4.

[x] SampiroapiidMonarq. LulJt hvj.cap. 21, [jj Ibid. liv.8, cap.6,

[4.J Souía Da Hiílor. Ceneai. tom. 1 . pag. f9.
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li Em fim chegou o anno de 11 47, e com el-

le a occaíiaõ feliz de fer Lisboa ultimamente refga-

tada por eftc gloriofiííimo Príncipe, de cujo gran-

de cfpirico, e valor fempre a fama publicara mara-

vilhofos efíeitos. Era árdua a empreza , e fe fazia

difficultofa a conquifta, por fer a Cidade huma das

mais formidáveis Praqas da Eftremadura, fortaleci-

da com robuílas muralhas , e guarnecida com hum
innumeravei prefídio de Mouros ; motivos que já

no anno de 1140 haviaõ fruílrado ao mefmo Heróe
femelhante projeóto.

15 Agora porém auxiliado com o poder de hu-

ma famofa expedição de duzentas náos ,
que das

partes do Norte havia fahido para a conquifta da

Terra fanta, e compellida de huma furiofa tempef-

tade , viera demandar o abrigo das noíTas Coitas,

determinou ElRey D. Affonfo pôr em ultima exe-

cução os feus fantos defígnics.

14 Será jufto darmos aqui noticia defta armada,
c de algumas circunílancias notáveis fuccedidas no
cerco de Lisboa , valendo-nos para ifto com efpe-

cialidade de hum documento coetâneo, c authcnti-

co até agora incógnito aos noíTos Efcritores. He
huma Carta Latina, que Arnulfo, peflba diftinóba,

que vinha na dita armada, efcreveo no anno dei 147
ao Bifpo de Terona em Franqa , chamado Milon,
dando-lhe conta da dita expediqaõ , e feu progref-

fo, a qual Carta extrahida dos manufcrítos das iníi-

gnes Bibliothecas Aquicinetenfe , e Gemblaceníe
Abbadias de Franqa , defcobrimos no tom. i. Fete*
rum monumentoYum ^ a pag. 800. da CollecqaÕ de Mar-
tene, e Durand, Monges Beneditinos de S. Mau-
ro, impreíTa em Pariz no anno de 1714. Diz aíTim

conforme a noíTa verfaõ , deixando outras antcce-
dencias da dita Carta.

if „ Na fegunda feira depois do Efpirito San-
„ to entrando pela barra do rio Douro , arribámos

55 ao Porto , onde achámos o Biípo daquella Cida-

1 ii 9) de».
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,y'cle, que com antecipada ordem delRey efpcrava

,) alvoraqado a noíTa vinda. Alli nos demorámos on-

5i ze dias aguardando pelo Conde Amoldo de Ar-

„ dcfcot , e o Condellavel
,
que fe haviaò fepara-

5, (Jó de nós por caufa da tempeílade , c em codo

yf eíle tempo experimentámos no bom commodo
5, dos viveres com outras delicias ^ercfefcos do paiz

„ a benevolência do Rey. (i)

i6 ,, Chegados o Conde, c o Condcftavel, fo-

5, mos continuando a nofla viagem , e ao fegunda

5, dia da jornada entrando pela foz do Tejo na Vi-

,, gilia dos Apoftolos S. Pedro, eS. Paulo, demos
5, fundo em Lisboa, cuja Cidade, conforme a tra-

3, dicaõ das Hillorias dos Sarracenos, foy edificada

5, por UlyíTes depois da deílruiqaõ de Troya; c ef-

,5 tá ella fundada com admirável extruóbura de mu-
„ ros, c torres fobre hum monte infuperavel às for-

„ qas humanas, (i)

- 17 „ Aflim que pozémos pés em terra armámos
5, barracas 5 e ajudados do favor Divino em o pri-

5, meiro de Julho, tomámos os arrebaldcs da Cida-

5, de. Depois de vários aíTaltos contra as muralhas,

j, naó fem grande prejuizo de parte a parte, gaílá-

„ mos cm preparar maquinas até o primeiro de A-
5, goílo. (3)

18 „Jun-.

[1] „ Secunda feria ad PortugaHim per alvcum riuminis, qiii Do-

„ rins dicitiir , applicuimiis, ubi Epifcopum civitatis cjufdcm advcn-

„ tum noftrum cum magno gáudio juxta pra'ceptum Regis proifto-

,i lantem rcperimus. Ubi per dics XI. advcntum Comitis Arnoldi de

,» Ardcfcot , ncc non Chriftiani Conftabularii , qui à nobis pr.cdi-

„ 0:1 tcmpeftate diviíi cranr cxpcítantcs , acquam venditioncm tam

„ vini , quàm cxterarum dcHciaruni ex bencvolcntia Rcgis habuimus.

(1] „ Exindc Coniire Amoldo, fimu^quc Stabulaiio rcccptis , navi-

„ gantes, fecunda dieapud Ulixisbonam in Vigilia Apollolorum Pe-

a, tri, &Pauli appulimus. Qiixcivitas, ficut tradunt hiíloriat Sarra-

„ cenorum, ab Ulyxc poft cxcidium Troice condita , mirabi i ftru-

„ étura tam murorum, quàni turrium fuper monrcm humanis vi-

I, ribiis infupcrabilií , fundata cft. f^] „ Circa qiiam figcntes tento*

M ria Kaieodis Julii íuburbana ejus Divina virtute adjuti , cepimus.

.. Poíl
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18 „ Junto da praya fabricámos duas fumptuo-

j^ fas torres y hurna para a parte do Oriente , onde

3, fe tinhaô aquartelado os Flamengos , outra na

5, parte Occidental, onde eftavaÔ alojados os ín^

„ glezes, e fizemos também varias pontes para nos

,', facilitar a entrada da Cidade por cima dos feus

„ muros, (i)

• ií> „ No dia da Invenção do Protomartyr San-

55 to Eílevaò fe comeqaraõ a mover para a bateria

5, as maquinas, e as náos j porém rebatidas naô fó

5, do vento contrario , mas dos inftrumentos belli-

„ cos, com que nos íacudiaõ , nos retirámos com
,, algum damno> e no tempo que os noílbs pugna-

„ va5 com os Sarracenos , defendendo os Ingle-

„ zes com menos vigilância a fua torre , naô a po-

5, deraò livrar do improvifo incêndio, que a abra-

5, 20U. (1)

20 „ Logo com certa maquina comeqámos a

j^ romper a muralha -, o que vendo os Mouros

,

„ lançando por cima delia fogo oleoginofo, a redu-

,5 ziraô a cinzas, experimentando-fe entaõ de par-

j, te aparte innumeravel mortandade, que caufa-

„ vaõ os arremecos das fettas , c os tiros de outras

5, armas oíFeníivas. Qj.iebrantados algum tanto os

3, noíTos com a derrota da maquina, e da gente, fe

5, applicaraó a fazer novos reparos , e cngenhofos

3) ar-

j, Poft hxc aíTultns vários circa muros non fine magno noftrorum

,

„ & illorum detrimento facicntcs, ufque ad Kalendas Augufti in ma-
), chinis faciendis tempus protraximus. f i] „ Siquidem duas turres

», juxralittus, unam in Orientali parte , iibi Flandrigcnae confederant

,

yy alteram in Occidentali , ubi Angli caftra locaveranc , magno fumptii

M conílruximus Pontes etiam quatiior in navibus , fex per quos no-

)) bis aditus fuper Urbis muros patereni , conílruximus. [ij ,, Haec
•> in Inventione B. Stephani Protomartyris adraov entes , vento con-
>) trario repulíi, necnon & magnellis quodammodo lacfi naves rctra-

)> ximus. Deinde nobis ex noftra parte pugnantibus cum Saracenis

,

r, Anglici minus cautè íiiani turrim cuftodicntes, hanc ex iroprovifa
II ignc fucccnfam cxtingucre non potuerunt.
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„ artifícios , efperando fempre da mifcricordia de
„ Deos. (i)

21 5, Padeciaõ nefta occafiaõ os Sarracenos dcn-

„ tro da Cidade os eííeitos de falta de viveres ^

5, porque fuppollo
, que alguns fe achavaô coni

5, abundância de mantimentos, fe fecharão com el-

„ Ics de modo, que muitos dos mileravcis paizanos

3, morriaó âfome, outros fem horror algum traga»'

j, vaõ cães, e gatos. A mayor parte deites mifera-»'

5, veis ie paíTavaò aos Chrilláos pedindo
,

que os

j,*bautizaíem. Taes houve, que desfalecidos fobre

j) os muros já com as mãos cortadas, eraó apcdre-

,, jados pelos próprios. Outros muitos fucceílbs

5, profperos , e adverlos nos acontecerão , fegundo

,, pcrmittem os vários movimentos da guerra , os

,, quaes deixamos de referir por evitar prolixida^

„ de. (2)

22 „ Era dia da Natividade de Maria SantiíTi-

,, ma, quando certo Italiano, natural de Pifa, ho-

,y mcm de grande induílria, começou a edificar hu-?

„~ ma altiflima torre de madeira no mefmo fitio y

5, onde fe tinha queimado a dos Inglczcs
,
paia cu-

„ jo complemento concorrendo difpendio Régio

,

j,?e diligencia do Exercito, fe gaílou todo o mca-wf

„ do de Outubro. Com igual aébividadc outro En-

llJ^
fi] „ ínterim nos qu.dam machina miinim ctodcrc coepimiis.

„ Quod videntes Saracciíi, ignc olco admixto, candcm machinam ia

, „ favillam reJegcrunt
;

praptcrca mortes innu meras tam magnellis,

„ quam fagittis, noftris infcrcntes, ipli queque à noftris puniti funt.

„ Ncftri de fraârura machinaruni , & fiiorum contritione aliquantis

„ pcrfrafti , in mifcricordia Dei fpcrantei , ingcnia , & machinas ««

,, rcpararc ccepcrunt. [r| „ Intcrea Saraccni Civitatis, qui alimcntij «

„ abiiod.ibant , fuisconcivibus egentibus alimenta adeo fubtrahebanc, *#

„ ut quamplurimi eorum fame morerentur : quidam aiitcm eorum

„ cancs , 6c cattos non abhorrebant devorarc. Horum pars plurima

„ Chriftiinis fe obtulit , & Baptifníi Sacramenta rufrcpif. Quidam

,, autein iliorum , truncatis manibus ad miiruni remiíTi , à fuis con-

„ civibus lapidati funt. Multa nobis ad\rcría , feu profpera fccundum

„ quod varius cvcotas eft bel li , accidcrunc , qux proptcr prolixita-

,. tem vitandam fileacío traoíivimus.
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1

5,
genheiro fez grandes cavas por debaixo dòs tnu-»

55 ros, cuja operação mal íbífrendo os Mouros, fa-

35 zcndo occulcamentc huma fahida, pelejarão com
55 os noíTos fobre a cava a peito defcoberto defde

„ as dez horas da manhã até a tarde em o dia feitio

5, vo do Arcanjo S. Miguel, (ij

23 5, Porém os noífos amparados com alguns

5, frecheiros, que lhes reíiítiaô , de tal forte entu-

5, piraõ as paílagens, que ao rccolherfe os Mouros
5, apenas efcapou algum dclles fem golpe, ou feri*

5, da j e continuando em abrir , c fundar a mina de

„ dia , e de noite , a acabarão de encher de madei-

„ ros no dia próprio , em que ElRey juntamente

,, com os Inglezes vinha cncoftar aos muros a fua

„ torre. Pondo-fe entaÕ fogo à mina em a noite de

5, S. Gallo Abbade , ardendo a fachina , rebentou

5, hum lanqo da muralha, cahindo delia quanto oc*

5, cupava o efpaqo de duzentos pés. (2)

24 „ Ao eíirondo daruina, acordando os nof-

,, fos, pegarão em armas, e acomettendo com gran-

5, ács alaridos a brecha, efperavaõ que tugifíem os

3, que vigiavaõ , e guarneciaó os muros > porém
5, acodindo os Árabes em grande numero , fe po-

„ zeraõ em defeza na parte , em que a eminência
»_£c

Ti] „ Tandem quidam Pifanus natione vir magnas induftriae circa

,. Nativitatem S. Mariic turrim ligneam mirse altitudinis in ea parte,

„ qua prius Anglorura turris deítriidla fuerat, coaptavit, Sc opus laii-

„ dabilc tam ex regio fumptu
, quam ex totius exercitus labore circa

„ médium Ociobris confumavit. Similitcr quidam fnb muro Civi*.,

„ tatis ingentes cavationes fuo ingenio, & muJtorum auxilio fecit ,

„ qiiod Saraceni moleftè fercntcs in fefto S. Michaelis circa horam
„ tertiam htenter exeuntes , nobifcum ufque ad vefperam fuper fo-

V vcam pugnam continuabant. [z] Nos autem , fagitariis eis oppo-

V fitis, vias per quas redire fperabant, adeo vallavimus, ut vel nul-

,> ius, vel vix aliquis eorum fine plaga evaderct. Hinc noílri die , no-

,» ftuque laborantes, opus fubterrancum lignis levigatis ímpktura
í, eadcm die confumaverunt

, qua Rex cum Anglicis muris turrtm
„ íliaro applicabat. Siquidem in ipfa ncdleSanétiGalli Abb?.t's, igne

„ foffae impofito, lignií^uc ardentibus, corruit inurus fpatio ducen-

»i torum pcdum. ,i ,'.
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f^ de hum monte fazia difficil a entrada , continu-

,, ando todavia o combate defde a meya noite ate

„ à hora nona do outro dia, em que finalmente os

jj noíTos fatigados, e baílantementc feridos , foraõ

„ defamparando a peleja a tempo
,
que a torre fe

,, hia apropinquando , de que o povo bárbaro an«

„ dava pelas ruas tuniultuofamente vexado, (i)

2f „ Chegou a torre gu.irnccida de bcllicofos

,, foldados a íobreenteltar com a muralha , quando

5, dado final, fe vio ao mefmo tempo invellir con-

„ tra os Mouros com maravilhofo aííalto o Excr-

„ cito da noíTa parte , e os Lorenczes na cortadu-

„ ra dos muros. A íoldadefca delRey
,
que pcleja-

„ va na fortaleza da torre atormentada com as dcf-

„ cargas dos Sarracenos, íe mollrou entaó com me-

j, nos alento, de tal forma, que os Mouros
,
que

5, fahiraõ fora dos muros , queimariaõ fem duvida

„ a torre , fe alguns dos noHos ,
que por acafo ti-

„ nhaõ alli vindo , os naô enibaraqaííem. (i)

z6 „ Como a noticia deite perigo chegaíTe aos

,, ouvidos do nofib Exercito , fe dcfpediraó prom-

,, ptamentc os melhores batalhões delle para defen-

5, der a torre, por fe naó frullar na perda delia a

5, noífa cfperança. Vendo cntaõ os Sarracenos o

M -^^-i K4 M gran-

[i] „ Noílri de tanta ruína fomno expcrgefaíti , fumptis armis

ciim ma^no clamorc artilicbant , fpciantcs vigiles cuftodcs nouro-

rum fugiflc. Ad minam autem cum vcniíTent, mons aditu diffici-

lis fupcrimincbat, & turba Saraccuorum parata ftabat in dctcníio-

ne. Nihilominui autcm noftri aíTiiicbant, ncc à pugna media no-

<5lc inchoata ufquc ad dici horam nonam ccíTabant. Tandem va-
*'

riis percuííionibus attriíi, piignx Tc íiibtrahcbant ,
quoufque com-

munxatio turris admovcrctur, Sc fie Siraccnorum populus hinc

inde vexarctur. [i] „ Et cccc turris viris bcllicofis impleca muro

íuperiminebat. Eadcm hora exercitas noftrx partis, Loiharingis

ad tTidturam murorum inditio pugnantibus , Saraccnos mirabili

aíTultu impetcbant Inrciim miiircs Regis ,
qqi in arcc turris pu-

gnabant , magnellis Saraccnorum tcrriti , minus viriiirer pugna-

bant, uíque adco ,
quod Saraceni cxcuntes , turrim conaemaf-

"
fcnt, íiquidam de noftris, qui cafu ad cos vcncrant, non obftitif:

!. fct.
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5^ grande valor, com que os Lorenezes, e Flamen-

,, gos fubiraõ para a fortaleza da torre, ficarão taõ

,5 preoccupados de medo
,
que arremeqando os aU

55 fanges aos \*és , moílravaò as mãos defarmadas

5, por íinal da paz que pediaó. (i)

27 5, Com eff-eito o Alcaide mor, ou o Gover-

5, nador do Caílello difpondo-fe a partido com os

„ noíTos, paóleou em que recebeíTemos todas as aU

5, fayas preciofas de ouro, e prata que poíTuíaõ, e

5, que ElRey tomaíTe poíTe da Cidade, e feus mo-
„ radores com toda a mais terra ,

que lhe perten-

5, ce 5 e aíTim fe concluío eíta vidoria mais divi-

5, na, que humana com a perda de duzentos mil e

„ quinhentos Mouros em dia das Onze mil V^ir-

» gcns. (2)

28 Toda efta relação he hum documento , e
fíngular anedoólo, que moftra grande authoridade,

naó fó por fer authentica , mas pelo arreglado , e

conforme que fe acha com as noíTas Hiltorias , e

outros Efcritorcs verídicos, e coetâneos. No dia da

chegada da armada a Lisboa concorda com o livro

intitulado : Fortalitium Ftdei , que allega o noíTo

Chroniíla Frey António Brandão, (3) e com o que
cfcreveo o Abbade Dodechino. (4) Em o numero
das náos, de que conftava a armada , combina com

Tom.IIl.Part.V. K o

[1] „Haec periculi f'ma cum ad noílras veniíTet aures, mcliores

„ exercitas noftrae partis ad detendendam turrim , ne noftra ípes ia

„ ea adniillaretur , traufmiflimus. Videntes autem Saraceni Lotha-

„ ringos, & Flamingos tanto fervore in arccm turris afcendentcs,

„ tanta fo-midine territi funt, ut arma fubníicterent, 6c dextras fi-

yy bi In fignum pacis dsri peterent. [i],„ Unde faétum eft, ut AI-

M chaida princeps e'v)ruin hoc paâ:o nobifcum convenirct : ut nofter

>, exercítus omnern fupeleéiilera eorum cum auro , ôc argento acci-

>i peret , Rex autem Civitatem cum nudis Saracenis , & tota terra

>, obtincret Confummata cft aurem hse". divina non humana viélo-

>, ria in ducentis millibus 8c quingentis viris Saracenorum in fefto

s, undecim miilium Virginum. [5J Fortal.Fidei apud Brand. Monarq.
Lufit. Uv.10.cap.31. [4J Dodechin. apudMarinh, de Azevcd. IÍV.4,

Cl
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o que diíTe Auberto Miréo, c o mefmo Dodechi-
no. (i) No anno da tomada de Lisboa coincide cora
aHiíloria dos Godos, que tranfcreve o mefmo Bran-
dão , e com outros muitos Efcritores. (2) No dia

da vióboria convém com o que cantou Soeiro Go-
fuino , Poeta nobiliíTimo , e muito chegado àqucl-
les tempos. (3) Finalmente em tudo mais que ex-
prcíTa elta Carta, fe qualifica de legitima a fua nar-

raqaô , e de fummamente venerável a fua authori-

dade.

zp PaíTado algum tempo , fegundo refere Ro-
dolfo de Diceto, (4) emprenderaó os Mouros recu-

perar outra vez Lisboa com íuas induftrias. Entra-
rão pela barra dentro infinitas galeras comboyando
huma náo de mayor vulto chamada Dromund , em
que vinha huma tal maquina com que intentavaõ en-

trar armados dentro da Cidade. Infpirou Dcos no
animo de hum noíTo valerofo foldado ,

que lancan-

do-fe as ondas deu hum furo na náo, e fazcndo-a

ir ao fundo , varou com a maquina em terra , e a

^ufpendeo fobre os muros. Pela manhã foy viíta dos

Sarracenos
, que envergonhados , e raivofos de ve-

rem dcfvanccida a fua idéa, fugirão, mas atrevida-

mente vingativos foiaÕ cativando quantos Chriftãos

cncontravaó pelas prayas.

30 Deftruida a Mourifma comeqou o Império
Lu-

[1] Miratus Rcr.Bdgicar. Chron.ad an. 1 147. BdgA todtm x.tlo mo*

ti , eum in LufitanUm appulijftnt , Oliftpontm S^racenis cripntrunt, ô*

MphonfoPortkgãliidKtgi tradldttnnt, Dodtchinm ^
é^Rohtrtus deMon-

tt reftrunt diteentut ftrt navts FUnéricãs , (^ Anglicai huic expeditioni

interfuifft. [z] Brand. na Monarq. Luf. tom. j. fin Docunicnt.i. Duar-

tt Galv. Chron. dclKey D. AíV. Henriq cap.30. p 41. Cunb. Hiftor.

Ecclcf.dcLisb.part.i.cap.33. n 4.FariaeSoufa Europ. Portug. roni.x,

p. i.cap. 4. n. if. Cardof. Agiolog. Liif. tom. 3.P.674. Mariana Hiftor.

gcner. dcEfp. tom. i.liy. lo.cap. 19. [3] Gofuino apud Brand.allega*

do» e Canha nos Biíp. de Lisboa part. a.cap. i^.n.f. [4] Rudolfodc
Diceto noliv. \x\x\l\l\^à.Imagtnti Hi/Iúfiarum p.614. o qual 7em no li-

vro HiftorÍ4 AnglicunÃ ^criptorts «ori^Mi , imprcíTo em Londres no an^

no de x6ji,.
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Luíirano , e continuando pelo efpaço de mais de

quatrocentos annos até à morte do Cardeal Rey
D. Henrique , fe vio entaõ alterado , e interrom-

pido pelo poder de Filippe II. Rey de Hefpa-

nha, que no anno de 15-80 fe fez fenhor do Reino,

decidindo à forqa de armas na ponte de Alcânta-

ra o direito à Coroa
,

que por juíliqa lhe naó to-

cava.

51 Defta forte permaneceo fcíTenta annos o do-

mínio Hefpanhol até Filippe IV. , cujo governo fa-

zendo -fe afperiffimo por via de Miniftros feveros,

que manejavao os negócios de Portugal, defpertou

a alguns Cavalheiros , e Prelados do Reino
,

para

que fe refolveíTem a comprar a todo o rifco a liber-

dade da pátria.

3 1 Para executarem huma accaõ taÕ jufta , efco-

Iheraó o primeiro dia de Dezembro do anno 1640,
fempre memorável em todos os feculos, e nelle ac-

clamaraõ em Lisboa por legitimo, e verdadeiro Rey
dos Portuguezes aoSereniflimo Senhor D. Joaõ IV,

Duque VIII. de Braganqa , aquém direitamente

competia o throno, e a Coroa. Nefta SereniíTima

Cafa , e defcendencia continua o Império Luíita-

no , e hoje no FideliíTimo Rey , e Senhor D. Jo-
feph I. felizmente reinante, e o XXV. na dignida-

de Real defde a gloriofa eítirpe do fanto Rey D»
Affonfo Henriques.

§. III.

Fortificação antiga , e moderna.

I A Fortifícaqaõ que defende efta Cidade fetem

x\ reedificado , e augmentado por varias ve-
zes, fegundo requer ou a damnificaqaô dos tem-
pos, ou o mayor numero de feus habitadores. Def-
de o inclyto D. Affonfo Henriques até ElRey D.
Fernando , coníiftia unicamente , como já diíTe-

K ii mos.
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mos, (i) na antiga fortaleza do Caftello, com tudo
o que corria defde as porcas do Sol até à Ribeira,
donde fubiaó as murallias a fechar outra vez no mef-
mo Caftello. (i) Ficando tudo mais que era do di-

to Caílello até S. Vicente, c da porta do Ferro até

as portas de Santa Catharina, e tudo o que toma do
Caílello até às portas da Mouraria, c de Santo An-
tão, em arrebaldcs. (3)
• t i Todo cfte pequeno recinto guarneciaõ para
boa ferventia doze portas com os nomes feguintes.

.
I. Poria do Ferro, Chamava-fe o arco da Confo-

laqaõ, e eftava junto da Igreja de Saiito António.
li. Porta do Mar antiga^ hoje chamado poftigo

da rua das Canaftras, que fica fronteiro à porta tra-

vcíTa da Igreja da Mifericordia.

IH. Porta do Mar. Defronte do Cáes de Santa-

rém, a que chamaõ o arco dejefus. Por cila porta
foy invadida a Cidade pelo exercito Alemaõ , que
auxiliou a ElRcy D. Affonfo Henriques.

IV. Poftigo do Conde de Linhares, Ficava onde
hoje eftá a porta principal do palácio do Conde de
Coculim para a banda do mar.

V. Porta do Chafariz delRey, Ficava no fitio da
parede do mefmo chafariz.

VI. Porta de Alfama. Eftá defronte da porta

principal da Igreja de S. Pedro.
VII. Porta do Sol. Fica junto da Igreja de S.

Braz. No adro deita Igreja fc vé ainda em cima de
huma fepultura huma grande bala de pedra , que
foy atirada aos noíTos pelos Mouros com os fcus ca-

nhões pedreiros, de que ufavaõ na ultima defcnfa

dcfta Cidade.

Vlil. Porta de Alfofa. Eftá no fira da calqada

de S. Crifpim da parte de cima.

IX. Porta de S, Jorge. He por onde fe entra pa-

ra

[l] Mappa dcPoriog. tom. z.part 4..C. 5 § 3 num. 17. [1] Galv.

Chron. dslRey D. Aff ^iil*. HenrÍQ. cap 50. Monarq. Lulit. liv. 10. ç»%6j^

[3] Oliveira Grandezas de Liiboa,pag. 45-.
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ra o Caftello, e refidia o corpo da guarda antes do
terremoto.

X. Porta de D. Fradique, Era huma porta no
'Caftello, que hoje fe acha tapada de pedra, e cal,

e nella fe abrio hum cano para extracção das aguas

do Hofpital dos Soldados.

Xí. Porta do Muniz, Efta porta fica dentro do
Caftello, e no fim da rua direita da Paroquial de
Santa Cruz. Chama-fe do Muniz em memoria do
illuftre Capitão Martim Muniz, que para facilitar

aos noíTos a entrada defta porta, quando conquifta-

vamos a Cidade aos Mouros , fe deixou cahir atra-

vcí7ando-fe nella j por cima do qual paflaraõ osChri-
llãos contra toda a violência dos Árabes. Para eter-

na lembranqa defta acçaó fe mandou collocar fobre

a mefma porta huma cabeqa de pedra
,

que ainda

hoje dura. (i) O Conde de Caftel-Mclhor Joaõ
Rodrigues de VafconccUos e Soufa feu decimoquar-
to neto no anno de i6f(5 lhe mandou no mefmo
lugar abrir huma Infcripçaõ

,
que refere tudo. (2)

XII. Porta da Traição. Fica para a parte da mu-
ralha, em que eftá a porta do Muniz, e por hum
dos feus poftigos ha ferventia , que vem dar ao ca-

minho da cofta do Caftello.

' 3 Depois ác paflarem dous feculos, governan-
do ElRey D. Fernando, e vendo a neceíTidade, que
padecia Lisboa de fortificaqaõ , damnificada pelos

prejuizos, que pouco antes lhe haviao feito os Caf-
telhanos

,
por confelho de Joaõ Annes de Almada,

Vedor da Fazenda, a mandou cercar de novos mu-
ros , e altas torres no anno de 1373 , ordenando^
que para mayor expedição, e adiantamento da obra
trabalhaíTem da parte do mar os moradores de Al-

ma-

[i] Brand. Monarq . Luf. liv^. lo.cap. 28. cFrancifco Botelho de Mo-
raes noPoema/4/;!^í)»/o,liv. 12. eft. 20. da primeira imprclTaõ, dá a en-

tender, que efta porta era a chamada do Sol; e naimpreíTaô de Sala-

manca liv. 10. eft. 1 1, chama-lhe a portado Norte, [z] VideOeracnftí.
Hiftor.de Fr. ApoUinario da Conceição, p. 150.
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mada, Cezimbra, Palmella, Setúbal, Coina, Be-
navente , c toda a mais gente de Riba-Tejo : e da
parte da terra, os de Cintra, Cafcaes, Torres- Ve-
dras, Mafra, Alanquer, Arruda , Atouguia, Lou-
rinhã, Chileiros, Povos, Villa-Franca , e Aldêa-
Gallcga. (i)

4 Com tanta diligencia fe operou ncfta reedifi-

caqaÔ
,
que fc concluío no anno de i }7f a nova cer-

ca, ou muros novos , dando-fe de terreno à nova
planta fete mil paflos de circumferencia , c accref»

centando-fe nas muralhas de mais as portas feguin-

I. Porta de S. Lourenço. Ficava no cimo da cal-

cada da Rofa , c junto onde hoje exilte o palácio

do Vifconde de Villa-Nova da Cerveira. Efta por-*

ta fe demolio no anno de 1700.

II. Porta da Mouraria. Exiíle ainda hoje junto

ao palácio do Marquez de Alegrete.

III. Porta da rua da Palma. Permanece na mef-
ma rua, que lhe dá o nome.

IV. Porta da rua da Pella. He onde chamaô o
arco da Graça

,
pelo qual fe vay para o Collegia

de Santo Antaõ. V
V. Porta de Santa Anna. Ficava para baixo da

Paroquial de NoíTa Senhora da Pena, e no íitio on-

de fe vê hoje huma Ermidinha chegada ao mu-
ro das Religiofas Commendadeiras de S. Bento de
Avi's.

VI. Porta de Santo Antaõ. Exifte junto da Igre-

ja de S. Luiz dos Francezes. Por ella fe fnz traníito

para a praqa do Rocio. Ainda nos lembramos ver

aqui collocadas nas fuás couceiras as portas com que
fe fechava , chapeadas de ferro , as quaes no anno
de 1717 fc tirarão para dar mayor defafogo à publi-

ca , c mageílofa entrada
,
que fez em 6 de Janeiro

de

[i"] Diiart Nun.Chronic. delRcy D.Fernand.p 158. Olivcir. Gran-

detis de Lisboa pag.4f. Cunha nosBifpos de Lisboa part. z.cap. 103»

num. 4.
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de 1728 o Marquez de los Baibazes , Embaixador
extraordinário de Hefpanha.

VII. Porta das eftrivarias deiRey, Ficava entre a

Inquifiqaõ, e as cafas do Duque de Cadaval, fazen-

do frontaria para o Rocio.
VIII. Porta do Condeftavel ^ ou poíligo do Car-

mo. Chama-fe ho]Q Poftigo de S, Roque
^ por confer-

var em cima do arco huma Imagem do Santo. Jun-
to delle, para a parte da Igreja de S. Roque, ex-
iftia ainda hum alto torreão

,
que com o terremoto

paíTado deíabou, e entupio a paíTagem para o palá-

cio do Marquez de Niza, onde aíTiítia o Eminentif-
íimo Cardeal Patriarca, em que morrerão dous feus

gentis-homens.

IX. Porta ^ ou pofiigo dalrindade. Ficava junto
defte Convento na traveíTa por onde fe fahe para a

rua larga de S. Roque.
X. Porta de Santa Catbarina. Exiítia junto da

Igreja do Loreto, e atraveíTava o largo da rua até

enteftar com as cavalharices delRey , que agora fe

arruinarão com o terremoto. Derrubou-fe eita por-
ta no anno de 170Z.

XI. Porta do Duque de Bragança, Eftava no fi-

tio onde fe fez o palácio do Marquez de Valenqa,
que também fe confumio com o terremoto , e incên-

dio.

XII. Porta de Catequefards. Chama-fe hoje Pof-

tigo do Corpo Santo , e elíava junto da Ermida de
NoíTa Senhora da Graça.

XIII. Porta dos Cubertos, Por ella fe fazia tran-

íito para a praqa da Corte-Real , ou para o largo

do Corpo Santo.

XIV. Poftigo do Carvaõ. Chamou -fe arco do Ef-

pinho , e fe entrava por elle da Tanoaria para a Fun-
diqaõ. Com o magnifico edifício do theatro Régio
fe demolio no anno de I7f4 , e no íeguinte com o
terremoto, e incêndio, que o arruinou , fe acabou
de confundir o fitio de todo.
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XV. Porta da Oura^ chamado o arco do Ouro.
Ficava fronteira ao arco debaixo de Palácio , e fa-

zia pHÍTagem da Tanoaria para o largo dà Patriarcal^

Também íe dcmol(Q.com a crecqaO do edifício dò
theatro Régio;'

"*-*" ''''-

XVI. Porta dos Armazéns, Ficava por baixo do
novo quarto de Palácio , e por cila fe fazia paíía-

gem do Real theatro para o largo do Relógio.
. XVII. Porta do arco dasPazes. Era por oride fc

hía do largo das tendas da Capella para o Terreiro

do Paço. Depois do terremoto, cem Agofto do an-

no de I7f7, fe mandou demolir com baítante par^

te do Palácio.

XVIII. Porta da Moeda. Exiília por baixo do
quarto, que ultimamente occupou a Screniflima Rai-

nha Dona Maria Anna de Auítria, e olhava para o

Terreiro do Paço. Hoje fe acha também confundi^

da.

XíX. Porta ^ ou arco dos Pregos. Fazia frente pa-

ra o Terreiro doPaqo, e lhe correfpondia da parte

do mar o Forte chamado do mefmo Terreiro. Ar-
|ruinou-fe totalmente com o fogo.

XX. Porta dos Barretes. Chamava-fe antes do
terremoto , e incêndio , Arco do Aqougue. Hoje
eílá o fcu fítio perturbadiíTimo.

XXI. Porta da Ribeira. Ficava junto à efcada

de pedra, que ellava entre o Veropezo, c a travef-

ía do Aqougue. Mandou-a demolir o Senado no an-

no de i(5ip.

XX II. Porta da Portagem. Confinava com a pa-

rede da rua do Principe.

XX

I

I I. Porta nova do Mar. Era da parte da Ri-
beira chegada à cafa chamada dos Bicos.

XXIV. Porta da Judiaria^ bu do Rofario. He
|?»/or donde fe vinha da Paroquial de S. Pedro fahir à

Ribeira.
• XXV. Pojligo de Alfama , a que alguns chamaô
das Alcacarias. Fica defronte do campo da lá.

XXVI.
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XXVI. Porta do Chafariz de dentro. Fica-lhé

fronteiro da parte do mar o chatariz da praya.

XXV 1 r . Perta , ou pofiigo da pólvora , E ra a ii I -

fima da banda da marinha, contigua à antiga cadéa

das galés, junto à Ermida de Noíía Senhora doRo-
fario.

XXV IIÍ. Porta da Cruz, Eílá fronteira à Igre-

ja do Paraifo. Damião de Góes na Defcripqaó de
Lisboa chama a cfta a primeira porta da Cidade.
XXIX. Põjiigo do Arcehifpo, Ficava antes de che-

gar ao Convento de S. Vicente de Fora.
* XXX. Porta de S. Vicente, Ficava no fitio onde
fc vê hoje o paíTadiqo para a cerca do Convento.
XXX í. Poftigo de Nojfa Senhora da Graça, Exif-

tia hum pouco affaítado do Convento Graciano, c

fe mandou demolir no anno de 1700.
XXX lí. Pofiigo do caracol da Graça. Também fe

derrubou no mefmo anno, c exiftia no cimo da de-

clividade do monte, que vem dar às Ollarias.

XXX líl. Porta de Santo André. Efta era a ulti-

ma porta aberta na cortina da muralha, que hia fe-

char no CaítcUo.

4 No anno de 16fo , reinando o Senhor Rey
D. Joaõ IV., fe traçou nova fortificaqaõ a Lisboa',

recommendando-fe a execuqaõ da nova planta, em
que trabalharão os infígnes Engenheiros Mr. Le-
garte Francez, Joaó Gilot Hollandez, cjoaó Cof-
mander Jefuita, natural de Bruíellas, à diligencia,

e adividade do Marquez de Marialva D. Antónia
Luiz de Menezes: (i) efte afez erigir com trinta

Tom.IIl.Part.V. L e

[i] OmnemTagi ripam, qua Vly(Jípomm alluU ^
perpetuo militari fe^

pimento circumdedit
, é^ maritimx loca urbi vicinay munimentis fibi in-

vJcem opít tihntibus ita complexus eji , ut nullibi fine hojiium pernicie

fieri pojjít in terram excenfio. Opus qtioque tmmenfi é^ lahris , & f^O'

liminis aggrejfus eji , foanne Rege ei dante negotium , ut Urbem Ulyf-

fiponenfem propugnxculis cingeret, queriim inchoata multa , (^ multa ab-

folutct non (ine fiupon ((rnHntur, Aleixo CoUotcs de Jantiilet Hora fuçí

ceflivse, pag. 1^0,
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e dous baluartes , e grande cxtcnfaõ de muralhas ,

que deferevemos no tom, L.part, 4. defte Mappa , cap.'^.

5. j. n. ip.

f Começada, c crefcida aobra, pareceo dcma-
fiadamente grande o recinto, que fe havia tomado,
e aíTim ficou furpenfa, c imperfeita , mas fempre
moltrando a mageílade , e grandeza da idéa : e fera

embargo
,

que depois fe intentou remediar algims

defeitos da dita fortificaqaõ, mandando-fc para cíTe

fim chamar a eíla Corte ao noíTo Engenheiro Ma-
noel Mexia, efte achando mayores ditiicuidades no
remédio, naõ quiz alterar a fortificação executada.

6 Joaõ Gilot achando-fe em Lisboa no anno de

i(Sfi, querendo cingir em menor circumfercncia

o exceflb da dita fortificaqaõ , aprefcntou ao Prín-

cipe D. Theodofío ,
que governava as armas , hu-

ma nova planta , que confervamos , cujo defenho

era comeqar o rcdudlo pela lombada, que fica hum
pouco fora do fitio de S.Joaõ deDeos, cpcla quin-

ta de Filippc Jacomc ate NoíTa Senhora da Eílrel-

lá, onde fe juntava com a ladeira, que vem do Sa-

cramento , e dahi atraveflando a quinta de Francif-

co Soares, e feguindo aquelles oiteiros, paíTava pe-

la cerca do Noviciado da Companhia, defcia à rua

de S. Jofeph, donde fubia ao oiteiro dos Capuchos,
c rodeando a quinta do Ramires, caminhava por li-

nha rcfta ao pé do oiteiro, que eftá junto a Noíla
Senhora do Monte, edahi correndo direito ao mar,
acabava hum pouco mais para dentro de Santa Apol-
loniaj aíTentando nefta traqa ametadc dos baluartes,

ope mollrava o primeiro defenho.

. 7 Eíla planta naõ fe poz em operação j e fup-

poílo que a primeira incompletamente ercdla , e já

hoje cm muita parte deílruida, e turbada, pareceo
entaõ demaíiadamcnte grande , o tempo foy mof-
trando que o fcu âmbito naõ era impróprio ao aug-
mento da povoaqaÕ. Agora porém que vemos , naó
fcm laftima no/Ta, huma grande parte da Cidade ar-

rui*
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ruinada, e os feus arrcbaldes , e baldios occupada»
com caias , e barracas

, que tudo tem confundido,

ç fe efpera nova planta para a fua renovação , hf
jufto que também fc intente o fortiiicaila de novo^
para ficar na5 fó regular , quanto for poíTivel , mas
forte, e inexpugnável.

8 He bem verdade, que fendo o território , e

a fituacaó de Lisboa forte por naturCiía, naó neccf-

fita fcr muito fortificada por artej nem tem o rc-*

ceyo , como já ponderarão Luiz Mendes de Vaf-
concellos , e Sevcrim de Faria, (i) de poder fer

acomettida improvifameiite > „ porque confiderada

5, pela marinha , delia à foz do rio Tejo ha três Ic-

„ goasj e voltando fobre o feu terreno, quafi tu*

„ do he coíla brava , tendo muito poucos, e ruins

„ furgidouros , e fáceis de defender j fendo o que

„ lhe fica mais perto o de Cafcaes, que cílá cinco

„ legoasdeíla Cidade, e he praça bem prefidiada. E
„ fe o inimigo defembarcar em Peniche

,
quando a

,, noíTa negligencia o deixar fazer , a pouco cuf-

„ to fe poderá desbaratar pela afpereza do cami-

„ nho, e pelo difficultofo paflo da cabeqa de Mon-
„ tachique.

9 „ Pela barra dentro quafi que he impoíTivel a

5, invafaõ
,

por caufa dos cachopos , torres de S.

5, Julião , e mais fortes, e fortalezas, que por alli

„ ha: ea fahida ainda he muito mais trabalhofaj

„ porque fó com efpeciaes ventos , e marés fe exc-

„ cuta > c nenhum General fera taõ imprudente,

„ que fc meta com huma Armada dentro de hum
„ porto , onde a retirada lhe naõ feja fegura , c

„ prompta.
10 „ Naõ tem Lisboa menos fegurança por

9, terra 5 porque pelo Alentejo he ditíicil vir a ella

99 exercito algum , fe fc quizer impedir j porque
L ii „ fa-

fi"! Luix Mendes de Vafconcel. noSicto de Lisboa , p. i2o. Sever

4«Far.Qos Difcurf. var.Polit, difc. i.p. ijr. y.
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„ fahindo das terras cultivadas, fcdá na charneca,

a

„ qual pelo mais breve caminho tem onze legoas

,

^ onde fó com o fogo que nella fe pegue, fe pódc
^ cmbaraqar , c dellruir as tropas j e quando ifto

„ fenaõ faqa, c o exercito chegar ao rio, naó po-

^y dcrá vadcallo taõ facilmente.

^II „ Vindo pela Beira o inimigo , ou ha de vir

5, dar a Sacavém, onde o feu rio hc taÕ fundo co-

„ mo o de Lisboa, ou ha de vir por Vialonga, que

j, he a eftrada mais livre que pode ter j mas defen-

y^ dendo nós a paíTagem do Lumiar , e as mais da-

„ quelles montes, que correndo para NoíTa Senho-

5, ra da Luz , e Sacavém , fazem por beneficio da

3, natureza hum muro fortiflimo a eíla Cidade, na5

5, poderá fer expugnada íem muito trabalho, e pe-

„ rigo. De forte, que fendo Lisboa por íi taõ de-

fcnfavel, lhe bailará qualquer fortificaqaõ para fi-

car feguriflima.

S. IV.

Multidão de fem Habitadores.

1 1\T Aõ he muito fácil formar calculo certo ao

X^ grande numero dos moradores, que habi-

ta6 , e compõem efta nobiíiíTima Cidade ; porque
fó a multidão dos eftrangeiros protellantes , que
francamente aqui aíTiftem para o commercio, e naõ
fealiftaõ no rol annual dos Párocos, difficulta mui-
to cfta diligencia : todavia por naó defraudarmos
totalmente aos dcfejofos de huma das principaes no-

ticias deftc aflumpto , referiremos ao menos por
curiofídade chronologicamentc os exames, c averi-

guaqões
, que cm vários tempos fc fizeraõ fobrc efr

ta computaqaõ.
.. z No anno de ifz8 Henrique da Mota, Efcri-

va6 da Camera delRey D. Joaó IIL tirando por
ordem do mcfmo Senhor huma Rclaqaò cxaâa do

po«
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povo 5 que havia em Lisboa , e fcus arrebaldes 5 achou
o feguinte. (i)

Fogos na Cidade, e arrebaldes 14U014
No Termo 4U034

yí faher :

Viuvas 4^30^
Clérigos moradores •' r^.

,

Uyzo
Bairro dos Efcolares de Alfama 1U734
Alcáçova com a cerca velha 1U127
Povoação dos muros adentro, e Ribeira 817025"

Arrebaldes, Catequefarás até Alcântara Uff4
Villa-Nova de Andrade U408
Santo Antaõ com hortas U200
Mouraria , e povoaqaõ de S. Lazaro U74f
Porta da Cruz, e Enxobregas U080
Quintas nos limites de Santa Jufta, Mar-

tyres, e Santo Eílevaó Uifo

Somma 18U048

3 No anno de iffi Chriftovaõ Rodrigues de
Oliveira, Guarda -Roupa do Arcebifpo D. Fernan*
do de Vafconcellos no Tratado, ouSummario, que
fez por ordem do mefmo Arcebifpo de algumas cou-
fas aíTjm Ecclefiallicas , como Seculares , que havia
na Cidade de Lisboa, achou ter, além da Corte {i)

Viíinhos
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Homens jpUooo
Mulheres iiUfop
Havia mais Órfãos 3U000
Meninosdç Efcola 4U000
Mulheres foltciras fUooo

f No anno de if5i Gaípar Barreiros , Cónego
da Sé de Évora , diz , que no feu tempo era julga-

da commummentc Lisboa ppr huma povoaqaôjdc
trinta mil vifinhos, fendo que ellc a compuuva por
dezafetc mil, (i)

6 No anno de 1600 Joaõ Botero Bcnefe , Ab-
bade de S. Miguel nas fuás noticiofas Relações Uni-

verfaes^ (1) achou ter Lisboa vinte mil cafas, c po-

vo infinito.

7 No anno de i<5o8 Luiz Mendes de Vafconccl-

losdiz, quç no feu juizo era incompreheníivcl o

numero da gente, que entaô vivia em Lisboa 5 pois

fó cm hum pequeno bairro delia, chamado a Lapa,
^avia cinco mil cafas. (3)
'8 No anno de 1610 Fr. Nicoláo de Oliveira,

Religiofo Trinitario, no livro, que compo/ das Gpan-

dezas de Lisboa^ lhe aíTma vince e iete mil vifinhos,

ç cento e onze mil peíToas. (4)
*

p No mefmo anno D. Françifco de Herrera q

Maldonado na vida
,

que cfcrcveo do Venerável
Bernardino dq Obregon , diz , que por cpmpupo
ccriiífimo fe achavaÕ na povoaqaó de Lisboa cento

e quinze mil fogos, (f)
10 No anno de 161^ Gil Gonçalves de Ávila

noTheafro dai Grandezas de Madrid^ affirma que nun-

ca fe'podç ajultar o numero dos habitadores de Lif-

boâ ; porém que os mais curiofos lhe numeravaõ
qi^i^hfatas mil pcíToas. (6)

II No
^^Ê^t^mm^^^tm ^^^im^m^i^Êmm ^m^^^mm^i^m •^m^mt^mm^i» ^«^^^^^i—^í».m^—. *

[i] Birrcir. Coropraf p.54. [1] Borero Rclationi Univcrfali pat.lj^,

lib i.pag. i^. [;] V»rconcel Sitio de Lisboa pig. 16 x. [4] Oli/cir*,i

Grandezas de Lisbga pa)f. [f J
Hcttct. Vida do Vcn.ObrC|jon p. i^tf

[6J AviU Tbeatr. de Madrid, pa^^.yoi.
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11 No anno de i6i^ Manoel Severim de Faria,

Chantre de Évora , nos Difcurfos Políticos (i) diz,

que o numero da gente cm Lisboa era taÔ grande
i^

que fe tniha no feu tempo pelo mayor povo daEu*^

ropa.

12 No anno de i6^z o Illuftriflimo D. Rodri-

go da Cunha, Arcebiípo de Lisboa, na Hiftona Ec^

chfiaftica deita Cidade, lhe affinou cincoenta mil vi2

jinhos. (i)

i^ No anno de i<Ç4f Rodrigo Mendes da Silva

na Poblacion general de Efpana (j) lhe attribuío mais

de cincoenta mil vifinhos.

14 No anno de i6^z o CapitaÔ Luiz Marinho
de Azevedo , efpecial indagador dás grandezas de
Lisboa, cfcreve, que teria efta Cidade no feu teih-^'

po vinte oito mil e duzentos vifinhos 5 porém que
os mais curiofos reputavaó comprehender oitocen-

tas mil peíToas. (4)

if No anno de i6<5o Pedro Davity m. Deferi-

pçaõ geral da Europa lhe aflinou mais de cento c vin-

te mil habitadores, (f)
16 No anno de i<568 Monf. de Ivigné no D/V-

cionario 'theologico-HiJiorico ^ naõ lhe afílnou mais que
o numero de vinte mil cafas, trasladando o que dif-

fe Damião de Góes. (6)

17 No anno de 1704 pelas Relações dos Páro-
cos mandadas ao Arcebifpo D. JoaÕ de Soufa, que
nós vimos, numerava entaó Lisboa, excepto os ef-

trangeiros , noventa mil fogos.

18 No anno de 1707 D. JoaÔ Alvares de Col-
mcnares , eferevendo as Delicias de Portugal ^ deu a

Lisboa o numero de trinta mil cafas. (7)

ip No mefmo anno o Padre António Maria Bo-
Á- -:

.

^'. nuc-

[i] Sever. Difcurf i. pag. if, v. [i] Canh. Catalog. dos Bifp de
Lisb.part i.cap. y. n.i. fj] Silv. Dcífcripcipn de Portug. c. 2 [4.] Ma»
rính. dcAzevcd. Antiguid de Lisb, pârt. i. liv. i. c. 19. ff] Davity
tom, I. p. i8j. [6] Ivignè Didtion. Thcôl. vcrb. Lisbosu \j} .CoKvt
mcnar. Dclic. de Port. toin,4,p. 747;

* '^^ ^^
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nucci no SermaS das Exéquias do ScreniíTimo Rey
D. Pedro lí. pregado em Roma , a pag lo , c 14»

diz, que em Lisboa fe contava naquelle tempo mais

de quinhentas mil peíToas.

20 No anno de 171 2 o Padre António Carva-

lho da Coita na Corografia Fortugueza , conforme a

fomma extrahida dos fogos
,
que elle aíTma às Frc-

guczias, refulia mais de vinte mil fogos, (i) .

21 No anno de iyi6 o Papa Clemente XI. em
Çoníiílorio de 7 de Dezembro, declarou pela attef-

taqaó, que lhe foy de Lisboa, que fó aparte Oc-
cidental delia continha quaíi trezentos mil habitado-

res. (2)

22 No anno de 17^ a DefcripçaÕ de Lisboa^ ef-

crita cm Franccz , e impreíTa em Amílerdaô , lhe

deu o numero de duzentas ç cincoenta mil almas.

(j)
23 No anno de 1755 o Padre D. Luiz Caetano

de Lima, fem embargo que no tom. 2. da Geografia

Hifiorica íe exima prudentemente de aíTinar numero
certo de habitadores em Lisboa, com tudo das Rar.

laqôes que tranfcreve , lhe deu fó na parte Occi-
dental dezanove mil quatrocentos e vinte dous fo-

gos. (4)

24 No anno de 1739 António de Oliveira Frei-

re na DefcripçaÕ Corografica de Portugal lhe attribuío

oitocentas mil peíToas. (f)
25* No anno de I7f4 mandando-fe a Roma hu-

ma atteítacaõ dos habitadores que continha Lisboa

para íe paflarcm as Bulias ao fegundo Patriarca o

EmincntiíTimo Cardeal Manoel , fe lhe aíTioou mais

de feifcentos mil habitantes conforme o calculo mo-
derno.

z6 De todas eftas computaqóes fe deduz quanto
fe

[i] Carv. da Coíla Corograf, Portug. tom. 3. tratad. 8. [i] Ek
Cod.Titul.S.Patr Ecdcf. Lish. tom i.pag 118. [3] Dcfcription de

laVillc de Lisbonne pag. 8. (4.] Lima Geograf Hiíl. tom. a. p. ^+7.

tfj Olivcir. Freire Dcfc, Corogr. de Port, pag. loí,
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fe tem alterado com os tempos o populofo da Ci-

dade, na qual fe naõ pode íixar numero abfoluta-

mente certo de habitadores > e muito menos depois

que no trágico terremoto, e incêndio geral de Lif-

boa pcreceo taõ grande multidão laítimofamentc.

Huns dizem (i) que foraó quinze mil os mortoí:

outros (z) vinte quatro mil: outros (3) fetenta mil.

Perda foy cita, que naô fe poderá calcular taõ facil-

mente.

zj Verdade feja
,

que ainda que a mayor parte

dos moradores
,
que por altiílimo deftino efcaparao

do trifte golpe daquelle dia, defampararaõ a Cida*

de j os feus campos, e contornos para onde fe refu-

giarão, fe viraô ampliados de forte ,
que como fc

Lisboa tivera a qualidade de Hydra , ou a natureza

da Fénix, por cada bairro que fe extínguio, crefce-

raõ muitos 5 por cada cafa , e rua que fe abrazou , re-

naíceraõ multiplicadas : cafas , e ruas no campo do
Curral j cafas, e ruas no campo de Santa Clara > ca-

fas, e ruas na Cotovia, em Campolide, em Belém,
nó íitio do Ratoj e tudo cheyo , e povoado com
baftaníe numero de gente.

28 De maneira, que Lisboa nefte particular pa-

rece que naó fentio diminuiqaó alguma ,
pois cada

dia fe acha infinitamente mais fornecida, e augmen-
tada em povo 5 e com a capacidade de poder po-
voar , e foccorrer todos os annos da mcfma forte as

fuás Conquiílas em todas as quatro partes do mun-
do > fem que todavia, como até agora experimentá-
mos, fe dê a conhecer a falta dos que fe aufentaÔ,
fenaó nos olhos dos que ficaõ.

Tom.in.Part.V. M §. V.

[•] P. Anton Pereir, no Commcnt. de Terrsemot, 8c incend. Olifl-

pon. pap. 9. [1'] Pedegache No7a, c fiel Relaç do Terremoto pag. 20.'

[3] Jofcph de Oliv. Trovão na fua Gart, llclator. dcfte fucceíTo p, i r.
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§. V.

Novo plano regular àa Cidade.

I TJ Econhecida , e obfervada a deílruiqa6 de
JTV Lisboa com o grande terremoto, e incên-

dio do primeiro de Novembro de i7ff , foy pre-
cifo intentarfe a fua renovaqaó. Havia differentes

modos para efta fe executar. Primeiro, reítituindo-a

promptiíTimamente ao Teu antigo eílado , levantan-

do as cafas nas fuás mcfmas alturas , e difpondo as

ruas como eftavaõ > fervindo os próprios deílroqos,

c ruínas para a erecqaô dos edifícios , c evitando

deíla forte o trabalho , e defpcza dos defentulhos.

2 Porém nelle projeélo lhe faltava a attençaô
ao melhoramento de huma Cidade, que fc pertcndia

edificar de novo em occafiaó opportuna , confcr-

vando-lhc outra vez as ruas edreitas, que as faz de

aborrecivel ufo •, e as cafas nas mefmas alturas, cau-

fando o horror, que fe tem concebido aos terremo-
tos.

3 O fegundo modo era, levantar os edifícios nas

fuás antigas alturas , e mudar as ruas eílreitas em
luas largas. AíTim ficaria melhor a ferventia do pu-

blico, c fc confervava na altura das cafas abundan-

tes commodos para os habitadores, e a Cidade fica-

ria mais formofa do que d'antcs era, melhorando-fe

alguns edifícios mayores arruinados. Porém nefta

idéa fc encontra o defeito de fc naò acautelar con-

tra o flagello dos terremotos nas alturas dos edifí-

cios.

4 O terceiro modo era, diminuindo as alturas a

dous pavimentos fobre o térreo, c mudando as ruas

direitas em largas \ acautelando-fc por cfte modo
contra femelhantcs aflaltos , diminuindo as alturas

dos edifícios, por fe temerem nos mais altos as rui-

iias mais cercas \ como pelo contrario nas ruas mais

lar-
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1

largas mayor facilidade para fe efcapar dos deílro-

qos, que nas eftreitas fervem de grande impedimento

ao retiro. Mas tem contra fi cite arbítrio os cla-

mores dos donos dos edifícios extinftos , e outros

diminutos de rendimento pela diminuiqaO dos inqui-

linos) entre cujos clamores feriaÒ muito diftinóbos

os dos Morgados, Ecclefiafticos, e Irmandades, co-

mo também tinha contra íi a accomodaqaô dos def-

entulhosj e mais que tudo a graviílima defpeza com
que fe havia de fubftituir a diminuiqaõ dos edifir

cios extinóbos.

f O quarto modo era, arrazando toda a Cida-

de baixa, Icvantando-a com os entulhos 5 fuavifan*

do aflim as fubidas para as partes altas , e fazendo

defcenfo para o mar com melhor , e fuave corren-

teza das aguas; formando novas ruas com liberdade

competente aíTun na largura , como na altura dos

edifícios. Mas ella idéa, porto que vencia ao tercei-

ro modo em evitar o embaraço dos defentulhos, e

cm dar melhor ferventia à Cidade, fempre ficava

com o grave pezo de dar a cada hum a jufta com-
pcnfaqaõ do que lhe pertencia.

6 O quinto modo podia fer defprezar Lisboa ar-

ruinada , e formar outra de novo defde Alcântara

até Pedrouqosj com permiíTaõ porém de que os do-

nos das cafas de Lisboa arruinada as podeíTem le-

vantar como quizeíTem. Facilitava-fe efte modo
mais que todos, porque naõ tinha que vencer dif-

ficuldades de defentulhos, e fuás acomodaqóes: of-

ferecia campo dócil, e livre das eminências de Lif-

boa antiga , fem ncceflidade de averiguar o cftado

das cafas que fe deviaÕ confervar, ou derribar, nem
ouvir clamores dos donos das que inteiramente íe

defprezaíTem. Com eíte arbitrio fe edificaria com
mais goílo

,
pelas melhoras, e avanços, que geral-«

mente fe reconhecem no terreno, e prayas do íitio

de Belém, e fuás vifínhanças, livrando aos habita-

dores do horror que conceberão na deílruiqaõ da

M ii Ci-
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Cidade arruinada 5 e com incomparável brevidade,

e boa organifaqaõ de ruas, e de edifícios, íe forma»
ria huma Lisboa nova, fem que os dominantes dos

edifícios de Lisboa dcftruida tiveíTem de que fe

queixar, pois fe lhe naõ fazia violência alguma,
nem fe lhes impedia a reedificaqaÕ dos feus edifícios

para fe valerem dclles à fua vontade.

7 Eítas eraò as idcas que pareciaô attendiveisj

porém com mais madura ponderaçaf) determinou
Sua Mageftade por Decreto de j de Dezembro de

I7ff , que da Cidade arruinada foflem prompta-
raente feus edifícios demolidos , e fe alinhaíTem as

ruas com reótidaò , e largura competente à com-
modidade dos feus habitantes : e que nos outros

bairros, cujos edifícios fícaraó no eílado deadmittir

concerto, fe melhoraíTcm as ruas quanto fofíe pofli-»

vel: c para que em femelhante obra taõ neceílaria

ao bem commum naó houveíTe prejuizo^nos parti-

culares , eítabclecco varias providencias por dous
Decretos, hum de 12 de Mayo de ijfS , e outra
de if de Junho de 175*9.

8 E porque nas ruas rectamente alinhadas po-
áeíTem os proprietários dos terrenos edificar as fuás

propriedades com a certeza da qualidade dos habi-

tantes, e dos artifíces, eftabelcceo por Decreto de

if de Novembro de 1760 a diftribuiqaõ das ruas

feguintes , que jazem entre as praças do Commer-
cio, e a do Rocio.

Rua nova d'ElRey, Nella fe devem arruar os

Mercadores da claíFc da Capella , applicando-fe as

logens , que dclles fobejarcm para as vendas dos ou-

tros Mercadores de louqa da índia , de chá , c das

mais fazendas do feu trafico.

Rua Augufta. Neíla rua (e devem alojar os Mer-
cadores dela, e feda, applicandofe-lhes onde naõ
chegarem as logens as mais que neceíTarias forem na
rua de Santa julla.

Rua Áurea. Nella feaccommodaráõ os Ourives
do
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do ouro, alojando-fe nas accommodacoes que dei-

les fobejarem os Relojeiros , e Volantciros.

Rua bella da Rainha, Nella fe accommodaráõ os

Ourives da prata , e nas logens que fobejarem , fe

alojaráõ os Livreiros que antes viviaó na fua vifi»

nhanca. "j

Rua nova da Princeza. Nella fe accommodaráõ
os Mercadores de fancaria j deítinando-fe os fobe-

jos delia , fe os houver , às logens de Quincalhe-

ria.

Rua dos Douradores, Eíla rua
, que fera im mediata

à rua belia da Rainha, cortando ao nafcente delia,

fe diftribuirá para os Douradores, Batefolhas, La-
toeiros de lima, ficando livres as logens, que nella

lobejarem, para tendas, cavernas, c outros mifte-

res.

Rua dos Corrieiros. Eftarua, que ficará entre a

rua bella da Rainha , e a rua Augufta , teráó nella

arruamento os officios deCorrieiro, Sellciro^e Tor-
neiro.

Rua dos Sapateiros, Nefta rua, que mediará entre

a rua Augulla, e rua Áurea, fe devem arruar a hum
lado delia os Sapateiros , e o outro lado fe deixará

livre para outros mifteres do povo.
Rua de S. Juliaõ, Afllm fe denominará a primei-

ra das féis traveílas, que cortaÕ as lobreditas ruas,

principiando da banda do Nafcente , e nella fe devem
accommodar os Algibebes.

Rua da Conceição. Aílim íe denominará a fegun-

da das referidas féis traveíTas , e nella fe accpmmo-
daráó os Mercadores de logens de retroz.

Rua de S, Nicoldo. AíTim fe denominará a ter-

ceira das ditas traveíTas, e nella fe accommodaráõ as

logens deQuincalheria, que couberem.
Rua da Finória. Aííim fe denominará a quarta

das referidas traveíTas , e nella fe accommodaráõ ás

logens
, que reítarem dos referidos Mercadores de

ftuincalhcria.

Rua
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Rua da AJfumpçaõ, AíTim fe denominará a quin-
ta das fobreditas travcíTas, e nella fc arruarão os Ce-
riguciros aíllm de chapeos , como de agulha.

Rua de Santa 'Jufia, AíTim fe denominará a fex-

ta, e ulcima das referidas traveíTas , e nella fe alo-

jarão os mercadores de la, e feda, que naõ civerera

baílante accommodaqaó na rua Augufta.

P Determinada com eíta formalidade a diftri-

buiqaõ das principaes ruas , fe principiou a renova-

qaó da Cidade pelo edifício publico de hum magef-
tofo Arfertal, ea Bolfa do Negocio com a accom-
modaqaó dos Tribunaes 5 largandp Sua Mageíladç
o feu Palácio antigo do terreiro do Paço, aíTim co-
mo os Senhores Reys feus anteceflores haviaõ lar-

gado os em que habitavaõ, que fe achaõ hoje íer-

vindo de outros ufos.

IO E para Palácio da fua rcíidencia efcolheo a

elevaqaÕ do terreno fupcrior ao Tejo , e à Cidade
de Lisboa, que jaz entre o largo de S. Joaó dos

Bem cafados, e o caminho que vay do Senhor Jefus

da Boa Morte para o Rato, com as demarcações
que fe aflln.iõ no Decreto que para eíle effeito paf-

fou a 2 de Julho de I7fp. Ficando efte fitio fendo

cabeça , e parte principal da Corte , c Cidade de

Lisboa, que por efte novo plano ficará mais cxten-

fa , regular , c decorofa.

§. VL

Catalogo dos feus Prelados.

i /^ Uerer enlaqar huma ferie direita dos Prela-

V^ dos fuperiores ,
que governarão a Santa

^^ ta Igreja de Lisboa dcfde os primitivos

tempos da Cfiriftandade aqui eftabelecida , he ma-
téria fummamente efcura , difficil , e embaraçada j

e aíTim evitando o metermo-nos em taõ cfpefias tre-

vas ) reduzimos eftas memorias com a poíTivel cla-

rc-
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reza , e brevidade a três claíTes ; Bifpos , Arccbif-
3

pos, Patriarcas.

BISPOS.

2 T}Retende o Illuftriílimo D. Rodrigo da Cu-

JL nha deduzir a origem da Cadeira Pontifícia

na Santa Igreja Lisbonenfe áciàe a promulgaqaõ do
Evangelho , e quer que S. Manfos , Diicipulo do

Senhor, enviado pelos Apoítolos a Hefpanha, foíTe

o feu primeiro Bifpo regionario-, (i) e fem embar-

go que de algum modo milita pela parte de D. Ro-
drigo o Breviário Eboreníe , reconhecido pelo in-

íigne André de Reíbnde , e a tradiqaõ immemorial

daquella Diecefe , naõ obílante a aíTeveraçaõ con-

traria de Papebroquio , e feus eruditos continuado-

res Antuerpienfes, que negaõ abfolutamente a vin-

da de S. Maníos a Heípanha, (t) com tudo íaõ taõ

débeis os fundamentos, em que fe eftriba D. Ro-
drigo

,
que nos deixa ainda muito pouco feguros,

c latisfeitos ça baze Pontifícia da noíTa Igreja.

3 A mefma debilidade padecem as memorias
Epifcopaes do /ínonymo Difcipulo de Santiago mayor:

de Filippe Filoteo
,

que dizem fer mandado por S.

Clemente Papa no anno de pi: de S, Pedro 1. pelos

annos de 166 : de Pedro II, no anno de 21 3 : de "Jor^

ge no anno de 160 : de Pedro III. pelos annos de

297, em cujo tempo fuccedeo o gloriofo martyrio

dos três Santos irmãos Veriííimo , Máxima, e Jú-
lia: de S. Gens ^ ou Genefio ^

que floreceo no tempo
de Diocleciano: de 'Januário pelos annos de 300: de
Potamio (3) pelos annos de 35*6 : de António no anno

de

[i] Cunha Hiftor. Ecclcf dos Bifp.de Lisb.part i.cap.9. Refende na
Kiílor. deEvora cap. 9, [2] Papebroch.tom. 5*. A(5ta Sanétor.aai de
Mayo pag.3f. .efde Agofto pag.ii. [3] Padilha Hiftor. Ecclcf. c.jt.

cent.4. fcguindo aMoralesliv. 10.0,37 dz, que Potamio fora o pri-

meiro Bifpo deLisboa^ porem Luiz. Marinho liv. 3.C. 34 das Antigui-

da»
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de 37} ; át Neobridío pelos annos de 430 ; de 'JuUo
no anno de 461 : de Azulam em quaíi o mefmo tem-
po : de ^oad pelos annos de f00 ; de Rolo pelos an-
nos de ^\6\ de Nefloriano pelos annos de f78 j por-
que todos, ou quaíi todos eítes Prelados, que o fo-
brediLo D. Rodrigo, c outros Efcritores conftitucm
nefta Cathedral, faõ duvidofos: pelo que Tcparando
nós o verdadeiro do incerto, come<;amos a ferie dos
Bifpos de Lisboa por

Paulo.

Defde antes do anno ^^s>,

4 T T E efte o primeiro Paftor Ecclefiaílico , que

X~X encontramos com tellcmunho authcnnco
regendo a Diecefe Lisbonenfe. Verdade fcja , que
naó podemos duvidar da anterior exiílcncia de ou-
tros Prelados dcUa , naõ fó por vernio^ a honra da
fua Cadeira Epifcopal eílabclecida jâ na tempo' do
Concilio de Eliberi , celebrado no principio do quar^

to feculo j mas porque o martyrio com que muitos
Varões fantos illullraraõ eíta Cidade em tempo do
Gentilifmo, he prova de eítar nos Fieis radicada a

Religião Evangélica , animada , c perfuadida pelo

exemplo dos feus Prelados; (i) porém as turbulen-

tas,

T —
áadcs, defende fortemente, quePotamio naó fora Prelado defta Igreja.

Sem embargo , que de Potamio, como Bifpo de Lisboa, fe faz mcn-
Çiíõ no famofoLibello^que os Pre$byterosMirccllino,eFauftino, Lu^^

ciferianos , crcrcvcraó aos Imperadores Viicntio.ano , Thccdofio , c

Arcádio , que vem no tom f. Biblioth. Pítr. pag mihi ófi. Porem os

Padres Autuerpicnlcs affirmaO fer efteLibclIo mcndaciírnno: o mefmo
dÍ7.em Tilcmont rom. 7., c outros apudFlorez tom 10. da Efpaiia ía-

grada, etom.i5.pag.i4,7. fi] Eíle Concilio foy celebrado ou no ann.

de 300 , ou 50 1 , como parece a Tiilcmont tom. f . tit. de S. Eulália ; c

fuppoílo que D. Fernando de Mcadox^a oa «•^'.^^fi, e coromentarios

que
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tas , e vivâs perfeguicôes dos primeiros feculos , c

accidenres particulares , privarão a pofteridade da

fua noticia.

5" Conítapois a exiftencia de Paulo pela fubfcri-'^

pcaõ, que delle vemos no Concilio llí. de Tole-

do , cekbrado no anno de f8p a inftancia dclRey
Rccaredo contra a perfídia Arriana, onde no lugar

decimo oitavo das firmas dos Prelados , que alli

concorrerão , fe lê : Pauhs Olifiponenfií Ecclefue Epif-

copus fubfcripfi ^ fi) inferindo-le daqui fer elle hum
dos luíFraguneos antigos naquellc tempo de Meri-

da j
pois que precedia a quarenta e quauo Bifpos

daquella fanta AíTemblea.

IL

Goma, ou Gomarclo.

Defde o anno de6io.

6 /^Om certeza fe naõ pode dizer fe eíle Bifpo

V-ij foy immediato fucceíTor de Paulo , como
quer D. Rodrigo da Cunha, (2.) e bem duvida Luiz
Marinho de Azevedo. (3) A memoria que tenios

delle he acharfe na confirmação do Decreto delRev
Gundemaro em favor da Igreja de Toledo, confor-

Tom.lII.Part.V. N me

que lhe fez, naô expreíTa mais que dezanove Bifpos, que íe congre*

garaô, fem nomear o de Lisboa; com tudo como confta de outros

Códices , que foraô quarenta etres Bifpos, e entre osmencionadjs por

Mendoça vem expreííb odcOnbnoba, fendo Cidade do Algarve mais
retirada, e menos illuftre que Lisboa, ha fundimento para GÍz,ermos,

que falta a fubfcripçaô do noflo Prelado: quanto mais ,
que na Carta

68. dcCypriano, fegundo affirma o P, M. Flores na Efpani fágíada

tom.4. pag.8z.fe faz memoria do Bifpado Lisbonenfe. [i] Confor-
me o tom. 15 pag. 129. dosConcilios daCollecçaô Regia Pariueníe i

impreífa no anno de 1644.. Vcjafe aMonarq.Ljfitan liv.6 c. 19. O P.

Flores no tom. 6. pag 147,0 colloca no lugar de:imo fctimo. [2] Cu-
nhapart.i.cip.Z2.daHiíl.Ecdeí. dsLjsboa. [}] Mar. deAiev.liv.4«
cap.6.
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rac o Synodo, que alli fez celebrar no anno de 5io,
onde firmou no lugar duodécimo. Ainda perfcvera a

memoria dcíle Prelado até o anno de 614, no qual

celcbrando-lc o Concilio de Tarragona , fe vé alli

aíTinado Fruóbuofo como Procurador do noflb Bif-

po, como advercio Loayfa , e Padilha. (i)

III.

Viaiico 5 Ubarico, ou Dialico.

De/de o anno de 53 }

.

^7 A'^Om toda efta variedade fe lê o nome defte

>' V-^ noflb Prelado nos Códigos dosConcilios de

Toledo , a que aíTiílio. No IV. Toledano , cele-

brado pelos annos de Chrifto 633 , aíTmou no lugar

quadragefimo quinto dos Bifpos concurrentes, nef-

ta forma : Fiaricus Olijiponenfis Ecclefia Epifcopus fuh-

fcrip/i. No Concilio V. celebrado no anno de 67,6^

fubicrevco no lugar decimo terceiro, e fe vê aíTina-

do Ubaricus, No Concilio VI.
, que fe congregou

no anno de 638 , vemos no lugar trigeílmo quarto

ao mefmo Prelado com o nome Dialico. (1) Entre

cfte Bifpo , c Gomarclo adverte Luiz Marinho ^

que bem podia ter havido outros Bifpos, pois fe

paflaraó vinte annos de interpolaqaõ > mas naõ ha

memoria alguma dellcs que feja verídica. Ambro-
íio de Morales , a quem fcgue Frey Bernardo de

Brito , e Marinho de Azevedo , fazem dous dife-

rentes Bifpos de hum fó ,
porque feparaõ Víarico

de Ubarico. (3)
IV,

fi] Padilha Hiftor. Eccicf.part. i.ccnt. 7.cap.f. [i] Toin.4.Coo-

cílior.p. fii. CunhanosBifp.de Lisb. par t.i. Cl 3. Monarq. Luf. liv.6.

c.aa. (jj Moral.liv.ii.c.zj.Brit.naMonarq.Ló. c.xi. Marinh.liv.4j

Cd.
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Neufridio , ou Ncufredo, >

De/de ê amo de 646»

S /^ Nome deíle Prelado fe verifica pefo Con-
K^ cilio VIL de Toledo, celebrado no anno

de 645 , onde achamos fubfcrevendo em feu íugar

ao Abbade Crifpino como Procurador do nofio Sif-

po 5 e aíTinou no kjgar trigeíimo. (i) -Devia Neu-
fridio fucceder immediatamente a Viarico peio pou-
co tempo intermédio , que fe pafíbu entre hum , c

outro Concilio. PaíTados poucos annos, iílo hc, no
de 6f 5 , aconteceo o glorioío raartyrio de Santa Iria

natural de Thomar.

V,

Cefario , ou Cefar.

De/de o anno de 6f6.

P \ Ntes de Cefario conjeótura D. Rodrigo da

ji\ Cunha, (2) que houvera outro Bifpo cha-

mado Vicente , e que aflíiílira por Teu Procurador
Servando ao Concilio VIII. Tolcdano 5 porém o
fundamento de D. Rodrigo he frivolo. O mais cer-

to he , que a Neufredo Aiccedeo Cefario, e o en-

contramos aílinado no lugar undécimo do Concilio

X. Nacional , celebrado em Toledo em tempo de
Recefvintho , Rey Godo

, pelos annos de Chriíto

6j6 no dia primeiro de Dezembro. (3)

N ii VI.
'

I —-^.
[1] Confta do tom. 14. Concilior. pag. 667. Flores tora. 6. daEfp

fagr. p. 184. pocm no lugar fegundo a Griípino, que aíTlftio como
Vigário de Neufredo. [2] Cunha nos Bifpos de Lisboa part. i.cap.if.

[3] Tom» if. Concilior. p. 4 13,
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Theodorico.

De/de o anm de 666.

10 A Cha-fe o nome, c dignidade de Theodo-
JL\ rico expreíTo no Concilio de Merida, que

íe celebrou pelos annos de 666 , e nelle íubrcreveo

em quinto lugar, neíta forma : ^heodoricm in Chrifti

nQmine SmSUe OUf.ponenfis Eccleft£ Epjcopus /léjcrip-

A (O
VIL

Ara.

Defde o anm de 6S^,

11 "^TAõ fe pôde affirmar certamente fc cfte

X^ Prelado foy immediato fucceíTor de Theo-
dorico. Sabc-fe que foy aíTillir ao Concilio Nacio-
nal, e XII i. de Toledo, congregado pelo Rey Er-

vigio a 4 de Novembro de 683, e nelle lublcrevco

cm ultimo lugar, (i)

VIII.

Landerico.

De/de o anm de 688.

iz TJRovavel he que fucccdcíTc cftc Bifpo im-

JL mediatamente a Ara pelo pouco tempo
^quc fe pafTou entre hum , e outro. Encontra-fc o

leu nome nas Aílas do Concilio Tolcdano XV., c

no

[ij Tom. 1^.00001110^^.474. [i] Tom. 17. Concil. p.4i.e^Qi.
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no lugar q\nnquageíimo fexto. No Concilio XVI.,'
também Toledano, firmou no lugar quinquageíimo

quarto. He de parecer Luiz Marinho
,
que a Lan-

derico íucccdera outro Prelado chamado Harderi-

C05 (i) mas dcfejaramos
, que allegaíTe documen-

to
,
que rcforçaíTe o feu voto.

15 Cem a entrada dos Mouros, que foy pelos

annos 714, em cujo tempo governava ainda a noíTa

Igreja oBifpo Landerico, fegundo parece a D. Ro-
drigo da Cunha, ceffaraô as memorias dos feus Pre-

lados , e fua Diecefe , a qual fem duvida naquelles

laílimofos tempos padecco grande interrupção na

fua liberdade, pofto que naô fe extinguio o Chrif-

tianifirio j pois confta que fe confervou na Igreja

dos Santos VcriíTimo, Máxima, e Júlia, no monte
de S. Gens, e na Igreja de S. Félix em Cheias. (2)

Reftaurada finalmente efta Cidade do poder dos Ára-
bes , fe foy continuando em paz a ferie Pontifícia

de feus Prelados , fendo delles o primeiro , que fe

fcguio a occupar a Cadeira Epifcopal

IX.

D. Gilberto.

De/de o anm de 1 147.

14 *T^ Anto que o inclyto Rey D. Aííonfõ í. rc-

X cuperou Lisboa , conílituio em primeiro
Prelado da fua Igreja a D. Gilberto, EcclefiaíUco
benemérito, e Ingkz denacaõ, que tinha vindo na
armada eílrangeira, e cooperou para a conquifta da
Cidade. Foy logo D. Gilberto fagrado pelo Arce-
bifpo de Braga D. Joaô Peculiar , em cujas mãos
.fez juramento de obediência, ficando defdc entaô a

- —--r - -^ Igrc-

[i] Mar. de Azev, liy.4. cap. 10. [4] Cunha nos Bifpos de Lisboa
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Igreja de Lisboa fu6Fraganca a Braga, tendo fuio

ancecedememente fujeita a Merida. (i)

. if Eftabeleceo o novo Bifpo no anno de iifo
o Cabido da Sc com o numero de Dignidades , c

Prebendas neceíTarias j e na mcfma Cathedral orde-

nou, que fe rezaíTe, c celcbraíTe pelo Breviário, e

MiíTal da Anglicana Igreja de Salisbury , Cidade

da Província de Viltonia, a que os ínglezes chamao
Wikshire, e confequcntemente introduzio cfta Li-

turgia em coda a fua Diccefe, cujo rito íe obki vou
até o anno de if J(5 , em que o Arcebifpo Intante

D. Affonfo o fez abolir com a incroducqaõ do Ro-
mano, (z)

i(S No anno feguinte de iifi achamos memo»
ria do grande efpirito defte Prelado, pois com zcjo

Apoftolico fez perfuadir a muitos de feus nacionaes

vieíTem continuar em Hefpanha a ex pugna çaó dos

infiéis. (3) E depois de ordenar as três Paroquias de

S.Vicente, dos Martyres, c de Santa Julla , chcyo
de merecimentos, e dias, completou o ultimo pra»-

20 da vida aos 17 de Abril de 1 166. Foy fepultado

na fua Sé na CapcUa mor da parre direita cm tu-

mulo alto, que paíTados tempos fedemolio pelo cm-
baraqo ,

que fazia aos Officios Divinos.

[i] Garibay tom.4.1. 34. c i* Brand.Monarq.Lufit.Iiv.io.cap.jo.

[1] Cunha nos Bifpds de Lisb.part.a.c.i.Pcrcir naChronic. do Carmo
tom. t.part. I. n.141.} ena DiíTcrtaç. Apologct. n. lof. [3] Gilhirtm

EprfcopHS Oli/iponis préulicam inAngliam flurimos folUitêvit h Hifpi-

ntAm prcficifci Ifpalim ob/tjfttros , cj» txpugnatHros, Conftâ da Hillorh

iatituada Kegum Anglicorum^ efcrita porSimcaó DunclmcnTc , c coa^

tinuada por Joaõ Prior dcHaguílalde.
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X.

D. Álvaro.

De/de o amo de \\66,

17 Ç'^ Omo o Bifpo D. Gilberto ainda em fua

V_w vida tinha nomeado por Coadjutor, e feu

futruro fucceíTor a D. Álvaro, que entaõ era Mef-
tre-Efcola da Sé, tanto que D. Gilberto faleceo,

começou elle a exercer logo a fua Dignidade 5 pof-

to que lha embaraçarão os Cónegos com alguns

vãos pretextos , que o Papa Alexandre III. decidio

no anno de 1 1(58 a favor de D. Álvaro.

18 Huma das grandes provas, que confirmaS a
virtude deite Prelado , he entrar elle neíle anno a

continuar o feu governo ta5 efquecido das oppoíi-

ções paíTadas
,
que a fua primeira acqaõ foy convi-

dar com gcneroíidade, e clemência aos mefmos Có-
negos feus emules , dando-lhes faculdade para dif-

porera das rendas das fuás Prebendas , ( devia ter

Breve para iíTo) que fe venceíTem em hum anno de-
pois de feus óbitos, (i)

ip Conftituío quatro Paroquias , a faber : S.

Jorge, Santa Cruz , S. Bartholomeu , e S. Marti-
nho. Aconteceo no feu tempo a trasladação do ef-

timavel thefouro do corpo glorioío de S. Vicente
Martyr, o qual do Promontório do Algarve, onde
havia annos eftivera occulto , o mandou transferir

ElR^y D. AíFonfo Henriques para Lisboa, collo-
cando-fe na Cathedral com grande folemnidade em
if de Setembro de 117J. Defde entaõ concedeo o
inefmo Rey a efta Cidade o poder tomar por bra-
zaõ de Armas a infignia de huma Náo com a ima-
gem do Santo, e dous corvos na popa, e proa para

per-

[i] Cunha no Catai. dosBifpos deLisboa part«2* c.7.
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perpetuo teílemunho, de que afllm fora o corpo do
Santo milagrofamcnte conduzido a Lisboa, (i) Fa-
Iccco finalmente cíle Prelado a ii de Setembro de

Ii8f , e foy lepultado na Sé em a Capella de San-
tiago chamada vulgarmente da Pombinha. Adver-
timos , que Fr. António de Yepes no tom. f . da
Chronica geral de S. Bento, pag. 16. col. i., faz

mençaÕ por efte tempo de hum Bifpo Lisbonenfe
chamado António, e julgamos fera cquivocaçaó nuf-

cida da letra inicial de Álvaro.

Xí.

D. Soeiro I.

Defde o anno de ii8f.

20 T Ogo que o Bifpo D. Álvaro faleceo, foy

J_y fublimado à dignidade Prelaticia D. Soei-

ro, o qual havia fido eleito ainda em vida de fcu an-

tcceíTor. Era ellc peíToa de grandes merecimentos,
e por ifío muito eítimado delRey D. Sancho I.

, que
ft feu refpeito concedeo baftantes privilegi(?s a cfta

Cidade , e à fua Cathcdral. Nelia eítabcieceo D.
Soeiro as Qiiartenarias ,

para que foíTcm em mayor
numero os Miniítros da Igreja. Do anno iipp por
diante ficou efte Bifpado Lisbonenfe fuffraganco a

Compoítella por compofiçaõ ,
que fex o Papa In-

noccncio IH. com os Arccbifpos de Braga, c San-

tiago, (z) Terminou D. Soeiro feus dias em 28 d-e

Scw

[1] Brand. na Monarq. Lufitan. \U. ir. cap. 14. Cunha no Catai.

dasBifp.dcLisb. part.a.cap.8. Flores naHcfp.fagrad tom. 8. pag. i88,

poade Moutinho de Quevedo do Aftonfo Africano cant.3. e(l4i.can«

Tof Armas fuás hnma Náe pregoa
,

^Ht douí corvos difcorrtm fofê a prcê.

[i] Cunha na Hiftor. de Braga pare. 1. cap. x8. n.8. e no Catalog. dos

Birp. de Lish^ parca. cap. 7. a.f

.
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Setembro de iiop , conforme D. Rodrigo , ou no

de mo, fcgundo o Chronifta Brandão, (i)

XII.

D. Soeiro Viegas II,

Defãe o anno de mo»

21 Xp Oy efte Prelado na6 fó illuftre no Tangue,

X/ mas infigne no eíplendor da prudência ,

por cujas prendas era muito do agrado delRey D.
Sancho I, , e de feu filho D. AíFonfo II. , o qual

tanto que fubio aothrono, e comeqou a contender

com fuás irmãs fobre as terras, que lhes havia dei-3

xado ElRey feu pay , de cujo litigio fe queixarão

ellas ao Papa ínnocencio III. , ElRey para infor-

mar ao Pontifíce da fua caufa , enviou a Roma o
Bifpo D. Soeiro, o qual com a rara capacidade, de

que era dotado , foube compor a negociaqaô adnli'

ravelmente.

zz Nefta jornada teve a fortuna de tratar com
familiaridade a S. Boaventura, a quem informou de
muitas acqôes prodigiofas do noíTo gloriofiíTimo pa-

tricio Santo António
,
que ferviraõ muito para lhe

compor a vida , como o Santo Doutor confeíla no
feu Prologo. A mefma amifade contrahio com os

bemaventurados Patriarcas S. Domingos, eS. Fran-

cífco , de que refultou a vinda , e entrada de taõ

exemplares Religiões nefta Cidade.
. zj As letras, c as virtudes

,
que guardavaõ ex-

cellente harmonia em D. Soeiro, lhe naô embota-
rão o valcrofo efpirito das armas contra os inimigos
da Fé na grande empre/a de Alcácer do Sal , Pra-

ça de robuftas forqas naquelle tempo > devendo-fe
Tom.lII.Part.V. O a

[O CnnhaCatalog.dosBifposdeLisboacíp.x^.n.io. Monarq.Lufít;

1Í7. li.cap. 10. , íj T *?«''
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à aâividadc defte Prelado o conquiftarfc aos Mou-
ros em zi de Outubro de iiip. (i)

24 Com o novo reinado delRey D. Sancho lí.

fe perverceo a fortuna de D. Soeiro ; porque pela

ambiqaõ dos validos delRcy , foy elle experimen-

tando algumas violências, que os Miniílros fecula-

res faziaó aos Ecclefiafticos , vendo-fe obrigado ,

por confervar a liberdade da fua Igreja, rctirarfe, c

peregrinar por terras eílranhas , ate que rcítituido

à Pátria com grandes honras do Papa Gregório IX.,

faleceo ap de Janeiro de iz^i. (2) Foy fepultado na

Sé, c naCapella, que chamaò de Santo Amaro. Se

eíle Prelado renunciou oBifpado, e tomou o habi-

to Dominicano, he ponto que naõ fe pode averi-

guar com facilidade, caffim o deixamos indecifo. (5)

XIII.

D. Payo.

Defde o anno de iiji.

2f ini Efte Prelado naõ ha mais noticia, que fer

L/ eleito em Bifpo de Lisboa depois da mor-

te de D. Soeiro, e ter íido Cónego de Vifcu, e D.
Prior de Guimarães. Faleceo a ip de Abril de 1 23 3.

O nofio Chroniíta Fr. António Brandão, liv. if.

cap. 8. diz , que entre os Bifpos D. Soeiro , e D.

Ayres Vafques naõ encontrara memorias de outro

Prelado nas Efcrituras , que lhe vieraõ à maõ.
XIV.

[1] Seguimos agort efta cpoca, pcrfuadidos do que íffirmaD. Ra»
drigo da Cunha nos Bifpos de Lisboa part. a. cap. 27., explicando o»

vcrfos dcGofuino , Poeta coetâneo de D Soeiro, [a] Brand. naMo-
narq. Lufit. liv. I j cap. 10. CunhanosBifp.deLisb.part. a. c. 31. Car»

dof. no Agiol. Lufit. a ap de Janeir. Ann. Hiftor. tom. 3 . a i o de Sctemb*

[3] Vide Cunha no Catai, dos Bifp. de Liab. part. i. c. 2
.
per toç.
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XIV.

D. Joaõ L

Defde o anno de 1240. ,

i6 nnAmbeni ha poucas memorias deftc Bifpo.

X Confta fomente
, que depois da fua exal-

taqa6 fe aufentara para Roma, por fe livrar dos dif-

turbios daquclles tempos , e que lá morrera no an-

no de 1241 , em cujo anno a zo de Outubro já o

Cabido governava em Sede vacante , como coníla

da licença, que paíTou para fe fundar neíta Cidade

o Convento de S. Domingos, (i) Equivocou-fe D.
Rodrigo da Cunha

, parecendo-ihe que eíte Bifpo
fora D. Joaõ Soares Âlaõ , fenhor da herdade do
Hofpital de S. Utropio, exiílente na Freguezia de
S. Bartholomeu 5 (2) porque o tal D. Joaõ Soares

Alaó foy Bifpo de Silves no Algarve defde o anno
de 1197. (3)

XV.

D. Ayres Vaz , ou Vafques,

Defde o anno de 1 244.

17 l^O" Afceo D. Ayres Vafques em Galliza na

X^ terra chamada de Lima de pays nobilif-

fimos , e da illuftre famijia dos Soares de Alberga-
ria. Ignora-fe o anno em que foy exaltado à Cadei-
ra Epifcopalj fabe-fe que a primeira accaó fua fo-

ra fundar em Santarém a CoUegiada de Santa Ma-
ria de Marvilla em if de Novembro de 1244. No

O ii aai-

fi] SoufaChron.deS. DoQiing. part. I. p.iói, [2] Cunha Hiftor.

TLcclef. deLisb. part. z. c.41. n 8. [3I Confta da f. part daMonarq;
Lufit. li?. 17.cap.41. ecap.61., edo Catalogo dos Bifpos do Algarve,
cjue vem no {im das Tuas Çooílitu.içôcs , num. 16..
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anno feguinte fc achou no Concilio , que Innoccn-
cio IV. fez celebrar em Leaó de Franqa, e alli na

preíenqa do mefmo Pontífice, e de todos os vene-

randos Padres alli congregados , fez huma elegante

Oracaõ por parte delRey D. Sancho II. , (i) a quem
feus emulos queriaô privar do Reino para enthro-

nizarem a feu irmaõ D. Affonfo.

2.8 No anno de 1148 já reílituido ao Reino fez

Conftituiqões para o bom regimen da Igreja, c poz
novos limites às Paroquias da fua Dieccfe. Nas guer-

ras , e conquiílas do Algarve acompanhou fempre
a EÍRcy D. AfiFonfo 11. Sagrou a Igreja de Alco-

baqa em zp de Setembro de izfi. (1) AíTiftio nas

Cortes, que no anno de iif4 fe celebrarão em Lei-

ria. Expirou finalmente no Convento de S. Vicen-
te de Fora, donde dizem tinha fido Religiofo , a 6
de Outubro de I2f8, tendo governado cila Diece-

fe quinze annos, e foy fepultado na Igreja do mef-

mo Convento.
XVI.

D. Mattheus.

Defde o anno de í ifp.

zp li T Uito memorável fe fez o Bifpo D. Mat-

IVl theus entre os Prelados Lisbonenfes.

Fora ellc Meítre-Efcola de Lisboa ,
grandemente

cftimado delRey D. Affonto III., e naõ menos dos

Pontífices Alexandre IV. , c Urbano IV., a quem
ifer-

[i] Refere cfta Oraçaô porextenfo cm Portugucz o Arcebifpo D.
Rodrigo da Cunha na Hiftoria dos Bifpos de Lisboa, part. x. cap. 4.5-.

do num. j. por diante, a qual traduzida com elegância na lingua La-

tina vimos em hum m.f. doinfígne D. Manoel Caetano de Soufa
,
que

tivemos na noíTa maõ, e tratava dos Bifpos de Lisboa, [i] Fr. Ber-

nard, de Brito na Chron.de Cifter liv. 5 c. ia, diz, que a Igreja de Al-

cobaça fora fagrada noann. laiz pelo Bifpo D. Álvaro, coufa que D.
Rodrigo da Cunha reprova nosBiíp. de Lisb. part, 2, c. 46. n. 3.
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fervio em muitas negociaqóes paíTando a Roma de-

pois de eleito , e donde veyo lagrado. Tanto que
chegou à Pátria cuidou muito no governo da íua

Igreja , e reforma dos coítumes , cckbrando três

vezes Synodo, c publicando no ultimo, que foy no
anno de 117 1 , ConftituicÕes novas, com que ata-

lhou alguns ahuíos introduzidos neíla Diecefe.

30 Foy o primeiro que no anno de 1264 fez ce-

lebrar em Lisboa com grande pompa a feita do
Corpo de Deos , que Urbano IV. inftituira. (i)
Erigio de novo a Paroquia de S. Joaõ Bautiíta, e

S. Mattheus no Lumiar , Termo de Lisboa. Paf-

fou fegunda vez a Roma no anno de i ijz a negó-
cios delRey D. AfFonfo II L , naõ fe cfquccendo en-

tre elles do que pertencia ao bom governo, e au-

gmento da fua Igreja. Reftituido porém a ella pe-

los annos de 1280 , continuou em tazer acções di-

gnas de hum bom Paftorj até que cheyo de mere-
cimentos , acabou feus dias a ip de Setembro de
1282. Foy fepultado na Capclla de S. Nicoláo da

fua Cathedral.

XVII.

D. Eílevaõ Annes de Vafconcellos.

Defde o anno de 1 284.

31 T7 Ra D. Eftevaó filho de D. João Pires de

JiL Vafconcellos, defcendente do grande Mar-
tim Moniz, que fez famofo o feu nome, e valor na

tomada do Caitello de Lisboa. Obteve a dignidade

Epifcopal em competência de D. Domingos Jar-
do

,
que lhe fuccedco ; e fuppoíto que governou

quaíi cinco annos , c aíliílio a hum Concilio , que
fez celebrar em Braga D. Tello no anno de 1286, o

Pa.

[i] Veja-fe aHiftor.CritíC. daPrcciíTaô de Corpus feita pelo Doa-,
tor Ignacio Barbofa.
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Papa Nicoláo IV. vcyo a approvar a eleiqaS de D.
Domingos. O certo hc que o governo deílc Prela-

do foy cílando elle feniprc aufcntc , e affim vcyo a

morrer no anno de iipo. (i)

xviir.

D. Domingos Jardo.

De/de o anno de i iSp.

31 T7 Oy D. Domingos Jardo peíToa de mais al-

X ta fortuna , que nafcimento. O pobre lu-

gar de Jarda, que fica na Freguezía de Bcllas, lhe

foy pátria , e appellido. A propenfaõ que tinha ao

eftudo das letras o levou à Univerfidadc de Pariz,

donde inftruido , e já perfeito literato voltou ao

Reino j c a fua crudiqaõ o introduzio no agrado

delRey D. AfFonfo III., que o fez feu Capellaõ, e

do feu Confelho. ElRey D. Diniz lhe deu o em-
prego de Chanceller mór , c corn outras mercês o
elevou a Bifpo de Évora no anno de 12.83 , até que
o Pontífice Nicoláo IV. o transferi© para o de Lif-

boa em 7 de Outubro de iiSp.

jj Entre as acções mais louváveis da fua vida

foy a fundaqaõ do Hofpital de S. Paulo ,
que hoje

he o Convento de Santo Eloy át Cónegos Secula-

res de S. Joaõ Evangclifta com o intuito, alem do

ferviqo de Deos , de fe cultivarem nelle as letras

de que havia falta no Reino ; donde diz o Chronif-

tâ mór Fr. Francifco Brandão , (i) que os princi-

paes talentos, que teve Portugal em letras naquel-

le tempo, fe devem a efte gazalhado do Bifpo D.
Domingos. Cheyo finalmente de annos, e cnfermi-

da-

[3] Viíic Cunha na Hiftor. dos Aiccbifp. de Braga p.irt. a. cap.jp

D. 5, c nos Bifpos de Lisboa part. a.cap.óf. Alcobaça Illuftrada p. 331.
«487. [ij Brand. Monârq. Lufit. liv. l6.cap.49. Cunha nosBiíposdc
Lisboa part. a- cap. 69.
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dadcs difpoz da abundância de feus bens em hum
prudenníiimo teftamenio j e chamado ao defcanqo

eterno, terminou feus dias em Lisboa a i<5 de De~
zembro de 1293. Jaz na Capella do Sacramento do

Convento de Santo Eloy.

XÍX.

D. Joaõ Martins de Suilhães.

Defde o anno dé 1 294.

34 T) ^^ Tangue , virtude , e letras fe fez digno

X de eterna memoria eíte noíTo Prelado. Era
elle da familia dos Porto-Carreiros, ampliffima em
Portugal naquellc tempo. Principiou logo o gover-

no da fua Dieceie com a fundaqaò do Moíleiro de

Santa Clara de Lisboa \ e no anno feguinte ifentou

o novamente eredo em Odivellas da jurifdicaô dos

Bifpos. Alcanqou delRey D. Diniz muitos privilé-

gios para a fua Cathedral , e acompanhou ao mef-

mo Rey na jornada
,
que fez a Aragão no anno de

1 304 5 inftituindo antes diílo o Morgado de Sui-

lhães. No anno de 1307 fez Synodo Diecefano, em
que ordenou novas Conrtituiqões para atalhar mui-
tos abufos , e reformar o Ecclefíaftico.

3f Foy aíTiftir a alguns Conciiios Provinciaes,

que os Arcebifpos de Compoítella , como Metro-
politanos de Lisboa, celebrarão nos annos de 130(5^

e 1510, Por morte do Arcebifpo de Braga D. Mar-
tim Pires foy D. Joaõ promovido àquella Prima-
cial 5 até que rematando a carreira da vida , aca-

bou na paz do Senhor no primeiro de Mayo de

I3if.

XX,
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XX.

D. Fr. Eftcvaó II.

Defde o anno de 1 511.

j(5 Tj^Oy D. EftevaS Rcligiofo deS. Francifco j

JC e paflando a AvinhaÕ , onde reíidia o Pa-

pa Clemente V. com vários negócios delRey D.
Diniz , o Pontifico o nomeou Bifpo do Porto, fa-

zendo-o juntamente adminiílrador dos bens que os

Templários poííuiaõ neftc Reino. Com a mefma
adminiílraqaó o elevou o fobredito Pontífice a Bif-

po de Lisboa por Bulia de 8 de Outubro de ijii.

37 Trocada a fortuna com defgoftos ,
que teve

com ElRey 5 c defavenqas com o feu Cabido, vol*

tou para Avinhaõ; e vendo o Papa que naõ era fá-

cil reílituirfe efte Prelado à fua Igreja, fegundo os

negócios andavaõ embaraqados, fuccedcndo naqucl-

la occafiaô vagar o Bifpado de Cuenca em CaítelU

a velha, o proveo nelle , concorrendo tambcm pa-

ra iíTo a fupplica do Infante D. Affonfo, de quem
D. Eítevaõ era muito parcial. Alli finalmente dei-

xou de viver no anno de 135(5, e fe mandou fcpul-

tar no Convento de Santa Cruz de Coimbra , pa-

ra o qual havia alcançado muitas graqas Pontifícias.

[1] Afltm o trax Vvadinpo no tom. vdos Annacs. cconcordi com
elle Brand. na Monarq. X\v, 18. c.44..

j
porem D. Rodrigo nos Biípos

do Porto pag. z. cap. iç. diz que fora no anno de 1316 [i] Brand.

Mouarq.li?. 19, c. ji. Cunha Biípos de Lisboa p. z. cap. 84.
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XXI.

D. Gonqalo Pereira.

De/de o amo de ipi.

38 T? Ra D. Gonçalo Pereira illuftre afccndente

JlL do inclyco Condeílavel D. Nuno Alvares

Pereira. Criou-fe no Paqo delRey D. Diniz 5 eílu-

dou em Salamanca > foy Deaõ da Sé do Porto j c co-

mo peíloa de brio , politica , e letras o elegeo El-

Rcy para varias negociações na Guria
,
que reíidia

naquelle tempo em Avinhaõ. Lá foy eleito Bifpo

de Évora, que naó feefíeituou; porém o Papajoaõ
XXII. o nomeou Bifpo de Lisboa em ii de Agof-
to de 132.2 , perfuadidp das grandes prendas , que
nelle via.

jp Condecorado em tal dignidade veyo breve-
mente para a fua Igreja, onde no anno de 1324
celebrou hum Synodo , em que fez algumas Conf-
tituiqõcs, que parecerão onerofas aos fubdicos, que
ao depois o meimo Bifpo revogou por fe conformar
com a vontade delRey. No anno de 132,(5 paíTou

para Arcebifpo de Braga, que neceíTitava de Prela-

do de authoridadc para atalhar as defordens
, que

entaõ alli fe commettiaõ , e elle com efFcito emba-
raqou, e lhe poz remédio com muita prudência.

40 Naõ fó deu o Bifpo D. Gonqalo Pereira baf-

tantes provas das fuás letras , e capacidade , mas
também do feu valor , e zelo da pátria na defenfa

deíle Reino, perfeguindo em varias acqões bellico-

fas aos Caftelhanos entaõ noílos adveríarios, e acom-
panhando a ElRcy D. Affonfo IV. na batalha do
Salado , cm que fahio vitoriofo< Foy arbitro de
muitas pazes entre Principes poderofos , e inquie-
cos i até que chcyo de merecimentos , e defempc-
nhando o caracter de bom Prelado , e de Cavalhci-

TomJII. Part.Y,.5du ,ç.iTi.in coP ro»
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ro, finalizou os feus dias no anno de I3f8. Jaz na
Sé de Braga, (i)

xxir,

D. Joaó Affbnfo de Brito.

De/de o anno de 1 3 15.

41 T) Ela transferencia
,
que fez para Braga D.

JT Gonqalo Pereira, foy eleito Bifpo de Lif-

boa D. Joaõ AfFonfo de Brito em 4 de Marqo de
i}2.(5, achando- fc em Avinhaó, fendo Deaò de Évo-
ra. Reftituido a Lisboa , achou no agrado delRey D.
AfFonfo IV. , e do Principe D. Pedro toda a elti-

jnacaõ
, que mereciaô as fuás letras , nobreza , e

procedimento. Efte conceito o fez cfcolhcr para mi-
niftrar as bênçãos matrimoniaes na Sé ao meimo
Principe D. Pedro , e à Senhora D. Conftanca fua

conforte, em cujo luzidiíTimo a6to fez o Bifpo ex-
ceflivos gaftos

, que ElRey depois lhe remunerou
grandiofamentc. Cuidou fempre muito na reforma
do Clero, e acabou em fanta velhice a if de Julho
de 1341.

XXIII.

D. Vafco Martins.

Defde c anno de 1 541.

42 /^ Bifpo D. Vafco foy fobrinho do Bifpo do

V^ Porto D. Giraldo , e em fua cafa teve a

primeira educação , na qual aproveitou tanto, que
veyo a fucceder ao tio na Cadeira Epifcopal ^ e de-

pois de ter governado aquella Diccefe o efpaco de
qua-

[ij CunhanaHiftor.dosArccb. dcBrag. p.i.c.4,;.cno3Bifp.doPor*,

to p. X.C. 18. enosdcLisb. p. i.c. 87. Monarq. Luíir. liy. 19. c. ;i- 3^.

C39. Fr. Raf. dejcfusnaj.p.da Monarq. liv. lo.cap.io.n.f.ajuíía bem
o anno em que eítePrekdo morrco, ehe oque feguimos.
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quatorze annos , paííou para a de Lisboa em 16 de

Agofto de 1341 , por evitar muitas duvidas
,
que

alli tivera com ElRey D. Aftonfo IV. , e com a

Camera. Tanto que tomou poíTe da Prelazia Lisbo-

nenfe , começou logo a viíitar a fua Dieccíe, dan-

do juntamente principio ao livro, que o Cabido def-

ta Cathedral chamava o livro da Roda , e propria-

mente conftava de toda a renda da Sé , cujo livro

depois de muitos annos andar ufurpado , o vieraò

reàituir naõ ha muitos tempos , e íe confervava no
Cartório da Bafílica de Santa Maria. Governou ef-

te Prelado a nofla Igreja pouco mais de deus an-

nos; c fendo chamado pelo Senhor ao defcanqo eter-

no, morreo em o anno de 1344, e íoy fepultado na

Cathedral.

XXIV.

D. Eftevaó Anes.

De/de o anno ^^ 1 344,

43 A Chava-fe D. Eftevaó em Avínhaõ , quan»

jl\, do fabendo fe alli da morte de D. Váf-

co , o Pontifice Clemente Vi. o promovco na Ca-
deira Epifcopal em o fim do anno de 1 344 , e fem
vir nunca ao Reino , de Avinhaô governou cfta

Igreja pelos feus V^igarios geraes o efpaqo de qua-
tro annos , vindo a falecer ou no de i 348,,^ ou no
de 1349. ^^' X

XXV.

D. Theobaldo.

Defde o anno de i 348.

44 /^ Mefmo Pontífice Clemente VI. ekgeo
V^ para Bifpo de Lisboa por morte do ante-

ceíTor a D. Theobaldo Francez de naçaG , o qual,

P ii CQ-



ii6 Mcíppa de Portuga/.

como naquelle tempo havia pefte em Portugal, naõ
fe refolveo vir a eílc Reino , e de Aviíihaó gover-
nou a ilia Igreja por Vigários geraes. Naõ ha no
fcu governo acqaõ memorável. Morreo em z8 de
Mayo de i^fô,

XXVI.
«^iiaoicj

D. Reginaldo.

De/de o anno de i^fó. i

45* ^T' Ambem efte Bifpo foy Francez ; e como
X familiar do Papa Innocencio VI. , fale-

cendo D. Theobaldo , o elegeo o Poncifice Prelado

Lisbonenfe a 20 de Junho de i3f(5, cuja Igreja go-
vernou aufente por feu Vigário geral. Depois o
mefmo Pontífice o mudou para Bifpo de Autun, ou
Auguftodonenfe em Franqa, (i) onde faleceo, dei-

xando todavia nella noíTa Igreja algumas memo-
rias fuás nos Anniverfarios , que eltabeieceo.

XXVII.

D. Lourenqo Rodrigues.

De/de o anno de i^^^.

46 T) Ela mudança ,
que o Bifpo D. Reginaldo

X fez da Igreja de Lisboa para a de Autun
cm Agoílo de 1 3fS, foy logo no anno feguinte pro-

movido nefta Cathedral D. Lourenqo > e tanto que
tomou poíTc^ cuidou primeiro que tudo, como vi-

gilantiííimo Paftor , na reforma do Clero , pára o
que

[i] D. Rodrigo da Cunha nosBifp.dcLisb. part. i.cap.^;. n.4.diz

que í). Reginaldo fora tiaDsfcrido para a Igreja de Avinhaô , fundado

cm huma conje<5lura fua unicamente^ porém nós fundamonos pira di-

zer que fora para Autun
, porque aííim o aflinna Pulgar na Hifloriê

Pídtntm > lib. 3 . cap. 6,
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que publicou Conftituiqóes ,
que todos jurarad , e

as fazia cumprir com todo o rigor. Vifitava todos

os annos peÒbalmente a fua Diecefe com grande
utilidade das fuás ovelhas. Perderão elks muito com
a fua morte, que foy em ip de Junho de 1354.

XXVIII. I

D. Pedro Gomes Barrofo.

Defde o anno de i i6f,

47 T T A varias opiniões fobre a naturalidade

i 1 defte Prelado ; huns o fazem filho de To-
ledo, outros de Cuenca 5 e até no appellido acha-
mos diíFcrenqa , chamando-lhe huns D. Pedro Go*
mes de Albernoz. (i) O certo he, que elle fucce-
deo na dignidade Epifcopal a D. Lourenqo no an-
no de 1 3<5f , e que a mayor parte do feu governo
foy eíhndo em Avinhaõ , donde paíTou para o Bif-

pado de Coimbra, e ultimamente veyo occupar o
de Sevilha , onde falecco no anno de 1 374.

XXIX.

D. Fernando.

Defde o anno de 1 370.

48 T7 Oy D. Fernando immediato fucceíTor de
X/ D. Pedro i e fuppofto fora eleito em Avi-

nhaõ , c de lá governou a mayor parte do tempo a
Igreja Lisbonenfe, conjeéburamos, que ou tirorrera

em Lisboa, ou fe mandara fepultar nefta Cathedral.
Fundamo-nos para affim o dizer j porque quando

o

C I ] D. Man. Caet. de Soiifa no Catai, dos Cardeaes Portugueses , que
ywn no tom./. daCollejaô Académica, pag.71.
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o memorável, c FideliíSmo Rey D. Joâõ V. man-
dou apcrfcit;oar o pavimento da Capella mór da an-

tiga Sé pelos annos de 1743 , bolindo-fe em algu-

mas fepulturas , fe achou era huma campa, que ci-

tava à entrada do arco da parte da Epiftola, inf-

culpida na mefma lapida huma figura de relevo com
habito Epifcopal, e em roda humas letras Góticas

,

que dizia5 : 'Jacet in Domino Reverendus in Chrifto

Pater Dominus Fernandus Epifcopus Ulyxbonenfis : e naó

podia fer outro , fenaó cfte Prelado.

XXX.

D. Vafco ÍI.

Vefde p anno dei^ji.

49 TT Stando D. Vafco cm Avinhaô afligindo ao

XJj Papa Gregório XI. , eílc o fez Bifpo de

Lisboa , cuja Igreja governou fó dous mczes pela

mudança ao Arcebifpado de Braga, a que o meímo
Pontifice o elevou, e lá faleceo em 18 de Novem-
bro de I JTi.

XXXI.

D. Agapito Colona.

Defdt o anno de i}7i.

*
fo T) Ela translaqaS de D. Vafco a Arcebifpo de

JL Braga fez o Papa Gregório XI. clcicaó

para Bifpo de Lisboa a Agapito Colona , Romano
illuílrc, que enta6 era Bifpo de Brexa , Cidade de

Veneza. Governou efte Prelado nove annos a Santa

Igreja de Lisboa , e o mais do tempo aufcnte cm
Avinhaô. Depois renunciando o Bifpado foy eleito

"Cardeal do titulo de Santa Prifca , retendo todavia

o governo delta Cidade até a morte, que foy a 3 de
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Outubro de 1380. Jaz em Roma na Igreja de San^

ta Maria Mayor. (i)

XXXII.

D. Joaô de Aix.

Defde o anno de i}8i,

5*1 T? Oy efte Prelado Francez de Naqaó. O Pa-

J/ pa Urbano VI. o mudou para Arcebifpo
de Aix na Provenqa fua pátria. Governou a noíTa

Diecefe quaíi dous annos, mas fempre aufente, an-

dando neíte tempo as coufas Eccleíiafticas muito
cheyas de perturbaqõcs por via do fcifma » que fi-

nalizou com o Concilio Conftancienfe, ccom aelei-

qaó do Papa Martinho V.

XXXIII.

D. Martinho.

Defde o anno de 1 381.

f2 T? Ra D. Martinho Caftelhano, e natural de
íL Qamora, Prelado de merecimento, e de

virtude, o qual fendo Bifpo de Silves no Algarve,
foy eleito para Arcebifpo de Braga pelo Cabido da-
quella Primacial pela morte de D. Vafco 5 porém
eíta promoção naõ teve eíFeito

,
porque naõ a quiz

approvar o Papa Gregório XI. e o mandou refidir

na fua Igreja de Silves , donde foy nomeado para
eíla de Lisboa por Clemente VII. em oppoíiça5
de Urbano VI., por caufa do fcifma, que entaõ ha-
via na Igreja Catholica. ElRey D. Fernando

, que
fe-.

[i] Ughel.Ital.facr.tom. i.p.457. cSi-^.Ann.Hift.totn* j.p.i^SÍ
Cunha Bifp. deLisboa p. a. c. 103

.
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fcgúioi o partido de Clemente , admittio ao Bifpa
D. Martinho , e por elle lhe mandou dar obediên-

cia a Avinhau com grande appararo , donde vol-

tando para Lisboa mandou limitar as Paroquias do
feu Bifpado.

f 5 Falecendo ElRey D. Fernando , íucccdeo
no anno de 1383 a acclamaqaõl dclRey D. Joaó I.,

Medre entaÕ de Aviís, cm cujo dia houve extraor-

dinários alvoroços neíla Cidade j e porque o Bifpo

D. Martinho , ignorando os motivos daquella im-
provifa alteração, eftando nos paqos da Cathedral,

le fubio à torre para ver o que era, naõ confentin-

do que fe repicaíTem os finos , como o povo que-

ria; eílimuiados, e cegos, entrarão por huma fref-

ta da torre, e delia precipitarão ao Bifpo D. Mar-
tinho tyrannamente, trazendo-o de raftos até a pra-

ça do Rocio , onde eltevc o cadáver alguns dias

Icm lhe darem fcpultura j de cujo furiofo facrilegio

pedirão depois perdaô ao Papa Urbano VI. Acon-
teceo efte horrivel cataftrofe a 6 de Dezembro de

1383. Porém a 11 domefmo mez, c anno, naó ten-

do ainda chegado a noticia a Avinhaõ, onde refi-

dia Clemente VII., efte havia elevado a D. Mar-
tinho à eminência de Cardeal, (i)

XXXIV.

D. Joaõ Anes.

Defde o anno de 1383.

f4 X) AíTando o Bifpo D. Joaõ de Aix para a Tgrc-

JL ja Aquenfe , fita na Provenqa , clegco o
Papa Urbano VI. a D. Joaõ Anes , natural de Tho-
mar , em Bifpo de Lisboa

,
que entaõ éra Cónego

da

[1] Cunha nosBiípos de Lisboa part. i.c 107. Catalogo dos Bifpos'

do Algarve n. a6. Sevcrim Noticias de Portugal difc. 8 Mcmor. dos

Çardeaei Portugueses Ana. Hiílar.tom.3, pag-447< ej-i^.
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da Sc, pesToa de merecida eftimacaó por virtudes,

e letras. Expediraó-fc as Bulias em if de Feverei-

ro de 1 58^ , e logo cm Abril , c Setembro do meí-^

mo anno ordenou duas folemniíllmas Procifsôes cm
accaõ degraqas, pelos dous prodígios ,

que fucce-

deraõ em Lisboa no apertado cerco das tropas Caf-

telhanas, que as noílas Hiftorias referem.

ff Tanto que o Reino teve alguma quietaqaS:

depois da viéloria de Aljubarrota em o anno de i 38(5 ,•

começou o zclofo Prelado com a reforma do Cle-

ro, e augmento das Igrejas, as quaes viíitou com
grande utilidade de todas , recuperando para cilas

muita fazenda, que andava alienada. Tendo cum-
prido onxe annos cm o Paíloral officio com toda a fa-

tisfaqaõ das luas ovelhas, foy exaltado à nova digni-

dade de Arcebifpo de Lisboa, como logo veremos.

MAPPA CHRONO LÓGICO
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Bifpos em tempo de Reys Poríuguezes

Aon.dcChHft.

D Gilberto
D. Álvaro
D. Soeiro I.

D. Soeiro Viegas
D. Payo
D. JoaÕ í.

D. Ayres Vafques
D. Mattheus
D. Eílevaõ Anes
D. Domingosjardo izSp
D. Joaó Martins

Suilhãcs iiP4
D. Eltevaõ TI. i ji i

D. Gonqalo Pereira i 3 12.

1147
1167
IIcSó

iiro

1240

1144
I2f9
1284

Ann

D.Joaõ Affonfo
D. Vafco IVlnrtins

D. Eitcvaó iU.
D. Theobaldo
D. Reginaldo
D. Lourenqo Ro

drigues

D. Pedro Gomes
D. Fernando
D. Vafco II.

D. Agapito
O. Joaõ de Aix
D. Martinho
D. Joaõ Anes

-deChrift,

1316
i34i

M44
Mf4

í3rí>

I56f
1370
I37Í

1371
I38I

1383
I3S3

ARCEBISPOS.
I f^\ Memorável Rcy D. Joaõ I. querendo gra-

V^ tíficar generolamenie aos naturaes delia

Cidade o muito que haviaô cooperado para a fua

exaltação ao throno , naõ íiitisfeito ainda de lhes

dar ampliíTimos privilégios civis , determinou co-

mo Principe religioíiíTimo , e magnânimo , enchei-

los também de honras Eccleíiafticas; por cujo mo-
tivo conttituio a fua Igreja Cathedral fcnhora ilcn-

ta, fcm dependência de outro fuperior mais que da

Sé Apoftolica.

z Era até cfte tempo a Diccefe de Lisboa fuf-

fraganca de Compollella defdc o anno de 1199, cm
que o Arcebifpo de Braga D. Martinho Pires a dei-

xou , c dimittio àquelle Prelado, (i) Para obter

eftc foro Metropolitico , recorrco o zclofo Rcy ao

Papa Bonifácio IX. , c eftc aíTcntindo benigno às

fuás

[ 1] Cuaha HiHor. Eccief. de Braga part. 1. cap. 1 8»
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fuás fupplicas, mandou paíTar a Bulia da nova erec-

qaõ em 10 de de Novembro de 1594, fO aílman-

do-lhe porfuííraganeos os Bifpos de Lamego, Guar-
da, Silves, eEvoraj poíto que eíle, que entaõ era

D. Joaõ Aííbnfo de Brito, logo no anno de 1^96

^

por Breve do mcfmo Pontífice, feeximio da obcdi-

eneia do de Lisboa. Tem havido até agora os leguin-

tes Arcebifpos.

L

D. Joaõ Anes.

Defde o anno de i 394.

3 TTj^ Ra5 taõ relevantes os merecimentos doBif-

IJj po D. Joaó Anes, ( a quem alguns errada-

mente accreicentaõ o appellido de Efcudciro ) co-

mo já nos onze annos antecedentes havia moílrado
na fua Prelazia, que obrigarão aoRey, e ao Pontí-

fice Bonifácio IX. a exaltallo à nova dignidade Ar-
chiepifcopal. Foy continuando no governo deíla

Igreja com felicidade , na5 obftante algumas con-
tradiqóes, que teve com o Bifpo de Évora D. Mar-
tinho fobre a fua iíencaó, e com o do Porto D. Joaó
Eíteves fobre a fundaqaõ da Igreja do Salvador.

4 Serenado tudo , veyo elle a concluir cm paz
os feus dias a 3 de Mayo de 1401 com dezoito an-

nos, c dez mezes de Arcebifpo. Scpultou-fe na Ca-
pella de S. SebaftiaÕ da fua Sé, por fer parente do
Arcebifpo de Braga D. Joaõ Martins de Suiihães,
que a fundara. Eítava a fepultura antigamente col-

locada fobre quatro leões grandes de pedra , aos

Q ii quaes,

[i] Marian. liv. 18 cap. ij. B2.ovio,Mireo,e outros, a quem fej^ue

Cunha nos Bifpos do Porto patt z. c. zj . j os quaes dizem
,
que eíla e/ec-

çaô fora no anno de 1290. Nós no tom.i. part.5 defte Mappa pag.i i.

íeguindo aJofephSoaTCsdaSUva, a pozemos noann.de 1393. O certo

hc,qiie foy no anno feguintc, como fepóde ver na Bulia, que vem no
tom, I . das Provas da Hiftoria Genealógica da Gafa Real , pag. 3Ó4.
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quacs, por embaraçarem muito a Capella, mandou
tirar o Cónego Pedro Lourcnqo de Távora, e tranf-

ferir os oflbs para o tumulo onde agora eílá dentro

da parede.

II.

D. Joaõ Efteves de Azambuja, Cardeal.

De/de o anno dei^ot,

f T7 0y cílc Prelado natural daVilla, que lhe

JO deu o appellido, filho de Affonlo Efteves,

Senhor de Salvaterra, e Repofteiro mór. Antes de
fer Eccleíiaftico militou valerofamente nas guerras,

que ElRey D. Joaõ I. teve com Caílella. (i) De-
pois foy Cónego de Coimbra , e de Évora, Prior

na Igreja de Monqaó no Minho, c da de Alcáçova
cm Santarém. ElRey D. Joaó I. o fez Teu Confc-
Iheiro j e pelo bom conceito ,

que fazia do feu ta-

lento , e capacidade , o mandou a Roma confeguir

do Papa Bonifácio IX. difpenfa para poder cafar,

pois era profeíTo na Ordem equeftre de Aviz.

6 Pelos feus merecimentos o nomeou ElRcy
Bifpo do Porto, onde elle creou de novo a digni-

dade de Arcediago , a quem unio para fempre a

Igreja de S. Thyrfo de Mcincdo. Sagrou o Tem-
plo de NoíTa Senhora da Oliveira em Guimarães,
fendo já Bifpo de Coimbra. Foy duas vezes por
Embaixador a Caftella tratar a negociaqaó das pa-

zes, que fe vieraô a concluir no anno de 1402. Por
cfte tempo foy promovido a Arcebifpo de Lisboa,
logo depois que falecco D. Joaò Anes j e conde-

corado com efta dignidade paíTou à Itália para af-

fiftir ao Concilio
,
que em Pifa fe fez no anno de

140P , a fim de íe ferenar o perniciofo fcifma, que
cntaõ opprimia a Igreja Catholica. Depois paf-

fou

to Chronica dclRey D. Joaô I. ptrt. i.cíp. i6z, cpart, i.cap. 19.
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fou a Jerufalem a vi fitar os Tantos Lugares.

7 Crcfceraõ tanto os merecimentos do Arce-
bifpo D. Joaõ Efteves, cera tanto o rcfpeito, que
fe tinha às fuás letras, c virtudes, que por attencaõ

a cilas no anno de 141 1 lhe conferio o Papa Joaõ
XX III. o Capello de Cardeal com o titulo de S.

Pedro ad Vincula , c de Santa Eudoxia , íícando-

Ihe o Arcebifpado em titulo de Commenda. Para

receber o Capello paíTou a Roma, e de lá acompa-
nhou ao Pontífice até a Cidade de Conílanqa em
Alemanha , onde fe celebrou outro Concilio para

dar a defejada paz à Igreja de Deos, que fe via af-

flióta, c dividida com o governo de três Pontifices.

8 Obfervando entaõ o noíTo Cardeal Arccbif-
po , que as coufas fe cncaminhavaõ a ficar Joaõ
XXIII. fora do Pontificado , fe aufentou trifte de
Conílanca

,
paíTando a Bruges , Cidade de Flan^

des, para dahi fazer caminho para Portugal > porém
adoecendo gravemente , faleceo 323 de Janeiro de
141 f , excedendo na morte a fama que tivera na
vida, porque acabou como fanto , vivendo virtuo-

fo. Seus ofibs foraÕ trasladados ao Morteiro do Sal-

vador defta Cidade, que clle havia edificado, e áo*
tado. (i)

IIL

D. Diogo Alvares.

Defde o anno í/^ 1414.

9 C Endo Graõ Prior de Guimarães, foy D. Dio-

O go elevado a Bifpo de Évora no anno de
140(5 , cm cujo governo fuccedeo aquelle raro cafo

de

[i] Faria eSoiifa noEpitome part*4.c. 6. Severjm Noticias de Por-*

tug. difc.8 Memor. dosCardíacs Portug. Cunha nosBifpos do Porto
part.i.c zj., ena Addiçaô â cfte capitulo, que vem a pag.447, Ann.
Hiftor. tom. I. pag. 143. Faftos daLufitaoia tom. i, pag, 2^0, Alguss
o faiem Bifpo do Algarve, mas uaô confta.
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òc hum excommungado , que refere o Padre Fon-
fcca na Évora glorio/a pag. z8f . Vivendo ainda o Car-
deal Arcebilpo D. Joaõ Ellcves de Azambuja, íoy

D. Diogo eleito em Arcebifpo de I.isboa por Joaõ
XXIII. no anno de 1414. Porém naõ obftante a

nomeaqaô Pontifícia, defcuidando-fe o novo Arce-
bifpo da expediqaõ das Bulias , lhe na5 quiz o Ca-
bido dar poíTe , por cujo motivo padeceo muitas
contradições. E vendo ElR.cy D. Joaõ í. a renitên-

cia , com que o Arcebifpo eftava , clcreveo no an-

no de 1411 ao Cabido da Sé
,
para que lhe naõ obc-

deceíTem , c governaíTem o Árcebifpado no efpiri-

tual, e temporal. Na mefma conformidade efcrc-

vco também o Infante D. Pedro aos Priores , Mi-
niftros, e Guardiães dos Conventos de Lisboa, e a

todos os Grandes do Reino
,

que obcdeccíTem ao

Cabido.
10 Vendo-fe o Arcebifpo neíle aperto , fc va-

leo da authoridade do Pontifice Martinho V., que
chegou a efcrever a ElRey D. Joaõ , e ao infante

D. Duarte feu filho primogénito, para que fizeflcm

defiftir ao Deaõ , e Cabido das duvidas com que lhe

impediaõ aadminiítraqaõ pacifica dafua Igreja. Cu-
ja fupplica fendo pouco attendida delRey , c do
Príncipe, o Arcebifpo fe recolheo a Évora, onde
com defgoílos acabou a vida cm f de Mayo de 1414.

Jaz fem infcripqaõ na clauftra da mefma Sé , e na

Capella , que alli fez erigir o Cónego Fernaõ Af-

fonfo Ciciofo.

IV.

D. Pedra de Noronha.

Defde o anno de 1424.

II TT Râ D. Pedro de Noronha natural do Rei-

!> no das Allurias, filho de D. Affonfo, Con-

de de Gijon , ucto por baftardia dos Reys Henri-
que

l
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que ÍL de Caílella , e de D. Fernando de Portti*-

gal. (i) Vindo a cite Reino , e tendo vinte e três

annos de idade, no de 1419 lhe concedeo Martinho

V. a admíniftraqaó do Biípado de Évora em 11 de

Janeiro a inítancias deiRey D. Joaõ I. j e pela nnor-

ce do Arcebifpo D. Diogo Alvares o elevou o mer-

ino Pontífice a Metropolitano de Lisboa contra a

poítulaqaó, que o Cabido deíla Cathedral fazia pa-

ra a pefroa de D. Fernando, Chantre de Coimbra.

iz Promovido D. Pedro em Arcebifpo no anno

de 1414, tendo naÕ mais que vinte e oito annos de

idade , comeqou a tratarfe com grande pompa , c

luzimento de Príncipe, occupando-fe em exercicios

impróprios ao feu cara&er , e em divertimentos

alheyos da fua paftoral obrigaqaõ , a qual incumbia
à vigilância dos fcus Vigários Geraes

,
que foraõ

Chriílovâó Anes, Affonfo Anes Chantre, ejoaõ de
Elvas Prior de Aveiras. Com cites defcuidos fez

padecer a liberdade Eccleíialtica dos feus fubditos

com as vexações do poder fecular , de que Marti-
nho V. o reprehcndeo , e fe remediou com o Con-
cilio Provincial, que celebrou em Braga o Arcebif-

po D. Fernando a zi de Dezembro de 142(5.

ij No anno de 1418 paíTou o noíTo Arcebifpo
a AragaÕ por Embaixador delRey D. Joa6 I. fo-

bre o negocio do cafamento do Infante D. Duarte
com a Infanta D. Leonor, cuja negociação com-
pletou com beneplácito de todos. (2) Pela morte
delRcy D. Duarte , que deixou por Governadora
do Reino a Rainha D. Leonor fua mulher, a cuja
dctcrminaqaó fe oppozcraõ os Três Eftados do Rei-
no, quiz o Arcebifpo D. Pedro fuítentar o partido
da Rainha viuva com grande tenacidade , fazendo-
fe forte no feu Palácio

, que era junto dos Paqos
do Caftelloj e porque os Vereadores da Cidade fuf-

P^
[i] Gafpar Barreir. no feu Nobiliário. I^onfcca na Évora grorioíi

pag.iSf. n fo6. [2] Zurita lib. 13. cap.4;-. Ruy de Pina Chron. d»
Infante D. Pedro cap, 28. c 34»
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peitarão , que o Arcebifpo fc queria apoderar do
Caílelio pela porta que chamaò do Moniz , a Ca^
mera lhe mandou derrubar certos cubellos , de que
o Arcebifpo tomou grande fentimento , c fe fahio

de Lisboa para Alhandra.

14 Foraó-fe augmentando as turbulências de
maneira, que a Camerada Cidade formtm capitulos

contra o Arcebifpo cheyos de ludíbrios , e os re-

raeteo ao Papa
,
para que o privafle da dignidade.

Vendo-fe o Arcebifpo injuriado, e perfeguido , fe

aufentou para Caftella , e logo o Infante D. Pedro
lhe mandou fcqucílrar as rendas. Neíta aufencia fi-

cou o Cabido governando como em Sé vacante ;

porém trabalhando os apaixonados do Arcebifpo,

para que elle tornaíTe para o Reino, intervindo tam-

bém ni(To a Santidade de Urbano VI., lhe foy con-

cedida licenqa do Infante D. Pedro, entaõ Regen-
te, no anno de 1441.

if Vindo o Arcebifpo outra vez para Lisboa,

erigio no anno de i44f em CoUegiada a Igreja de

Santa Maria da Villa de Ourem j e efta he a ulti-

ma accaó , que fabemos dcíle Prelado, o qual fale-

ceo a 12 de Agofto de i4fi em Lisboa, e ellá fe-

pultado no meyo da Capella do Santiílimo Sacra-

mento da antiga Sc.

V.

D. Luiz Coutinho.

Defde o anno de i^f^.

16 \ /f Uy liberal fe moílrou o Padre António

li' LVJL Carvalho da Coíla para com a Igrejàí

Metropolitana de Lisboa 5 porque no Catalogo dos

fcus Prelados , que expende no tom. }. da Corografia

Portugueza
,

pag. J4f . , numera antes de D. Luiz

Coutinho a D. Vaíco de Menezes ^ e a D. Fernan-

. . do
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do de Caftro , os quaes faõ duvidofos \ porque o
Arcebirpo D. Pedro de Noronha morreo em ii de
Agoílo de i4fÍ5 como coníta da fua infcripcaó fe-

pulchral, e logo em ij de Setembro do mefmo an-

no, coníla que dera Ordens com licenqa do Cabi-
do Sede vacante na Capella de S. Bartholomeu da Sé

o Bifpo de Tagaíle D. Joa5 j e as tornou a dar com
a mefma licenqa em 14 de Junho do anno feguinte,

em que já o Arcebifpo D. Luiz Coutinho era fale-

cido, como ie moílra da Bulia de Nicoláo V., paf-

fada a feu fucceíTor D. Jayme em 30 de Abril de

Hf3-
17 De forte, que o governo de D. Luiz Cou-

tinho naõ podia alargarfe mais que de Setembro de
i4)'2. até o principio de Abril de í4f 3, em que vaÕ
quando muito fete mezes de Prelazia , em cujo li-

mitado efpaco naõ pôde caber o governo de mais

dous Prelados.

18 Foy cm fim D. Luiz Coutinho filho deGon-
qalo Vaz Coutinho , fegundo Marichal do Reino,
Alcaide mor de Trancofo , e de Lamego 5 e de D.
Leonor Gonqalves de Azevedo. Teve primeiramen-
te o Bifpado de Vifeu pelos annos de 1440 5 e fen-

do Embaixador delRey em Roma, fe achou naelei-

qa5 do Anti-Papa Félix IV., e por clle foy creado

Anti-Cardeal no mez de Abril de 1443. Foy tam-
bém Bifpo de Coimbra no anno de 1444, e acom-
panhou até Alemanha a Imperatriz D. Leonor, fi-

lha delRey D. Duarte
,

que fe defpofou com o
Imperador Federico III. Naô confta onde mor-
reo, nem quando.

Tom.III.Part.V^ R VL
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VI.

D. Jayme, Cardeal.

Defde o anno de i4f 3.

19 T? Oy D. Jayme filho do Infante D. Pedro,

J? c neto delRey D. Joaó I. de boa memo-
ria. Sendo de quacorze annos , ficou prizioneiro na

batalha da Alfarrobeira, aonde tinha ido acompa-
nhar a feu pay

,
que alli perdeo infelizmente a vi-

da. Efcapando da prizaó
,

paíTou a Flandes , c foy

bufcar o abrigo defua tia a Infanta D. Ilabel, Con-
deíTa daquelles Eílados , e mulher de Filippe III.

Eíta Senhora o mandou a Roma, fendo entaó Pon-
tífice Nicoláo V., que affeiqoado dasReaes perfei-

ções, que concorriaõ neíle Principe , o fez admi-
niltrador perpetuo da Igreja Lisbonenfe em 30 de

Abril de 14^3 , a qual fe achava vaga por morte de

D. Luiz Coutinho.
IO Naõ conftituío logo o Pontifice a D. Jayme

Arcebifpo
, por naõ ter ainda competente idade,

pois contava fó vinte annos. Todavia defta forte

comeqou a governar por Icus Vigários Geraes : tal

foy Luiz Anes
,
que em feu nome alTillio nas Cor-

tes , que fe celebrarão em Lisboa por ElRcy D.
Affonlo V. pelos annos de i4ff , e I4f6. Subindo
ao Summo Pontificado Calliíto IIL, antepondo os

merecimentos aos annos do noíTo Arcebifpo , logo

na primeira creaçaò deCardcacs, que fez cm 18 de

Setembro de I4f(5, lhe deu o Capello com titulo

de Santa Maria i» Porticu
^
promovendo^o depois ao

de Santo Euflachio.

21 Feito Cardeal confcguio do Papa a Bulia da

Cruzada para cfte Reino , mandando-a no anno de

I4f7 a ElRey D. Aftonfo V. feu primo pelo Bif-

po de Silves D. Fr. Álvaro Paes
,
que fe achava cm

Ro-
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Roma , a quem o Pontífice hi feu Legado , e o
Cardeal feu Governador, ou Conimiííario Gcial no
Arccbifpado de Lisboa.

zt Succedendo no anno feguinte de I4f8 a mor-
te do Papa Caliifto IH., e feguindo-le logo na Ca-
deira Poncificia Pio U. ,

quiz eíte levar avante a

empreza de feu anteceílbr em fazer guerra aos Tur-
cos. Para eíle effcito publicou hum Concilio em
Mantua, para onde partindo de Roma no principio

do anno de i4fp com o Collegio dos Cardeaes, o
noíTb adoecendo em Florença de hum mal

,
que fó

tinha o remédio no perigo da caílidade, quiz antes

D. Jayme perder a vida na flor dos annos , que
manchar o cândido arminho da íua pureza. Elpirou
finalmente a ii de Abril de I4fp com grande fau-

díule de todos. Jaz feu corpo em Florença no Con-
vento de S. Miniato de Religiofos Benediótinos. (i)

VIL

D. AíFonfo Nogueira.

Defde o anno de i4fp.

25 V7 ^3 ^- AíFonfo Nogueira filho de Aífonfo

Hrf Anes Nogueira, Alcaide mór de Lisboa.
Nos feus primeiros annos abraqou a nova Reforma
da Congregação de S. Joaõ Evangeliíla , que iníli-

tuío neile Reino o Venerável Meftre Joaò, e foy
hum dos feus primeiros companheiros. Levado da
devoqaó, e defejo de communicar com os primei-
ros fundadores da Congregaqaó de S. Jorge cm Al-

fa ,
paíTou a Veneza , e de lá trouxe para os de

ortugal a capa azul, continuando a viver aqui taô
exemplarmente

,
que o Papa Nicoláo V. obrigado

R ii da

[i] Zuritaliv. 16.0.3^ Bzovio tom. if.ad an. 1417.11 5*. Boziusde
Sign. Ecclef. lib. 11. lign.48 c. 7 e outros apud Cardof. no Agiolog,
Lufit. tom.i.p. 58/. Nun.Defcr. dcPortug. cap.Sy.p. 134.
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da fua fama o fez Bifpo de Coimbra na mudança de
D. Luiz Coutinho, e por morte do Cardeal D.Jay-
me o transferio Pio II. para Arccbifpo de Lisboa
aos 17 de Setembro de I4fp, como conda da Bul-
ia. (O

24 Padece cquivocaqaõ o Padre António Car-
valho da Coíla na fua Corografia tom. 5. pag. 346.
onde diz, que D. Affonfo Nogueira fora também
Bifpo do Porto, dignidade que naõ occupou. Cor-
rendo o anno de 146J, celebrou Pontifical o noíTo

Arccbifpo , e lanqou a primeira pedra na Cafa nova
de Noífa Senhora da Luz, junto ao Lugar de Car-
nide , com aflTiítencia delRcy D. AfFonfo V., e de
toda a Corte. No anno de 1464, padecendo Lisboa
huma grande epidemia

, por fugir delia fe recolheo

o Arccbifpo D. AíFoníb à Villa de Alanquer> e no
mez de Outubro delle anno quiz a Divina Provi-

dencia
,
que clle falecefle do raefmo mal. Foy tra-

zido feu corpo para a Igreja Paroquial de S. Louren-
ço defta Cidade, onde jaz na Capclla de Santa Vi-
storia como Inftituidor do Morgado dos Noguei-
ras, que hoje poíTue o ExcellentiíTimo Vifconde de
Villa-Nova de Cerveira.

if Outra equivocaqaô encontramos no Bifpo

de Targa D. Fr. Thomc de Paria , o qual naquei-

las fuás famofas Décadas deílc Reino
,

que deixou
manufcritas , e imperfeitas , efcreve na primeira

Decad. liv. p. cap. 2.
,
que ElRey D. Affonfo V.

elegera para Arccbifpo de Lisboa a hum certo Du-
arte, grande Letrado , c ConfeíTor da Rainha D.
Ifabel , o qual exercera admiravelmente eíla digni-

dade j c porque tinha íido cm Pariz companheiro de
Francifco Barbofa, infigne Jurifta, o fizera feu Vi-
gário Geral. (2) Noticia he cita, que naó fe pôde

ve-

[1] Efta Bulia exiftc no Cartono do Senado da Camcra de Lisboa

«oHv. j.dosPrivileg. Apoftol. foi. f f. [z] J^uam tlignitattm mirífica

ixtr4Hh , tirtpamqtie ihi ivd^Um Ktx inírofpkiem humtru ejtis regm
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verificar nem pelos fucceíTos , nem pela chrono-
logia.

VIU.

D. Jorge da Cofta, Cardeal.

Defde o anm de 1454.

2(5 ]VT Afceo D. Jorge da Cofta na Villa de Al-

X^ pedrinha, Bifpado da Guarda, no anno
de 1406 de pays honrados. Teve principio a fua boa
fortuna com a procecqaó da Senhora Infanta D.
Catharina , filha delRey D. Duarte 5 o qual a ro-

gos da mefma Infanta, e perfuadido das fuás diftin-

âas prendas, o nomeou Bifpo de Évora, e por mor-
te de D. Aííonfo Nogueira o fez transferir para

Arcebifpo de Lisboa em 26 de Novembro de 14(54,
fendo Summo Pontífice Paulo II.

27 A primeira acqaÕ executada nefta Metropo-
]i he a ereccaõ da Capella de Noíla Senhora da M-
fumpcaô , e S. Luiz, que mandou fabricar com
grande difpendio no Convento de Santo Eloy para
jazigo da fobredita Infanta. No anno de 146P fojr

por Embaixador a Caftella fobre negócios de cafa-

mentos Régios , que naÕ tiveraõ eíFeiro 5 e no de
1471 acompanhou a ElRey D. AíFonfo V. na jor-

nada , e conquifta de Tangere , e Arzilla , achan-
do-fe fempre infeparavel o noílo Arcebifpo do lado
delRey , o qual fe valeo muito cm todas as luas

cmprezas da prudência do feu confelho.
28 PaíTando ElRey aFranqa, ficou o Arcebif-

po no Reino por primeiro Miniftro , e principal

Confelheiro do Príncipe > e neíle emprego fe naô
defcuidou das obrigações da fua Prelazia , antes poz
cm nova praxe limitar as Paroquias da Cidade , as

quaes

\ondns impofuií» Haiul oblitus Eduardus antiqui fodalítii cum Francifco
Barbo/a enndem pro Pontificalièus muniis Epifcopum Targenfem creari

fecit infiium Coadjutor em, Saô as palavras do Author.
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quacs viíitou todas peíToalmente , c também algu-

mas Villas do Arccbifpado , unindo ao Convento
de S. Bento de Xabregas as igrejas de S. Leonardo
de Atoiíguia, c a de S. Miguel de Cintra.

2p A inftancias delRey D. Affonfo V. lhe con-

cedeo Xifto IV. o Capello de Cardeal em i8 de

Dezembro de 1476 com o titulo dos Santos Pedro,

c Marcellino} e voltando de França ElRcy D. Af-
fonfo por Novembro do anno de 1477, reccbeo D.
Jorge na primeira Oitava do Natal as honras da no-

va dignidade na Igreja do Convento de Santo Eloy,
eftando prefente ElRey, e toda a Corte.

30 Como o Principe D. Joaõ lhe naô era mui-
to affeicoado

,
porque invejava os extraordinários

fâvores
,
que lhe fazia ieu pay , rcfolveo prudente-

mente o Arccbifpo paíTar a Roma , e o Pontifico o

recebeo com fummo agrado , correndo femprc taó

profpcros os tempos ao Cardeal Arccbifpo, que pa-

reciaÕ poucas as dignidades, com que os Summos
Pontifíces Innocencio VIII., Alexandre VI., Pio

III., e Júlio II. o enriquecerão nos vinte e oito an*

lios, que aíTiftio naquella Cúria.

51 Foraõ fcm duvida as honras , e as dignida-

des a que fubio o noíTo Arcebifpo as mayorcs da

Igreja Catholica depois da Suprema ,
para a qual

também teve muitos votos em três cleiqões diffe-

rcntes. Eraó as fuás virtudes, que o elevarão a cf«

tado taõ eminente , (ingulariflimas , até que fazendo'

paufa ao progrcíTo da vida , a terminou cm Roma
em ip de Agoílo de ifo8 com cento e dous annos

de idade. Jaz na Igreja de NoíTa Senhora do Popu-
lo da Ordem dos Eremitas de Santo Agoílinho em
hum nobiliíTimo depoíito. (i)

31 No

[ij Cunha nos Bifpos do Porto part. ». cap.35. Sc

v

ct im <3c Faria nas

Nocic. de Portug. difc. 8. § 1 1 . Duarte Nun. Dcrcripç, de Port. p 1 54.V.

Cardofo Agiolog. Lufit. tom. i. pag. 116. Lima Geogr. Hiftor.tom, 1.

pag. 37a. Frtnc. de Santa Maria Ann. Hiílor. tom, 2. pag. f5-0. Fonfeca

Évora gloriofa D./12.

J
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^t No capitulo ^5 do livro , que efcreveo D.
Francifco Herrera e Maldonado da vida do fervo

de Deos Bernardino de Obrcgon , fe acha a noticia

de outro Arcebifpo de Lisboa chamsdo D. Miguel
de Menezes governando cfta Igreja pelos annos de

14P7 , porém julgamos fer apócrifo 5 porque o Ar-
cebifpo D. Jorge comeqou o feu governo no anno
de 1464, e renunciou no de ifoo em feu irmaõ D.
Martinho da Cofta j quanto mais que naô ha Au^
thor algum , que le lembre de femelhante Prelado.

IX.

D. Martinho da Cofta.

Defde 0. anno de ifoi»

3? A Chando-fe D. Martinho em Roma na com»"

jCx panhia de feu irmaó o Cardeal D. Jorge,
efte por caufa de huma doença grave renunciou
nelle o Arcebifpado de Lisboa em 28 de Junho de

ifoo com faculdade delRey D.Manoel. Pouco de-

pois da nomeaqaó partio D. Martinho para o Rei-
no, e aqui no anno de ifoi bautizou ao Principe

D. Joaõ, que depois foy Rey , e terceiro no no-
me, em a Capella de S. Miguel dos Paqos do Caf-
tello, chamados da Alcaqova.

34 Na fome que todo o Reino padeceo no an-

no de if03, mandou vir efte Prelado muito trigo

de fora por fua conta , e elle por fua própria maó
o repartia já cozido aos pobres, e o mandava dar

pelas cafas das gentes mais neceíTitadas, exercitando
nefta occaííaõ memoráveis a£bos de caridade. Em
18 de Julho de ifop benzeo a Igreja do Real Mof-
teiro da Madre de Deos, a qual hoje ferve de Capi-
tulo dentro da claufura.

3f Contava D. Martinho oitenta e fete annos
de idade

, quando acompanhou até Saboya a Senhora
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Infanta D. Brites
, que fe Çoy defpofar com o Du-

quQ Carlos. Recolhendo-fe a Portugal, adoecco no

mar, c naô podendo continuar a viagem ate Lif-

boa, defembarcou cm Gibraltar, onde faleceo em
28 de Novembro de ifii. Dizem alguns, que de
paixaò , por lhe embaraçar em Roma ElRey D.
Manoel a nominata de Cardeal , que Leaó X. de-

terminava conFerirlhe. De Gibraltar o trasladou Teu

fobrinho Chriftovaõ da Cofta no anno de iff8, e

o fez fepultar na Sc de Lisboa entre os Arcebifpos
D. Fernando, e D. Jorge, (i)

X.

D. AíFonfo, Infante, e Cardeal.

De/de o amo de if^l*

36 TV^I" Afceo em Évora a 2} de Abril de ifop

i.\( o Infante D. AíFonfo, filho terceiro do
Senhor Rey D. Manoel , c da SerenilTima Rainha
D. Maria lua fegunda mulher. Ainda naõ contava

oito annos , quando o Papa Leaõ X. no anno de

ifi6 o admittio ao numero , e Collegio dos Car-
deaes com o titulo de Bifpo Targiuano , Diácono
Cardeal de Santa Luzia : e fuppofto que cftc induU
to foy concedido com a referva de fe lhe naô dar o
barrete , fcnaõ quando o Infante tivcíTe dezoito an-

nos , todavia íenipre foy tratado com a refpeéliva

honra de Cardeal.

37 Por morte do Arcebifpo D. Martinho lhe

Gonccdeo Adriano VI. a adminiftracaó dos frutos

dcfte Arcebifpado, declarando-o já defde entaó por
Arcebifpo , contando elle de idade quatorze annos

fomentei c quando chegou o dia 17 de Setembro
do

[i] Far. Europ. Portug. part.2.p.j'47. Ana.Hiftor.tom.2. p. y5"»#

Lima Qeogrtf.Hiftor, to^l. i. p. $77.
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do anno de ifz^ , efcreveo o Infante ao Cabido de

Lisboa, dizendo-lhe, que eftava provido no Arce-
biípado pelo Papa Adriano VI. a fuppHcas delRey
D. Joaó IIT. feu irmaõ , c que afiim fazia feu Pro-

curador ao Dcaó Fernaõ Gonçalves para tomar a

poíTe. Tanto que entrou em dezoito annos de ida-

de recebeo com toda a pompa em Almeirim o Ca-
peilo de Cardeal aos 27 de Junho de if26, e no de

if^f, aíTiílindo D. Affbnfo em Évora lua ordinária

reítdencia , cuja Igreja, e a de V^iíeu também go-
vernava, partio para Lisboa a tratar da fua fagra-

caô, por lhe haver chegado o Pallio cm it de No-
vembro do dito anno.

38 Cuidou fempre muito eíle Prelado em exer-

cer com obras dignas o officio de bom Paftor. Mui-
tas vezes bautizava por fuás próprias mãos as crian-

ças, e levava o Santiílimo Viatico aos enfermos , e

de melhor vontade aos mais pobres , a quem dei-

xava fufficientes efmolas} e dizia, que cilas obriga-

ções primeiro eraõ fuás, que dos outros Párocos, e

por iíTo devia primeiro que os outros cumprir com
cilas. Nos Domingos, e dias Santos eníinava a Dou-
trina Chriílã às fuás ovelhas com muita aíFabilida-

de, eftabcleccndo taô útil exercicio por todas as

Freguezias da fua Diecefe , c impondo eíla obriga-

qaô aos Párocos > aos quacs em Synodo , que fez

celebrar na Sé em o anno de ifl6 a 2f de Agof-
to , também ordenou tivelTem livros para aíTentar

os nomes das peíloas bautizadas , e dos Padrinhos,
coufa que antes do feu governo fe naô praticava, e
a cujo exemplo o fez eílabclecer cm toda a Igreja
Catholica o fagrado Conciiio Tridentino.

35) Rezando- fe até o feu tempo na Sé, e em to-
do efte z^rcebifpado pelo Breviário da Igreja de Sa-
lisbury de Inglaterra, que havia introduzido o Bif-

po D. Gilberto, élie em feu lugar mandou, que fe

admittiíTe o Romano, de que ufamos. O Pontifice
Paulo IH. approvou cita introducçaó por Bulia

Tom.IlI.Parc.V. S de
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de p de Dezembro de ifjS, dirigida ao Cabido da
Igreja Lisbonenfc. Era nos Pontificaes mageítolo,
e nos Ritos Eccleíiafticos muito verfado, e perito j

e como inclinado ao eltudo das letras, amava, e fa-

vorecia aos homens doutos, e applicados.

40 Sendo o tratamento da fua cafa regido com
grande efplendor, que pouco fe diffcrenqava da Ca-
fa Real , era igualmente modcdiíTmia, e exemplar
toda a fua familia. Teve muitas dignidades ,

porque
foy Adminiílrador dos Bifpados de Vifeu , Évora,
c Guarda j D. Abbade de Alcobaqa , Commenda-
tario do Convento de Santa Cruz de Coimbra, e de

S. Joaõ de Tarouca : teve a Purpura Cardinalícia

com os titulos de Santa Luzia in feptcm foUis ^ de S.

Braz, e de S. Joaf), e S. Paulo. Finalmente cheyo
de honras, merecimentos, c virtudes , mas naõ de
annos, terminou nos trinta e hum de vida aos 21 de

Abril de if40, deixando com eterna faudade huma
feliz, e perpetua memoria. Jaz no Convento de Be-
lém em fepuhura própria, (i)

41 Pertendc oBifpo deTargaD. Fr.Thomé de
Faria na Década i. liv, 9. cap. f. introduzir neíla

Jgreja Metropolitana por Arcebifpo a D. Miguel
da Silva, que depois foy Cardeal, e defnaturalilado

do Reino por ElRey D. Joaô III. ; porém clara-

mente fc moftrafer apócrifo i porque o Cardeal Ar-
cebifpo D. AfFonfo falecco em zi de Abril de if4o,
e o Arcebifpo D. Fernando lhe fuccedeo por elei-

ção do Papa Paulo III. em 19 de Setembro do mef-

mo anno , que faô cinco mczes de intervallo, nos

quaes naõ he vcroíimil, que ElRcy nomeafle dous

Árcebifpos de Lisboa.
XL

[i] Góes Chron.delRcy D. Manoel part. x.c.4.1. Cardof. Agiol. Lu-

fitan. tom. i. p. 666. Fr. Manoel dosSint. Alcob.illuftr. p. 3 31. cg 50.

Scverim de Faria Prompt. Efpirit. p, ji.v. c nas Notic. de Port. difc,8,

$. U. c outros apiid Barbof, na Bibl. Lufic. tom. i. pag. 11.
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XI.

D. Fernando de Vafconcellos e Menezes.

Defde o anno de if4o.

42, T7 Ste venerável Prelado naíceo em Lisboa,

í2j filho fegundo de D. AfiFonfo de Vafcon-

cellos, primeiro Conde de Penella. ProfeíTou o InC-

tituto de Santo Agoílinho no Real Convento de S.

Vicente , donde íq^ Prior , e pela fama dos feus

merecimentos o elevou ElRey D. Manoel a Bifpo

de Lamego
,
que Leaõ X. approvou cm Novem-

bro de ifi^. Como era dotado de maduro confe-

Iho, e prudência , ElRey D. Manoel o confukava
na mayor importância dos negócios , fazendo-o feu

Capellaõ mor, que continuou a exercer no gover-
no delRey D. Joaó HL

43 Morto o SereniOimo Infante Cardeal D. Af-
fonfo, lhe conferio Paulo IIL a dignidade Archie-
pifcopal de Lisboa em i5 de Setembro de if40 , de

que tomou poíTe em 8 de Novembro do mefmo
anno por feu Procurador o Defembargador , e Prior

de Meixedo Diogo Gonçalves. No anno de if45
foy conduzir a Caílella a Princeza D. Maria, filha

delRey D. Joaõ líL, que fe defpofou com o Prin-

cipe D. Filippe, filho do Imperador Carlos V. , na
qual jornada , e funqaõ fez grandes gaftos para em-
tudo fer luzida. Voltando a Lisboa cheyo de hon-
ras, fe oppoz com zelo, a que ElRey D. Joaõ IIL
naõ levaíTe avante a divifaÔ

,
que queria fazer de al-

guns Bifpados, a qual todavia naõ pode embaraçar.

44 Quando ElRey D. Joaó IIL tomou o col-

lar do Tufaõ de ouro na Capella dos Paflos de Al-

meirim em 6 de Junho d^ if4<5, o noíTo Arccbifpo
lhe deu o juramento. No anno feguintc de if47 fez

o livro das rendas 5 ou o Cenfual do Arcebifpado,

S ii obra
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obra de grande utilidade , o qual confiava das ren-

das, que o Arcebifpo tinha: das propriedades, que
pertenciaó ã Mefa Archiepifcopal, e do que fc pa-

gava de foro de cada huma ; das Igrejas do Arce-
bifpado , c o que pagavaõ de vifítacaõ : do que fe

pagava de confirmação de todos os Benefícios, qus
o Arcebifpo confirmava : das Igrejas

,
que ao Ar-

cebifpo pagavaó luótuofa por falecimento dos Rei-
tores, e quanto fe pagava de cada huma : de quem
era a aprefentaqaó, e collaqaó das Igrejas do Arce-
bifpado ; do Regimento do que ie havia pagar na

Chanceliaria, e do Regimento do Efcrivaõ da Ca-
meraj cujo Cenfual vimos, e fe confervava no in-

íigne Cartório da antiga Metropoli de Lisboa
,
que

infelizmente confumio o incêndio de Novembro de

4f Acontecendo em Dezembro de iffi o facri-

legio, que hum herege Inglez commetteo na Ca-
pellaReal, arrebatando das mãos do Sacerdote, que
citava dizendo MiíTa, a Hoftia confagrada, o vigi-

lante Arcebifpo com a dor de lie lamentável cafo

mandou fixar huma Paíloral, em que txhortava aos

Fieis para huma verdadeira penitencia , ordenando
huma ProciíTaõ em defaggravo do SantiíTimo dclde

a Sé até à Igreja de S. Domingos, em que elle foy

defcalqo, c o mais do Clero com exemplar humil-
dade, e compunqaõ.

4(5 Em todas as fuás acqões moílrou bem o ze-

lo da pátria, c oaugmcnto, que defejava à fua Ca-
thedral, onde para mayor culto, c decência dos Di-
vinos OíKcios mandou fazer as cadeiras do coro de-

baixo, c de cima, o Altar mor, as grades de bron-

3ie , c o Altar de S. Vicente : e no anno de iff4
fundou em Snnto António do Tojal a Igreja

, pa-

lácio, e jardim. Teve com o Cardeal D. Henrique
contradições , c defgoítos , de que fe queixou ao

Papa Paulo IV. juílamentei porque foy eíle Pre-

Jado fabio y
generofo , c fingular cortezaõ , affavel

}{

i

pa-
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para os pretendentes , e caritativo para os pobres,

muito douto, e muito verdadeiro, e viíto nas anti-

guidades, e matérias de eítado ; e fuppoíio que os

dous eruditos Barbofas lhe accreícentítõ tambtm o

caraóter de ínquilidor geral , naõ vimos até agora do-

cumento folidoj que verifique nelle eíla dignidade;

e fe a teve , naó chegou a tomar poíTe. Contando em
fim oitenta e três annos de vida, faleceo lantamen-

te em Lisboa aos 7 de Janeiro ác if64 , e foy íc-

puitíido na Capelia mor da Sé. (i)

'

XÍI. \T.

D. Henrique, Cardeal , e Rey. r

Defde o anno de if64.

47 /^Cardeal Infante D. Henrique aííiftia em
V>/ Évora, donde era Arcebifpo quando fa-

leceo ElRey D. Joaõ líí. feu irmaõ 5 e como a

Rainha viuva D Catharina ficou governando o Rei-
no na menoridade delRey D. Sebaíliaó feu neto,
que contava pouco mais de três annos, lhe foy pre-

cifo, para que a Screniflima Rainha podeíTe fuftcr

o pezo do rtgimen Monárquico , deixar a rcíidcn-

cia daquelia Metropoli , e vir afliftir na Corte de
Lisboa.

48 Para efte cffeito renunciou o Arcebifpado
em D. Joaõ de Mello, Bifpo do A]gar;ve, e paífou
para a Metropolitana de Lisboa por Bulia de Pio
IV. peia vacatura de D.. Fernando. Nos annos,
que governou eíta Diecefe, o reconhecerão as fuás

ovelhas fcmpre zcloío Paílor j e como amante das

letras, e feu agmento fundou o Seminário de Santa

Ca-

[i] Barbof. Bibliot.Lufit. tom. 2.pag. 63. efeu irmaõ nos Fâftos da
Lufitan.rom. I. pag. loz. Vide Soufa Hiftor. Geneal tom i, pag. i 27.
Gil Gonçalv. de Ávila Hiftor, deSalam, liv.5.cap.s3. Lima Gcogiaf,
Hiftor.tom. í.pag. 367.
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Catharina, cftabclccendo-lhc rendas para fuafubfif-

tencia cm 30 de Novembro de if6(5.

49 No mefmo anno celebrou naCathedral Igre-

ja o primeiro Concilio Provincial
,

que começou
na Dominga da Sexageíima aos 1 3 das Kalendas de

Março ,
prefidindo de huma parte o Cardeal Ar-

cebirpo com aíTiílencia do Bifpo de Leiria D. Gaf-

par do Caiai , e D. Gafpar Cano Bifpo de S. Tho-
rnc , e D. Jorge de Lemos do Funchal , e D. Joaô
de Portugal Bifpo da Guarda, e D. André de No-
ronha de Portalegre, todos fcus fnífraganeos ; aíHf-

tiraÓ mais D. Pedro, Bifpo de Hiponiaj D. Julião

de Alva , Bifpo de Miranda-, D. Jeronymo Perei-

ra de Salé 5 D. Belchior Belliago de Féz , todos

Bifpos Provinciaes , e muitos Procuradores da Pro-

vinda, Clero, e Religiofos.

fo Da outra parte prefídio ElRey D. Sebaíliaõ

com fua avó a Sercniííima Rainha D. Catharina, e

a ScreniíTirna Princeza D. Maria fua tia, e o Se-

nhor D. Duarte, Condeftavcl do Reino, filho do

Infante D. Duarte, e grande numero de Fidalgos,

c Grandes do Reino, Magiítrado, e Nobreza. Fi-

zeraó-fe as outras fcfsões do Concilio ,
que foraõ

mais cinco, todas no mez de Dezembro do dito an-

no 5 as quaes depois verteo elegantemente na lingua

Latina o erudito André de Rcfende , e fe confcrvaó

na livraria da ExcellentiíTima CondcíTa do Redondo
D. Margarida, efcritas em exccilentes caraóleres.

2 f 1 Foy taô grande o dcfcjo, que eftc Sereniíli-

mo Prelado teve da falvacaõ das almas ,
que man-

dou executar ncíla Diecefc todos os Decretos do

Concilio Trideniino
,

que trataó da reforma dos

coílumes , para cujo fim os fez traduzir em Porni-

gucz , c imprimir. Alcanqou também do V^igario

de Chriílo hum Jubiieo annual para todos os Fieis,

que fe confeflaííem , c commungaíTem nas quatro

fellas principacs do anno, o qual já tinha confegui-

do para a Mctropoli de Braga , e depois alcançou

para a de Évora. f i Di*
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fi Dimitindo finalmente a Prelazia Lisbonenfc

em if<íp5 havendo entregado o governo Ecclefiaíli-

co a D. Jorge de Almeida , e o iMonarquico a El-

Rey D. SebaíHaó com folcmne apparato nos Paqos

da Ribeira , voltou para Évora , onde falecendo a

6 áe Agoilo de If74 o leu Arcebifpo D. Joaõ de
Mello , foy fegunda vez confirmado naquelía Me-
tropolitica dignidade, a qual illuítrou com as mef-
mas exemplares virtudes.

f3 Porém fucccdendo em Africa a deítruiça5

do noffo exercito, e a perda trágica delRey D. Sc-

baíliaó , foy o Cardeal acclamado Rey deíla Mo-
narquia em 28 de Agoíto de 15-78 na Igreja doHof-
pital Real de Lisboa, pela devoção de ter fido nel-

ía confagrado em Arcebifpo de Braga pelo Cardeal
Infante feu irmaÕ na Dominica in Albis de if3p.
Empregado no governo do Reino , como os def-

goítos foraó creícendo , e atribulando os feus mui-
tos annos, veyo a falecer em Almeirim a 30 de Ja-
neiro de ifSo. Jaz fepultado no Convento de Be-
lém, (i)

XIII.

D. Jorge de Almeida.

De/de o anno de ifjo,

5-4 O Leito em Arcebifpo de Lisboa D.Jorge
Íjj de Almeida , filho quinto de D. Lopo de

Almeida, e neto de O. Diogo Fernandes d€ Almei-
da, Prior do Críito 5 e Monteiro mor delRey D.
Joaõ II. pela renuncia, que fizera o Cardeal Infan-
te , tomou pofie defta Igreja no anno de lyyo por
Bulia de Pio V. O povo eílimou geralmente eíle

Prelado pela boa fama, que jú tinha ajj<^uirido a fua
virtude i e para acreditar mais o feu Paítoral officio,

con-

[il vide Barbofa na Eibliot. Lufít, pag.439. tom. a.
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convocou no anno de if74 hum Concilio Diecefa-

no
,
que foy o fegundo , onde cftabeleceo pruden-

tes Conftituiqòes.

5*^ O Papa Gregório XIII. o creou ínquifidor

geral deílc Reino à inílancia do Cardeal D. Hen-
rique j e clle com todo o esforço fe oppoz a ElRcy
D. Sebaítiaõ na fua temerária jornada de Africa j

roas vendo que o naõ podia diíTuadir , recorreo a

Dcos com preces publicas, mandando expor o San-

tiQimo cm todo o Arccbifpado para applacar a ira

de Deos ,
que nnquelles tempos ameaqava o Reino

com as defordens do governo Secular.

y6 Aufencando-fe £lRey para Africa , ficou o

Arcebifpo governando em companiiia de outros qua-

tro FiJídgos ; e com a trifte noticia da perda dcl-

Rey na lamentável batalha de Alcácer , e dc-pois

com a morte do Cardeal Rey D. Henrique , foy

fempre o Arcebifpo D. Jorge em quem fe confcr-

vou firme o zelo da pátria , até fe ver fujeito ao do-

mínio eílranho delRcy Filippe de Callella , o qual

tomando pofie defte Reino, deixou em Lisboa em
feu lugar por Governador no anno de if85 a fcu

fobrinho o Cardeal Alberto, Archiduque de Auf-

tria, com quem tendo o Arcebiípo hum defgoílo

por caula do provimento de huns Benefícios d

Torres- Novas , veyo a falecer em breves di.s a zo

de Marco de ifSf com grande íentimento de todos
j

porque foy elíc hum Prelado de grande authorida-

de, prudcncia, e letras. Jaz na Capclla mór da an-

tiga Sé à maõ efquerda do Arcebifpo D. Marti-

nho, (i)

XIV.

- [i] S:iufa Hiftor.Gsucâl. toic.f.pag.6j'4. UmiGcogRif. Hiftor.

tom. I. pag. 369.



Da Cidade de Lisboa. 145
>•

XIV.

D. Miguel de Caftro.

Defde o anno de if8(5.

fj XT Afcco D. Miguel de Caftro na Cidade de

1 > Évora pelos annos de if 56, e fora5 feus

pays D. Diogo de Caftro chamado o Magro j Mor-
domo mor da Princeza D. Joanna, mulher do Prín-

cipe D. Joaò-, e de D. Leonor de Acaide, filha do
grande Nuno Fernandes de Acaide, Alcaide morde
Alvor , e Senhor de Penacova. Sendo Prior da Igre-

ja de S. Chriftovaô foy prefencado para Bifpo de

Vifeu, de que tomou poíTc no anno de if7p. O
Papa Xifto V. no anno de if86 o promoveo para

Aieebifpo de Lisboa , de que tomou poíle a 2. de

Julho do mefmo anno.

f8 Entregando ElRcy Filippe o governo de

Portugal ao Archiduque Alberto , lhe dèu por ad-

junto ao noílb Arcebifpo , o qual na aufencia que
o dito Archiduque: fez a Flandes 'pelos annos de

ifP3 , ficou continuando o governo Ariftocratico

de Portugal juntamente com os Condes de Porta-

legre, Santa Cruz, Sabugal, e Miguel de Moura,
Elcrivaó da Puridade. Na grande occurrencia de

negócios a que aíTiftia fe naó defcuidòu ó noíFo Ar-
cebifpo das obrigaqóes Paftoraes-, e affim fez fe con-
cIuiíTe a Igreja , e torre de Santo António do To-
jal, e na Sé edificou huma Capella com féis Capcl-
lães perpetues , dotando-lhe preciofos ornamentos*

fp Com zelo da pureza da Religião paíTou a

Valhadolid , onde entaõ refidia a Corte dos Reys
<3é Hefpanha

,
para embaraçar o requerimenco do per-

dão geral, que pretendia agente da nacaõ Hebrea-
No anno de 161 f lhe recahio todo o governo do
Reino com titulo de Vice-Rey, cuia authoridade

,

Tom.lII.Part.V. T con-
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confelho , c virtudes craô fufficientes à cxpcdiqaõ
dos mayores negócios. Com decreto delRey orde-
nou no anno de iói8, que na Sé trouxeíTem fomen-
te os Cónegos capcllo nas murqas, eque foííem for-

radas de carmezim , e as dos meyos Cónegos , e
Quartanarios forradas de negro fem capello.

6o Sendo efte Prelado de vida inculpável
, pa-

rece que a fua nimia bondade , c tolerância dcraõ
azos à grande relaxaqaò , c defenvoltura de fcus do-
mefticos, de que fc originarão baílantcs cfcandalos,

c murmuraqõcs. Falccco com boa opinião em o
primeiro de Julho de lóif , c jaz na fepultura, que
elle mandou fazer a porta principal da Sé com eítc

ííncéro , e humilde epitáfio : D, Miguel de Caftro ,

jírcebifpa que foy de Lisboa , fe mandou enterrar nefte

lugar > pede lhe lancem agua benta , e lhe rezem hum P,

N. e huma Jve Maria, (i)

XV.

D. AfFonfo Furtado de Mendoça.

Defde o anno de 1617.

61 "r\^^í^ AfFonfo Furtado de Mendoqa foy fi-

L/ lho de Jorge Furtado de Mendoqa , dcf-

cendcnte por varonia da Caía do Duque do Infanta-

do , e de D. JMecia Henriques, filha de D. Pedro
deSouía, c neta do primeiro Conde do Prado. De-
pois de varias dignidades, a que o elevarão nefte

Reino osfeus merecimentos, confcguio aMitradef-

ta Metropoli por conceflaõ de Urbano VIII. no an-

uo quarto do feu Pontificado j e a 5 de Mayo de

l6tj tomou poíTe do Arcebifpado.

òi O governo politico defte Reino, a que El-
Rey

[i] Soufa nt Hiftona Genealógica tom. 6. pag. 294 , e no Agiolo-

gio Luíitano tom. 4. <m o primeiro dejnlho.
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Rey Filippe III. o chamou para o exercitar com
o Conde de Bailo D. Diogo de Caftro , e com o

Conde de Portalegre D. Diogo da Silva , lhe op-
primia muito o feu eícrupulo na obrigaqaó, e cui*^

dado que devia applicar ao regimen das fuás ove-

lhas j porém a fua vafta capacidade, e inteireza de
juftiqa no manejo de ambas as expedições, acredi-

tavaô a grande esfera do feu talento.

63 Succedeo em Lisboa em a noite de if para

16 de Janeiro de 1530 o execrando facrilegio de fe

roubar do Sacrário da Paroquial Igreja de Santa

Engracia a Pyxidc com as lagradas Formas j e eíte

deliéto penetrou de forte o fentimento do vigilante

Prelado, que fuppoílo ordenou para delaggravo do
Sacramento muitas , e muito grandes feitas , com
tudo deíla facrilega accaó teve origem a fua morte ,

pois em breve tempo veyo a acabar a vida com hu-

ma geral faudade das fuás ovelhas em 2, de Junho de

i<5}0. Mandou que o fepultaíTem na Capeila mor
da Cathedral junto aos degráos do Presbitério da
parte do Evangelho.

XVI.

D. Joaô Manoel.

Defíie o anno de 16 JJ.

64 T) Ela vacância de D. A fFonfo Furtado de Men-
L doqa foy aíTumpto à Metropolitana deLif-

boa D. Joaô Manoel, illuftriíTimo dcfcendente del-

Rey D. Duarte, e filho de D. Nuno Manoel, fe-

nhor da Cafa da Atalaya •, e de D. Joanna de Átai-
de, filha do primeiro Conde da Caílanheira. Deita
Igreja mandou tomar poíTe a i } de Mayo de 1635
pelo Bifpo de Targa D. Gaípar do Rego

, por fe

achar entaò affiílente em Madrid , aonde fora tra-

tar negócios confideraveis da Religião , que fe ori-

T li gi-
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ginaraõ da grande Junta de vários Prelados do Rei-
no, que ElRey Filippe 11. mandou fazer no Con-
vento de Thomar , fendo naquelle tempo D. João
Manoel Bifpo de Coimbra.

(5f O zelo com que D. Joaõ Manoel folicitava o
remédio para extinguir nelte Reino a gente da na-

qaõ Hebrea ; o efplendor da fua Cafa , e familia }

as acções de fua vida bem compaíTadas , lhe gran-

gearaó taó boa opinião , que ElRey Filippe II. o

nomeou Vice-Rey de Portugal , em cujo governo
entrou a ii de Mayo de 1653 , c a if do dito mez,
que foy dia do Efpirito Santo, foy toda a Relaca5
Metropolitana com feus Officiaes darlhe a obediên-

cia. Neílc aóto o Doutor Mattheus Peixoto Barre-

to, Cónego Prebendado da Sé de Lisboa, Provifor

do Arcebifpado, lhe fez huma falia eloquente.

66 Vinte e três dias logrou a pofie defta digni-

dade Arccbifpal, nos quaes naõ foy vifitar a fua Sé

por caufa da docnqa
, que foy crefcendo de tal ma-

neira, que fendo-lhe levado da Sc com todo o Ca-
bido oSantiíTimo Viatico ao Forte do Palácio Real,
em que eftava, naõ deu lugar a docnqa para lhe fcr

também levada a fanta Unçaõ da mefma Sé, e a re-

cebeo da Paroquia de S. Juliaõ. Falcceo a 4 de Ju-
lho de 1653 às fete horas de tarde. No dia feguin-

te foy levado à fepultura ,
que elcgeo na Capella

mor, que fez à fua cufta no Convento de Jefus def-

ta Cidade. Naõ foy acompanhado do Cabido, af-

lim por ellc o naõ pedir no feu tcftamento , como
Ííor fe efcufarem competências com os Fidalgos Au-
icos, que queriaó levar o efquifc , c com 05 Ca-

pcUáes da Capella Real, que fe pcrfuadiaô compe-
tirlhes o oíBcio da encommendaqaõ , por fcr Vice-
Rcy o Prelado, e falecer em Palácio, (i)

XVII.

[1] Soufa Hiftoria Geaealog. tom. ii. pag. f 39. D, Franc. Manoel

Epanãf. i •.
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XVII.

D. Rodrigo da Cunha.

De/de o anno de 16^6,

67 Tjp Oy D. Rodrigo da Cunha de geraqaS illuf-

Xj trej porque foy íHho de D. Pedro da Cu-
nha , fenhor da Taboa , e Confelheiro de Eííado j

e de D. Maria da Silva , filha de Ruy Pereira da Sil-

va, Alcaide mór de Silves. As grandes virtudes, e

letras grangearaõ a D. Rodrigo os mayores empre-
gos da Republica Eccleíiaílica./^Servio por Inquiíi-

dor no Tribunal do Santo Qííicio de Lisboa oito

annos, e tendo trinta e oito de idade foy nomeado
Biípo de Portalegre. Daqui paílbu à Cadeira Epif-

copal do Porto , e depois de a governar nove an-

nos, foy promovido à Primacial de Braga, da qual

fe transterio à Metropolitana de Lisboa, de que to-

mou poíTe em o primeiro de Mayo de 1636, fazen-

do íua entrada publica defde a Igreja de S. Luiz
nas portas de Santo Antaó até à Sé Cathedral com
a pompa, e apparato que ordena o Ceremonial Ro-
mano.

68 Tantas repetidas promoqões fa5 os melho-
res elogios da grande esfera , e capacidade deftc

Prelado. Todas as Igrejas anhelavaÕ efte Paftor,
em cujo zelo , e piedade fe promettiaô faudaveis

abrigos. Logo que tomou poíTe defta Cathedral
convocou Synodo Diecefano, havendo mais de fef-

fenta annos
, que fe naó fazia , e nelle ordenou Conf-

tituiqóes muito convenientes ao governo do Arce-
bifpado, pelas quaes fe governa ainda hoje o Patri-
arcado.

69 O amor confiante da pátria o fez taõ defín-

JtereíTado, e repugnante às promeíTas dos Miniílros
Caftelhanos

, que na Junta que fe celebrou em Ma-
drid
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drid no anno de 1638 com os Grandes daquclle Rei-
no para fe unir em fua Província o de Portugal,

foy o voto do noflo Arcebifpo nlli convocado o
roais efficaz naoppoíiqaõi originando-fe depois que
de lá voltou no anno feguinte aquelles nobres pcn-
famentos de liberdade

,
que com tanta aólividade

foube influir nos corações dos Fidalgos Portugue-

ses para acclamarem Rey o ScreniíTimo Duque de

Bragança D. Joaó IV.
70 Em toda a parte foy venerado o talento do

Arcebifpo D, Rodrigo. As vigilias dos fcus eltu-

dos, que publicou em vários volumes , faõ ellima-

das pelos fabios. As letras unidas ao exercicio das

virtudes lhe fazem perpetuar a fua memoria. Foy
douto, fobrio, pio , reóto , modeftiíTimo , zelofo

da pátria, efmoler, c fem faufto : morreo pobre no
primeiro de Janeiro de 164J , deixando por legado

as quatro Sés , de que fora Prelado , repartidos os

feus Pontificaes. Jaz fepultado na Bafilica de Santa

Maria à entrada da porta traveíTa chamada vulgar-

mente do ferro, para onde fe trasladarão fuás cinzas

no anno de 1701 por ordem de feu fobrinho D. Pe-

dro Alvares da Cunha, Trinchante mór de Sua Ma-
gcftade. (i)

XVIIÍ.

D. António de Mendoqa.

Define o anno de 1669.

71 A Ntes de D. António de Mendoça
, que

xV era filho do Conde de Vai de Reys, foy

nomeado cm Arcebifpo de Lisboa D. Manoel da
Cunha, CommiíTario da Bulia da Cruzada , Bifpo

de Elvas , e Capellaõ mór delRey D. Joaõ IV.;
mas

[1] Lcitiõ Trat. Aoalit. pag.443. Souf. Hiílor. Gcneal. tom. i. no

Apparat. ottto.Sx.» ctom.ii.pag,8i6. Bartx>í. Bibl.Lufítan.tom.;,

pag.tf4i.
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1

mas como n^5 chegou a tomar poíTc, por falecer a

30 de Novembro de i6f8 , o naõ coUocamos nef-

te Catalogo. Eraõ os merecimentos de D. António

de Mendoqa taó plauíiveis, que fizeraÕ lembrar ao

Soberano as muitas dignidades a que o elevou 5 por-

que foy Miniftro da Mefa da Confciencia , onde
íubio ao gráo de Preíidente. Foy Deputado da Jun-
ta dos Três Eítados, Commiflario da Cruzada, no-

meado Bifpo de Lamego , e Arcebifpo de Braga j

^té que o Príncipe regente D. Pedro , attendendo

ao relevante de feus méritos , o nomeou Arcebifpo

de Lisboa , de cuja Igreja tomou poíTe em 17 de

Outubro de 1669 por Teu Procurador o Doutor Ef-

tevaõ Briofo de Figueiredo.

71 Elevado à Cadeira Metropolitana defta Dic-
ccfe, fe applicou nas vigilias de Paftor ao bem ef-

piritual de fuás ovelhas , obviando a eícandalofa vi-

da de humas, e remediando ancceflidade de outras j

c fobre tudo attendendo às ifenqôcs , e liberdade de

fuás regalias -, fullentando por eíTe refpeito rigoro-

fos litígios com o Capellaó mor D, Luiz de Sou-
fa

,
que lhe veyo a fucceder na dignidade , e de

quem D. António de Mendoqa triunfou com jufti-

qa. Faleceo a 14 de Fevereiro de i6jf , e foy fe-

pultado na lua Cathedral. (i)

XIX.

D. Luiz de Soufa, Cardeal.

Defde o anno de 16j6,

73 T TAvia nafcido D. Luiz de Soufa na Cida-

JLjL de do Porto , filho fegundo dos Condes
de Miranda. PaíTou na fua infância a Madrid com

Aia

[i] Chronica dosConeg.Rcgr.liv.io.cap. 1$. n. ijr» Barbof.Faftos
da Lufitan. tom. i.pag. $^6,
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fua míy a CondcíTa D. Leonor de Mcndoqa , filha

do primeiro Conde de Penaguião , c lá fe criou no
Paqo com a nobre indolc, e exercício de Menino
da Rainha i e vohando para eíle Reino, como a

natureza o dotara de hum génio muito agradável,

entrou a poíTuir a eítimacaó do Principe D. Theo-
doíioj c a infínuaqòes deíie paííou a Roma no an-

no de í6yi , onde fe graduou Doutor Canoniílaj c

depois de ver, e obfcrvar os coílumes de varias gen-

tes da Europa , fe rcftituio ao Reino em l6 de Se-

tembro de i6f6,

74 Como o Papa Alexandre VII. lhe havia fei-

to mercê da Cadeira de Deaõ na Sc do Porto, foy

a exercer a fua dignidade, e juntamente o governo
daquella Relação civil por mercê delRcy D. Af-

fonfo VI. Foy crefcendo a fama dos merecimentos,

e talento de 13 Luiz de Soufa, de que inteirado El-

Rey D. Pedro II. o conílituío feu Capellaõ mor
no anno de lódp, e o Papa Clemente X. o fez Bif-

po de Bona , cm cujo emprego deu baílantes pro-

vas de quanto zelava a fua juriidiqaó, e privilégios.

Por morte de D. António de Mendoqa foy eleito

Arcebilpo de Lisboa , de que tomou poílc a zi de

Janeiro de i6j6.

7f Será memorável na pofteridade o governo
deíle Prelado pelas fuás acções acompanhadas todas

de grande acerto , e cheyas de piedade , c magni-

ficcncia. Cuidou primeiro que tudo na reforma dos

coílumes 5 t intentando abolir as profanas reprcíçu-

taqóes dos theatros , ideou o melhor remédio , aU
canqando do Papa Innocencio XL no anno de 1682
o Jubilco do Lauíperenne para todas as Igrejas de

Lisboa, diitribuido alternativamente pelo circulo

do anno. Com o mefmo zelo da Religião cooperou
muito para a convcrfaO dos Gentios, dando fcmpre
utiliíTimas providencias na Junta dasMiisóes, de que
foy Preíidente.

.

76 Parece que tinha o Ceo deftinado para gloria

da

I
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daTua pia gcncrofídade, que no feu fauílo governo
fe defcobriíTem as veneráveis Relíquias do inclyca

Marcyr S. Vicente até alli occultas áeÇâe o tempo
do Senhor Rey D. Manoel

,
que mandando-as re-

colher em huma caixa de pedra, e colocalla em hu-

ma cafa da Cathedral no vaõ da parede do Altar

do mcfmo Santo, deixarão ficar os artifices^u porta

da dita caía incógnita com pedras femclhantes à mef-

ma parede : e pelo incidente de bolirem neíla para

certa obra no anno de i6pi , fe achou a cafa, e a

caixa das Relíquias 5 e entaó fazendo extrahir o ze-

lofo Prelado com grande jubilo o eílimavel thefou-

10, o collocou em hum preciofo cofre de prata no
anno de 1693 , o qual exiftindo exporto à publica

veneração dos Fieis em huma bem polida Capella,

que mandou fabricar de fíniíTimos mármores , e arii-

ficiofos embutidos junto do Altar mór da raelma Sé
à parte da F.piíloia, devorou tudo infau (lamente o
trágico incêndio de Novembro de ijff.

77 Condecorado ultimamente com a Purpura de

Cardeal pelo Papa Innocencio XII. no anno de

1697, continuou no exercido de obras dignas da
íua grande idéa. Aperfeiçoou o Palácio Archiepif-

copal : reedificou o Templo, e Convento de Santa

Catharina de Ribamar de Religiofos Arrabidos :

edificou no Dominicano Convento da Batalha o
fumptuofo maufoléo para depofíto das cinzas do
Conde íeu pay : erigio na Cartuxa deLávciras hum
novo dormitório , de que naô fe acabou mais que
hum lanqo: eítabelcceo renda para fuílcntaçaô per-

petua de hum Monge no deferto de Buílacoj e Co'

bre tudo confcrvando fempre hum efpecial amor
aos livros, ajuntou a mais copiofa , felcóta, e bera
ornada livraria, que até os feus tempos fc tinha vif-

to, e que os fabios grandemente cclebrao. Mor-
reo finalmente em 4 de Janeiro de 1702 , e jaz na
Capella de NoíTa Senhora da Piedade da Terra fol-

ta, que eílá na clauítra da Bafilica de Santa Maria
Tom.IIl.Part.V. U cm
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em fcpultura raza com a breve infcripqaõ : Sub
tuum prafídinm. (i)

XX,

D. Joaõ de Soufa.

Defde o anno de 1705.

78 A Nobreza do Tangue do Uluílriflímo Dom
XV Jí^aò de Soufa he bem notória , e vene-

rada como dcfccndente da efclarecida familia, e ca-

ía dos Senhores de Gouvca de Riba-Tamega, che-
fes do ramo Real dos Souías Condes do Redondo.
Nafceo eíte venerável Prelado em Lisboa no anno
de 1547 i e educando-fe com a doutrina , e exem-
plo do grande meílrc das virtudes

, que naquclle

tempo florecia D. Diogo de Soufa , Arcebifpo de
Évora, (eu tio, foy dclie hum digno imitador.

79 AíTociado aoCollegio Pontifício deS. Pedro
na Univeríidade de Coimbra, nella fe doutorou nos
fagrados Cânones. Teve o Arcediagado de Santa
Chriílina, dignidade na Primacial de Braga. Sérvio
o Tribunal do Santo Officio em Lisboa alguns an-
nos no lugar de Deputado, c de Sumilhcr de Cor-
tina delRey D. Pedro IL, por cuja ordem lhe foy
offerecido o Priorado mór de Palmclla

,
que naõ

aceitou. Foy nomeado Bifpo de Miranda, que tam-
bém naó admittio. Paflbu na armada

, que foy a

Turim conduzir o Duque de Saboya no anno de
i68i por feu Sumilher de Cortina, donde voltando
ao Reino foy nomeado Bifpo do Porto pela renun-

cia , que daqucllc Bifpado tinha feito D. Fernando
Cor

=^1

o I
[i] Manoel de Soufa Moreira no Theatro GeneaJogijo da Cafa àm

Soufa. Cardoí. Agiol. Lufit. tom. 5. p. aSj. Papcbroch. na Dcdicat. do

tom. f. Aíl. San(flor Bluteau na Dcdicat. da 1. part. das Primic Evang.

Soufa Hiftor.Gcncai. tom. \% pag. f;7. Diogo Barbof. Biblioth Lufit.

tom.j.pag.ii-i. Ignacio Barbof. Faftos daLufitan.tom. i.pag.6i.
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Corrêa de Lacerda j e nelle o confirmou ínnocen-

cio XI. noannode 1Ó84. Daqui foy promovido pa-

ra Arcebifpo de Braga, e ultimamente para a Me-
tropolitana de Lisboa no anno de 1703.

j() Em todas eílas Dicefes obrou accÕes de hum
bom Paftor , tazendo-fe diftinguir entre todas nos

immcnfos acios de caridade, que ufava com os po-

bres de tal fórma
,
que foy chamado o Santo Joaõ

Efmoler do íeu feculo, pois chegou a dar até apro-

pria cama em que pobremente dormia. Contaó-fe
delle prodígios em abono delta, e de outras virtu-

des, as quaes chegando aos ouvidos doSummo Pon-
tífice Innocencio XH. , lhe efcreveo hiima Carta

em fórma de Breve com grandes elogios, onde con-

cluindo lhe rccommenda a pcrfevcranca das virtudes

na imitaqaÕ de íi próprio , dizendo ; liehquum eft ^

ut tuifimilís ejje pergas,

80 Taõ grandes méritos foraó bem perfuaíívos

diante dos SereniíTimos Reys D. Pedro IL, e D.
Joaõ V. para a nomina de Cardeal

,
que naõ teve

efíeiro •, porque primeiro que a Purpura Cardinalí-

cia chegou D. Joaõ deSoufa a veítir a fúnebre mor-
talha em 29 de Setembro de 1710, dia em que fan-

tamente fi\lcceo hum dos mais exemplares Prelados
deita Dicccfe. Jaz no cemitério dos pobres na anti-

ga Cathcdral fem epitáfio, em humilde fepultura

,

como havia determinado, (ij

PATRIARCAS.
I ^^Uerendo o Fideliíllmo Rey D. João V.
V/ promover, e exaltar com ardentillimo ze-

lo o mayor culto de Deos, e o efplendor
da fua Igreja , impetrou do Summo Pontífice Cle-
mente XL a Buliía Áurea, que começa: Infupremo

U ii -^pof'

I.1J Soufa Hiíioria Geucalogic, tom. 12. p?>g 85-0. Fonfeca Évora
gWiofa num. 5-97. Carvalho Corografia Portug. tora, 3 p. 34p. Anno
Hiftorico tom.j.pag. 107,
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jípojlolatus folio , expedida aos 7 de Novembro de

171(5, pela qual fez erigir na Collegial infigne da
Real Capella huma Cathcdral Mecropolituna , e Pa-

triarcal , dividindo para efte effeito a Cidade de

Lisboa , e feu Arcebifpado em duas Mctropolis
com territórios diílinclos , ficando os que pertcn-

ciaÕ à linha diviforia da parte do Nafcente fujci-

tos ao Prelado de Lisboa Oriental , e os que olha-

vaó para o Poente ao Patriarca de Lisboa Occiden-
tal , a quem também unio a dignidade de CapellaS
tnór, e o privilegio de poder andar veftido em ha-

bito purpúreo.
z Feita a divifaõ, nomeou EIRey em primeiro

Patriarca ao Illu^ílriflimo D. Thomás de Almeida
entaõ Bifpo do Porto : e para que a fua jurifdiqao

Metropolitica Patriarcal foíTe omnimoda , tornou a

unir as duas Cidades , e Mctropolis em huma fó

por Bulia do Papa Benediólo XIV. , paíTada a 15

de Dezembro de 1740, e comeqa : Salvatoris noflri ^

abrogando, c extinguindo a antiquiíTima Sé de Lif-

boa Oriental, incorporando, c eílabeleccndo huma
fo Igreja Patriarcal , a quem conflituío por fuffra-

ganeos os Bifpados de Leiria , Lamego , Guarda,
Portalegre , e os Ultramarinos do Funchal , An-
gra, Maranhão, c Graõ Pará.

L

D. Thomás de Almeida , Cardeal.

De/de o anno de ijij,

3 T^ A grande, e illuftrifllma Cafa dos Condes

LJ de Avintes , c Arcos nafcco D. Thomás
de Almeida cm Lisboa aos 1 1 de Setembro de 1670.

Logo nos feus primeiros annos teve para as fcien-

cias huma inclinação taõ dominante , que contri-

buío muito para íe fazer diílin£bo entre os mais

appli-
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applicados feus contemporâneos. Doutorado naUní-
veríidade de Coimbra na faculdade dos fagrados Câ-
nones, tendo alli íido Porcionifta do Real Collegio

de S. Paulo, paíTou para Deputado da InquifiqaÕ de
Lisboa a 21 de Junho de i6pf , e daqui para De-
fcmbargador do Porto

,
qualificando primeiro no

fupremo Tribunal do Defembargo do Paqo a fua

fciencia com o rigorofo exame de jure aperto,

4 Do Porto veyo para a Gafa da Supplicí»qa5

de Lisboa, e nefta Corte , e feus Tribunaes, dcíde

o miniílerio de Pároco da Igreja de S. LourenqOj
em que foy Prior, exerceo as mais honrofas occu-
paqõesj pois foy Procurador da Fazenda, e Eftado
da Rainha, Deputado da Mefa da Confciencia , Juiz
do Fifco Real , Chanceller mor do Reino , Secre-
tario das Mercês, Expediente , e Eílado , Prove-
dor das Obras do Paço , cujos fublimes empregos
cumprio inteiramente com acerto, benevolência, e

zelo.

f Taó fublimes merecimentos fe faziaô dignos
de hum premio também fublime. AíTim foy eleva-

do à dignidade Epifcopal de Lamego por Bulia de
Clemente XL de 6 de Dezembro de 1706 , e na-
quella Diecefe deu bem a conhecer o caraóler de
feu generofo coraqaõ. Deíle paftoral governo paf-

fou para o do Porto em 17 de Outubro de 170P,
onde no anno feguince fez celebrar hum Synodo
Diecefano para o bom regimen dos feus fubditos,
os quaes em todo o tempo que tiveraÕ a felicidade
de o conhecer Paítor , experimentarão juntamente
nelle huma prudente vigilância , e hum amor cari-

tativo de pay.

6 Conhecendo o Fideliílimo Rey D. Joa5 V. as

relevantes prendas de D. Thomás de Almeida , o
elegeo para a nova dignidade de Patriarca de Lif-
boa

, que o Papa Clemente XI. confirmou pela
Conítituiçao Romani Fontificis de 7 de Dezembro de
1716, em virtude da qual mandou elle tomar poí-

fe
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fe em p de Janeiro de 171 7 por feu efpccial Procu-
rador o Ulullriírimo D. Jofcph Dionyfio Carneiro >

c a I j de Fevereiro do mefmo anno fez lua entrada

publica rolcmniifima, c com huma pompa nunca até

alli viítâ de igual efplendor , e luzimento deíde as

porcas deSantjO Antaõ até a Igreja Patriarcal. Conf-

tituido çm taõ alta dignidade , e accumulado de

honras, e mercês , que a generofidade incompará-

vel delRey lhe tributou , deu- principio ao exerci-

cio da fua Prelatura no primeiro de Marco do lo-

bredito anno , indo pelloalmente vifitir a mayor
parte do feu Patriarcado , conferindo no raeímo

tempo o Sacramento da Confirmaqaõ a muitas mil

peíToas, e diítribuindo com maó larga pelos pobres

innumcraveis eímolas.

7 Qiierer numerar as funqôes diffcrentcs, e co-

piofas
,
que exerceo como próprias da fua dignida-

de em todo o progreíTo dos trinta e fcte annos que

a occuppu, feria fazer huma narraqaC immenfamcn-
tc dilatada. Balta dizer, que adminiílrou o Bautil-

mo a muitos SercniíTimos Infantes de Portugal, c

Grandes do Reino : benzeo muitos Templos , íi-

nos, e imagens: conferio todos os gráos das Ordens
a innumcraveis peíTòas, que fe deítmavaõ ao eítado

Eccleíiaítico : fagrou hum numero muito crcfcido

de Bifpos, e Arccbifpos ; fez , c celebrou infinitos

Pontificaes : e finalmente cm toda* as diverfiiTimas

funções ordinárias , e extraordinárias, que incanfa-

velmcnte executou, e a que aíTiítio, fez brilhar fcm-

pre com a fua refpeéliva , mas agradável prelcnca

,

í)um fummo defçmbaraço , intclligencia
,

gravidíi-

dc , e luzimento com geral acclamaçaõ de todos.

Bem fe via, que para cltabelecer taó alta dignidade

fó era próprio o fublime elpirico de hum tal Pre-

lado.

8 Havia ellc já como Patriarca poíTuido as hon-
ras da Purpura Cardinaliciaj porém o Papa Clemen-
te XU. venjcrando muito as grandes virtudes de

D.
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D. Thomás, o aíTociou ao fagrado Collegio , cre-

ando-o Cardeal no Confiftorio de 20 de Dezembro
de 1737 por nomina delRey , que fempre fe lem-
brou de o exaltar a mayores veneraqões. Como era

dotado de hum animo heroicamente generofo , fo-

raõ muitas as occaíiÕcs , em que o manifeftou.

p Tal Foy o magnifico Palácio, e deliciofo Jar-

dim, que fez edificar em o fitio de Sanco Anioniò
do Tojal : os dous chafarizes públicos , e pcrennes

de excellente agua conduzida de longe para aquelle

lugar por aqucduóVos reforqados : a reedificaqaô , e

augmcnto do Palácio, e Quinta Archiepifcopal de

Marviila , com a íbberba , e utiliíílma calqada do
novo caminho pela parte da marinha: a nobilifUma

fonte de agua falutifera encaminhada para a Viila

de Alhandra, até entaÕ deftituida de taó prccifo ele-

mento.

10 Eíla mefma gencrofidade , e grandeza de

anirno feguio na edificaqaõ dos Templos para aug-
mcntar o culto Divino. Difpcndeo groíTiíIimo ca-

bedal no Moíleiro , e fundação da Igreja das Re-
ligiofas Trinas de Campolide : na dos Clérigos da
MifTaõ em Rilhafolles : na erecqaõ da nova Paro-
quia de Santa Ifabcl , à qual para effeito de fe con-
cluir a Igreja deu toda a fua preciofííTima copa de
prata

,
que conliava de mais de mil e quinhentos

marcos de pezo , mandando fabricar para feu ufo

outra de metal mais humilde. Em fim íaõ taó co-
piofos os argumentos de generofídade , clemência,
juílica, religião, caridade, e outras meritórias vir-

tudes, que rcfpiandeciaõ neíte EminentiíTimo Pre-

lado
, que a mefma abundância das fuas^ louváveis

acções nos faz pobre de palavras para as expreíTar

devidamente, Morreo aos 27 de Fevereiro de I7f4
€om toda a firmeza de hum homem Chriltaõ, He-
róe, e jufto. Jaz feu corpo em fepultura raza ao pé
da Capclla mor no meyo do cruzeiro da Igreja de
S. Roque de Lisboa.

IL
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II.

D. Jofeph Manoel, Cardeal.

Defde o amo de I7f4.

I l^T Afceo efte Eminentiflimo Prelado cm Lif-

X^ boa aos 2f de Dezembro de i68(5 , nono

filho de I). Luiz Manoel de Távora, IV. Conde
da Atalaya. Deftinando-íc ávida Ecclefiaftica, foy

Porcioniíta noCollegio Pontifício dcS. Pedro, don-

de veyo para Deaò da infígnc CoUegiada de S. Tho-
mé na Capella Real. A lua grande integridade de

animo o fez lembrar ao FideliíTimo Rey D. Joaó V.
para Deputado da Junta dos Três Eliados •, e com
a erecqaó da Santa Igreja Patriarcal foy Principal

Decano da facrofanta Igreja de Lisboa , e creado

Cardeal pela Santidade deBenedióto XIV. no anno

de 1747.
z Por fallecimento do Emincntiílimo D. Tho-

más de Almeida foy eleito pelo Fidclilfimo Rey D.

Jofeph I. cm fegundo Patriarca aos p de Marco de

17^4, ea 2 de Junho do mcfmo anno mandou to-

mar pofle da fua Igreja pelo Principal D. Joaõ de

Mello com grande acclamaqaõ dos feus fubditos,

efperando todos da reélidaõ da fua juílica huma re-

forma dos coftumes, que a relaxaqaó tem viciado.

} Como o nobre coraqaÕ de taõ egrégio Prela-

do eftava fempre no exercício da paciência chriíhí

€om a tolerância de repetidas molcftias •, ellas lhes

,fubminiílraraó no animo huma grande difpoíicaõ, c

"alento em o geral fracaíTo do terremoto, e incêndio

de Lisboa fuccedido no fegundo anno de feu Ponti-

ficado. Conftantemente foffreo naõ fó os defcom-
modos próprios naquella fubita mina 5 mas íentio

muito mais os trabalhos , o defamparo , e a dcfor-

dem cm que fe vio o rebanho das fuás ovelhas dif-

V* per-
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1

perfas, e attenuadas. Aííim o moílrou na previden-

te detcrminaqaô com que mandou erigir Alçares em
muitas partes do campo , dando tambcm faculdade

a todos os Sacerdotes para exercerem naquelle aper-

to o minillerio de ConfeíTores; porque ao afflióto,

e defanimado povo em occaíiaô taÕ penofa lhes na5
faltaíTe o poííivel conforto efpiritual, já do Sacrifí-

cio da iVliíTa, já da abfolviçaó das culpas. Atenua-
do finalmente das muitas moleílias que padecia que-
rendo bufcarlhcs algum alivio com a mudanqa de
ares, paíTou para o feu palácio da Atalaya, mas lá

o cfperava a morte que elle havia tempo premedita-
va, e preparado com o Santo Viatico, faleceo a p
de Julho de ijfS da huma hora para as duas da tar-

de.

III.

D. Francifco Saldanha, Cardeal.

Defde o anno de i/fp.

I Tr\ o illuftre tronco dos Senhores de AíTequins;,

mJ e Condes da Ponte , nafceo efte Eminen-
tiflimo Prelado em Lisboa a lo de Mayo de 172.3,

filho feptimo de Luiz de Saldanha da Gama , e D.
Anna de Menezes filha dos Condes de Santiago. A
Providencia Divina o dotou de hum génio taõ dó-
cil , e fuave

,
que affcicoando-fe ao exercicio das

letras, e fazendo nella diílindos progreíTos, paíTou

a fer Porcionifta no Collegio Real de Coimbra, on-
de fez os feus ados com efplendor , e applaufo dos
Meftres.

I Na promoção dos Prelados dá Santa Igreja

Patriarcal foy elle hum dos que lembrarão promp-
tamcnte à vigilância do Senhor Rey D. Joaô V.
de cuja dignidade tomou poíTc em if de Janeiro de
1743. ^^ <iual paíTou para a de Principal em zj de
Agoílo de i7ff. E depois no anno feauinte foy

Tom.lII.Part.V, X ele-
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elevado à fublime dignidade Cardinalicia pelo Papa
Benedito XJV.

3 Como agrando capacidade defte Principe Ec»
clcfiaftico faz attcnder na fua peíToa , e virtudes me-
recimentos fuperiores a todos os cargos , o elcgeo
a mefma Santidade de Benedifto XIV. para Vifita-

dor , e Reformador Geral Apoftolico da Religião
da Companhia de Jefus neílcs Reinos de Portugal,

e feus Dominios pela Bulia In fpecula fuprem<e digni^

tatiSy paflada em o primeiro de Abril de ijfS em
Santa Maria Mayor : a cuja incumbência deu exer-

cício em o primeiro de Junho do dito anno na Igre-

ja dcS. Roque com grande benignidade, c prudên-
cia.

4 Naõ fatisfeita a generofídade do FideliíTimg

Rey D. Jofeph I. de honrar a peíToa do Senhor D^
Francifco , lhe confcguio do Papa BenediéVo X I V. a

Bulia de Patriarca 111. de Lisboa, em cuja digni-

dade foy eleito a ij de Julho de I7f8, por morte do
Eminentiflfimo p. Jofeph Manoel. Delia mandou
tomar pofle o novo Prelado a ii de Julho de lyfp
pelo Principal D. Fernando dos Condes de Santia-

go, fazendo- fe a funqaõ com grande acompanha-
fnento da Corte pelas onze horas da manhã : c a f
de Agollo do mefmo anno íc fez na Capella do feu

Palácio da Junqueira a cercmonia da fagracaõ j dan-
do elle vcfpcra da Natividade da Senhora 7 do Se-
tembro feguinte a fua entrada, à qual aíTilliraó as

Pcíloas Reaes, e toda a Corte com pompa, e luzi-

mcnto cfpecial.

f Eu bem quizcra elogiar as grandes virtudes

deite Prelado EmincntiíTimo , mas os cftreitos limi-

;tes a que me cingi , me naõ pcrmittcm incluir o
immenfo no abbrcviado > fó digo que no progreíTo

de fua exemplar vida, que a Deos pedimos feja di-

latada, todas as fuás acqões fublimes o conílituirá5

immorcal na memoria dos bomeos.

MAP-
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MAPPA CHRONOLOGICO
dos Arcebifpos , e Patriarcas de Lisboa.

I D. Joaõ Anes i ^94
z D. Joaó Ellevcs de Azambuja, Cardeal 140^
j D. Diogo Alvares 1414
4 D. Pedro de Noronha 1414
f D. Luiz Coutinho I4f 5

6 D.Jayme, Cardeal i4f}
7 D. AíFonfo Nogueira I4f9
8 D. Jorge da Coíla, Cardeal 1464
p D. Martinho da Cofta ifoi
10 D. AíFonfo, Infante, e Cardeal ifzj
ri D. Fernando de Vafconcellos, e Menezes if4o
11 D. Henrique, Infante, Cardeal, e Rey if54
ij D. Jorge de Almeida ifjo
14 D. Miguel deCaftro if8(S

if D. AíFonfo Furtado de Mendoqa ifi/
1(5 D. Joaõ Manoel i5}5
17 D. Rodrigo da Cunha 1635
18 D. António de Mendoqa 1669
ip D. LuizdeSoufa, Cardeal 1575
2,0 D. Joaõ de Soufa 170}

PATRIARCAS.
I D. Thomás de Almeida, Cardeal 1717
z D. Jofeph Manoel, Cardeal I7f4
3 D. Francifco Saldanha, Cardeal 175-9

§. VI.

Da Capella Real , e Santa Igreja Patriarcal

de Lisboa.

I OEndo fempre os Soberanos Reys Portuguezes

O taô pios, e religiofos, huma das coufas, em
que pozeraõ mayor cuidado, foy no governo, e cr-
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dem át fua Capclla , a qual dcfde o principio do
Reino tivcraó com grande mageftade , culto , e

concerto.

z. O coílumc de ter Capella Real foy introdu-

zido em Hefpanha pelos Reys Suevos
,

( i ) dos

quaes fe lê no Concilio de Lugo, celebrado no an-

no de f5p, reinando ElRey Theodomiro ,
que ti-

nhaó por Capellães mores aos Rifpos de Dumc
junto a Braga , cujas ovelhas , e fubditos eraO fó a

família do Paço, e criados delRey, como bem ad-

verte Fr. Bernardo de Brito contra Garcia de Loya-
'za. (i) Fdziaõ os tacs Bifpos Poniificaes na Capei-

la, que devia fer de grande mageftade, pois entre

os Condes do Paqo era nomeado o Conde dos Sa-

crários
,
que todos entendem fer oThefourciro mór

da Capella Real.

5 Eíte antiqiiiíTimo monumento de Religião, c

pio coftume , deduzido aífim dos Reys Suevos
,

achamos confiantemente imitado, e obfervado pe-

los no íTos Monarcas, pois dcldc o primitivo reina-

do do fanto Rey D. AíFonfo Henriques fe vc cre-

ébo o officio de Capellaò mór na peíToa do Arce-
bifpo de Braga D. Payo Mendes , conforme a doa-

ção do mefmo Rey feita aos 6 das Kalendas de Ju-
nho de 1 146, que exifte no Cartório da Sé daquel-

la Primacial, onde entre outras coufas diz: Infuper

dono tibi , atque concedo in Cúria niea totum illud
,
quod

ad Clericale ojicium pertinet
^
fcilicet , Capellaniam , Scíi-

baniam , £íf catera omnia ,
quée ad Pontifieis curam per-'

tinent , ut in manu tua , in manu fuccejforum tuorum ,

qui me dikíterunt , totum meum confilium comynitío. E
do mefmo tempo confta fer creóla em Capella Real
a Igreja de NoíFa Senhora da Oliveira cm Guima-

rães
5

[1] Turtiireti noliv.CapillaReal de Madtid apud Carafa de Capei-

la Regis utriufqucSiciliarcap. i.n. 7. [a] Monarq. Lulit.part. i.liv.^.'

cap 14. Veja-fe também a Cardofo 00 Agiolog. Luíic. cotp. i, pag.399.

€0 Author doSamuar, Maikn, tom. 7. p. lyi.
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rãcs, (i) c com a própria dignidade enobrecidas a

de Santa Cruz em Coimbra, a de Santa Maria de
Alcaqova em Santarém , c à fua imitaqao as Paro^

quiaes de S. Bartholomeu, e S. Martinho em Lif-

boa, e a Igreja de Noíía Senhora da Efcada junto

a S. Domingos. (2)

4 Continuou efte culto diftinébo até o tempo
delRey D. Diniz, que no anno de i2pp, queren-
do ncíta matéria levar ventagem a feus antecefíb-

res, foy o primeiro que com a Rainha Santa líabel

fua efpofa inítituío dentro do feu Palácio, que era

no Caítello de Lisboa , Capella Real com a invo-

cação de S. Miguel , eltabelecendo-lhe MiíTa per-

petua , e ordenando também fe rezaíTem nella as

Horas Canónicas, fegundo o eftylo Romano, con-
fentindo niíTb o Bifpo da Cathedral de Lisboa, que
entaó era D. JoaÕ Martins de Soalhães j o qual paf-

fados dous annos , no de 1301 juntamente com o
beneplácito do feu Cabido, por gratificar os bene-
fícios, que do dito Rey haviaÕ recebido, fe obri-

gou por huma efcritura publica ^ manter dous Ca-
pellães com feus Moufinhos , ifto hc , Acolytos

,

naó fó na fobredita Capella Real de Lisboa , mas
também na de Torres- Vedras

,
que alii inítituira a

Rainha D. Brites, máy do dito Rey D. Diniz,
como tudo confia de duas certidões

, que vimos

,

extrahidas da Torre do Tombo, c aílinadas pelo feu
Guarda mór Joaó Couceiro de Abreu. (5)

f Governando ElRey D. Duarte, e vendo que
na dita Capella de Lisboa ie naõ cantava como de-
via fer, mandou em 18 de Marqo de 1437, que fe

obfervaíle a inílituiqaó delRey D. Diniz, accref-
centando para qÇ^q effeito o ordenado ao Capellaô
már em duzentas e dez mil livras cada anno, e no-

me-

"TfnZT -vf.f» " i-ta-íriíiv-r

[1] Eftaç. nasAntiguid. dePortug.cap.ij-.num.íí, [2] Souf Hiíl.

GenealdaCafaRcalPoUig. tom.i. [3] Veja-fc também Brandão na
Monarq.Lufit.part.y.liv. 17.cap.48. eliv.i8.cap.^*.^í,b iqí
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meando logo na tal dignidade a AfFonfo Vicente,
criado do Infante D. Henrique fcu irmaõ.

6 Seguio-fe no governo feu filho ElRey D. Af-

fonfo V., que herdando omefmo zelo da Religião,

quiz augmentar o efpkndor da fua Capella, erigin-

do mayor numero de Capellães , e Cantores para

rezarem nella folemnemente as Horas Canónicas j

c fcm embargo , que o Chronifta mór Frey Fran-

cifco Brandão (i) diga que para iílo mandara vir o

fobredito Rey huma copia do Ceremonial , que os

Reys de Inglaterra praticavaÕ na fua Capella, por
onde le regulaíTem os feus Capellães, confta toda-

via do Breve de Eugénio IV., (i) paíTado em Flo-

rença no anno de 1459, que efta graqa fora conce-

dida, para que na Capella Real deíle Reino fe ce-

lebraflem os Officios Divinos fomente pelo rito Ro-
mano,

7 Todo eíle louvável intento íe vio executado

cm tempo delRey D. Joaõ II. , o qual , como diz

Refendc, (3) ordenou no anno de i^9f ^ que hou-

veíTe na ília Capella todos os dias Horas Canónicas

,

applicando-lhe para iíTo rendas , c diftribuiqões co-

mo em Sc Cathedral , e alcanqando do Papa Xiílo

IV. grandes ifenções, e privilégios para os Minif-

tros, que ferviflem, e fe occupaíTem nella.

8 Depois quando o venturofo Rey D. Manoel
mandou edificar no terreiro do Paqo o magnifico

Palácio chamado da Ribeira , mudando-fe do Cal-

tcllo, collocou alli a fua Capella Real , dcdican-

do-a ao Apoftolo S. Thomé, Protector da índia, c

foy o fcu primeiro aíTento no lugar do Tribunal da
Me-

fi] Brand.Monarq Lnfitan. pag. 441. [1] Cum itaque tn duendU

Horis Canonich morem Romãnd Ecclefid in CãftlU tua oh/ervari fptcia-

li dtvothnt dejídtrts.,. Hora* Canónicas per Capellanos , & Cantores tuos

frc ttmpon exifttntes , tucnon Mijfas ^ & OjfcU hupifmodi dicere 1/4-

Itãnt , nec teneantur
^ fi voluerint , ad morem , vel ordhifm alium fuper

bis cbftrvandum. Vide Souf. uotom.j-.das Prov. [3] Refendc Ghro-

nic.cap.f7. ei^o.
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Mefa da Confciencia , onde cfteve até o anno de

ifSi, como conftava da memoria infcripta em ha»

ma lapida embebida na parede por cima do aílemo

do Prefidente ,
que dizia;

D. O. M.
Sub honore D. 7'homa Apojloli

Hic Rex Emmanuel Capellam Regiam

Dicavit 5 £5? translata fuit anno

ifSi.
Locum profanari *vetat Religio.

E he de faber, que o antigo pórtico da dita Capei-

la, que cftava à maÕ efquerda de quem hia para o
terreiro do Paqo por baixo da fala dos Porteiros da

Cana, le acabou de defmanchar em 2 de Abril de

I7fi , abrindo-fe no lugar do feu pavilhão duas ja-

nellas para a nova Secretaria de Eftado dos negó-
cios do Reino. Confeguio ElRey D. Manoel mui-
tos privilégios do Papa Leaó X., com que exaltou

a dignidade deCapellaô mór, os quaes refere Cabe»
do , e D. António Caetano de Soufa. (i)

P ElRey D. Joaó 111., por fcr naturalmente
inclinado às coufas da Igreja , fe efmerou muito
mais na authoridade da fua Capella , enriquecendo-

a

de preciofos ornamentos , e accrcfcentando mayor
copia deMuficos. Obteve também no anno deifii
do Pontifice Adriano V^I. o indulto de fe poder re-

zar nella todos os Sabbados do anno o Officio de
Noífa Senhora , e nas terças feiras o do Archanjo
S. Miguel , naó fendo dias claíTicos , ou duples.
(i)

IO A ordem da liturgia , que por efte tempo
praticavaó os Reys na aíTiftencia da Capella Real,
era efta: Havia huma cortina, dentro da qual cita-

va ElRey aíTentado em cadeira , e detrás delle os

In-

[i] Cabed. dePatron.Regio cap.43. Souf. Hiftor. General, tom x,

das Provas p, 14J. & feq, [i] O meímo Souí. ibid. p. 7/8,
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Infantes em outras cadeiras mais baixas, e hum pou-
co aíFaftadas. Os filhos dos Infantes tinhaõ em lu-

gar de cadeiras almofadas , c fó quando ElRey ou-

via MiíTa em tribuna, fc aíTentavaó em cadeiras ra-

ias com alcatifas pequenas , aífaíUdas hum pouco
dadelRey. Havia mais hum pagem do livro chega-
do à cortina , c íervia de ter as Horas

,
por onde

ElRey rezava.

1 1 Da parte de fora da cortina eftava o aíTcnto

dos Duques, e depois o banco dos Condes j e o dos

Bifpos ficava defronte delRey , e acima da cortina

o aíTento dos Embaixadores. Havia cinco modos de

cortina, e eraõ : Cortina cerrada^ quando ElRey ef-

tava com os Principes 5 Cortina alçada-, quando ef-

tava com a Rainha j Cortina^ quando cílava em al-

gum Coro de Religiofos j Cortina^ quando eftava

cm tribuna j q Cortina
^
quando eftava em janellaj.

iz A' porta da Capella o Arccbifpo, ou Bifpo

hiàis antigo dava agua benta a ElRey , ao Princi-

pe, e Infantes > porém nos Pontificaes, que cahiaõ

cm Domingo, o Bifpo, que fazia o Pontifical, lha

dava na cortina ; e quando naô havia Bifpo na Ca-
pella, fazia cftc officio nos Domingos o Diácono na

cortina, e nasMiflas rezadas oHebdomadario. Na5
fe comeqava a Mifla até ElRey naõ fazer final ao

Deaõ , e elle ( fendo Pontifical ) o fazia ao Bifpo,

e fendo a MiíTa cantada, ao Meftre da Capella , c

nas rezadas ao Thefoureiro mór.

13 Principiada a MiíTa, dizia o Capellaõ mór a

ConfiíTaó, Gloria, e Credo com ElRcy dentro na

cortina; e havendo ElRey de rezar o Otiicio Divi-

no , o fazia coro elle o Capellaõ mór, e em fua au-

fcncia oDeaô. O Evangelho, incenfo, cpaz, que

os Reys tomava5 na cortina , levava o Arccbifpo,

ou Bifpo, que prefidia no banco, acompanhado do

Thefoureiro, c Meftre das Ceremonias, e o Portei-

ro da Capella i c nos Pontificaes, quando naõ havia

Bifpo , o Hebdomario. Os que davaõ agua benta,
in-
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iiacenfo, epaz, faziaõ reverencia aos Reys , c Prín-

cipes fomente , aos quaes em feu lugar incenfavaÔ

três vezes , e elles faziaõ inclinação ao Altar j aos

Infantes porém fe incenfava duas vezes, eílando fo-

ra das cadeiras.

14 Muitas vezes vinbaô fallar a EIRey , eílan-

do na cortina , Religiofos , Fidalgos , e Senhores,
dando para iíTo ordem o Dcaõ ao Porteiro , o qual
tinha cuidado de haver íilencio na Capella , e dava
os lugares aos Bifpos, e Condes j e quando Elíley
ouvia Mifla em alguma Tribuna, Camera, ou Co-
ro , eítava fempre à porta. Tudo que era da juriP»

diqaó da Capella defpachava EIRey com o Capel-
laõ mór, Deaó, e Efmoler.
. if Nas quatro Pafcoas do anno , c nas Miflas

•ápvas dos feus Capellâes hiaõ os Reys à oíFerta,

fahindo.fóra da cortina , acompanhados dos Infan-
tes, eScnhores, levando EIRey aRainha à maô di-
reita até o Altar, onde o feu Efmoler eftava de joe-
ihos com a oíFerta junto do Subdiacono, que tinha
o prato nas mãos para a receber. Aqui fobre huma
alcatifa grande tinhaó o Repoftciro mór delRey, e
o Vedor da Rainha cada hum fua almofada na maõ,
a qual punhaõ aos Reys, e de joelhos offcrtava pri-
meiro a Rainha, dando-lhe EIRey nifto o primei-
ro lugar, e depois EIRey, lanqando-lhe o Efmoler
a oíFerta no prato , e com iílo fe tornavaõ os Reys
com a mefma ordem , fazendo* lhes os Fidalgos , c
Grandes fuás cortczias, que fó neftes dias fe permit-
tia 5 porque aos Reys de Portugal-ninguem fazia
mezura

, fenaõ os Senhores
, que elles mandavaõ

cubrir.

16 Quando EIRey cílava em parte , que naõ
bia àoíícrta, mandava' por íi ao feu Efmoler i porém
no dia de Reys offerecia fempre EIRey com a fua
própria maô a ofFcrta, para o que fahia da cortina,

^ pofto de joelhos diante do Bifpo fobre a almofa-
da, (que já tinha poíto na alcatifa o Repofteiro

Tom.lILPart.Vo
. Y mor)
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mòr ) tomava o Efmolcr da maCi do Efcrivaõ da
Eímolaria huma falva grande , em que hiaô trinta

cruzados de ouro , e huma quantidade de inccnfo,

•e myrrha , c a aprelcntava a ElRey , o qual toma-
va com fuás mãos cada coufa deftas , e a offerecia

no prato
, que tinha o Subdiacono. A cinza , e a

palma de dia de Ramos dava a ElRey o Bifpo, que
a benzia j e a vela de NoíTa Senhora das Candeas,
€ da Pafcoa tomava dentro da cortina da maó do
Mordomo raór, que lhe dava o Bifpo Capcllaõ mór.

17 Os três dias , que o Santiílimo Sacramento
cftava defencerrado até dia de Pafcoa , dorraia5 os

Reys defte Reino junto ao Altar fem fe defpirem , e
jejuavaõ eftes três dias a paõ , e agua j e na manhã
de Pafcoa mandavaô fazer huma folemne ProciíTaó,

cm que hiaõ os Reys, Principes , c Infantes com
•todas as Damas, e Cortezãos ,

precedendo adiante

os Porteiros das raaíTas , e todo o género de inítra-

mentos muficos, que na Corte havia. Acompanha-
vaõ a ElRey ncfta ProciíTaó o Mordomo mór ,

Porteiro mor, Vedor da Cafa, e Meftre-Sala com
os Cavalleiros do habito de Chrifto. Ordinariamen-
te levava ElRey huma das varas do Pallio, e as ou-
tras os Commendadores mnis antigos > porém ElRey
D. Sebaíliaõ ufou cm lugar delles dos Condes , e

Coníelheiros de Eftado , c elle hia fcmpre vcílido

com o feu habito branco de Cavallciro.

18 Quando eíla ProciíTaó paíTava pelo terreiro

do Paço, fe chegavas bem à terra as mais dasnáos,

e navios, que naquclla paragem ellavaó, c difpara-

vaõ toda a artilharia , e muitas invenqões de fogo

feftivo. A todos os Fidalgos , que hiaõ na Procif-

faõ, mandava ElRey duas velas , e ao povo le re-

partiaõ em numero de fete, ou oito mil. Chegan-
do à fala grande , fe recolhiaó ElRey , Rainha , c

Infantes a commungar cm feus Oratórios. ElRcy
ouvindo Miíla rezada de fcu ConfcíTor, commun-
gava da fua maó : tinhaó-lhc a toalha dous Bifpos,

c
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e dous Capellães Fidalgos duas tochas. Depois da

Communhaô fe recolhia algum efpaco , e logo fe

retirava á fua Camera , donde tornava, a feu tempo
para ouvir a MiíTa do dia com a Rainha , Princi-

pe, e Infantes, Damas, e mais Corte, veftidos to-

dos de fefta.

ip Dia do Corpo de Deos hia ElRey à Sé acom-
panhar a ProciíTaõ. Sahia do Paço com a Rainha,
Infantes, Damas , e toda a mais Corte, levando o

Mordomo mor, e Porteiro mor fuás canas ao hom-
bro, eo Copeiro mor o eftoque. Os outros Portei-

ro^ hiaõ com maíTas de prata , os Reys de Armas
com as opas ricas, e o Aprefentador das Tavoas da

Rainha com elJas ao horabro. ApeavaÕ-fe todos n%

Sé, onde ouviaõ Miíía cantada por huma Dignida-

de da Igreja , mas officiada pela Capella. Depois
fe ordenava a ProciíTaõ, e por concerto, que fez o

Arcebifpo D. Fernando de Vafconcellos e Mene-
zes , que também era Capeliaô mór , hum anno le-

vava o Cabido a raaó direita , e o outro a Capella

Real. ElRey hia detraz dos Commcndadores da

Ordem de Chrifto , poílo no meyo , c o Commen-
dador mór da parte direita, (i ) Nos últimos annos
dclRey D. Joaõ , porque naó podia tornar com a

ProciíTaõ à Sé, ordenou que fe desfízeíTe em S. Do-
mingos, ficando o Senhor encerrado no Sacrário da
Capella mór , e daqui teve principio eíle coílumc,
que durou muitos tempos depois.

29 Entrando neíle Reino os poderofiílimos Reys
de Caítella , naõ confentiraô todavia, que fe dimi-

Y ii nuiíTc

[i] Tirámos a memoria defta Liturgia de alguns manufcritos, que
vimos do infigneChantre de Évora ManqclSev.erim de Faria, dosquacs
também teve noticia o cruditiíTimo , e Excellcntifirimo Principal D.
Francifco de Alrreidi, pois faz menç ô deíla Concordata nas Notas ao
primeiro tomo do CodexTitulor. S.L E pap. 5-9. Vcja-íe também a

Relação da folemniíTima ProciíTaõ, que fe fez em Lisboa no anno de
15-88 no recebimento das Reliq^nias, que fe collocaraô na Igreja de

S. Roque, pag. n.



1 7 2 McJppa de PôrtugaL

nuiíTe o decoro , c cfplendor da Capclla Real , an-
tes fabendo Filippe II., que naõ havia nella eíhtu-

tos fobrc a fórma do feu governo, miniftrando-fc

fomente as coufas por tradiqaò , e coftume, man-
dou fazer novo Regimento em z de Janeiro de i f9^ y

fendo Capellaõ mór D. Jorge de Ataide.

21 Confiava elle de vinte capiculos , dos quacs

daremos hum breviíTimo cxtracSbo
,
por fer eltc o

primeiro Regimento da Capella Real , de que te-

mos memoria. No primeiro trata do Capellaõ mor,
fuás qualidades, obrigaqões , e regalias. No fegun-

do do Dcaõ
,
que deve fucceder cm Capellaó mór.

No terceiro do Bifpo dos Pontifícaes , que naõ te-

nha obrigação Paftoral
, para eftar liberto , e fazer

os Pontifícaes na Capella. No quarto dos Pregado-
res. No quinto do Auditor do Capellaõ mór, e Juiz
ordinário dos Capellães, e mais Miniftros da Capcl-
la. No fexto do Thefoureiro da Capella , o qual

diz , que fera Capellaõ de authoridade , e terá a*

chaves do Sacrário, e do theíouro.

zz No fetimo trata do numero dos Capellães

,

c ordena que além do Capellaó mór, Deaõ, eThc-»
foureiro haja trinta Capellães, vinte e féis para re-

zarem no Coro, c os quatro para confcíTarem : aqui

manda também que todos tragaõ lobas, c fobrepel-

lizes , falvo os que forem Freires das Ordens de

Chrifto , e S. Bento de Aviz
,
que traraõ mantos

brancos de feu habito íobrc as lobas } e os Freires

do habito de Santiago naõ traraõ mantos, fcnaõ fo-

brcpcUizes , conforme a fua Regra, c todos junta-

mente rezaráõ na Capelk as Horas Canónicas Ro-
manas.

1} No oitavo trata do provimento dos Capel-

lães , que quer fcjaõ todos filhados. No nono do
A^Iellre das Ccremonias , que ordena fejaó dous ef-

colhidos de entre os ónpellães. No decimo dos

Cantores, Tangeiorcs , e Porteiros. Diz que haja

hum Meítre de Capella, c vinte c quatro Cantores,
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fcis década voz, dous baixões, e hum-a corneta, es

quaes Cantores feraõ também filhados; que haja

dous Tangedores deorgaÔ, quatro Porteiros da Ca-
pella, c que nenhum deites Miniftros poderáó en-

trar neila, nem ir nas Procifsões com efpadas, netn

com fombreiros, nem capas de capello, fenaõ com
manteos , ou farregoilos compridos

, que pelo me-
nos paíTcm de meya perna 5 com barretes, carapu-
ças, ou gorras.

24 Trata no capitulo undécimo dos Moqos da
Capella, e ordena que haja dezoito, de bom nafci-

mento, vida, e cottumes: que tragaõ roupas com-
pridas, que pelo menos lhe dem quatro dedos abai-

xo dos joelhos, ena Capella tragaÕ lobas com man-
gas até os pés, e os que a tiverem , a traraõ tozada
por todas as partes 5 e tanto que algum delles ca-

iar , fera logo rifcado , e paflará a outro íoro. No
duodécimo falia dos Moqos da Eftante , e diz que
haja quatro. No decimo terceiro trata do Varredor
da Capella. No decimo quarto da diftribuiqaó : alli

fe vé que o gaílo todo da Capella naquelle tempo
montava em hum conto quinhentos fetenta e dous
mil quatrocentos oitenta e dous reis, o qual por pa-
recer pouco a ElRey , o accrefcentou , e dotou em
dous contos déreis.

2f No capitulo decimo quinto mt^'da eleiqaõ

dos Officiaes da diftribuiqaÕ. No decimo fexto tra-

ta das oífertas, e diz como em dia de Reys dava o
Efmoler mor doze mil reis, e cinco arráteis de in-

cenfo, e hum demyrrhaj e em dia, que rJgum Ca-
pellaó dizia Miíla nova, lhe dava o mefmo Efmo-
ler féis mil reis para elle, e mais vinte e quatro mil
reis para repartir pelos outros Capellâes : que em
dia da adoraqaõ da Cruz cm Sexta feira fanta dava
o dito Efmoler doze mil reis 5 ç nos dias do nafci-

mcnto dos Reys , Rainha , e Principes dava tantos
cruzados, quantos eraõ os annos de fuás idades.

ZíS No decimo fecimo expõem os ordenados >

que
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que percebiaõ cada anno os Miniílros da CapcllaJ
com a diíiribuiqaõ ícguince 5 advertindo , que o
Meílrc da Capclla além do Teu ordenado tinha cin-

co moyos de trigo, e todos os mais Miniílros,

quando eílavaó doentes , tinhaõ Medico , Cirur-
gião , e Botica, fcguiido neíte mefmo capitulo taz

cxprefla menqaõ o Regimento.

I
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28 Nâ5 foy menor a eftimacaó, e cuidado no
augmento da Capella Real, que teve EIRey D.Fi-
lippe III., pois conhecendo a autlioridade dos Ca-
pellâes Régios , mandou ao Arcebifpo D. Miguel
de Caftro

,
que entaõ o era deita Cidade , e hum

dos cinco Governadores deíle Reino , que foííe fa*

2er o Pontifical nas Exéquias delRey Fiiippe 11.,

e que naÕ levaíTe as Dignidades da Sé para lhe aflif-

tirem, por quanto era ícrvido que os Captllâes da
fua Real Capella o fizeíTem. fi)

ip Depois no anno de 1610 fe renovou com gran-
de magnificência a mefma Capella , e o feu pateo
pordirccqaó do Marquez deCaftello Rodrigo, fen-

do V^icc-Rey deíle Reino , á cufta dos quatrocentos
mil cruzados, que a Cidade de Lisboa promettera a
EIRey D. Fiiippe III. E no anno de i(5ip, tendo
o Marquez de Alanquer , Vice-Rey de Portugal*,

certeza de que o dito Rey Fiiippe ÍII. vinha a eíta

Cidade, mandou logo, entre outras muitas coufas,

concertar os Paços de Lisboa 5 e porque a Capella
Real ficava em baixo , e dava grande defcoramodo
a EIRey, a fez edificar de novo no andar de cima,
(1) poílo que incomparavelmente muito mais enno-
brecida , e augmentada pelo Fideliflimo Rey D.
Joaõ V.

^
\

50 Com a feliz Acciamacaõ do Senhor Rey D.
Joaõ IV. adquirio a Capella Real novo luílre, e adi-

antamento. Foy fempre nos Sereniffimos Duques de
Braganqa muito diftinófca a fobrcnatural fympathia
para as coufas Ecclefíaílicas , c eíle Principe

, que
nos foberbos Palácios de Villa-Vicofa tinha fubido
a huma alta reputação o efplendor da fua Capella,

illuf.

[il Confta de huma Carta , ou Avifo regiílado na Secretaria de Ef*

tado Anno de ifpp [i j Afíim confta da Hiftoria annual dePortugal
ra.f. de Manoel Severim deFaria.O Aiithordo Santuário Ma» ian, tom.i.
pag. 197. diz, que depois da Arclamaçaô dclRcy D, Joaô IV. eílivera

a Capella Real na Sala doaTwtJefcoí, cm quanto fe naô fabricava a not
va CapclU.
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illuílrando-a com ampliffimos privilégios, e graqas

Poatificias , (i) continuou a mefma magnificcncii

nade Lisboa, difpondo nova ordem de liturgia pa-

ra os dias, c fcftas íolcmnes , em que aíTiítia publi-

camente aos divinos Officios com pompa Regia na

fórma fcguiiue. (2.)

31 Tanto que o Capellaõ mór dava recado em
como tudo eftava prompco para ElRey poder ir,

íahia Sua Mageílade do feu apofcnto acompanhado
dos Titulos , Oíiiciaes da Gafa , c mais Fidalgos,

<}ue alli fe achavaõ, eeraõ avifados antecedentemen-

te pelo Porteiro mór. Os Titulos hiaô da parte di-

reita, e efquerda por fuás precedências diftancia ác

três, ou quatro paflos diante dclRcy, e diante del-

le o Mordomo mór com a lua infignia na maõ, que
ainda naÕ fendo Titulo , hia ncíte lugar, excepto

fe acompanhava5 Infantes, diinre dos quaes paílava

o Mordomo mór. Depois dos Titulos hiaó os três

Officiaes da Cana, Porteiro morno meyo, o Vea-
dor da banda direita , e o Meílre-Sala da efquerda j

e havendo dous Veadores , o que naó era de femana
hia também da parte direita , mas no meyo com o
Porteiro mór. Os demais Officiaes da Gafa, e Mo-
qos Fidalgos hiao diante de lies fem precedência , c

mais adiante os outros Fidalgos , que alli fe acha-

vaõ. Os Officiaes da Gafa eraõ Mordomo mór, Por-

teiro mór, Camareiro mór, Ellribciro mór, Guar-
da mór, Repoíleiro mór, Copeiro rrvór , Veador,
Meítre-Sala , Trinchantes , Capitães da Guarda,
Capellaó mór , Sumilhercs da Cortina , Apofenra-

dor mór, Monteiro mór, Armador mór, Efmoler
mór.

31 Dctraz de Sua Mageílade hiaõ os Cardeaes,
c depois delles os Embaixadores, e logo os Arcc-
bifpos, eBifpos, c Gapcllaó mór comelles, fe era

flifpo> enaó o fendo, hia com os mefmos Officiaes

da

£1] Refere Soufiaotom.4.d« Pro?, pag.7j3. [1] Ibidem.
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Á3i Cafaj advertindo , que fe ElRey levava cauda,
lhe hia pegando nella defcuberto o Camareiro mór
Kiais junto à PeíToa. Nefta forma baixava Sua Ma-
gtftade à Capellaj e à porta, que ellava no fim da
efcada, que deícia da galaria da banda de fóra ,

por
huma, e outra parte eítavaÕ as guardas em duas alas

governadas por feus Capitães , e Tenentes. O Cor-
regedor do Crime da Corte, c Cafa hia diante de
todos, levando comíígo o Meirinho da Corte.

33 Antes delRey chegar à porta da Capella, o
Arcebifpo, ou Bifpo mais antigo, que alli fe acha-

va, Te adiantava para dar agua benta a Sua Magef-
tade, enaó havendo Bifpo, ofazia o Capcllaõ mór,
ainda que naõ foíTe Bifpo. Tanto que ElRey entra-

va na cortina, lhe chegava o Repoíleiro mór a ca-

deira , ou almofada , e o mefmo fazia aos Infantes

filhos legítimos delRey, c na auíencia do Repoílei-
r^ mór tocava ao Veador da Cafa efta ccremoniaj
e logo que Sua Magellade fe aíTentava , fahiaõ to-

dos, que o acompanharão , para os feus lugares.

34 Os Cardeaes tinhaõ feus lugares da parte do
Evangelho mais chegados ao Altar em cadeiras de
efpaldas , e logo abaixo em banco cuberto de rás

os Arcebifpos , e Bifpos por fuás antiguidades , co-
meçando a precedência do Altar, O Capellaó mór,
fendo Biipo, fe fentava em huma cadeira raza, que
citava da cortina para cima , entre ellas, e os de-
gráos

, que fubiaõ para a parte do Evangelho j c

quando Sua Mageftade naô hia à Capella , fe fen-

tava no banco dos Biipos, piecedendo a todos, ain-

da que toíTe mais moderno , por Diecefano da Cafa
Realj e naõ fendo Biípo , eltava em pé abaixo da
cortina com os Sumilhercs, nem fazia tunçaô algu-
ma na Capella fem fobrepelliz.

3f Os Embaixadores fe aíTcntavaó da grade pa-
i2i dentro em cadeiras razas de veludo com almofa-
das do mefmo defronte da cortina delRey , alguma
coufa mais para baixo, e diante de cada hum fe pu-

Tom.llI.Part.V. Z nha

/
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nha hum banquinho cuberto com hum panno de
veludo. Os Duques da mcTma grade para dentro

junto à cortina dclRey cm cadeiras razas de veludo
com fuás almofadas do meímo, e huma alcatifa de-

baixo das cadeiras naõ muito larga, em que punhaô
os joelhos. Da grade para fora em primeiro lugar-

fe punha oaíTento do Mordomo mor, ainda que na6
foííe Titulo

,
por preeminência do officio , fendo

que entaô era a cadeira raza de couro preto. De-
pois delle fe fcguiaõ osaílentos dos Marquezes, que
eraõ cadeiras razas de veludo com almofadas do
mefmo, c logo abaixo o dos Condes, que era hum
banco cuberto com efpaldeira de rás.

^5 O Sumilher da femana íe punha ao canto da

cortina da banda debaixo, costrcs Officiaes da Ca-
na, Porteiro mór, Veador, e Meftre Sala em pú
com fuás infígnias da grade para dentro em fileira

defronte da cortina delRey , alguma coufa por ci-

ma do lugar dos Embaixadores. Dentro da cortina

jc aíTentava Sua Mageíladc em cadeira de efpaldas,

e logo abaixo o Principe , e os Infantes cm cadei-

ras iguaes, e em igual fileira j e os filhos dos Infan-

tes mais abaixo em almofadas, duas a cada hum em
lugar de cadeiras. O abrir da cortina tocava ao Su-
milher da iemana.

37 Depois deElRcy eftar na cortina, hia logo

oCapcllaõ mór vío j^fperges ^ no dia, que fe devia fa-

zer : e fazendo primeiro íba inclinaqaõ a ElRey,
lhe deitava agua benta, e do mcfmo lugar, fazendo

a mcfma inclinaqaõ, a deitava à Rainha, c logo ao

Principe , e Infantes , os quaes , quando lha deita-

vaõ, a vinhaó bufcar hum paílb fora da cadeira, c

feus filhos dous, a quem o Capellaõ mór, fendo

Bifpo , naõ fazia inclinação j e naõ fendo Bifpo,

deitava agua benta o Prelado mais antigo.

j8 Comeqada a MiíTa, hia o CapellaC mór di-

7cr a Confiflaô, Gloria, e Credo com ElRey den-

tro da cortina, c fe havia de rezar o Oflicio Divi-

no,
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no, o rexava também com elle, e em fua aufencia

tocava ao Deaó da Capella. Trazia o mefmo Ca-

pellaõ mór o Evangelho, o incenfo, e oPorta-Paz

para EiRey beijar, e oPrincipe, e os Infantes •,
ad-

vertindo que ElRey , e o Príncipe ficavaõ aíTenta-

dos, e os Infantes hiaõ beijar , fazendo mezuras a

Sua Mageílade à ida , c vinda.

39 Quando ElRey hia à offerta, eílava preftes

hum Repoíleiro com huma almofada de veludo , c

beijando a, a dava ao Repoíleiro mór, e elle to-

mando-a em ambas as mãos , e bcijando-a, a punha

aos pés do Celebrante , que eftava no ultimo de-

^ráo do Altar 5 e fe a Rainha eftava prefente , lhe

punha o feu Veador outra almofada na mefma for-

ma. Alii hia ElRey com a Rainha, e o Celebrante

lhe dava a Imagem a beijar, e lhe deitava a ben-

qaõs e fe era Bifpo, lhe dava também o anel a bei-

jar 5 e o Efmoler, que eftava diante do Subdiacono,
lanqava a oíFerta no prato, e logo fe tornava ElRey
à cortina > e quando fahia, também fahiaô o Prin-

cipe, e Infantes, e eftavaÕ em pé fora da cortina,

até que Sua Mageftade voltava , e quando paflava,

lhe faziaõ mezura, e fe tornavaõ a (eus lugares. Sc

a ofFerta era no dia da Cruz , ou de MiíTa nova

,

hiaõ primeiro ofFerecer os Prelados por fuás antigui-

dades, e toda a Capella depois delles; e entaõ El-

Rey, Principe, Infantes, Embaixadores , Duques,
Marquezes, Condes, e Fidalgos. Em dia de Reys
fe fazia a ofiPerta da mefma forte, fó com a diíFeren-

ca, que o Efmoler dava a oíferta ao Principe, e ci-

te a ElRey, que a lanqava por fua maõ no prato.

40 Em dia de NoíTa Senhora das Candeas hia6

primeiro tomar as velas os Prelados , e Capella , e

depois ElRey. Dava as velas quem fazia o Oíiicio,

e depois que ElRey vinha do Altar, a entregava ao

Capellaô mór, e eúc a dava a hum Moço Fidalgo}
e quando queria fahir a ProciíTaô , tornava eftí a

dalla acceza ao Capellaô mór, o qual a entregava a

Z ii El-
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ElRey. A vela, que fe dava a Sua Mageílade, era

de huma vara, e duas terqas de comprido, e tinha

€Ínco arrates de pezo : a da Rainha era qnafi , ou
pouco menos , da mefma grandeza , c pczo : a dos

Infantes de vara e meya , e de trcs arrates e mcya
de pezo: a dos Embaixadores, c Duques de vara e
terqa , e de três arrates: a dos Arcchiipos, c Mar-
quezes de vara c fefma , e de dous arrates e meyo :

a dos Bifpos, c Condes de huma vara ^ e de dous
arraies : a dos do Confelho de huma vara menos
huma fefma, e de arrátel emeyo, caíTim à propor-

qaõ a das outras peflbas.

41 Na ProciíTaõ da meíma feftividade hia Sua
Mageftade atraz do Bifpo com os Commendadores
ornados com os fcus mantosj e havendo alguns Pre-

lados , hiaõ atraz dos Capellãcs , diante do Cele-

brante. Em dia de Cinza hia ElRcy tomalla ao Al-
tar mór na mefma forma , em que hia às ofFertas

»

c depois que o Bifpo a dava às pcíToas Reaes, para

o que lhe tiravaõ a mitra, a tornava a pôr para dar

a cinza aos Embaixadores, Duques, Marquczes, e

Condes , eftando em pé, e depois fe fentava , c a.

dava aos OfEciaes da Cafa, Fidalgos, e mais gente.

41 No dia de Pafcoa dava o Mordomo mór a
vela a ElRcy para ir na ProciíTao , i\a qual coma
hia o Sacramento , e Sua Mageftade com manto ^

naò lhe levava o Camareiro mór a cauda , mas El-
Rey a punha fobrc as guarniqóes da efpada. Os
Commendadores hiaô com feus mantos do Pallio pa-
ra traz, e Sua Mageftade no fim de todos, feguindo-
fe junto a elle de huma, e outra parte as Dignida^
ilcs da Ordem de Chrifto , c depois as de Santiago,
e Aviz. Ncfte dia de Pafcoa commuitgava Sua Ma-
geftade com todos os Commendadores, c Cavallei-

ros das Ordens : ao dizer da ConfiíTaô fe inclinava

ElRcy hum pouco, punha-lhe o Repofteiro mór a
almofada, mas Sua Mageftade femprc lha mandava^
tirar: fuítentavaó-lhc atoalha dous Sumilhercs , e.

da-
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dava-lhe a Communhaõ quem dizia a MiíTa, e o la^

vatoiio oCapelLiô móri c feette dizia a MiíTa, da-

va-lhe o lavatório o Deaõ. Depois hiaõ conimun-
gar os Commendadores por fuás antiguidades.

43 Com eíta formalidade aíTiftia o Senhor Rey
D. Joaõ IV. às funqões Eccleíiaílicas na fua Ca-
pella, cuja liturgia praticarão depois feus fucceíTo-

res com pouca difcrepancia , naõ fe efquecendo já
mais de augmentar nella o mayor culto de Deos tan-

to no formal , como no material : c como o Sere«
niílimo Rey D. Pedro II. herdou de feu memorá-
vel Pay o mefmo efpirito de Religião, naõ foy ncl-

le menor a grandeza de feu zelo , nem deíigual o
ardor de promover o decoro da fua Igreja. Entre
outros monumentos , que qualificaó o defvélo da-
quelle Real animo, foy a fabrica do Theíouro da
Capelia Real, que mandou fazer , e exiftia no íitio

da Calcetaria junto da Gafa da Moeda, como conl-
ta de huma infcripçaó aberta em letras de bronze
em huma pedra primorofamente lavrada, a qual inf-

eri pqaõ foy compoftâ pelo Conde da Ericeira D.
Luiz de Menezes 5 c porque naò fe perca de todo
a fua memoria, a copiamos aqui.

Sacram aque fupelleãikm

Regii Sacelli

Hac domtis condit^

Ac vere Regiam Conditoris wunificentiatn ,.

Pietatem^ Religionem aperit ^

AuguftiJJimi videlicet Principis Petri^

Cujus aufpiciis , íi? expenjis

Ereãa , compta , ditaía eft.

Anno ah ajferta orbis falutc

M. DC. LXXXÍI.
A' vindicata Lufitana libertate XLIIL

Todo eftc edifício ultimamente fe demolio no mcz
de Abril de lyfi , quando o Fideliílimo Rey D.
Jofcph I. fez doaqaó das cafas , e litio da Calcetaria

ao
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ao Reverendo Collegio dos Excellentifllmos Princi-

paes dn Sanca Igreja l^atriarcal
,
para nellc fazerem o

Tribunal da Congrcgaqaõ da adminillraqaõ da fa-

zenda, e thefouro da dica Igreja.

44 Chegou finalmence o tempo, e o governo
do fempre memorável, magnânimo , e Fidelififimo

Rey D. Joaó V., em que ettava decretado do Ceo
para a Capella Real a mayor oftcncaqaò da fua gran-
de/a. Aqucile grandiofo efpirico igualmente Régio,
e Religiofo, que defde o feu principio lhe infpirou

Deos para exaltar as glorias da fua Igreja , fe vio

nelle taõ conílantcmcnce continuado até os últimos
alentos da. fua vida, que bem podemos dizer a aca-

bara, levando atravcíiados no peito os fagrados de-
lignios, e incomprehenfivcis idéas da niageftade no
augmento infaciavel da Religião, e feu culto.

4f Ainda naô tinha completos três annos de go-
verno, quando em 24 de Janeiro de 1709 manifef.

tou logo o feu liberal génio em accrefccntar a con-
fignaqaó à fua Capella Real, conílituindo lhe mais

hum conto e feifcentos mil reis todos os annos de
côngrua nos rendimentos da Alfandega defta Cida-

de. No mefmo anno ampLou por Breve de Clemen-
te XI. a Dignidade , regalias , e jurifdiques do feu

Capcllaõ mór.

46 Naô fatisfeita a fua idéa , fez erigir na fua

Real Capella por Conllituiçaò do mefmo Summo
Poncifice Clemente XI. em o primeiro de Março
de 1710 huma infigne Collcgiada com o titulo ácS,
Thomé Apoltolo , condecorada com grandes pre-

rogativas , e honras , inílituindo-lhe fcis Dignida-

des, dezoito Cónegos , e doze Beneficiados , além
de outros Miniftros , fubordinados todos ao Capel-

laõ mór , como feu próprio Ordinário , e lhes eíta-

bclecco para côngrua fuftentaqaô doze contos qui-

nhentos e cincoenta mil quinhentos e feflcnta reis;

de forma que ao Deaõ competia quatrocentos mil

reis de côngrua , a cada hum dos cinco Dignidades
tre-
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trezentos mil reis, a cada bum dos dezoito Cóne-
gos trezentos mil reis, a cada hum dos doze Benefi-

ciados cento e cincoenta mil reis, cacada hum dosf

JManíionarios oitenta mil reis, e afíim tcmaraõ pof-

fe aos 16 de Mayo de 1710. (i)

47 Conftituida delta forma a infígne Collegia-

da de S. Thomé na Capella Real, paííbu o meímo
Soberano a condecorar os fcus Miniílros com hum
habito chorai diílinóbo do antigo, ordenando que os

Cónegos pudeíTem trazer fobre o roquete capa ma-
gna roxa com capello forrado de pellcs brancas de
arminho em tempo de Inverno, ifto he, dcfde Vcf-
peras de todos os Santos até Sabbado de Allcluia,

c no Veraõ ufariaõ das mefmas capas forradas de fe-

da encarnada •, e os Beneficiados trariaÕ também ca-

pa magna roxa com capello forrado de pelles cin-

zentas no tempo de Inverno , e no Veraõ andariaõ

com a mefma capa, e capello forrado de feda roxa,

(1) accreícentando mais a cada Cónego cem mil

reis , e a cada hum dos Beneficiados cincoenta mil
reis.

48 Toda efta abundância de graqas , e honras,

com que o magnânimo Rey D Joaõ V. engrande-

ceo a fua Real Capelia , ainda íc naó proporciona-
va com o dilatado do fcu pio, c Régio coração ^ c
aíTim obtendo da Santidade de Clemente XI. a Bul-
ia Áurea, que comeqa : In Jupremo Jpoftviatus folio

^

expedida em 7 de Novembro de 1716 , fez exaltar

a fua infigne Collegiada em Carhedral, Metropoli-
tana, e Patriarcal com a invccaqaó de Noíía Se-^

nhora da AíTumpcaG, dividindo para eíte eíFeiío ef*

ta»

' [i] Confta dl Bu;la Apofiolatus mínifierh de Clemente XI , expe-
dida no primeiro d? Março do anno de 1710 , que vem no ton). i*

Codex Titulor. S L E. pag.i i. [t] Confta do Indulto de CJem. XI; .

Komanum decet Vontificem ,
paflado a 30 de Janeiro de 17 16. O mcf-

mo concedeo Innoc. XIII. pclu Bulia Ad regímen tiniv. Ecclef. , cujo
privilegio de andarem os Beneficiados da Sants. Igreja Patriarcal era
habito Prclaticio Te naô poa cm pratica.
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ta Cidade , c feu ArcebiTpado cm duas partes , co«

mo temos dito , eftabelecendo na p^^rte Occi iental

hum Patriarca, a quem unio a Dignidade de CapeU
kõ mór com diftin<Sl;a jurifJicjaò da Metropolita-

na , o qual como Patriarca ficou fuperi ^r a todos

os Arcebiípos , e Biipos do Reino ^ e ainda aò de

Braga,

4P Para mayor decoro , e magnificência da fua

dignidade lhe alcançou a regalia de poder andar vef-

tido em habito purpúreo à maneira do Arccbifpo

Salisburgenfe Primaz de Alemanha, e outros muitos

privilégios, e preeminências , unindo-lhe também
as honras , e tratamento de Cardeal

,
que lhe man-

dou dar por Decreto de 17 de Fevereiro de 1717. E
porque eíta honra Cardinalicia lhe foíTe própria, c

fixa, fez com que o Papa Clemente XII. naó fó o

clcvafie àquullâ Dignidade, como o elevou por Bul-

ia de 17 de Dezembro de 1757 ,
que começa : In-

ter pracipuas jípoftolici mimjleriiy mas pela mclma el-

tab lecco parafcmpre, que a peíTba, que foíle pre-

conizado Patriarca de Lisboa , foíTe logo creado

Cardeal no Confiltorio immediatamente feguinte.

fo A eftas exuberantes prerogiitivas, realçando

femprc ElRey com cxceíTo a fua inexplicável gran-

deza , confignou do Património Real , c do rendi-

mento dos quintos das Minas geracs para fuílcnta-

ç^AÒ magnifica do Patriarca, c fcus lucceíTores , em
perpetua doaqaÕ todos os annos duzentos e vinte

marcos de ouro, que montão mais de cincoenta mil

cruzados, e o grande rendimento da Liziria da Foz

de Almonda, para aue fem prejuizo dos pobres po-

dcfle luzir com efplendor em taó alta Dignidade.

(i) E profeguindo na ampliaqaõ da nova Cathe-

dral, crcou novas Dignidades, e Conegv>s para for-

marem hum rcfpeitofo Cabido , cnchendo-os de

gran-
_^___^ -

[1] Confti da Cnrta de Dosçaô delRry do primeiro d-: Abril de

i/iy, ^ue vem do tom. i» doCodex T>tuIor.S. L.£pag-288.Ç29X.
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granJes authoridades , e honras , (i) além d^s que
o Papa Clemente Xí. lhes outorgou pela Coníti-

^icaõ Gregis Dominici ^ de
J
de Janeiro de 171 8.

fi Continuou a exercitar novas grandezas, que

já pareciaò impoífiveis à imaginaqaó , e fomento
fondaveis , e faóliveis à dilatada esfera da fua idéa.

Tornou a unir as duas Cidades em huma fó, e por
Conftituicaõ do Papa Benedióbo XIV, paíTada em
13 de Dezembro de 1740, e principia: Salvatoris

itoftri , fez abrogar , e extinguir a antiquiíTima Sé
de Lisboa Oriental, incorporando, e eílabelecendo
huma fó Igreja Patriarcal com oranimoda jurifdicaS

Metropolitica j e para que as fuás Dignidades fe

diítinguiíTem mais efpeciíicamcnte, erigio hum ex-
ccllentiílimo CoUegio de vinte e quatro Excellen-
tiíTimos Principaes com habito Cardinalício , e fe-

tenta e dous Prelados , ou Miniftros de habito Pre-
laticio , divididos cm varias jerarquias , a faber

,

Prelados Prcsbyteros com iníignias Epifcopaes, e
exercício de Pontifical, Protonotarios,Subdiaconos,
e Acolytos. Vinte meritiffimos Cónegos, doze Re-
verendos Beneficiados de fetccentos mil reis, trinta

€ dous Reverendos Beneficiados, trinta e doiís Re-
verendos Clérigos Beneficiados , e outros mais Mi-
niftros da Igreja Patriarcal, condecorando a todos
com grandes privilegios^

fi A toda efta pompa fumptuofiíllma accref-

centou com generofidade incomparável preciofiííl-

mos ornamentos, joyas de inextimavel valor, arma-
ções primorofas, peqas de ouro, e prata innumera-
veis, com que dotou, e enriqueceo a Santa Igreja
Patriarcal para fe celebrarem nella todas as fuás fun-
ções com magnifico apparato> e para que naó fó as

obras, mas as vozes chegaíTem ao Ceo com pura,
c fuave harmonia , fem miftura de íinfonias profa-

Tom.lII.Part.V. Aa nas,

['] ConftadoAIvarade14.de Dezembro deiTKJ. Ex Codictom.i
pag. 16^
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rtas, mandou vir de varias Províncias de Itália os

melhores Muficos com groíTos eílipendios, de que
formou hum Coro efpecial , e grave dos mais fcle-

ítos Cantores. Fez também guarnecer a torre da
Igreja de muitos, e harmoniofos finos. Confiava el-

k de dous andares de íineiras : o primeiro tinha dous
em cada lado , cm que havia oito finos : no fegun-

do andar havia quatro fineiras ^ porém o fino gran-

de tomava todo ovaó do meyo, de forte que le via

por todas as quatro partes, e Te fuftinha cm madei-
ras, que naô tocavaó nas paredes da torre. O pri-

meiro fino peza oitocentas arrobas , e toca nas fei-

tas da primeira claíle , c nas exéquias das PeíToas

Reaes , Patriarcas , Cardeaes , e Principaes : o fe-

gundo peza cento cincocnta e duas arrobas j toca

nas fegundas claíTes, c dobra aos Fidalgos titulares,

Monfcnhorcs, e Cónegos : o terceiro tem cento c

dez arrobas , c toca nas exéquias dos Beneficiados:

o quarto oitenta e fete arrobas , c toca pelos Ca-
pellães : o quinto tem fetenta e fete arrobas , e to-

ca pelos Sacriílas : o fexto trinta e cinco arrobas:

o fctimo vinte e nove arrobas : o oitavo vinte e cin*

co: o nono vinte cduas: a garrida duas. Havia ou-

tra torre chamada do Relógio feparada da Igreja

Patriarcal , cujos finos tocavaó nos dias feguintes:

Dia de Reys , S. Vicente , Sabbado de Alleluya^

Domingo de Pafcoa, Sabbado , e Domingo do Ef-

pirito Santo, Corpo de Deos fó à Prociflaó, Con-
ceiqaõ, e Natal.

5"j Era ténue para efte grande Monarca toda a

profufaõ
,

que fe empregava no culto da Igreja ,

para cujo ornato mandou também fazer, c conduzir

de todas as partes do mundo os adornos, adereços-^

c alfayas miis preciofas. (i) Entre cilas faÔ dignos

de efpecial memoria os nove riquiílimos caftiqaes, c

ma-

io ^tii facrat Orientalium ChrifiUnorum [upiUeãilts ^ (^ Eccle/iaf-

titos codiets ad Ktgii fui fActlli ornãium tindique coniuifivit, Aficnia-

nus ia Bibliothcc. Medicese Catalogo
,
pag. 8j.
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iwaravilhofa Cruz de exquifita , e nova invenção ,

que a fua heróica piedade mandou fabricar a Flo-

renqa, c a Roma no anno de 1751 pelo deíenho, e

artificio do famofo António Arrighi Romano, cu-

ja primorofa , e incomparável arquitedura excedeo
a importância de trezentos mil cruzados. Toda a

maquina de prata excellentemente dourada , que
formava a grande Cruz , fe levantava na altura de
dezafete palmos áMc a planta do pé de figura qua-

drangular
, que tinha três palmos e meyo de dia-,

jnetro.

f4 Era efta obra no feu género única , e ííngu-

lar, e que mereceo as attencões, e elogios do Sa-

cro Ccliegio Pontifício, Príncipes, e Nobreza Ro-
mana a primeira vez, que lhes foy manifefta. Com
a mefma admiração foy applaudida de todos os Ca-
valheiros Tofcanos , e Corte Florentina , e verda-
deiramente a obra , a idéa , e a matéria vencia o
mais encarecido louvor. Viaõ-fe diftribuidos com
admirável fímetria pelas bazes , e balauftes aífim da
Cruz , como dos caíliqaes muitos fymbolos

,
jero-

glyficos, e génios, Querubins, eeftatuas, humas
de vulto, outras de meyo relevo com diff-ercntes ac-

qões
, que alludiaô com propriedade aos myílerios

de Chriílo, e de Maria SantiíTima : outros caraóte-

rizavaò a magnificência da Santa igreja Patriarcal,

outros o império da Mageftade Portugueza no Rei«
no, efuas Conquiftas; porém tudo guarnecido com
muitos , c polidos feííões da mefma prata dourada ,

com muitas tarjas , e quartellas de perfcitiílimo k-
pislazuli , com muitos engraqados efmaltes , e em-
butidos de epigrafes , de pedras , e diamantes pre-

ciofiíTimos.

ff Efta Cruz, e eftes caftiqaes, como ta6 íin-

gulares , eftavaó deftinados para ornar a banqueta
do Altar da Capella mor defta Santa Igtí^ja fomente
nas funqôes Regias de Cafamentos ^ Bautifmos , e

Acclamaqóes de noíTos Príncipes , ou em outros

Aa ii quàcf-
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quacfquer dias , que o Rey determinaíTe ; porque
para as outras feftividades refervava o chefouro dei-

ta Igreja proporcionadamente outros ternos de caf-

liçaes, e Cruzes também magníficos , e de preqo

,

^ artifício eílimavel , conílicuindo-fe defta forma
ainda na opinião dos mefmos eílrangciros huma Re-
:gia Capella , ou Igreja Patriarcal a mais mageílofa,

rica, e egrégia, que fe venerava cm todo o mundo
Chríftaó. ^i* Porém tudo laftimofamcnte pereceo

-com o incêndio do primeiro de Novembro de i7ff.

f6 Parte defta inimitável generofidade fe con-
.-firma com as pingues côngruas , e ordenados , que
•-cftabcleceo para o difpendio , e Miniftros da dita

-Igreja, importando o feu dote até i8 de Julho de

.1747 hum milhaó e dezoito mil cruzados entre o
antigo , e moderno > e parecendo impoílivel

,
que

cila generofa grandeza poJeíTc ainda crefcer no au-

gufto coraqaõ delRey , fabemos que em quanto vi*-

veo, foraõ femprc as fuás acqões para com a Igre-

ja continuados padrões de ouro
, que juntamente

erigio à eternidade do feu auguftiíTimo , c immortal
nome. Para que fe veja com diftincaò o que perce-

bem por anno todos os Minillros da Santa Igreja

Patriarcal , c outras defpczas , que nella fc fazem,
expomos por curiofídade o Mappa íeguinte, calcu-

lado fegundo a folha da primeira mezada do anno
de I7f4, donde o excrahimos > fendo precifo adver*

tir, que de enta6 até o prefente fe tem admittido

jnais Muficos Italianos, e Capellães Cantores tam-
bém com ordenados muito pingues , fem embargo
que em muitas partes também fe diminuio o difpen-

dio com a ruina que tem padecido o grollb da tua

Fabrica. Cal»

[i] Ex (fiúbui omnibus patet , Capellam Regiam, feu Eccltfiam Pâ*

UiarchaLem Ohfiponenftm ohftimmAm , nc fere ftngnUrtmJo*nnts V . R<-

gU mumfictnciam , ç^ pitutem nulli in totó ChrijHano orbe Eedefiá , W
Minijlrorum [copie , tiignitat* , (^ opibus , "Vtl factAfum rerum culta

& fpUndort y vfl deniqut priviUgiis , juribufí^ut csnctjtrté Cirata dg

CapdU Rcg's utiiur<^ue Siciliae» pag. <(4.8.
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30

Fabrica da\

;oofUf(So

•474U717

:843U88o

Calculo de todo o rendimento da Reverenda
Santa Igreja Patriarcal até o anno de

Renda chamada dote antigo
Rendimento das Terças dos Bifpa

dos, e mais Benefícios P4
Rendimento das Igrejas , Gafas,

e produ6to dasLizirias 31
Rendimento dos juros diftratados,

comprados, Ôcc, 2fo

Somma total ^oj\io6\J669

Côngrua dos ExcellentiJJimos , e Reverendij/fmos
Frincipaes da Santa Igreja Lisbonenfe.

Cada hum dos 24 Excellentiílimoj^

e Reverendiflimos Principaes re-

cebe em 10 mezes do anno a yo
moedas por mez 2:40oUooo

Recebe mais nos dous mezes para
inteirar o anno jj^lJioo

Recebe mais do accrefcimo incer-

to das rendas irfooUooo

Côngrua total dé cada hum 4:6fjUzoo
Além difto recebe cada hum dos

cinco Excellentifíimos Principaes

Primários cada anno looUooo
E o ExceilentiíTimo Principal De-

cano 200U000

Côngrua , e ordenados , que os Miniftros , e Manfionarios

daSacroJanta Igreja Patriarcal de Lisboa re-

cebem cada anno,
Mum.

7i
10

A cada Illuílrif. e Rever. Monf.
A cada Reverendo Cónego

irdooUoco
iroooUooo

12 À-
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f7 Faltava ao material da Igreja a fngrada fa*

brica de hum edifício competence, que mereceíTe

no magnifico o nome deBafílica, e Templo Régio
Patriarcal. Preoccupado o zelo delRey comeftc lan^

tiílimo penfamenco , mandou chamar à fua Real
prefenca em 7 de Fevereiro de 17 19 alguns Fidal-

gos, Miniftros, e Médicos pelo que tocava à elei-

qaó de hum ficio faudavel, e Arquiccólos, que diri-

giíTem a projecção da grande obra
,
que intentava*

f8 Havia S. Mageílade examinado do mar, e

dos lugares mais eminentes osfitios, que podiaõ en-

trar em qucílaó em toda a agradável perfpeóbiva da

fua grande Cidade, tendo mandado tirar huma plane-

ta exaéla de Lisboa, e reduzindo toda a duvida à

queftaõ de haver de edifícaríe a igreja Patriarcal,

e novo Palácio no lugar, em qu€ hoje eftavaõ , ou
no filio chamado Buenos Aires na parte da Cidade
eminente à ribeira de Alcântara.

^9 Os Médicos aíTentaraõ uniformemente, que
o fitio , em que eíbva hoje o Palácio, e a Santa
^g'*cja, na5 era o que a arte, que profeíTavaõ, de-

via efcolher por favorável à faude, porque o mon-
te do Caítello , e os edifícios altos da Cidade lhe

embaracavaõ o Norte, e os ventos mais benignos:
que todos os outros participavaô de vapores impu-
ros, e eíle damno fe accrefcentava com o das aguas
detidas , e das mefimas prayas , e marezia , de que
relultava a humidade , e quentura nociva à faude,
c que ainda que o naó julgavaõ peílilente , rcco-
nhcciaõ em Buenos Aires todas as vantagens, que a
Filofofia natural, e a Medicina procuravaõ no cafo

propoíto.

(5o Os mais votos fe dividirão 5 porque os Mar-
queses de Abrantes , e Minas , o Conde de AíTu-
mar, o Padre D. Manoel Caetano deSoufa, Monf.
Berger fe inclinavaõ a edificar no terreiro do Paqo.
O Marquez de Alegrete , os Condes de Aveiras,
Unhaõ, Ericeira , Valladares , e S. Lourenço , e

Tom.IU.Part.V. Bb Fe-



194 Mappa d^ Portugal.

Fedcrico foraÕ de parecer , que fe preferifíc Bue-
nos Aires, c D. Filippe Ibarra, principal Arquite-

fto Siciliano , naô declarou o ícu voto. Com efta

divcrfidadc de pareceres ficou indccifo o projeólo,

contentando-fe ElRcy de que fuppoílo à maneira

de.David naô edificara na fua Corte fumptuofo Tem-
plo a Deos , como emprendera, deixava ao menos
as riquezas

,
para que ícu filho imitando a Salamau

o cdificaííe.

6\ Deíla forte aproveitando-fe do antigo Tem-
plo da lua Real Capella , e vendo que Deos aceita-

va cm toda a parte as adoraqões, e os holocauílos^

melhorando, c accrefccntando em algumas partes n
fabrica do edifício quanto foy poíTivel , intentou tf

fagraçaõ da Igreja com o novo titulo de Salvador

áo Mundo , e Noíla Senhora da AíTumpqao. Para

iíTo decretou o dia 13 de Novembro de 1746, cm
que o Eminenriflíimo, e Reverendiílimo Cardeal Pa-

triarca D. Thomás de Almeida com todas as cere-

monias ,
que manda o Pontifical Romano, e com

maravilhofo , c grave defembaraqo fagrou a Igreja

,

e o Altar mor da Sacrofonta Igreja Patriarcal , on-

de coUoccu as Reliquias dos Apollolos S. Pedro, e

S. Paulo, Santiago Mayor, e S. Thomé.
61 Na fegunda feira feguinte, que fc contavau

14 do dito mez , e anno , o Arcebifpo de Lacedc-

monia D. Jofeph Dantas Barbofa fagrou o Altar do

SantiíTimo Sacramento dedicado à Santiílima Trin-

dade, c coUocou nclle as Reliquias dos Apoftolos

Santo André, e Santiago Menor.

6j Na terqa feira fagrou o Altar dedicado à Sa-

Í;rada Familia o Bifpo
,
que tinha fido do Rio de

anciro D. Fr. Joaõ da Cruz , da Ordem dos Car-

melitas Defcalqos , e lhe collocou as Reliquias doí

Apoftolos S. Filippe, c S. Bartholomeu.

64 Na quarta feira o Altar dedicado a S. Tho-
xnc, c mais Apoítolos fagrou o Bifpo de S. Thomé
D. Fr, Luiz das Chagas , da Ordem dos Eremitas

Dcf-

1
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Dêfcalços de Santo Agoftinho , e lhe collocou as

Relíquias de S. Mattheus Evangelifta, e S. Barna-

bé Apoílclo.

(5f Na quinta feira os Altares dedicados o pri-

meiro aos Apoftolos S. Pedro, e S. Paulo, Proccf-

Ço^ e Martiniano j e o fegundo aos Santos Martyres
Vicente, cSeba(tia5, e S. Roque, fagrou o Bifpo

de Angola D. Fr. Manoel de Santa Ignez, da Or-
dem dos Carmelitas Dcícalcos , e collocou no pri-

meiro â^ Relíquias de S. Braz , e S. Januário Mar-
tyves, e no íegundo as á^S. Lourenço, c S. Sebaf-

tiaó Martyres.

66 Na fexta feira os Altares dedicados o pri-

meiro a Santo António, e o fegundo a S. Carlos, c
e S. Filippe Neri, fagrou o Bifpo do Maranhão D,
Fr. Francifco de Santiago, da Provincia de S. Fran-
ciíco da Cidade , c collocou no primeiro as Relí-
quias de S. Canuto , e Santo Thomás de Cantuaria
Martyr , e no fegundo as de Santo Eílcvaõ Proto-
martyr, e S. Venâncio Martyr.

67 No fabbado os Altares dedicados o primeiro
a Santa Ifabcl, S. Bento, S. Bernardo, S, FranciP-

co, S. Domingos, Santa Terefa , Santa Sancha,
Santa Joanna ^ e o fegundo a S. Francifco Xavier,
S. Francifco de Borja, e Santo Ignacio , fagrou o
Bifpo de Malaca D. Fr. Miguel de Bulhões , da Or-
dem de S. Domingos , e collocou no primeira as

Relíquias deS. Wenceslao, eS. Hermenegildo Mar-
tyres, eno fegundo as de Santo Euftaquio, e S.Pe-
dro Martyres.

68 No Domingo finalmente, que fe contavaô
20 de Novembro do fobredito anno, o Altar dedi-
cado a NoíTa Senhora da Piedade fagrou o Bifpo .de

Coimbra D. Miguel da Annunciaqaõ , da Congre-
gação dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de
Coimbra ,e lhe collocou as Rcliquias dos Santos
innocentes, e S. Vito Martyres.
69 Çoigo o Fideliífimo Rey D. Joaõ V. era taô

Bb ii zc-
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zelofo, e pontual naobfervancia da liturgia, ou fer-

viqo Divino, quiz que na fua Real Capella fe cxc-

cutaíTem todas as funqões Ecclefiaílicas com a ma-
yor exacqaõ , decoro , e refpcito. Naqucllas , em
que elle publicamente aíTiftia, chamadas Capellas

Pacriarcaes
, que juntamente vem a fer funções da

Capella Real, fe faziaõ por hum de três modos: ou
celebrando o Patriarca , ou aíTiftindo fomente , ou
naõ aííftindo, e de qualquer modo, occorrcndo os

dias determinados de Capella , fempre Sua Magef-
tade defcia a ella , ufando-fe diverfas formalidades

nas ceremonias , conforme os dias j e porque o rito

he hoje o mefmo , diremos brevemente o que con-

duz, e pertence a cada funça5.

70 Sempre que Sua Mageftade defce à Capei-

la, he recebido por todas as Jerarquias dos léus Mi-
niílros à porta delia ; e achando-fe prefente o Pa-

triarca , lhe pertence como Capellaó mór , lançar

agua benta a todas as Pefloas Reaes j e quando na5
eltá prefente o Patriarca, faz eíla acqaó ou o Dcaõ ,

ou outro
, que feja o mais antigo dos Principaes.

Logo que entra na Capella, ou fe recolhe delia pa-

ra o Paço, vay fazer oracaõ ao Altar do Sacramen-
to , acompanhando-o fempre a Corte , e todas as

Ordens de Prelatura , os Principaes, e ainda o Píit

triarca.

71 Em dia de Reys celebra a MiíTa o Deaõ ; e

eftando eíte impedido , o Principal feu immediato.
O Patriarca fó coftuma aíTiftir , c neíle cafo , aca-

bado o Evangelho, vay o Subdiacono da Miíía dar

a beijar o Texto ao Patriarca, elogo defcendo com
o livro ao plano , troca aquelle com outro livro

também dos Evangelhos, que immediatamentc vay

oíFcrccer aberto a ElRey para ofcular o Texto, e

fucccíTivamcntc faz o mefmo aos Senhores Infantes.

71 Ao OfFertorio entraõ na Quadratura o Re-
polleiro mór , o Guarda-Tapecaria para lhe dar a

almofada delRcy , c hum Moço da Tapeqaria com
cila
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ella debaixo do braço. O Efmoler iTiór feguido de
três Moqos da Camará fem efpada com as oíFertas

em pratos, e vafos dourados, e fazendo todos as de-

vidas reverencias, le aviíinhaõ ao throno do Patri-

arca. Ao mefmo tempo chegaó também ao de El-

Rey o Mordomo mór, o Capitão da Guarda Real,
e os Camariftas de todas as PcíToas Reaes. Entaó íe

levanta ElRey , e feguido dos Senhores Infantes

defce ao plano, ajoelha ao Altar, reverencea ao Pa-
triarca

, ( o qual para lhe correfponder fe levanta,

mas torna-fe logo a aíTentar ) e ajoelhando fobre a

almofada, que já tem poílo o Repoíleiro mór, re-

cebe do Efmoler mór, que também cftá de joelhos,

os trcs vafos defcubertos , e os offtrece ao Patriar-

ca 5 o que feito, fe retira ao feu throno, e todos os

mais fazem o mefmo.

73 x^cabada a incenfaqaÕ do Altar , vem o Diaco*
no da Mifla , depois de ter incenfado ao Celebran-
te, diante do Patriarca , e entrega o thuribulo ao
Principal Presbytero aíTiílente, o qualacabando de
incenfar o Patriarca, continua a incenfar a ElRey,
e mais Pefloas Reaes. Depois incenfa o Diácono aos

Principaes do throno Patriarcal , aos da Qiiadratu-

ra, aos Prelados mitrados aíTiílcntcs, e naó afíiílen-

tcs , Protonotarios , a Corte de ElRey , e depois

delia aos mais Prelados Subdiaconos, e Acolytos.

74 O mefmo fobredito Presbytero aíTiílente de-

pois do Jgnus Dei vay ao Altar receber a Paz do
Celebrante, e a v>em dar ao Patriarca , a ElRey, e

aos Senhores Infantes , e fe recolhe ao feu lugar da
Quadratura, onde o eílá efperando o Presbytero af-

liltente do Celebrante, o qual recebe dclle a Paz
para a coramunicar aos mais Principaes, e Prelados
mitrados y e depois de a ter dado a eíles , a commu-
nica ao Meftre de Ceremonias, e efte a vay dar aos

Protonotarios, à Corte delRey , e às mais Ordens de
Prelaturas.

75 Quando o ^Atriarca naõ aflifte, he a primei*
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Ta Dignidade dos Principaes o que dá o livro dos

Evangelhos a ElRcy para o ofcular, e também hc

o que o incenfa, e lhe dá a Paz. As offertas no lú
cafo faó recebidas pelo Celebrante apud Jlíare , ef-

tando em pé com as coílas para a Cruz , e fcm mi-

cra j e ElRey ajoelha no primeiro degráo fobrc al-

mofada poílapelo Repoíleiro mór. Quando ElRey
naõ aííiíie, he o Efmoler mor o que dá eílas oíFer-

tas ao Patriarca 5 e fe também eíle nnõ cílá prefen-

tc, as recebe do mcfmo Efmoler mor o Celebrante,

citando ainda no Altar fentado no faldiílorio, e cu-

berto de mitra.

•jG No dia das Candeas naõ celebra o Patriarca,

mas faz a benqaÕ , ediílribuiqaõ das velas, e ElRey
vay receber a lua ao throno do Patriarca, depois os

Senhores Infantes , os Principaes , os Prelados mi-

trados , Penitenciciros , (
por citarem paramenta-

dos ) Protonotarios, a Corte delRcy<> os Subdiaco-

nos Patriarcaes, e todos os mais pela tua ordem col-

tumada; porém quando o Patriarca naõ faz eíla ac-

qaõ , vay Sua Mageílade ao Altar receber a vela da

maõ do Celebrante , o qual lha dá eílando em pc,

e fem mitra ; e ou aíTifta , ou naõ aíTilla o Patriar-

ca, fempre ElRey acompanha a Prociílaó, feguin-

do-o a íua Corte. Ifto mefmo fe obferva em Do-
mingo de Ramos.

77 Em quarta feira de Cinza faz o Patriarca a

benqaô, c impofiqaõ da cinza, e aíTille à Mifla El-

Rey com os Senhores Infantes , que vaó recebella

depois dos Principaes j e quando o Patriarca naõ af-

fifte 9 vaõ ao Altar recebella da maõ do Celebran-

te.

78 Na manhã de Quinta feira fanta defce Su»
Mageílade muito cedo particularmente com os Se-

nhores Infantes à Capella do Sacramento para rece-

ber da maõ do Cura a Communhaõ por defobriga-

i^aõ Pafcal 5 mas volta logo para cima a efperar o

tempo de dcCccr publicamente para affiítir à MiíTa

fo-
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folemne, no fim da qual acompanha Sua Magef-
tade a Prociífaõ do Sacramento até o Sepulcro com
cirio que lhe dá acczo o Mordomo mor:, o que fei-

to com o coftumado cortejo , fe recolhe ao Paqo,
onde immediatamente com as coftumadas ceremo-
nias lava os pés a treze Pobres, dando-lhe hum ef-

plendido jantar, que coníla de varias iguarias expof-
tas em meza magnificai eamefma funcaô faz aRai-»

nha no íeu quarto.

7P Nos dias em que coíluma celebrar o Patriar-

ca he hum dos Principaes da Ordem Diaconal o
IDiacono da Mifla , e a elle toca o inceníar a El-
Rey , e por iíTo depois que ao OfFertorio incenfa

o Patriarca, vay diante de ElRey , e o incenfa com
três duftos , e da mefma forte aos Senhores Infan-

tes. Volta para o Altar , e incenfa ao Deaò
, que

lervc dePresbytero affiftente daMiíTa, e fubfcquen-
temente aos dous Principaes Diáconos aíTiílentes do
Patriarca. Depois defce à Quadratura a incenfar os

Principaes , e torna ao Altar , c incenfa os Prela-

dos mitrados aíTiílentes tanto de huma parte, coma
da outra, e logo larga o thuribulo a hum Subdiaco^
no Patriarcal, c eíle o incenfa com dous dudos, e

paíTa a incenfar com hum aos Prelados mitrados na5
aíTiftentes, aos Penitencieiros, Protonotarios, Cor-
te de ElRcy , e às mais ordens de Prelatura. Ao
tempo da Paz vay o Dea5 para o lado da Epiftola,

e recebendo-a do Patriarca , a vay dar a ElRey , e

aos Senhores Infantes. Delce à Quadratura, e de-

pois de a ter communicado aos três cabeqas das Or-
dens dos Principaes, torna ao Presbyterio , onde faz

o mefmo ao primeiro Prelado mitrado afiiftente de
cada parte : ultimamente a communica a hum Sub-
diacono Patriarcal ,

que a vay diílribuir a todos os

mais com a mefma piefercncia^ que difTemos do in-

ccnfo.

80 Em fexta feira fanta naõ coíluma celebrar o
Patriarca, mas fó afliftir. O throno dclRey naõ tem
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neíTc dia efpaldar , nem docel , nem cubertura os

degráos: as cadeiras, e almoflidas faõ de cor roxa,

e ícm ouro. ElRey , e Suas Altezas vaó adorar a

Cruz depois dos Principaes , c nefle mefmo cempo

,

o Efmoler mór lanqa no prato a collumada oíFerta,

ou eímola.

8i No dia do Corpo de Deos dcfcc ElRey à

Capella com manto da Ordem de Ghrifto para pe-

gar na vara do Pallio , o que faz à porta delia , re-

ecbcndo«a da maó do Mordomo mór. A' fahida do

pateo larga a vara , e acompanha a ProciOaó atraz

do Sacramento , e ao recolhcrfe torna a pegar na

vara do Pallio à entrada òo pateo , c a leva ate os

cancellos do Altar mór. No dia oitavo de tarde,

que he a folemnidade do Corpo de Deos da Gafa

,

vem ElRey aíTiftir à Prociflaõ , e pega na vara do

Pallio á fahida da porta da Capella , e a leva até o

fim da ProciíTaõ. Em dia da Conceição da Senho-

ra aflfilte também ElRey à MiíTa , ou a celebre o
Patriarca, ou algum dos Principaes, e ao Oífcrtorio

vay ofFcrecer o tributo do Reino com aquella for-

Sialidade, que em outras occafiõcs referimos acima.

81 Com erta magnificência, e rito concorre El-

Rey às funqóes v\\ íua Real Cnpclla , e Igreja Pa-

triarcal , onde todas as ceremonias Ecclefiaílicas

tocantes ao culto Divino fe executaõ com huma
pompofa cxacçaõ , c admirável refpeito, applaudi-

do até dos mcfmos eílrangciros , os quacs confeíiao

cftar fíncopada nefta Igreja , com cmulaqaO virtuo-

ft, a gravidade, o efplendor, e o decoro da mcfma
Gapella Pontifícia de Roma.

85 Nelta conformidade fe achava a liturgia na

Santa Igreja Patriarcal de Lisboa ,
quando impen-

fadamcnte fobrevindo o trágico accidente do terre-

moto cm o primeiro de Novembro, feus Miniftros,

que cílavaõ acabando de rezar Tcrqa para íe come-
çar a MiíTa, fe viraô lummamente perplexos, atto-

sitos, c afHLdos.

84 Def-
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84 Defampararaô com preíleza o Coro, que era

r\o meyo da Igreja, procurando cada hum em con-
fufa defordem efcapar de caõ próxima ruína, amea-
çada por hum violento , e continuado tremor

, que
fazia horrorofamente abalar todo o edifício. Taes
houve naquelle fubitaneo confliíto

, que fofrcgos

do feudamno, achando as paflagens entupidas com
o tumulto da gente, querendo fugir à morte, pre-

tenderão anticipalla, lanqando-fe inconfideradamen-
te das janellas ao pateo chamado da Capella , onde
pofto que livrarão a vida , ficarão todavia eílropea*;*

dos.

8f Nova conftcrnaqaõ occupou naquelle tranfc

o animo dos ExcellentiíTimos Principaes 5 porque
achando-fe em feus cubículos quaíi promptos para

entrarem à Capella mor , naô podiaó bufcar o def-

vio opportuno
,
por fe acharem fechadas as portas

dos corredores. Conílrangidos da neceíTidade, pre-

fcriaô ao coníelho próprio o alheyo , mas com hu-
ma conítancia chriítã pediaÕ a Deos mifericordia 5

até que abrindo-fe huma porta cuidou cada qual ef-

capar do perigo por onde o quiz favorecer o feu

deílino j menos o do ExcellentiíTimo Principal D.
Francifco de Noronha, filho dos Marquezes de An-
geja

,
que dirigindo apreíTadamente os paííos pelo

corredor, que hia dar à fala dosTudefcos, alli ex-

perimentou na flor da idade o cruel incidente da
morte intempeíliva > porque defabando de improvi-
fo a varanda fobranceira ao Corpo da Guarda, cahio

fubmergido entre as ruínas j fervindo-lhe de morta-l

lha a mefma purpura, que era a fegunda vez com^
que íe ornara

,
por haver fido modernamente exal-

tado defde a nobiliflima jerarquia dos Cónegos ao
íacro Collegio dos Principaes.

8(S Ao terremoto fuccedco o incêndio, que de-
vorou irreparavelmcnte toda a grande opulência da**':

quelle Templo. Nefta confufaõ, edefamparo, der-í^

lubadas as pedras do Santuário , e di-fpcrfos os feus

Tom.lII.Part.V. ' Ce Mi-
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Miniftros , faltou por alguns dias a harmoiiia nos

miniílcrios, por fe naõ haver aírin'\lado lugar com-
modo, e conveniente ao feu exercício.

87 Soube o EmincnciíTimo Prelado , que a Er-
mida de S. Joaquim, e Santa Anna, contigua ao pa-

lácio do Marquez de Abrantes em o ficio de Alcân-

tara, havia ficado ifenta de ruinas , e alli ordenou
fc collocaíTe interinamente aBafílica Patriarcal, on-

de fe deu principio aos Officios Divinos com as pri-

meiras Vefperas da Conceiqaõ da Senhora , aíliltin-

do igualmente divididos ppr turmas, fegundo a pof-

libilidade dos Miniftros , Principaes , Monfenbo-
res, Cónegos , Beneficiados , e Capelláes Canto-
S€S. )

88 Aílim fe foy continuando até dia de S. Tho-
ipé, cm o qual citando- fe rezando Matinas fuccedeo
hum grande tremor, que metendo em fullo a todos

pela experiência da tragedia recentemente paíTada,

Qs obrigou a fahir com ímpeto para a rua : e fem
embargo de naò caufar o tremor alguma ruina adi-
ta Ermida , fc refolvcp erigir promptamente hum
Altar dentro no jardim do mefmo Marquez , onde
fe foraõ concluir os Officios Divinos no mefmo dia,

e fe continuarão nosdous feguintcs. Depois com ta-

scado, c lonas fe formou huma barraca em o terre-

no mais plano do jardim , na qual defde 24 de De-
zembro fc comeqoua officiar, fcrvindo de Sacriília

a damefma Ermida.
8p Como para a grandeza de taõ Regia Metro-

poli era precifo hum terreno mais amplo, e defafo-

gado , lembrou à vigilância do EmineniilTimo Pa-

triarca , c ExccllentilTimos Principaes aproveitarfc

do grande edifício , que no íiiio da Cotovia havia

principiado o Conde de Tarouca, o qual tendo tre-

zentos c vinte c féis palmos em quadro , era de huma
àjea capaciíTima para comprehender naõ fó a Igre-

ja, mas todas as fuás otBcinas adjacentes.

PO ftfcolbido o íitio , fc comeqou a projecção
da
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<3a nova fabrica , edificando-fe as paredes interiores

de frontal; e naquclla parte que havia de lervir pa-.

ra cafa de paramentos de Sua Eminência, por fe ha-
ver acabado mais promptamente , fe levantou hum
Altar , no qual feita a ceremonia da benqaô por
Monfenhor Perim em i6 de Junho de i7f(5, em cu-
^o dia fe principiarão alli osOfficios Divinos, e con-
tinuarão até 5 de Junho de I7f7, no qual concluí-
da a nova igreja , e a ceremonia da bençaô por Mon-
fenhor Bernardes, Pfcíidente da turma, diílc no fea
Altar mór a primeira MiíTa rezada por Monfenhor
Guimarães.

pi Confta eíla nova Igreja Patriarcal de três

naves j a primeira de quarenta palmos de largo, c
cada huma das duas de dezoito. Tem de comprido
cento fctenta e hum palmos atéaCapella raór, ecf-
ta onde eílá a Quadratura dos Principaes, tem de
largo cincoenta palmos , c noventa de comprido. O
feu Cruzeiro, que he íummamente alegre , forma a
figura , ou zimbório oitavado com oitenta palmos
àc largura. Nelle ha duas Capellas, que proporcio-
naõ a Cruz da Igreja, cada huma com quarenta pal-

mos de largo , e feílenta c cinco de fundo. Serve a
da parte do Evangelho para depoíito doSantiíIimo,
c a da Epiílola he dedicada à fagrada, e derrota Ima4
gem de NoíTa Senhora da Piedade. No meyo da
Igreja ha mais duas Capellas fundas j huma que fi-

ca para a parte da Epiílola, e tem quarenta palmos
de largo, e noventa e hum de comprido, e ferve de
Bafilica j e a que lhe- corrcfponde tôm trinta e féis

de largo , e feílenta e cinco de comprido. Conita
mais a igreja de quatro Capellas peq»uenas de cada
lado, que ao todo fazem treze Altares , além do
que eílá na Sacriftia ,• e outro^ ua^ Capella interior*;

dos Monfenhores. . ^ «it

pi Fizeraô'le rambcm vinte e quatro cubículos
para os Excelkntrffimos Principaes-j cafás de para-

mentos para o EminentiíTimo Patriarca > cafas defa-

Ce ii bri-
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brica, da Congrcgaqaõ , dcthefouro, de armários,

c para outras officinas precifas. Fizcraõfe três co-

retos para Mufíca ; huma tribuna para as Magcfta-

dcs, outra para as Damas j e fobrc o pórtico , ou
átrio da Igreja , que coníla de trinta c íeis palmos

de largo , e noventa de comprido , há outra tribu-

na, que occupa o mefmo efpaço , a qual ferve pa-

ra verem delia as Mageftades as funqóes da Igreja,

c a Prociífaõ de Corpus Chrifti. Em o angulo da

parte do Nafcentc , e dentro do recinto , ha de ft-

car a torre, que conftará de duas ordens de ílnei-

ras, e no alto delias, para firmeza da mefma torre,

o íino grande , que efcapou da ruina fó com a perda

de huma aza.

. pj Reduzida a eíle eílado o mais commodo ,

que foy poflivel, na occaGaó preíente a magnificên-

cia da Santa Igreja Patriarcal , obferva com tudo

cxaétamente a formalidade da fua liturgia do mefmo
modo, que antes do terremoto > excepto a forma da

refidencia nos Miniftros da Bafilica > porque attcn-

dendo à fua poíTibilidade , permittio o EminentiíTi-

mo Prelado, com o confentimcnto Régio, fe divi-

diíTem por turmas na conjuníkura prcfcnte.

S. VIL
'

Igrejas Paroquiaes dentro da Cidade.

I T T Uma das partes integrantes
, que contri-

X 1 bue naõ pouco a ennobreccr a Hiíloria

Eccieíiaftica de qualquer Diocefe, he a noticia das

fuás Igrejas Paroquiaes , por cuja caula exhibimos
agora por ordem alfabética , fegundo o noíTo eíty-

k) , a ferie l;^e todas as que exiltcm dentro cm Lií-

boa, com amais verdadeira , e antiga inílituicaó,

que podemos indagar de cada huma.
2 Defte modo reproduzimos naõ fú as memorias

docftado, em qucfcachavaô antes que ocomroum
ia-

(
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infortúnio do terremoto fizcíTe confumir muitos dos

fcus documentos y mas accrefcentamos a circunf*»

tancia das que padecerão ruina , e perda cm taó

grande fatalidade , mencionando também o eftado,

que aótualmente confervaõ , com os mais Templos
adjacentes dentro dosfeus limites.

L

Nciffa Senhora da Jjuda,

3 A^ Onfiderada prefentemente a vafta extenfaõ

V_^ de Lisboa, já efta Freguezia naõ hc repu-
tada fuburbana , mas antes fe julga inclufa dentro
dos limites da Cidade

5
po^ ^^ij^ caufa na folemnif-

íima ProciíTaõ do Corpo de Deos fe manda concor-
rer, e emparelhar afua Cruz com as outras da Cor-
te, naó obftante afaftarfe do centro, e coraqaõ del-

ia huma Icgoa para o Poente na eminência de hum
fitio apraíivel.

4 Naô ha no Cartório deíla Igreja noticia da
fua primeira origem j porque os mais antigos livros

dos aíTentos dos bautízados difcorrem defde o anno
de ifpi, e já no de ifSj havia nella Irmandades,
como bem íecollige dehuns painéis de azulejo, que
ainda permanecem nas paredes da Igreja , onde fe

declara ferem feitos no dito anno , e pertencerem
bum à Irmandade de S. Vicente , outro à do Santo
l^ome de Jefus, outro à da Senhora da Ajuda 5 e a

mefma inferência de antiguidade fe pode fazer por
algumas antigas fepulturas , que aqui fe confervaõ-

f No alpendre da Igreja , defronte da porta
principal , eílá hum monumento de pedra antiquilv
limo metido no vaó da parede com fuás columnas,
e por detraz da dita fepultura forma hum painel de
mármore, em que fe vé gravado hum elmo, e hu-
ma efpada com as letras abertas na mefma lapida,
<^ue dizem; 7^/^J hQme^ hoje faa terra.

6 Quan«í
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6 Quando cm lo de Agofto de i(5(5} fc tirarão

deita Igreja as campas de pedra para fe porem ou-
tras de caboas , o Padre Clemente de Seixas, Ca-
pellaõ deNoíTa Senhora, teve a curiofidadc louvá-

vel de copiar em hum livro de quarto, que fe con-

ferva ainda no Cartório , os letreiros , que ellavaõ

cfculpidos nas ditas campas, onde entre outros íe Ic

hum de huma fepultura , que eftava no alpendre

deíla Igreja, c dizia: Sepultura de Capitão Bartholo-

meu Ferraz de Andrade , Coronel que foy m Reino de

Infantaria do e/clareeido Rey D, Joaõ III. ^ e de Ifabel

de Oliveira fiia mulher , e de feus defcendentes , e herdei-

r9s. iffo.
7 Em humas memorias m. f. que vimos do Dc-

fembargador Francifco Monteiro Leiria, extrahidas

do Cartório do Senado de Lisboa, donde era Verea-

dor, encontrámos huma celebre petiqaõ feita ao Ca-
bido de Lisboa aos 8 de Março de iffo, que de-

clara, e ferve muito ao intento, ehe do teor fcguin-

te : Diz Bartholomeu Ferraz de Andrade , Coronel nef*

tes Reinos de Portugal
y
que clle tinha vivido nejle mun^

do mais do que efpcrava viver , no qual tempo que ajini

viveo , correo grande parte delle trabalhando por ganhar

honra , e fama de fuás obras ,
por ficar delle memoria aos

que delle defcendeffem : e como quer que fempre foy ajuda-

do do Senhor Deos ^ e da Virgem Maria fua Madre
,

queria ordenar a cafa , e morada donde havia morar pa^

ra fempre , (^c, O defpacho do Cabido foy : Que
havendo refpeito à fua muita nobreza, e virtude lhe

dá o jazigo dos alpendres de Nofla Senhora da Aju-
da.

8 Do referido fc colligc bem a antiguidade da
Igrcjaj porém quanto à dignidade Paroquial, fup-

pomos que feria crc(Sba pouco depois do anno de

iff I 'y porque neítc tempo, cm que impnmio Chri-
ilovaó Rodrigues de Oliveira o Sammario das cou-
ías de Lisboa, ainda lhe naÕ dava o titulo de Paro-

quia, mas fú de Ermida aunoxa a Sc.

9 O



Da Cidade de Lishcà. íojí

- P O Pároco teve o titulo de Cura , hoje logra

o predicamento de Reitor, e o aprcíenta como Do«
natario o EminentiflTimo Cardeal Patriarca. Tem de

rendimento certo hum moyo de trigo, hum quarto

de vinho , e cinco mil reis em dinheiro cada anno.

O incerto he o chamado pé de Altar, que unido

tudo renderá quatrocentos mil reis. Satisfaz-fe o
rendimento certo por ordem dos Reverendos Có-
negos Camarários da Bafilica de Santa Maria , que
faõ os Fabricanos defta Igreja, por perceberem par-

te dos dizimos da Freguezia.

10 Ha na Igreja cinco Capellanias : huma da
Irmandade de NoíTa Senhora da Ajuda em Domin-
gos , e dias Santos , com a côngrua de trinta mil

reis: outra da mefma Irmandade inftituida por Do-
mingos da Cofta Belém de MiíTa quotidiana com
íeíTenra mil reis. As três faò da Irmandade das Al-
mas, de efmola cada huma defçírenta mil reis. Tem
mais a Irmandade do Santiffimo , e quaíi extinótas a

do Menino Jeíus , e a de Santo António.
11 Comprehendem-fe nefta Freguezia os fítios^

de Alcântara, a quem fertiliza a fua ribeira, Alco-
lena, Santo Amaro, NoíTa Senhora da Ajuda, Be-
lém , chamado antigamente o Surgidouro de Raftel-

lo, Bom-SucceíTo , Cazellas , Junqueira, Monfan-
to. Oliveiras, Pedroucos, Pimenteira. E como ha
notável dillancia de huns a outros , tem efta Paro-
quia diftribuido, c deílinado com piedofa providen-

cia três Depoíítos , ou Sacrários, para fe adminif-

tíarem os Sacramentos aos freguezes mais commo-
da , e promptamente. Hum eftá na Igreja Ma-
triz, outro no Real Convento de Belém, outro no
Moíteiro das Flamengas de Alcântara } de cujos
Sacrários fe tem já facramentado algumas Peííoas

Reaes, como foraõ o Senhor Rey D. Pedro II. no
anno de 1705, a Senhora Infanta D. Maria Anna
em 17 de Julho de i7fi , a ScreniíTima Ra/nha D.
Maria Anna de Auíliia em 24. de Julho de i7f45 e.

uU-



20? Mappã ãe Vortugaf^

ukimamente o SereniíTimo Infante D. António, que
em 10 de Outubro de I7f7 falecco na quinta da
Taipada com grande faudade de todos.

12. Como pelo terremoto paíTado naõ padeceíTc

eíta igreja ruina alguma, c Sua Mageftadc Fidelif-

jíima dcfejaírc ter junto à fua Real PeíToa a confo-

laqaõ efpiritual dos Officios Divinos j mandou que
por Miniílros da Santa Igreja Patriarcal fe déíTc

principio a elles ncíta Paroquial de Nofla Senhora
da Ajuda em Vefpera da Conceiqaó da Virgem, do
melmo anno de lyf f.

i 13 No dia feguinte dcfceo ElRey à Igreja com
toda a Corte, aíTiilindo a Rainha , Princcza, e In-

fantas no Coro alto da mefma Igreja como em tri-

buna. Succedeo na manhã delle mefmo dia ao tem-
po da MiíTa hum tremor da terra

, que fez aíTuftar

grandemente a todos os circundantes 5 de que pro-

cede© mandar ElRey, que fc abbreviafíe a conftruc-

qaõ da fumptuofa Barraca , ou Cafa de campo Re-
gia de madeira, a qual fe andava fazendo junto def-

ta Paroquia para habitaqaô interina das Mageíladcs.

14 Concluido com toda a diligencia efte novo,
c efpaqofo apofento, fc transferirão para clle as Ma-
geíladcs FideliíTimas, e mais Peflbas Rcaes dcfdc as

magnificas tendas de campanha, que haviaõ manda-
do armar por occaíia5 do grande terremoto do pri-

meiro de Novembro cm huma das fuás quintas de

Belcm , onde rcfidiaõ. A primeira funqaõ, que fc

celebrou neftanova, e Regia morada, foraõ as pri-

meiras Vefperas do Natal do mefmo anno de i7ff

,

aíTiílindo ElRey na tribuna da Capella, que fe fez

da parte da Epiílola.

if Transferio-fc também para cila nova Capei-
la Real o Sacramento da Paroquia, donde o admi-
niftra o Reitor delia aos feus frcguczcs , naô Çcr\áo

Pcflba Real a que communga. Todos os mais aélos

Paroquiacs fe cclcbraó na Igreja de Nofla Senhora

áà Ajuda i e fuppofto^ que na Regia Barraca fe vc

tara-
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também a fonte Baiitífmal , ella naô ferve mais que
para as funqões dos Sabbados de Alleluya , Pentc-

coíte, e bautifmos de filhos de Criados.

16 Havia aqui Coro todos os dias ordinariamen-

te rezado pelos Capellács, e cantado nos dias fo-

lemnes, Domingos, e dias Santos > cclebrando-fe a

liturgia pelos Miniítros da Patriarcal : fendo que os

queSuaMageftade nomeou para officiarem alli quo-
tidianamente, foraõquatorzeCapeliães, nove Muíi-
cos, hum Meítre deCcremonias para aíTiíiir fomen-

te às MiíTas , e Vefperas folemnes > quatro Mocos
de Capella, c bum Thefoureiro, que também fer-

ve de Altareiro. Mandou-fe fazer mais huma tor-

re de madeira totalmente feparada da Paroquia, na
qual fecollocaraô quatro finos, que o Arcebiípo de
Lacedemonia fagrou , e lhe aífiítiraõ Cónegos da
Bafilica, fazendo -fe eíla funcaõ dentro da mefma
Barraca, aíliílindo Sua Mageílade na tribuna.

17 Sempre que ElRey tem de aíTiftir publica-

mente na Igreja com a Corte ( que he em todos

aquelles meímos dias, en1 que ocoftumava fazer na
Patriarcal ) o vem íervir hum Principal em habito

ordinário de murzcta , e manteleta. A' entrada da
porta lhe lança agua benta , e aíTiíle a toda a fun-

qaõ , tendo o feu lugar em banco de efpaida , cu-
berto de raz, fituado da parte da Epiftola bem de-
fronte do throno Real. Adminiílra também a Sua
Mageílade o livro dos Evangelhos para o beijar ,

depois de fer cantado pelo Diácono: elle o incenfa,

e no tempo da Paz , a vay receber do Celebrante
da xMifla , c a communica por amplexo a Sua Ma-
geftade, e Altezas.

18 Nos dias dasGandeas, e Palmas, depois que
o Principal dá a vela, ou Palma ao Celebrante, lo-

go immediatamente fe retira ao fcu lugar 3 porque,
primeiro que elle , a vaõ receber ElRcy , c mais Pef-
foas Reaes : porém no dia de Cinza ,' exercita Sua
Mageílade o a6to de humildade, indo recebelia de-

Tom.llI.Part.V. Dd pois
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pois do Principal : e pela mcfma razaô emfcxta fei-

ra fanta depois do Principal adorar a Cruz , unido
juntamente com o Celebrante, entaó he que S. Ma-
gcftade, e Altezas a vaõ adorar. Toda eíta forma-
lidade, que em a nova Regi^ Capella fe pratica ref-

peétiva às funções litúrgicas, he para fupprir defte

modo na occaíiaõ prefente o pio intuito do magnâ-
nimo Fundador , em quanto outra vez materialmen-
te fe naó incorpora ao Palácio Régio a Metropoli
Patriarcal , como fora fupplicada , e concedida pe-

los Summos Pontifices.

ip Dentro dos limites deita Paroquia exiíleat

.

os Templos feguintes. 'j

Convento.

Nojfa Senhora de Belém. De Religiofos de S. Je-
ronymq. He edhficio nobiliffimo , e mageftofo, on-
de , como bem diz Manoel de Faria

, (i) Ic vê
acompanhada a grandeza de curioíidade , de arte a

arquiteftura, e de preço a matéria. Fundou-o jun-

to do mar, naõ muito diílante da foz do Tejo, El-

Réy D. Manoel no anno de 149P, que ElRey D.

Joaô III. fcu filho ampliou com igual magnificên-

cia , conforme cxprcíTaô os Diílicos Latinos com-
poftos pelo Mcftre André de Rcfcnde

,
que cílao

gravados em pedra por cima da portaria do Conven-
to, e dizem:

yajla molefacrum Divina in Jitore Maíri
Rex pofuit Regum Maximus EmmanueL

JÍuxit opus b<eres Regni , fjf pietatis utcrque

Stru^ura certant , religione pares»

^
Nef.

[1] Faria fobrc a cftanc. 87, do cant. 4. dcCam. Vcja-fe. também
aDamiaõ dcGocs naChron. dclRcy D. Manoel pirt.i.cap f] cpart4.

cap. 85-. Carvalho na Corografia Portug. tom. j.p 66j.Colmcnarcs nas

Delicias de Portug. tom. 4. p. 7 66. , ca a. part. da noíTa Recreação Pro-

vcitofa P;4i6,
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Neíla grande Igreja eílau dçpoíitados os corpos de

muitas PeíToas Reaes
,
que declaraõ as infcripcóes

dos feus túmulos. Havia refíítido fortemente eíle

foberbo edifício ao terremoto geral do primeiro de

Novembro de ijff j mas como íicou abalado, e

lhe naÕ applicaraõ reparos convenientes para íua

mayor feguranqa, no mez de Dezembro do feguin-

te anno cahio a abobeda da Igreja , e fe arruinarão

muitas das fuás partes. Defronte defta fagrada , e

Real fabrica, dentro da agua, fez edificar o meímo
Rey D. Manoel da parte do Norte huma torre de
eílrudura quadrada, c magnifica, munida com duas

batarias alta , e baixa para defender naõ íó o Con-
vento, mas a entrada do porto de Lisboa. Nova-
mente fe vê aqui nas margens do Tejo hum formo-
fo, e efpacolo cáes , qut: no anno de ijf 5 mandou
fazer o FideliíTimo Rey D. Jofeph I. para commo-
do melhor do defembarque , e para adorno da Cafa
Regia de campo

, que alli ha.

Mojieiros,

Nojfa Senhora do Bom-Succejfo, De Religiofas Do-
minicas Irlandezas junto a Pedrouços. Teve princi-

pio a fua fundaqaõ no anno de i(52(5 , e fe clau-

furpu no de 1639, para cujo difpcndio concorreo a
CohdeíTa de Atalaya D. Iria de Brito com o fim de
fer para Religiofas de S. Jcronymo, que depois pe-
lo patrocinio da Rainha D. Luiza de Guima5 , c
diligencia do feu ConFeíIbr Fr. Domingos do Rofa-
rio Dominico, veyo a fervir para as Religiofas Ir-

landezas. Saõ fujeitas immediatamente ao Geral de
S. Domingos , e por commiíTaõ ao Reitor do Col-
legio de NoíTa Senhora do Rofario dos Irlandezes,
fituados ao Corpo Santo. A pequena ruina, que lhe
fez o terremoto, feacha reparada.

Calvário, De Religiofas Obfervantes Francifca-
ms, que fundou no anno de 1617 defronte do Pa-

Dd ii la-'
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lacio^de Alcântara D. Violante de Noronha, mu-
lher de Manoel Telles de Menezes. Totalmente fi-

cou elle Mofteiro arruinado, e abatido, perecendo
nas fuás ruinas vinte e duas Religiofas, quatro Re-
colhidas, efeis Serventes. As poucas queefcapiiraó,
foraõ algumas para o Mofteiro que lhe fica defron-

te, chamado das Flamengas, e outras para as caías

de feus parentes.

Nqffa Senhora da Quietação. De Religioías Defcal-
qas da primitiva Regra de Santa Clara , chamadas
vulgarmente Flamengas j porque as Fundadoras fu-

gindo da perfeguiqaó dos Calviniftas dos Paizes bai-

xos de Alemanha , vieraõ refugiaríb a efte Reino
pelos annos de ifSz, cm tempo que governava El-

Rey Filippe II., o qual mandando-as recolher pri-

meiramente no Mofteiro da Madre de Deos, e de-

pois na Ermida de NoíTa Senhora da Gloria
, paíTa-

raõ ultimamente para efte Mofteiro de Alcântara no
anno de if8(5, em cujo tempo fç tinha acabado de
edificar por difpendio do mefmoRey. Naó teve eí-

te Mofteiro ruina confideravel, ea que padecco,rc
acha reparada.

Ermidas.

Nojfa Senhora dos AffliUos , e Santo Chrifla, Na
quinta do Principal D. Lazaro Lcitaõ , fituada na

Junqueira. Padcceo muito pouco pelo terremoto.

Santo Amaro. Na eminência de hum monte de ex-

cellente vifta. Sobe-fe por huma bem lançada efca-

da de pedraria com efpaqofos taboleiros. A conftruc-

<;aó da Igreja moftra antiguidade , e delia faz men-
qao Chriftovaõ Rodrigues de Oliveira

,
que efcrc-

vco no anno de iff i. Foy huma das que efcaparaõ

felizmente ao terrivcl deftroqo do terremoto. De-
fronte dcfta Igreja, para a parte da marinha, exif-

Vt bum palácio dos Excellentiftimos Saldanhas , no
qual havia hum cfpaqofo jardim cm terrapleno raõ

miftico da praya, que as aguas da vifinha ribeira lhe

cftaô
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cftaó pelas marés batendo nos muros. Compunha-
fe, além da excellente horta, de copados arvoredos
frutíferos, e fílveílres quaíl íempre frondofos. To-
da eíla viçofa, e verde formofura, fe vio laftimofa-

mente no dia do terremoto desfeita, e desfigurada j

porque embravecidas , e alteradas as aguas do mar
vifinho ,. rompendo o freyo das prayas ao primeiro
eítremecimento da terra, avançarão,, desfizeraó , @
falmouraraó tudo em breves minutos j introduzindo-

ihe dentro pafmofamente com a refaça das ondss
grandiíTimos maílros de navio.

Nofa Senhora da. Amunciaçaa. Na deliciofa quin-»

ta , e palácio de Diogo de Mendoqa Cortc-Reaív-
Tambem ficou intaóba.

Santo António. Na quinta de.António Jofeph Di-
niz de Ayala no fítio de Oliveiras. .

Noja Senhora da Conceição, Na quinta do Duque
de Cadaval no Lugar de Pedroucos.

Nojfa Senhora da Conceição. No Lugar de Belcm
na travefia da Horta , inítituida pelo Padre Joféph
da Silva de Carvalho, Clérigo Secular, etio do ad-
miniftrador a6tual Jofeph da Silva Pinto.

Nojfa Senhora da Co?tceiçaõ, Na Fabrica da Pólvo-
ra. NaÕ padeceo ruina confídcravel.

Nojfa Senhora da Conceição, Na quinta que foy do
elegante, e erudito D. Francifco Manoel de Mello
na ribeira de Alcântara, Ficou ifenta de ruina,

Noffa Senhora da Graça. Na quinta de Jofeph da
Cunha de Araújo no Lugar de Cazcllas.

S. 'Joaquim , e Santa Anna. Na quinta do Mar-
quez, de Abrantes em Alcântara. Eíla Ermida, que
naõ padeceo com o terremoto o minimo abalo, ou
luina, eítá edificada fegundo o goílo moderno da
Arquiteótiira. Conila de três Altares ornados *com
cxcellenies pinturas do noUb ínfigne Lisbonenfe
IFrancifco Vieira. Tem muitos , e preciofos paramen-
tos fummamente aíTeados , e laes que puderaõ baf-

lantcmcnte fupprir a indigência, em que ie vio a
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Santa Igreja Patriarcal logo no principio da fua def-

truiqaõ, eincendio} porque eftabcleccndo-fe aqui,

como já diílcmos , por benigno confentimento dos

ExcelientiíTimos Marquezes Teus Padroeiros, acha-

rão os Miniftros da Santa Igreja commodo, c aga-

zalho taõ amplo, que os noífos mayores elogios naõ

i-àò baftantes para engrandecer a nobreza de animo,
c piedade com que alli fomos recebidos.

S. yoaõ Bauíífta. Nas caías de Joaõ Jorge na Jun-
queira. Ficou iem damno , e fempre nelia fe cele-

brou.

NoJ^a Senhora da Nazareth. Na quinta de Gerva-
íio do Couto na Pimenteira.

Nojfa Senhora doPopulo. Na quinta que foy doDe-
fembargâdor Jofeph Fiúza Corrêa cm Alcântara.

Naõ teve ruina.

Nojfa Senhora do Livramento , e S. 'Jofeph, Efta

Igreja fe comeqou a erigir em Bclem no fitio que fi-

ca entre a quinta do meyo , ea quinta de cima , on-

ilceíla o Real Palácio, lugar em que a Mageftade
FideliíTima de D. Jofeph 1. cm a funeítiíTima noite

de } de Setembro de iJfS cícapou milagrofamente

de dous execrandos tiros de bacamarte , com que
lhe queriaô tirar a fua vida eílimadiíUma vários fó^

cios conjurados para taô horrível infulto. Agrade-
cido a taô cipecial favor de Maria Santiffima, e feu

caílo Efpofo S. Jofeph ,
quiz Sua Magcftade que d-

caífe taõ efficaz patrocínio perpetuamente memorá-
vel na crecqaó defte Templo j cuja primeira pcdi-a

que era de mármore branco , c de palmo e meyo cm
quadro , tinha em as duas faces oppoftas as Inícrip*-^

coes feguintcs.

JOSEFHUS L
UJSLtANlM REX

Fidelípimus

Deipar^e Liberatricis

Prote£iione

IIL
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///. Nonas Septemhris jínni MDCCLFIIL
Hk inter denfos globos plúmbeos

Sofpes evadens

Conjuratorum injidias

In eum
Gemina fcloporum dijphficm

Irruentium

Templum hoc

In perpetuum tanti heneficii

Monumentum
jEdificari fecit*

Da outra parte dizia afíim

:

Hujus Templi in honorem
Dei , £5? BeatiJ/ima Firglnis Martí^

Liberatricis , ac ipftus Sponji

Sanai Jofeph dicandi

Lapidem hunc primum
In fundamentum

Ab ipfo Rege delatum

Benedisit , ac impofuit

Emus D* Francifcus L
S\ R, E. Cardinalis de Saldanha

Patriarcha Lisbonen.

Summo Pontifice Clemente XIII.
Die III. Septembris,

Anno Domini M. DCC, LX.
Poft tenamotum V.

Efta pedra fundamental, que eftava em huma
padiola fobre huma credencia foy levada folemne-

mentc por ElRey aíTiftido do Senhor Infante D. Pe-
dro, o Senhor D. Joaõ , c o Marquez de Angeja;
e depois que o Patriarca lanqou fobre ella a benqao
com toda a ceremonia conforme o Pontifical Ro-
mano, tornou ElRey , e os mais Senhores a cami-<

~
nhar
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nhar com ella proceíTionalmente aflíiftido de tod^ a

Corte, c Collcgio dos Principaes, e Capclla Real •,

e chegando ate o lugar do alicerfe, nelle fe colio-

cou a pedra i ealli lanqou o ILfinolcr mor doze Me-
dalhas fcis de ouro, e féis de prata de vários lotes.

As mayores que eruõ de ouro pezava cada huma
j-iUooo reisj as do lote mediano 39U000 reisj e as

do ultimo lote 26U000. O feu feitio tambcm era

de três qualidades
,
porque humas tinhaó de huma

parte em perfil o retrato de Sua Mageftade , e ao

redor cila letra : 'Jofe^b I, Portugdlli^ Re-^ ^ e no re-

verfo: B, r, Mari£ Liberatrici ^ y S. Jojeph Prote-

6lorifuo accepti beneficii monumentum pofuit an. Domini
MDCCLX. Outras tinhaõ as imagens de NoíTa Se-
nhora do Livramento, e S. Jofeph , e por baixo ef-

ta letra : ji' periculis cun^is libera nos: c no rcverfo"

em relevo o frontifpicio que ha de ter a nova Igre-

ja, e ao redor : Accepti beneficii hoc pofuit monumen-
tum^ e em baixo: Jn. Díii MDCCLX. As outras ti-

nhaõ de huma parte as Armas Reaes , c em circu-

lo ; "Jofephus Portuga/li^ , £íf yílgarbiorum Rex anno re^

gni/ui X, No reverlb a planta da nova Igreja, e em
roda a feguinte letra : In honorem B. V, M, Libera^

Sricis , (^ S. jofeph fundavit Bethlem anno Domini
MDCCLX.

ip Conílava efta Freguezia , antes do terremo-
to, de feifccntos fogos. Prefentemente fe tem aug-
nientado o feu numero, pelo muito povo, que pa-

ra cíle íitio concorreo, onde fe tem edificado innu-

meraveis barracas em o terreno baldio. As fuás ruas

fâõ as fcguintcs.

Ruas ^ e Travejfas.

Em Alcântara , rua Direita, rua da Cruz , e da
Tapad.i : travcfla das Fontainhas, dos Fornos, das
Pedreiras, do Principe , do Quebiacoftas. Em ^^-
Jem , ruí Direita , traveíTa das Brazias , ou de Ma-
noel de Faria, do Ferreiro, da Horta, do Guarda
mor, da Praqa, do Serralheiro-

Fre-
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Freguezias confinantes,

A de Santos , Santa Ifabel , Senhora do Amparo
tm Benifica, S. Romaô de Carnexide.

lí.

Santo André.

20 T7 Sta Freguezia he das antigas da Cidade, e

Jl1# foy do Padroado Real j porém ElRey D.
Diniz em o primeiro de Agollo de iz8(5 fez doação
delle a Aires Martins, e a fua mulher Maria Eíte-

ves , attendendo naõ fó aos merecimentos do dito

Aires Martins, que foy Efcrivaõ da Puridade, c feu

ViGe-Chancel!er, mas às fupplicas do Bifpo deLif-
boa D Joaó Martins de Soalhães, que era feu par*

•ticular amigo, (i)

21 PaíTados a]guns annos, vendo os Padroeiros,

que era muito ténue a renda, que a Igreja tinha, e

naó menos a falta de Miniílros para o culto Divi-

no, doaraõ à mefma Igreja o direito do Padroado,
c juntamente as fazendas, que poíluhiaó na Azoya,
Freguezia de Santa Iria , para que houveíTem mais
dous Capellães , ou Raqoeiros

, que com o Reitor
rczaíTem em Coro as Horas Canónicas , e viveíTem

cm Communidade , determinando
,

que alTim que
vagafle algum Beneficio, o podeíTe aprefentar logo
o Reitor com o beneplácito dos mais Raçoeiros : c

falecendo o Reitor, os ditos Raqoeiros elegeíTem de
entre íi hum delles no efpaqo de féis dias immedia-
tos ao feu fallecimento*, e naõ concordando na elei-

qaõ dentro do dito tempo, ficaria devoluta ao Rei-
tor do Convento de Santo Eloy deíla Cidade par*
o nomear dentro de outros féis dias i e naó o fazen-

do, poderia entaõ o Prelado mayor, ou o feu Vi-
Tom.III.Part.V. Ec ga-

'
I ! 1111 I ^MMMMMMMIMMIMM——i—————la———

—

l»] Brandão na Monarquia part.f.liv^ i^. cap.^i.



21

S

Mappã ãcTortugal.

gario geral eleger Prior , com tanto que fofle fcm-
pre hum dos taes Raqoeiros. (i)

2i Eíia formalidade de eleiqaõ ainda hoje íe

prati'ca, e delia ha exemplos antigos , e modernos.
No anno de 1439 vagando o Priorado delta Igreja,

e elegendo os Beneficiados Prior, como era coftu-

mc, fe oppoz o Procurador da Coroa delRey D. Af-

fbníb V., pretendendo , e allegando
,
que ao Rcy

tocava a aprefentaqaõ ,
por fcr Igreja do feu Pa-

droado j e correndo litigio, obti verão os Beneficia-

dos fcntenqa a feu favor, que fe guarda no Cartório

da Igreja, efe confirmou por oucra refoluqaõ da fa-

grada Rota em o primeiro de Fevereiro de 1601, a

inílancias do Doutor Ambrofio Cardofo , Prior dcf-

ta Paroquia.

23 O rendimento deftc Priorado , e Reitoria,

tirando a terqa do Prelado, Ic regula huns annos pof

outros em quatrocentos até quinhentos mil reis 5 ad-

vertindo
,
que ella renda he attendendo a dous Be-

nefícios, que por Bulia de Alexandre VI. fe anne*

3<araô ao Priorado defde o annode 1^9^. Ha nefta

Igreja cinco Benefícios , de que he Donatário o mcf«*

ino Prior, e rende cada hum cem mil reis. Antiga*

mente naõ fó dava o Prior os Benefícios, mas tam**

bem coUava nelles aos Beneficiados na prefenqa de

hum Notário Apoílolico, de cujos aélos ha no feu

Cartório baftantes documentos. A negligencia, ou
diílimukçaõ de algum Prior deixou perder cila re-

galia, em que fe introduzirão depois os Prelados

defta Diccefe.

24 Achaõ-fe inftituidas nefta igreja cinco Cx-

pellanías: a primeira, de que he Capellaó, cAdmi-
niftrador o Prior, inftituío Aires Martins, e Au
mulher Maria Eftevcs , Padroeiros , com o titulo dí

Santo Ambrofio, c com Miíla quotidiana, que ho-

ic fe acha na cfmola de toílaó , mas tem cafas de re*

fí-

[i] Santuar. Marian. tom. 7. pag. 73

.
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adenda. Junto ao Altar deíla Cnpella eftaõ Tepul-

tados a dita Jnltiruidora, e feus filhos; e da inferi-

Kd7oe1rW"/??2Jíf"í^"^a c^^fta, que feu marido, e

tos de Jerufalem, WJly '"^^ ^ifitar os lugares fan-

zf A fegunda CapelTa "iT^o^^am^nho.

que foy deita Igreja, Martinho^^o.^^r^^neficííírlo,

pella de Noíla Senhora da Vida com a ciur.i^^J^^-

naría de íeis vinténs. Saó feus Adminiítradores , «

Donatários o Prior, e Beneficiados. A terceira inf-

ticuío na mefma Gapella hum Prior ,
que foy defta

Igreja chamado Bartholomeu Vaz de Lemos, com
obrigação de MiíTa cantada em todos os Sabbados

:

anda a adminiílracaó delia na cala, e morgado de

Joaó Pedro de Noronha Soares.

16 Inílituío a quarta Capella António Alvares

Malheiros com Mifla quotidiana na Capella de Nof-
fa Senhora daConceiqaó, de efmola de trinta e cin-

co mil reis , que hoje fe acha reduzida a meyo an*-

nal de MiíTas , e he íeu Adminiftrador Jeronymo
Leite Malheiro Pacheco. A quinta he a do Senhor

Jefus da Pobreza , e Almas , ercáta ha pouco tem-
po por huma nova Irmandade, que fabricou cila

Capella no vaó, que fervia deporta travefla da Igre-

ja, e tem hum Capellaó ,
que lhe diz MiíTa todos

os Domingos, e dias Santos do annò, a quem fe dá
cincoenta mil reis.

27 A Padroeira inftituío mais nefta Igreja fete

Mercieiras
, que hoje fe achaò reduzidas a quatro

por Bulia de Xifto V. defde o anno de if8(5. Tem
cafas em que vivem , e cada huma cincoenta e dous

alqueires de trigo cada anno 5 duzentos e cincoenta

reis em dinheiro cada mez, dei toftõcs para manto,
trezentos reis para qapatos, dous toftões para o jan-

tar da Pafcoa , e outros dous para o do Natal , e

hum pote de azeite. Provê eftas merciarías o Prior

em mulheres donzellas honeftas , e recolhidas , ou
viuvas de bom procedimento , preferindo fcmpre as

Ee ii que
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que tiverem tido bens de fcu , e fe acharem reduzi"!

das a pobreza. Difpoz mais a Padroeira, que no fim

de Laudes, e Vefperas fe lhe rezaíTe^norg^- ^^
Refponfo j e em dia ^^^^^'^.fyrcs , e neccíTitados

íuntos fe diftribuiíie^^^jyjQ |g ^^j^ j^^^ cumpri-
^^m Taco de n^^

mcni'^ ^om o lamentável fucceíTo do terremoto
paliado cahio todo o corpo da Igreja até aporta,
a qual ficando com as ruínas entulhada, a gente que
cftava dentro efcapou toda felizmente, retirando- fc

pela fervcntia , que tem o Prior para as caías da Çiux

refidencia. Ficou todavia livre a Capella mor , o
Cruzeiro, a Sacriília , e as duas Capellas de Santo
Ambrofio , e a da Senhora da Vida , que he Ima-
gem milagrofa, e de muita devoção, a qual paíTa-

dos três dias fi^y tirada a todo o rifco por certos de-

votos, que a foraõ collocar em hum Altar da Igre-

ja do Menino Deos, que cftn perco, para onde foy

também conduzido o DiviniíTimo Sacramento. Alíi

eftevc até que o Prior mandando fazer à fua cufta,

c dos Beneficiados huma decente accommodaqaõ de
madeira dentro da mefma Igreja Paroquial , e na
parte que naõ teve ruina , fez reftituir outra vez o

Sacramento, e a Imagem da Senhora immaculada,
collocando-a no Altar mór, edeu principio aos Di-
vinos Otíicios em dia da Conceiqaõ da Virgem, no
xnefmo anno, com huma iolemne MiíTa cantada era

acçaõ de graqas. Nclle cílado fe acha a Igreja, e

fc vaõ continuando ncUa os Officios Ecclefiaíticos

com o decoro poíTivel.

zp Tem dentro do fcu território o

Convento.

Nojfa Senhora da Graça, De P.eligiofos Eremitas
de Santo Agoílinho , Templo de huma nobre , c

magcítofa fabrica ^ elevada fobrc a eminência de

hum



Da Cidade de JJshoa. 22 1

num lítio chamado em outro tempo jílmofaJa
, que

ultimamente reedificara o Venerável Fr. Luiz de
Montoya no anno de iff(5. O Author á^ Cerogra^

fia Portugueza no tom, ^. pag- ifj-y largamente o áeC"

creve. Entre todas as fuás partes mais memoráveis,
ícrá fempre digna de attencaõ a íingular tribuna,
com o feu precioíiíUmo cofre , depoíito do Santif-

fimo Sacramento. Prenda comporta de muitas da-
divas , para as quacs concorrerão o Arcebifpo de
Goa D. F'r. Aleixo de Menezes, o de Hiponia D.
Fr. António Botado, e Filippa de Vilhena, mu-
lher do grande Vice-Rey da índia AíFonfo de AN
buquerque. Igual apreqo fe deve fazer da Gapella
do Senhor dos PaíTos, cuja Imagem de Chriílo com
a Cruz às coílas he da mayor veneraqaõ , e refpei-

to que tem eíta Corte, e talvez o Reino. Merece
também efpecial memoria a primorofa Sacriília, na
qual fe fazia admirável o mais rico, e decente depo-
íito dos Vafos, eReliquias fagradas, para cujo dif-

pendio, e ornato, contribuío muito o preciofo mo-
vei de Mendo de Foyos Pereira, Secretario de Ef-
tado delRey D. Pedro M. Naõ menos he attendi-

vel a excellente Bibliotheca, onde fe numera huraa
grande, e efcolhida collecqaõ de volumes de todas

as faculdades , e bellas letras , impreíTos , e manu-
fcriptos.

30 Padeceo muito efte edifício com o grande
terremoto , efpecialmente a Igreja. Apontaremos
em fumma as partes mais coníideraveis da fua ruina,

Sendo o Coro delia hum dos melhores da Corte, e

citando os Religiofos nelle cantando Terça para fe

entrar à MiíTa Conventual, ao fegundo Pfalmo co-

meqou a abalarfe tudo com hum vehemcntiíTimo tre-

mor: fabiraô os Religiofos a toda a preíTa, quando
de improvifo cahio o te6to , c logo o plano com
tanta violência, que-a Imagem de hum Crucifixo,
collocada junto às grades do dito Coro , fe fez em
pedaqos , e, fe lhe foy achar a cabeça na CapcUa

mor.
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mor, que he huma grande diftancia. Aqui fe def-

truío totalmente naó ió todo o ornato do Coro ,

roas três admiráveis órgãos ,
que nellc eílavaõ , fa-

zendo fe mais feníivcl a perda domayor, por ícr an-

tigo, e por ter humas vozes fuaviíTimas, a que tal-

vez naõ igualaíTe outro algum da Cidade.

31 Depois do Coro cahio a Capclla mor, mas
ficou livre toda a fua grande tribuna, e nella o San-

tiíTimo Sacramento
,

que eílava reclufo no precio-

fo, e fingular cofre. Logo cahio o teélo do cruzei-

ro, e o da Igreja com fcus altiffimos gigantes, ex-

ceptuando hum, que com admiração de todos ficou

fuílido em huma pequena parte da lua baze, dando
nillo a infcrirfc , que o movimento do terremoto
fora provavelmente o de pulfaçaô. Deve aqui no-

tarfe, que fendo as paredes meílras da Igreja fabri-

cadas fem alicerfes , conforme a fanta idéa do Ve-
nerável Montoya, que nas Cruzes que mandou dif-

tribuir, c coUocar pela ultima cimalha, dizia cita-

va toda a firmeza daquella maquina , foy coufa pro-

digiofa , que nenhuma delias teve agora ruina , fi-

cando firmes como dantes j excepto a parede do
frontifpicio

, que fem embargo de ísr mais forte,

por fer feita pofteriormente ao Venerável Padre, fc

arruinou.

31 Quafi todas as Capellas do corpo da Igreja

padecerão igual ruina com mais, ou menos damno.
As duas collateraes do cruzeiro ficarão totalmente

dcftruidas^ porém as fuás fagradas Imagens com fe-

licidade fe dcfcobriraó , e recuperarão. Eraõ ellas

a fcmpre venerável do Senhor dos PaíTos, que fican-

do dentro da fua tribuna opprimida com o pczo da

parede
, que fobre cila cahio , foy extrahida pela

nobre, e pia diligencia de alguns Grandes da Cor-
te , fuggcridos do empenho , e devocaó do noflb

Monarca Fideliííimo. A out^a Imigem era a pro-

digiofa da Senhora da Graqa , cujo corpo fendo cu-

bcrto de pracà priraorofamcote kvrada cm tempo,
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e por obfeqiiio da Infanta D. Maria , filha do Se-

nhor Rey D. Manoel, fe achou todo desfeito > po-
rém a cabeça, e as mãos fem macula confídcravel

:

devendo-fe á piedade do llluftriílimo JVlonfenhor Jo-
íeph Francifeo de Mendoqa, que muito fe preza

de fer feu afilhado , a nova reforma do corpo da
Senhora , que hoje fe vê caprichofamcote cítofa-

do.

33 Eílas duas Imagens fe achaó já expoftas à

publica veneraqaõ dos Fieis 5 participando também
do mefmo culto a Imagem veneranda, c prodigiofa

do Snto Chrifto crucificado ,
que ao Venerável Pa-

dre iMonioya vieraó ofí^erccer dous mancebos quaíi

myfteriofamente. Efta defcoberta de entre as ruinas

fcm \:z^õ reputavel, por diligencia do Excellentif-

iimo Bifpo áo Porto D. Fr, António de Soufa , fe

coUocou emhuma bem ornada Capella, que elle lhe

mandou edificar no antecoro ,
que de prefcntc tem

o Convento, e depois íe trasladou para a Capella do
Sacramento.

34 A nobiliíTima Sacriítia com o feu notável

Santuário também fe arruinou , cahindo naÕ fó o
tecbo, mas a parede, que a dividia da Capella mor 3

e com eíta o Altar, em que fe confervavaõ as mais

preciofas Relíquias. Deitas fe acharão muitas era

léus lugares ; taes foraô féis corpos de prata dos San-

tos Apoítolos, a de Santo Agoltinho, Santa Mó-
nica, os Santos Lenhos, a cabeqa de Santa Chrilti-

na, e outras nos feus cofres também de prata: en-
tre eítas fe achou fem damno algum a cana de hum
braqo do gloriofo Martyr S. Vicente, que agora fe

faz mais eítimavel
,

por fer a única Relíquia notá-

vel, que exiíte do corpo do Santo, depois que no
grande incêndio, de que participou a Bafilica de
Santa Maria, fe rcduzio laílimofamente a cinzas o
tumulo , e o cofre em que fe achava depofitado.

Confervaõ osReligiofos eíta Reliquia de tempo an-

tiquiíTimo, e como teftemunho certo , e invaria*'

vel
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vel da antiguidade do feu Convento, (i)

3f AppHrecco também debaixo daquellas ruínas

a grande, e prcciofa Cruz, donativo que fez a tile

Convento o llluítiiírimo D. Fr. Aleixo de Mene-
zes i e fem embargo de fe achar com baftantes que-

bras , e muitas de íuas pedras prccioías , facudidas

delia com impulfo da ruina, quaíi todas íe defcobri-

raó, excepto hum diamante de mayor grandeza, c

algumas outras pedras mais miúdas, que naõ appa-

receraó. Acha-fe todavia taõ rico, e venerável inf-

trumcnco da Redcmpcaõ humana já concertado, c

reftituido à fua antiga forma. Os ornamentos , c

mais prata da Sacriltia tudo fe falvou , ainda que ef-

ta pela mayor parte baftantemcnce damnificada y

porém aquelles fe prefervaraó de todo o rifco, por

caufa dos fortiífimos caixões, em que feguardavaõ.

O que fe faz feníivel he deftruirfe totalmente a ma-
ravilhoía pedra, que eftava no meyo daSacrittia,

opde fe coUocavaô os Cálices j porque naô fó era

cílimavel pelo prcciofo da matéria , mas pelo ex-

quifíto debuxo de feus marchetados , c embutidos

:

Gs Cálices porém fuppofto ficarem todos amaíTadcs

,

já fe achaó reítituidos à fua antiga forma, e doura-

dos de novo.
3(S O clauftro grande , fendo todo fabricado de

cantaria, padeceo grandiíTimo abalo em fuás abobe-

das, c cahio quafi toda a cimalha real, e os bahiuf-

tres com feu corrimão
, que formavaò as varandas

por cima delia. A formofa cafa da Livraria com Tuas

cítantcs de grande cuílo , c o dormitório do Novi-
cia-

[i] Funda6-fe na memoria da Trasladação do inviâo Martyr, feita

por Eftevaô , Chantre da mefma Sé , c coctano , a qual fe tranlcrcvc no

Appendix dl j p.di Monarq. Lufit. Efcritur. if. , onde fe lem cilas pa-

lavras: Currunt igitur prAnomin*ti KtguUres aliquid dt Kiití^um pre-

thfi Mtrtyris petitari. Donde fe infere, que os taes Rcligiofos craó

Eremitas de S Agoftinhoj poia que entre elles fe acha de tempo ira-

mcinorial humi tal Relíquia do Santo Martyr , que elles pedirão com
taau eíBcaci»! e juítiça^ e he criyd fer eíU a que íc lhes deu eataõ



Da Cidade de Lishcfa. 225

ciado, que ficava por baixo, tudo fe arruinou v po-
rem o incanfavel zelo, e defvélo do ExcelIentiíTimo

Bifpo do Porto, Provincial que entaô era, acodin-

do prompto ao defentulho , fez com que os livros

naõ padeccíTem damno confideravel, e lhe deftinou

a cafa dalivraria velha, que fica por cima do Capi-
tulo , para fua mais fcgura refidcncia , mandando
reedificar também o dormitório do Noviciado : fez

examinar por Arquiteélos a torre dos finos j mas
poreflarem todas as fuás pedras gateadas de ferro,

defenganaraô os Meílres que tinhaõ a feguranca pre-
cila , poílo que o fcntimento , que fizeraõ as fuás

obras mortas, e adjacentes , caufaffc fuíto ao prin-

cipio.

J7 Em todo efte lamentável cataftrofe ficaraS

comprehendidos dous Religiofos , que eílavaõ no
ConfeíTionario , o Padre M. Fr. Marcos de Santo
António, e o Definidor Fr, Alberto de Brito. Ven-
do em fim os Religiofos

,
que as fuás forqas naõ po-

diaõ chegar ao reparo , c reedificaçaÕ de taô mag-
nifico edifício i porque conftando , que femelhantc
obra cuílara ao Venerável Padre Fr. Luiz de Mon-
toya, em tempo que tudo era mais barato, fcíTenta

mil cruzados , e agora feriaõ precifos mais de feif-

centos , tomarão a refoluqaõ de formar Igreja na
cafa grande entre oclauftro, e portaria, a qual tem
adornado com cinco Altares, e fua quadratura, em
que celebraõ os Oííicios Divinos com toda a decên-
cia.

Ermida.

O Senhor dos PaJ/os. Na calqada , que vay para a

Graça, a qual adminiftra a Irmandade do SantiíTimo
da Freguczia.

38 ConíUva efta Freguezia antes do terremoto
de cento , e quarenta fogos , e numerava letenta mo-
radas de cafas , em que habitavaô quinhentas e cin-
coenta peíToas. Depois do terremoto achaõ-fe du-

TomJII.Part.V. Ff ^en-



2i6 Mappa dj Portugal.

zencos c treze fogos , e fctecentas cincocnta c fctc

peílbas. Eftc augmento he caufado de algumas pro-

priedades de cafas, que de novo fe fízeraó junto ao

íequeiro chamado daGraqa. Diílribuem-fe pelas íc-

guintes

Ruas ^ e Becos,

Adro da Igreja, rua Direita, rua dos Cegos , be-

co dos Froes, beco daLage, calçada do Convento
da Graça.

Freguezias confinantes.

Santa Marinha , S. Thonic.

IIL

NoJ/a Senhora dos Anjos.

7^9 r T E cfta Frcguczia filial da de Santa Jufta,

X Jl que o Cardeal Arccbifpo D. Henrique
defannexou delia , por fer grande o feu dcftrido^

eftabelecendo-a na Ermida de Nofla Senhora dos

Anjos, que depois fe ampliou com o dinheiro pro-

duzido de cinco por cento dos alugueres das cafas

exiftentes na mefma Paroquia em tempo delRey Fi-

lippc IV. O Pároco tendo íómente titulo de Cura,
o Eminentiflimo Cardeal Patriarca D. Thomás de

Almeida o collou em o predicamento de Reitor ,

cuja Reitoria lhe renderá fetecentos e cincoenta

mil reis.

40 Nefta Igreja ha huma ^pl^^giai^^de onze

Capellães com {eífenta c quatro mÉ reis "qçy^ngrua
annual cada hum, c he ftu Donatário, e iíoininif-

trador D. Francifco Innocencio de Sòufa Coutinho,
Ha mais a Irmandade do Santifiimo com dous Ca-
pellães , a das Almas com quatorze, adeNoíTa Se-

nhora da Concciqaõ com hum: a Confraria do^ An-
jos com hum , c a de S. Joaó Bautiíla com outro, ^i

41 Por caufa do terremoto ficou eíta Igreja ar-

minada , c affim o Pároco transfcrio o Sacramento
pa-
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para a Efníida do Defemb argado r Alexandre Metello

no Campo do Curral, onde exiftiopor alguns annos.

A mefma deílruiqaõ experimentarão iDuitas proprie-

dades de todo efte território > das quaés humas já ef-

taõ reparadas, outras jazem na mefma ruina. Den-
tro dos limites deíla Paroquia defde as portas do Pa-

qoda Rainha, ou Bempoíla até Arroyos, e dentro

do Olival de NoíTa Senhora do Monte fe íizeraõ de

novo vários abarracamentos fabricados huns de ma-
deira, e tabique, outros de pedra, e cal, para ha-

bitaqaõ de muita gente, que para alli veyo fugindo

ao incêndio, c deítroqo do interior da Cidade.

4Z Eítaó edificados na circumferencía defta Fre-

guezia os feguintes

Conventos,

Nojfa Senhora do Defterro. De Religiofos Bernar*

<3os, fundado no anno de ifpi , fegundo confta de

huma inlcripqaõ aberta em pedra, que fc vê collo-

cada no claullro velho, a qual tranfcreve o Authot
do Santuário Mariano em o tomo i . pag, 289. Ordina-

riamente aíTiítem aqui poucos Religiofos. No anno
de i7fo foraõ levados a occupar efte Convento os

doentes do Hofpital Real
,
que em i o de Agoílo do

dito anno fe vio reduzido a cinzas com hum deplo*

ravel incêndio. Fizeraõ-fe as accommodaqôes pre-

cifas paraçodos àcufta da Fazenda Real, com qu6
a grande piedade do Fideliffimo Rey D. Joíeph I.

mandou benigpp foccorrer o feu defamparo. Aqui
cftiverap até o anno de ij^\%;cm que voltarão pa*

ra a enfermaria dç S. Camillo , que foy a que lo*

mente efcapou no fobredito Hofpital , e os Reli*

giofos fe reftituiraÔ outra vez ao feu Convento, que
em todo efte tempo haviaÕ cftado hofpedados noi

Paqos chamados do Arcebifpo a Santa Maria. Ex-
perimentou efte edifício com o terremoto a ruina

da Igreja, cuias abobcdas totalmente fe abaterão.
^

Ffii Q
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o Convento pofto que em partes arruinado , ainda

fe habita pelos Religiofos.

43 Nojffa Senhora de Penha de França. De Reli-

gioios Eremitas de Santo Agoltinho. Eílá edificado

cíle Convento na eminência de hum monte entre os

mais altos da Cidade , e no íiiio chamado antiga-

mente Cabeça de Jlperche ^ donde com agradável perl-

peftiva fe moílra aos olhos hum dos mais formolcs

painéis, que a natureza pode pintar j porque olhan-

do do alto para o fundo da campina dilatada, eítaõ-

fe vendo em todos os feus arredores copiofos arvo-

redos, quintas agradáveis , hortas amenas , e terras

lavradias j e ao longe montes, e ferras, que dalli fc

aviftaõ na diftancia de mais de oito iegoas.

44 Deve o feu principio ao zelo de hum Antó-
nio Simues, official de Dourador, que no primeiro

de Agofto de i(5o3, fazendo doaqaõ aos Religiofos

da Igreja da Senhora de Penha de Franqa
, que já

cxiltia defde o annp de ifP7, elles com efmoías fo-

raõ fazendo o Convento , e. p chegarão a concluir

com os bens de António Cavide, infigne bcmFeitor
da Ordem , e devotiíTimo da Senhora. Depois no
anno de I7f4 fe renovou a Igreja primoroíamcntc
também à cufta de efmolas dos Fieis. O Senado de
Lisboa por voto que fez emoccaíiaõ dehuma gran-

de pcfte ,
que cm outro tempo opprimira efta Ci-

dade, coíluma ir de madrugada cm prociíTaõ todos

os annos a eíla Igreja em dia de NoíTa Senhora das

Neves, (i)

4f Achava-fe cabalmente perfeito eftc fagrado

edifício, e com a permanência de cento e cincoen-

taedous annos defde a fua primeira fundação, quan-
do fucccdendo o fatal dia de todos os Santos, pa-

deceo a fua Igreja hum deftroqo horrivcl com o tre-

mendo terremoto. Cahio primeiramente o Coro j c

foy

ill W^l»—

»

I, I I II I

' [ij Santiiar. Mariaa. tom. i, pag. 149. Corograf. Portug. tom. j.

t^* 4x1 . SouTa no Agiologf i-ufican. com. 4. pag. 436.
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foy alta providencia de Deos, que fendo tempo de
fe congregarem nelle osReligiofos para rezar, man-
daíTe o Prelado fufpender naquella hora o toque do
lino , em quanto ie demoravaô alguma coufa mais
na Igreja com a expedição das confirsões dos Fieis,

que em grande numero haviaó alli concorrido. A
verdade do íucccíTo fez ver depois, que aquella fuf-

penfaõ de minutos ao ingreífo do Goro, mais parc-

ceo cautela cheya de vaticínio, que de acafo, para
que naquclle lugar ninguém pcreceífe.

4(5 Outra differenqa de forte experimentarão os

que fe acbavaô dentro da Igreja , porque cahindo
as fuás abobedas de improvifo, ficarão todos fepul-

tados debaixo delias. Conje6tura-fe, que feriaÕ mais
de trezentos os mortos : o certo he , que pelo nu-
mero das fagradas Formas, que fc achou menos nas

Pyxides do Sacrário, fc calculou depois terem com-
mungado naquelle dia oitocentas peíToas. Aqui aca-

bou entre ellas, ajudando à MiíTa, o Irmaõ Leigo
Fr. André de Penha de Franca, natural de Chaves,
deidade mais defetenta annos, eReligiofo em quem
refplandecia hum congkbado de muitas virtudes^

Acompanhou-o no meímo fim o Irmaó Donato Jo-
feph de Macedo. Igual faudade deixou o Padre Fr.

Jofeph de S. Joaquim , o qual dous mezes antes ten-

do dito a fua primeira MiíTa nova , e naquclle dia

bavendo-a acabado de dizer, fe achava dando graças

a Deos na fua cella
,

que abatendo- fe com clle , o
fepultou.

47 Cahindo a Capella mor, e a fua tribuna, fi-»

cou a Imagem da veneranda, c milagrofa Senhora
de Penha de Franca debaixo das fuás ruinas> e aco-

dindo logo os Religiofos com muita gente no Do-
mingo feguinte para diligenciarem a íua extracqaõ,
fe fíngularizcu entre todos naquella empreza o gen^
til delembaraqo de hum valerofo Sargento chamada
António Dias Panaõ ,

para o qual citava guardada a

gloria de falvar daqueilas ruínas o fagrado vultada
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Senhora. Com incanfavcl diligencia dcfcobrio clle

a Imagem , c recebendo-a logo com fcrvorofa dc-

voqaõ cm feus braqos , tntoando louvores ao Ceo,
com immenlb povo que o leguía, a foy transferir,

e jrollocar fobrc o eirado de huma quinta próxima ao

ftd^ê.da Igreja para fer viíta de todos. Alli cítcvc a

prodigiofa Senhora quaíi hum mez afliílida dos Rc-
ligiofos, e de hum extraordinário concurfo do po-

vo , que a todas as horas com perpetues rogos , c

inceíTantes lagrimas pediaô a Deos pelos mereci-

mentos de taô foberana Virgem a fufpenfaõ daquel-

le flagello.

48 Como os Religiofos nunca Ce apartarão do
Convento, e ficarão na fua cerca adminiftrando o

rcmcdio cfpiritual a muita gente , foraõ profcguin-

do na tarde da legunda feira o defenculho das rui-

nasj entre as quaes defcobrindo o cofre do Sacra-

mento, que fc achou intaóto , o levarão para a Er-
mida da Senhora do Monteagudo

, que fica pou-
co diftantc, com huma devota prociííaõ. Logo na
tírqa feira, continuando acmpreza, defcobriraó fe-

lizmente vivo, decntreas ruinas, hum homem cha-

m-ado Filippc Neri , meftre Pedreiro
,

que comp
eftava ainda efcrito no livro da vida, foy refpeiíado

cm todo aquelle tempo da fua fcpuhura dos próprios

inftrumentos, que a outros fcrviraó de morte.

49 Na cafa chamada de Profundis , dentro do

Convento, levantarão os Religiofos hum Altar, on-

de coUocaraó o Sacrário. Depois com a poíTivcl de-

cência fizcraô huma barraca de madeira , em que
dcfpcnderaõ quatrocentos mil reis, tudo de efmo-
las , c expozcraõ a veneranda Imagem da Senhora.

Porém concorrendo cada vez mais a piedade, e de-

voqaô , erigirão huma nova Igreja de tabiquc, e de
pedra, e cal , que tem importado doze mil cruza-
dos , onde a Senhora he venerada , como fcmprc,
pelos Fieis com hum culto , e fervor extraordiná-
rio,

Nofí
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NoJIa Senhora da Conceição, Hofpicio de Religto-

fos Capuchos da Província da Conceiqaõ da Beira,

e Minho , reedificado no anno de 1738 na eftrada

da Carreira dos Cavallos pela devoqaõ , e difpendio

do Sereniílimo Infante D. Francifco 5 e ultimamen-
te oSereniffimo Senhor Infante D.Pedro o mandou
reedificar de novo no anno de i7ff em todas as fuás

officinas , dormitórios , e cellas cora generoíidade

verdadeiramente Regia. Com o terremoto padeceo
pequeno damno 5 porém os Religiofos para fe livra-

rem de todo o fufto, rezarão alguns tempos na por-
taria, e mandarão renovar na parede do Altar mór
hum pedaqo de abobeda, que unicamente padecera.

Noffa Senhora da Nazareth, Collegio , e Novicia-
do que foy dos Padres Jefuitas , que fe dtílinavaõ
para as MifsÕes da índia , foy fundado no íitio de
Arroyos em o anno de I70f . Foy pequena a ruina ,

que o terremoto caufou a cite edifício , que já fe

acha reftaurada.

Ermidas.

Santo jíntcnio. Na quinta dos Cypreftes, que he
de Francifco Monteiro de Soufa.

Santo António, Na quinta de Luiz Alv^arcs de An-
drade, acima de Arroyos.

Santa Barbara, Na quinta que foy do Defembar»^
gador Luiz Borges de Carvalho , e hoje he de D.
Ignez Rola de Moura. Naô teve com o terremoto*,

dcílroqo algum , antes fícou taô intada, que IcabrW
gou nella a Parroquia de S. Jorge.

Nojfa Senhora da Conceição. Nas cafas de D. Chrif-

tovaó Manoel de Vilhena a Arroyos. Também naô^

padeceo ruina coníideravcl.

NoJ/a Senhora da Conceição, Na quinta do Pina.

NoJ/a Senhora da Conceição, No campo Real da
Bempofta. Foy ereâra pela Sereniílima Infanta de
Portugal, e Rainha de Graõ Bretanha a Senhora D.
Êâiharina , eftabelecendo nefta Igreja , e Capella

Real
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Real humá Collcgiada com doze 'Capeliãcs canto-

res obrigados ao Coro todos os di is , e com a côn-

grua de oitenta mil reis cada hum. He hoje fcu Do-
natário, e Adminiílrador o Serenitíimo Senhor In-

fante D. Pedro, por ter confeguido por fenttrnqa a

grande Ciifa do Infantado , o qual em 1 1 de Dezem-
bro de I/f 8 accrtfcentou mais oito Capellãcs com
cem mil reis cada hum de côngrua , hum Thefou-
reiro, hum Moqo deCapella, cmco Cantares, hum
Organiíla, e hum Maceiro, e fez reduzir a igreja

a forma magnifica , e competente a huma Regia
Collegiada.

S. Gonçalo. Ao poço dos Mouros, de que hc Ad-
miniílrador Jeronymo Pereira Coutinho.

Jefus , Maria , ^ofeph. No Paqo da Bempofta , de

que he Adminiílrador Joaõ da Silva Furtado. Com
o terremoto ficou arruinada baftantemente.

,S. "Joaõ Bauíifta, Na quinta da Cruz de Almada.

S. ^oaò BautiJIa. Na quinta que hoje hc do De*
•icmbargador Joa5 Marques Bacalhúo.

Noffa Senhora do Monte, Foy edificada no anno de

1245 por huma D. Sufana. Os Religiolos Eremitas

de Santo Agoftinho logo nos principios da fua intro-

ducqaõ nefta Cidade habitarão aqui, e foy cftc o

fegundo Convento ,
que tiveraõ com o titulo de

Ercmitorio deS. Gens. Por juftos motivos o dcfam-

pararaõ, mas fempre ficarão coníervando a fua ad-

miniftraqaò , e he governada por hum Capellaõ ,

Religiofo do mefmo Convento , eleito em Capi-

tulo.

fo Debaixo do alpendre defta Igreja, cm hum
angulo delle, permanece ainda a cadeira deS. Gens,
que o Illuftriíllmo D. Rodrigo da Cunha conjc<5lu-

ra ter fido Bifpo de Lisboa. Eíleve ella na primeira

habitaqaò deites Religiofos Eremitas na raiz do mon-
te, ni qual dizem fe fentava aquelle fanto Prelado

para pregar ao povo : foy tansferida para o fitio on-

de agora fe acha : c he mayor a fua veneraqaõ , de-

pois
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pois que a Sereniííima Rainha D. 'Maria Anna de;

Aiiftrta lhe mandou pôr grades de ferro à roda nsí'

occaíiaõ quando veyo aqui no anno de 1723 Icntar-

íe nclk para fer bem fuccedida nos feus Reaes par-'

tos, fegundo a inveterada fé^ ^que as matronas Lif*^

bonenfes tem com a interceílaõ dcílc Smto, expe-
rimentando quando eftaÕ próximas ao parto , o fe-

rem bem íuccedidas, fe aííim o cxccutac).

fi Totalmente fe arruinou eíla Ermida coma
terremoto, fallecendo debaixo de fuás ruinas o Er-
mitão Donato da Ordem, que tinha naquelle inílan-

te acabado de commungar , e fe achou depois de
joelhos com os braqos em cruz. A fíigrada Imagem
da Senhora, que he perfeitiíTíma , e titular da Igre-

ja, fe achou debaixo das ruinas íem lefaô coníide-

ravel , e logo o Padre Capellaõ regente , com ad-

jutorio de muitos devotos, lhe fez edificar huma
Capella de madeira no mefmo íitio , e território da
Ermida, cnde com a poílivel decência foy por al-

gum tempo venerada , e com fervor íe foy cuidan-'

do na reedificaqaô do Templo arruinado para onde
depois fe trasladou.

Naffa Senhora do Monteagudo. Exifte no caminho
de Penha de França. Foy edificada por Lourenço
Pires de Carvalho, CommiíTario da Bulia da Cru-
zada, no anno de I(ÍP3, e he hoje feu Adniiniítra-

dor o Conde de Soure. Ficou intaóta , e firme aos

impulíos do terremoto:

Nojfa Senhora da Nazareth, Nas Olarias.

Nojfa Senhora do Populo. No Palácio de D. Fran-
cifco Innocencio de Soufa Coutinho em Arroyos.

NoJfa Senhora dos Remédios, Na quinta á^ Manoel
de Oliveira.
' Santa Rofa. Em Arroyos no Palácio do Senhor de
Murqa. Naõ fentio ruina alguma. Antes para efta

Ermida fe foraõ refugiar algumas Paroquias
* 5". Vicente Ferrer. Ao forno do tijolo. Tambcni
naõ padeceo ruina.

Tom. Ill, Pare.V. Gg fz Conf:
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yz Conftava efta Freguezia antes do terremoto
de dous mil cento e quarenta fogos •, agora numera
em todo o feu deliriólo, e habitantes em cafas, dous
mil cento e dezafctc fogos : e dirperfos naó ló nos

dous abarracamentos
, que acima diíTemos dentro

nos limites da Freguezia , mas também nas outras

alheyas , que conforme a Paftoral do EminentiíTimo
Cardeal Patriarca , fe reputaõ como próprias , du-

zentos noventa e três fogos y que todos juntos vem
a fazer o numero de dous mil quatrocentos e dez fo-

gos, até o anno de ijfj- Coníta das feguintes

Ruas,

Arroyos , Santa Barbara , Bempofta grande , c

pequena , Bombarda , Calcadas de Alvalade , de
Santo André, do Conde de Pombeiro , do Monte,
Caracol da Penha , Carreira dos Cavallos, Carrei-

rinha, Cruz dos quatro caminhos , Cruz dos Síga-

nos , Eftrada de Sacavém , Fontainha , Graça , Mon-
teagudo , Olarias , Penha de França, Poqo de Mou-
ros, Rol, Rua Nova, Sol, Tcrreirinho, Travef-
fa do Monte.

Becos.

Almocreves, Cativos, Joa6 do Monte, Jordão,
Imaginário.

Freguezias confinantes.

Santo André, Santa Engracia, S. Jl.ourenqo, Se-

nhora dos Olivaes , Senhora da Pena , S. SebaltiaÕ

da Pedreira , Senhora do Soccorro.

IV.

S. Bartholomeií.

fl A Mayor antiguidade, que podemos defco-

LX brir defta Paroquia , he a que confta de

huma efcritura feita pelo Bifpo de Lisboa D. Alva-

fo no anno de ii68 , na qual fe faz já menqaõ da

Igreja de S. Bartholomeu , como bem adverte I>.

Ro
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Rodrigo da Cunha, (i) Foy Capella Real delRcy
D. Diniz , quando vivia no palácio fronteiro da
Igreja

,
para a qual tinha paíTadiqo , e tribuna : e

querendo o Bifpo D. Domingos Jardo fundar o Hof-
pital de S. Paulo , hoje Convento de Santo Eloy,
no deítrióto dcíla Freguezia , ElRey D. Diniz no
anno de iiSó lhe fez mercê do Padroado delia para

applicar ao Hofpital as fuás rendas, (z]

f4 De forte, que o Reitor de Santo Eloy , em
quem recahio o Padroado por transferencia do Bif-

po, ha o que hoje aprefenta a dita Igreja, que ren^

dera , huns annos por outros , feifcentos mil reis,

Reediíicou-fe o antigo edifício por diligencia do
Prior Manoel da Silva e Moura pelos annos de 1707

,

pouco mais, ou menos. (3)

ff Ha aqui três Benefícios , que aprefenta , e

coíla o Reitor do fobredito Convento, e renderá

cada hum, entre frutos, anniverfarios , e pede Al-
tar , noventa mil reis. Ka mais três Capellanías ; hu-
ma que inítituio JoaÕ da Fonfeca com obrigaqaõ de
Miíla quotidiana , e de rezar no Coro ; outra que
ordenou Maria de Alcaqova , mulher de Antaõ da
Fonfeca : outra de Francifco de Matos, que todas

pelo feu ténue rendimento fe naó fatisfazem , e vao
para os legados iraô cumpridos. Houve aqui tam-
bém outra Capella, que inítituio o Bifpo do Algar-
ve Joaó Soares Alaõ no anno de 1 308 , de que fe

lembra o Author da Monarquia Lufítana , liv. 18.

c. 30. Ha mais na Igreja duas Confrarias , huma
das Almas com aprotecqaó de S. Miguel: outra de
Santo António dos Pobres , além da do Santiflimo

Sacramento.

f(5 Naó lhe refultou a efta Igreja pequeno pre^

juizo com o terremoto , e incêndio memorável j

porque hum lhe derrubou o teóto , e froncaria ; e

Gg ii ou-

[i] CunhaHiftor.Ecclcf. de Lisboa parti, cap 7. [2] Ibid.cap.69.
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outro lhe deílruío as melhores três Capellas , que
tinha : devorou a mayor parte da fua prata , e dos

feus ornamentos , e tirou a vida a quarenta e cinco

peíToas delia Paroquia j falvando-fe todavia fem Ic-

faõ alguma os ornatos , e mais fabrica pertencentes

à mibgrofa Imagem da Senhora da Graqa. Vendo-
fe neftc dcfamparo, e conllernaçaò o Pároco delia

Igreja, como os Teus freguezcs Ic tmhaõ ido abar-

racar em mayor numero para o Campo de Santa Cla-

ra, quinta do Alcaide Fidalgo, Cardai, c Cruz dos

quatro caminhos , determinou engir huma barraca

decente
,
pofto que pobre , no Cardai da Graqa , aonde

cxiílio, fem faltar à adminiílraqaô dos Sacramentes.

, f7 Ha no fcu deílrióbo os Templos feguintes.

Converti9,

Santo Eloy, De Cónegos Seculares de S.Joaõ Evan-
gclifta. Foy fundado pelo Bifpo D. Domingos Jar-

do no anno de 1286 com o titulo de Hoípital de S.

Paulo. Por morte do Bifpo ficou fcu fobrinho Af-
fonfo Annes com o governo do dito Holpital , c

com o titulo de Provedor j até que indo em deca-

dência a fua adminiílraqa5, recorrendo ao Papa Eu-
génio IV. o Infante D. Pedro , que governava eíle

Reino pela minoridade de D. Affonfo V., o deu a

cila nobiliílima Congrcgaqaõ , do qual tomou pof-

fc D. Affonío Nogueira cm 14 de Abril de 1441.
Foraô os Cónegos deíla venerável Congregação os

que inílituiraõ a primeira Irmandade do Santiílimo

Sacramento, que houve em Lisboa, (i)

f8 Com o grande , e infolito abalo do terremo-
to, padeceo eíla Igreja notável deílroço. Cahiraô-
Jhc immediatamente as duas torres , huma chamada
a torre velha, onde eílavaõ os finos, e o relógio;

c

fi) Santa Maria no Cco Aberto naXoTft liv,l.p.l99,cHv.l.p437•
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c a outra chamada a torre nova
,
que ainda naõ ti-

nha finos , e exiftia por cima da porta da Igreja.

Logo lhe cahio o tcóto , e as íuas paredes até as cl"

malhas das Capellas , ficando os dous arcos da Ca-
pella mor , e do Coro em pé. Ao mefmo tempo
cahio também o te6to da Sacriftia , e huma parede,
que ficava para a banda do pateo , e corria igual

com a parede fronteira da Capeila mor, que coda fe

abatco.

f9 Nefte eftrago conjeóirura-fe , que acabaraS

a vida mais de noventa peíToas > e da Communida-
dc perecerão o Reitor, e Vice-Reitor, o Procura-

dor geral, mais dous Padres, hum Coriíta, e hum
Leigo.
60 O Convento fó teve de ruina com o terre-

moto, cahir ametade da parede do frontifpicio pa-

ra a parte do Limoeiro: o mais refiftio firme j po-
rém fobrevindo o fogo , ardeo todo o dormitório ,

e livraria, que eílava nas varandas do clauftro j fi-

cando todavia illefas do incêndio a cafa do Cartó-
rio , que também eftava no mefmo clauftro , e a

Igreja, e a Sacrillia : mas naõ fe poderão livrar da
actividade das chammas os celeiros , adegas , refei-

tório , e botica
,
que efl:avaõ por baixo do doimi-

torio.

61 Refolveraô os Padres neíle defamparo hirem
no mefmo dia bufcar o abrigo de outro feu Con-
vento, que tem em o fítio de Xabregas junto à ma-
rinha > epaflado algum tempo, o novo Reitor, que
elegerão, chamado Jofeph da Cruz Ortigão, man-
dou tazer no clauftro delle Convento arruinado hu-
ma barraca por modo de hofpicio , e no andar de
cima nove ccUas. Fez mais huma Capellinha com
hum fó Altar para fe dizer MiíTa, e outras accom-
modaqões , e oíiicinas , em que aóbualmente aflifte

com dous Padres, e três Leigos.

Se-
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Seminário,

Santa Catharina. De Collegiaes fcculares, cftahc-

lecido pelo Cardeal 1^. Henrique, fendo Arccbifpo

de Lisboa. Eraõ governados por hum Reitor Jtlui-

ta , e Vice-Reitor Clérigo fecular
,
que os acompa-

nhava ao CoUegio de Santo Antaõ, onde hiaõ aprtn*

der as faculdades , que alli fe enfinavaô. Também
padecco muito com o terremoto , e incêndio , fi-

cando em deplorável eftado.

62, Conftava cfta Frcguezia antes do terremoto

de cento e quarenta fogos, e de quinhentas peíToas

:

prefentemente acha-fe com cincoenta e hum fogos,

c cento e fetenta peíToas 5 porque fe arruinarão , c

deftruirao com o fogo mais de noventa e fete mora-
das de cafas. As ruas eílaõ quad defercas, c faò as

feguintcs.

Ruas.

Amargura , Chaõ da Feira
,
Jerufalem , Lage

,

PaíTadiqo , Portas de Al fofa, Seminário, Torre,
TraveíTa do Chaô da Feira.

Freguezias confinantes.

Santa Cruz doCaltello, S. Mamede, Santa Ma-
ria, Santiago.

V.

Santa Catharina.

6} TT' Oy fundada efta igreja na eminência de

X/ hum monte , chamado antigamente do
Pico , ou Belver , em 27 de Mayo de i ff7 pela de-

voqaõ delRcy D. Joaõ IIÍ., c da Rainha D. Catha-
rina fua mulher, intervindo o Padre Fr. Miguel de

Valenqa da Ordefn dcS. Jcronymo. Deu a Rainha
para a fua fabrica a mayor parte do gafto , c a do-

tou de muitos, c preciofos ornamentos, (i) Depois
a

[i J BraaJ. Moiur^. Luftt. li?. 18. cap.40. Cirdofo Agiolog. Luíit.

tojn.».pag.74j'.
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fi inftancias da mcrma Rainha foy ere6ta em Paro-
quia com beneplácito do Cabido da Sé Metropoli-
tana por cfcritura feita em p de Outubro de iffÇy
delmembrando-fe do território, que pertencia à Pa-
roquia dos Martyres , e comeqou a exercer as fuás

regalias defde o primeiro de Janeiro de if6o. (i) ^
64 Aííim a foy poííuindo a dita Rainha no feif

Real Padroado , confervando porém fempre na fua

adminiílracaõ a Confraria antiga dos Livreiros ,

(por ferem miniftros da fabedoria, de que eíla San-
ta hc Proteârora ) o^ quaes fe tinhaó mudado para
eíla nova Igreja, da Ermida de Santa Catharina de
Ribamar , onde tiveraõ o feu primeiro eílabeleci-

mento, defde o anno de 14605 até que a fupplicas

do Livreiro da Cafa Real , fez a Rainha mercê do
Padroado ao dito Officio, incorporado em Irman-
dade no anno de iftSj, com a obrigação de fervir

fempre de Juiz hum Fidalgo da primeira grandeza ,

como até o prefente fc obferva.

6f O Pároco tem predicamento de Cura, que
a Mefa da fobredita Irmandade , como Donatária,
provê annualmentc, e também três Coadjutores, e

hum Thcfoureiro, que faô 05 Miniftros defta Igre-

ja, aos quaes confirma o Prelado defía Diecefe. Ao
Cura renderá a Paroquia feifcentos mil reis , fó do
que fe chama pé de Altar, porque naõ tem dizi-

mos , e a cada hum dos Coadjutores cento e feíTcn-

ta mil reis, e o mefmo ao Thefouteiro.
66 Tem cila Igreja cinco Irmandades , a do

Santiíllmo, a das Almas, Santa Catharina , S. Jo^
feph, S. Sebaíliaõ. Conta dezanove Capellas , a fa-

ber: quatro da Irmandade do Santiflimo, das quaes

huma hc de feíTenta mil reis , e as três áe cincoen-
u: dez da Irmandade das Almas, todas de quaren-
ta e oito mil reis : huma no Altar de NoíTa Senhora

da
"

I I
I nu II '

I I

I
I

[1] Bayaô Portug. Guidad. liv.4.cap. ao_. Fr. ApoUin. Demonílraç.,

Hiftor.pag. iii.
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da Nazarech com fua Confraria , e CapellaÔ com
cincocnta mil reis : huma no Altar do Santo Chrif-

todecfmola quotidiana de cento e vinte reis, aquál

adminiftra Bernardo de Almada, Provedor da Cafa

da índia: duas que adminiílra a Irmandade da Con-
grt^guçaò da Doutrina , e cada huma de cem mil

reis, mas com obrigaqaõ de acompanhar o SantiíTi-

moi e huma que adminiftra a Iimandade de Santa

Cacharina com a côngrua de cincoenra mil reis.

6j Experimentou cfta Paroquia baftante ruina

com o terremoto j pois nció ló deltruío o feu ira-

pulfo a Igreja Paroquial , e a dos Religiofos de Je-
ius da Ordem Terceira , mas os palácios do Conde
de S. Lourenço , da CondcíTa do Rio-grande , de

D. Jofcph de Lancaftro, de D. Jofeph de Menezes,
de D. António Alvares da Cunha , e mais duzentds

c quarenta c nove propriedades de caias de vários

fenhorios, e moradores j das quacs vinte c duas to-

talmente confumio o incêndio lubfequentcmcnte ao

terremoto.

<58 Ncíle dolorofo eftado paíToa logo o Pároco
a eítabelecer a Freguezia na Ermida do Efpiriro

Santo do Recolhimento dos Cardacs; e porque ella

naô tinha commodidade opportuna para fe recolhe-

rem nella as infignias da Irmandade do Santidlmo,
foy abrigarfe também na Barraca dos Religiofos

Terceiros, donde fahia oSantiífimo por Viatico aos

enfermos i confervanJo juntamente na dita Ermida
o Sacramento para as Communhòes qti'>tidianas dos
írcguezcs, e mais povo. Aqui permaneceo até 25
de Novembro de 17^7 , em cujo dia fe transferio

para a antiga igreja Paroquial
, que fe acha fuffi-

cientemente reedificada , e onde fe fez ^m acça5
de graqas hum triduo feftivo com toda a folemni-
dadc. '

6y No feu dcílrifto cxiftem os Conventos fc-

guuues.
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Conventos,

Nojfa Senhora de ^ejus. De Religiofos da Tercei-

ra Ordem de S. Francifco. Teve origem em huma
Ermida, em que habitava hum Ermitão no íitio dos

Cardacs , e delia tomarão poíTe os Religiofos no an-

no de ifpf , onde fizeraó Hofpicio. Depois no an-

no de 161 f a 30 de Julho ie lanqou a primeira pe-

dra no edifício novo , em que fe diíle a primeira

MiíTa a 24 de Fevereiro de 1615. (i) He Templo
grandiofo com cipaqoHi área. Fabricou-lhe a Capei-

la mor o Arccbifpo de Lisboa D. Joaô Man^^el no
anno de i<53}, por cujo principio ficarão fendo Pa-

droeiros delia os Condes de Aralaya, hoje Marque-
zes de Tancos. A Capella dos Terceiros Seculares

he attendivel : forma quaíl huma Igreja feparada

com fete Altares perfeitamente adornados.

yo Todo efte fagrado Templo ficou fujeito à

laílimofa ruina, que lhe occafionaraó os violentos

impulfos do terremoto. Cahio primeiramente a pa-

rede do óculo , que ficava ao Norte por cima da

Capella mor, e arruinando o feu teóto, que era de

cantaria almofadada, defpedaqou naõ fó todo o retá-

bulo de talha dourada, e todo o Altar mór, mas a

preciofa Capella do Santiflimo, que lhe ficava con-

tigua. Os arcos de pedra ,
que fuílentavaó o teóto

da Igreja, e dividiaô o Cruzeiro, e o Coro , fe

desfizeraõ , c levarão comfigo parte do ornato do
mefmo Ce ro, e offerfderaõ outras partes da Igreja,

acabando de fe arruinar tudo em a noite de 20 de

Janeiro de i7f<S, em que cahio o tc6bo da Igreja,

c fe perdco o Coro , que conforme os Arquitcótos

Tom.III.Part.V. Hh de

[i] Aflim oretcrc Fr. Appcllinar. da Conceitjíô noCIauftro Fran"-

cifcan. pag. 66.; porém Jorge Cardofo no Agiolog. tom. i. pag. 87.
dii, que os Religioíbs tom'»raô poííe 34. de Outubro de 1^99, a quem
feguc D. Luiz de Lima na Geogr. Híftor. tom. z. p. if i , e o Author

doSantuar.J^arian.tom. i.p. 308., etoin./.p. 10^.
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de bom gofto, era o mais formo fo , e regular, que
havia na Corte.

71 Arruinou- fe também a cafa do Refcicorio

magnifica , o Dormitório da parte do Sul , e o do

Cardai , que fica ao Norte •, o lanqo do Clauftro

immediato à igreja, e a Enfermaria com as fuás of-

ficinas. As fagr«ujas Imagens, que fe veneravaô nef-

te Templo, e com ellc participarão dos feus dcílro-

qos, achaofe todavia pela mayor parte já remedia-

das, e expoftas à publica vcneraqaó por diligencia

de vários devotos. Dentro da Igreja morrerão vin-

te e huma peíToas, a faber : dous homens , e deza-

nove mulheres. Dos Religiofos foy fó o P. Prega-
dor Fr. Manoel da Madre de Deos com oitenta e

cinco annos de idade, e feíTenta e dous de profeíTo,

o que pereceo dentro do Convento , porque nos ef-

tragos da rua Nova ficou fepultado Fr. Manoel de
S. Jeronymo Farto, Commiflario da Corte.

ji Vcndo-fe os Religiofos cm tanta oppreílaõ,

c defarranjo, foraõ refugiarfc naCapcUa deS. Fran-
cifco, que eílá na fua cerca , onde no dia fcguinte

X de Novembro celebrarão , c ofiiciaraõ , transfe-

rindo para a dita Capella o diviniíTimo Sacramento,
que ficou fcm perigo algum no feu Sacrário. Nef-
tc lugar fe conlervaraó muitos Religiofos cm cor-

po de communidade , reparados com pobre abrigo

das inclemências do tempo. Daqui fahiaõ a adminif-

trar os Sacramentos aos moribundos, e a bufcar os

mortos para lhes dar decente fepultura. Daqui foc-

corriaõ as neceílldadcs do próximo , exercitando

compaílivos muitos aftos de caridade comoattenua-
do povo, que em turbas fe havia acolhido àquella

lugar.

7J Continuava o defcommodo, e apertava o ri-

gor do tempo j c aíTim foy prccifo ao P. Commif-
fario Vifíiador, c Provincial mandar levantar, en-

tre outras , huma decente barraca , onde fe princi-

piai'aó a celebrar os Oincios Divino* com folemni-
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dadc, canto, e orgaõ na vefpera da Natividade de
Ghrifio de I7ff , ele contiuuaraõ até que novamen-
te íe reftituiraó à Igreja, que fe acha nobremente
reedificada. Muito deve a Communidade ao zelo

dos RR. PP. Fr. Manoel da ConceiqaÕ Poyares,
Ex Definidor, e Miniftro local da Gafa, e ao Com-
miíTario Provincial, c Vifitadorj porque hum man-
dando defentulhar a Igreja, e refgatar dos eftragos

das ruinas muitas excellcntes pinturas , e traftes ef^

timaveis , por naõ perecerem de todo 5 c o outro
mandando reítaurar varias porqões do Convento, o
tem feito capaz

, quanto he poíTivel , de habitarem
nclle os Religiofos.

74 A grandiofa Capella dos Terceiros, cujo te-

íbo era dcabobeda, cahio ao primeiro tremor, mas
a tempo que todos os que cftavaó dentro haviaõ fu-

gido para o pateo do Hofpital , de forte que na5
perigou ninguém j defpedaqando a abobcda o que
continha a Capella , e ficando também deftruida a

cafa do Dcfpacho : porém tudo fe acha reftaurada

excellcntemente pelo zelo, e difpendio dos Irmãos
Terceiros.

SantiJJimo Sacramento. De Religiofos Pauliílas da
Congregação da Serra de OíTa. Deve eíte Conven-
to a fua ereccaõ ao grande zelo do P. M. Jubilado
Ft, Diogo da Ponte, que com o patrocinio delRey
D. Joaó IV. lhe deu principio no anno de 1547
com huma grandeza, e magnificência notável. Com
o terremoto participou de algumas ruinas j porque
cahiraô as pyramides das duas torres , e varanda 5

abrio a abobeda da Igreja pelo mcyo quafi hum
palmo ; cahiraõ até o meyo as paredes das ultimas

duas ccllas, que olhaô para o Norte, e Occiden-
te , e padecerão feu dcftroqo as paredes do novo dor-

mitório : porém naô chegou o infortúnio a tirar a
vida neíle lugar, mais que a huma mulher , que
morreo da ferida de huma pedra, que lhe cahio ef*-

tando dentro do Cruzeiro.

Hh ii 7j-Obri*
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7f Obrigou cila fatalidade aos Religiofos irem

aqiiartelirle na cerca cm b^ifracas ,
que a prompta

providencia dos Prelados mandou tazcr , e com ef-

pecialidade huma para fe celebrarem nella os Oífi-

cios Divinos, em quanto a Igreja fe naõ punha ex-

pedita : ncfta diligencia fe trabalhou com ctricacia.

O Templo ficou com a vantagem de melhorar no

efplendor, dcfafogo, e claridade j porque fobrc as

paredes antigas da Jgreja fe accrefccntaraó na altu-

ra mais féis palmos
, para fc plantar fobre ellas vi-

gamcnto, c formar o teóto de eíluque. O Conven-
to porém fe acha inteiramente naõ fó reparado ,

mas habitado , c abaílecido com o grande rcforqo

de groíTas linhas de ferro, que fe introduzirão por

entre as paredes quaíl cm todas as celUs , e dormi-

tórios.

Recolhimentos.

Nojfa Senhora do Carmo. He adminiftrado pelo Con-
de de S. Lourenço. Teve grande ruina, e as Reco-
lhidas foraõ quafl todas para o palácio, que foy do
Conde de Sabugofa na viíinhanqa de Santo Amaro,
O qual hoje pofíue o dito Conde de S. Lourenço.

Efpirito Santo. Foy fundado no anno de 1671 por

D. Maria Borges , mulher nobre
,
para nelle vive-

rem retiradas do mundo algumas mulheres graves.

Defde o anno de 1680, que o adminiílraõ os Reli-

giofos dcjefus da Terceira Ordem deS. Francifco.

Padeceo pequena ruina com o terremoto , e a que
teve, fe acha recuperada.

7<5 Conítava efta Paroquia antes do terremoto
de mil oitocentos e fetenta e quatro fogos j peíToas

de communhaõ oito mil duzentas c cincocnta e cin-

co. Acha-fe prelentemcnte com mil quatrocentos e

feíTcnta e cinco fogos: e oito mil e vinte peíToas de
communhaõ , c cento e quarenta menores , diílri-

buidas pelas fcguintcs ruas > a mayor parte defcrtas.

Ruas,



Da Cidade ãe LUhã. 245

Ruas,

Adro da Igreja, Almada, Arrochela , Bica gran-

de, e pequena, Cabral, Caldeira, Calcada do Com-
bro, Cardaes, Cafas cabidas , Conde, Convertidas,

Cruz, Cruz de páoa Direita, Era, Elperanea,
Ferreiros, Frontaria de S. Bento, Gaivotas, Igre-

ja, Joaó Braz, Lambaz, Marcos Marreiros , Par-
reiras, Paz, Peaes de S, Bento , Pedro Dias, Por-
tugueza , rua Nova de S Bento, Secretario, Sol,
Terreirinho da Cruz, Valle, Valle das Chagas.

Becos^ e Travejas.

Arciprefte, Carrafco, Benedióbo, Bento da Sil-

va, Esfolabodes, Judco, Larangeiro , Marqal , Paf-
coa, Queimada, Roía, Rua Frefca, Siqueira.

Freguezias confinantes,

Encarnaqaô , Santa Ifabel, Mercês , S. Paulo,,

Santos.

VI.

Chagas de 'Jefus,

jy Q Em embargo de naô ter cfta Freguesia ter^

O ritorio determinado
,
por fer fomente pró-

pria para os homens marítimos da carreira da índia,
e mais Conquiítasj com tudo como tem pia Bautií-

mal, e goza das regalias Paroquiaes , a incluímos
em o numero das Freguezias da Cidade.

78 Teve o leu principio de huma Irmandade
das Chagas , que no Convento da SantiíTima Trin-
dade defta Corte inftituira Fr. Diogo de Lisboa,.

Miniftro domefmo Convento j e por difcordia, que
houve entre a Irmandade, e os Religiofos, fe lepa-

rou delles, pedindo licença ao Pontífice Paulo III.

para erigirem à fua cufta huma Igreja , que tiveíT^

todas as iníignias de Paroquia, e faculdade para no*
mearem Gapellaó , e ter hum Hofpital , em que f^

curaíTem os feridos, e enfermos das Armadas 5 al-

«egando para iflb os ferviqos^ que os da dita Irman-
dai^
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dade , como homens navegantes , tinhaõ feito i
Igreja nas Armadas contra os Infiéis.

7P Concedco-lhes benignamente Paulo III. o
que pediaG , e pondo ellcs em cxccuqaõ a facuKlade

rontificia , deraó ordem a fabricar a Igreja no al-

to de hum dos montes dcíla Cidade para a parrc do
Occidente , onde fe diíTc a primeira Mifla em dia

de Santo André do anno de if4i. O mefmo Ponti-

£ce a annexou à Igreja Lateranenfc de Roma com
vários privilégios, que Urbano Vi II. confirmou
cm 2} de Outubro de i(5ij , depois de varias duvi-

daáj.que a Irmandade teve com o Ordinário: fendo
que a Bulia do Papa declara

,
que no que toca à

ifenqaõ do Ordinário quer fe guarde a forma do Con-
cilio Tridentino i e em quanto ao Cura adminiítrar

os Sacramentos aos individuos deita Irmandade, de-

via fer primeiramente approvado pelo Prelado Die*
cefano. (i)

80 He a dita Irmandade Padroeira , c Adminif-
tradora de todos os bens pertencentes a elta Igre-

ja , na qual tem Cura , hum Thefoureiro , e três

Capellães, cujo rendimento hc incerto-, pois feex-
trahe de todos os que cmbarcaõ nas náos de ElRey,
que fazem viagem para a índia , e Brafil j c tam*
bem das efmolas

, que daò aos Fieis à milagrofa

Imagem da Senhora como titulo da Piedade, que
fe venerava em hum Altar por debaixo da Capelia

mor. (z)

81 Ficou efta Igreja naõ fó arruinada com o
terremoto , mas deílruida totalmcnre com o fogo^

que pelas duas horas da tarde daquellc fatal dia áo
primeiro de Novembro a devorou : nella perderão

ávida três mulheres, e hum Religiofo Xabrcgnno,
e ficarão outras algumas pcíToas cílropeadas. Perdco

a

[i] Fr. Joa6 Figueira Carpi in Chr. Õrd.Sanft Trinit ad an. 1493 »

ePr. Pedro de Altuna in Chron p. i.I. i. p aio., dizem, qucoCon-
fervidor Apoftoiico defta griça faô os Bifpos do Algarve [i] Fr.Agof"

tioho de Santa Maria no Santuário Mariano Cois. i. p. $h«
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a Igreja os feus ornamencos, e a mayor parte da fua

prata 5 c nas minas da Capella mor ficarão as fagra-

das Pyxides, com o Sacramento, pofto que dentro

do Sacrário 5 e as venerandas Imagens da Senhora da
Piedade , do Senhor morto , de S. Joaõ Evangelif-

ta, e Santa Maria Magdalena, que todas efcaparao

do incêndio.

82 Socegado daquellc fufto por alguns dias, re-

correo o cuidadofo Pároco defta Igreja à diligen-

cia de extrahir daquella miferavelruina ao divinifli-

mo Sacramento, o qual achando-fc intado , c as de-

mais Imagens da Capella mór, foraô conduzidas pa**

ra o Oratório da quinta de Bento Gonqalves Forte,
chamada a quinta nova a fete Rios , onde eftiveraS

até IO de Junho de I7f6, em que difpofta, e ereóla

huma nova Ermida de madeira, e frontal em o íitio

dos Cardaes na Cotovia, fe eftabelcceo alli a Paro-»

quia , onde prefcntemente fe acha j naõ fe tendo
feito mais reparo na antiga , que defentulharfe , e

demolirfe algumas paredes , que ameaqavaô eminen-
te ruina.

VIL

S. ChriJiovaÔ,

83 TP\ Eíla Paroquia naõ darey noticia alguma

5

xJ porque para cu publicar o verdadeiro , e
hiílorico fummario de todas as Freguezias deita

Corte, fegundo o aólual cílado , em que fe achavaõ
antes do terremoto , me vaii de ordem fuperior pa-
ra os Reverendos Párocos me participarem as in-

formaqõcs veridicas , e competentes , o que elles

executarão com acerto, e pontualidade.

84 Porém fendo repetidas as diligencias, que fc

fizeraõ, para que o R. Doutor Joaquim Salter de
Mendoça, Prior defta Igreja, me communicaíTe as

noticias da dita Paroquia, te achou fempre nelle hu«.

ma tal repugnância
,
que me refolvi procurallo cm

ir
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II de Mayo de ijff^ dizcndo-lhe, que a imprèf-

faò deite tomo tinha checado aos termos de pirar

por falta das noticias fupphcadas. A illo me rtlpon-

tleo Tc vero ( fcm mais informaqaõ da minha cmpre*

2a ) que naô as dava, por quanto fcmclhuntcs obras

craò inutcisi pois nellas fe comcttiaõ muitos erros,

por naó ferem cfcrítas , c uuihenticadas com docu-
mentos originaes.

8f Delta lua repofta difcreta, e prudente fó ti-

rey o defengnno , e a republica literária pôde ter

bem fundada expc6taqaó, de que o mdmo R. Prior

a illuílrará com as memorias hiltoticas da mencio-

nada Frcguezia, as quaes fó tile poderá compor com
aqu 'Uc acerto , c formalidade , que fe admira nas

fuás ftntenças, e acórdãos ;
por fer hum Miniílro

muito efpecidliílimo da Guria Patriarcal, e fer a fua

inteireza unicamente comparada^ com aurbanilTima

attenqaô , e exaóta pontualidade com que ouve as

partes, e defpacha os pretendentes.

VIII.

Nojpí Senhora da Conceição,

8(5 T~^ Eve origem cila Paroquia cm tempo di

i Cardeal Afcebiípo D Henrique , o qual

cm i5 de Janeiro dcifóS acngio, e incorporou na

Igreja da Real Collegiadada Conceiqaõ dos Freires

da Ordem de Chrilto , tirando o c mpuio dos feus

fogos parte da Frcguezia de S. Jiiliaô , e parte da

Magdalena. Alli fe confervou até o anno de lóSi,

no qual por controverílas, que houve entre o Cu-
ra, c os Beneficiados da Collcgiada ,

por Decreto

de ElRey D. Pedro II. , e Paltoral do Arccbilpo

D. Luiz, fe mudou para a Ermida de NoíTa Senho-

ra da Vióloria, fita na Caldeiraria, Frcgnczia de S.

Nicoláo, onde permaneceo até o anno de i^pp.

87 Havia-fc dado principio na Rua Nova, cha-

ma-
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mada dos Ferros, a huma fumptuofa Igreja defde

if de Junho de i(5p8 com o citulo de NoíTa Senho-

ra da Conceiqac3, e com tanta diligencia, e fervor

fe trabalhou na fabrica, que logo no feguinte anno

de i(5pp fediíTe nclla a primeira MííTa a 15 de Agof-

to. Ordenou entaõ o Cardeal Arcebifpo D. Luiz

de Soufa
,
que para cila le transferiííe o SantiíTimo

Sacramento da Ermida de Nofla Senhora da Vi6l'o-

ria , onde eftava. AíHm fe fez com huma folcmnif-

íima Prociílaõ em 1 3 de Setembro de 1699 ^ levan-

do o mefmo Cardeal Arcebifpo a fagradaCuftodia

com o SantiíTimo , acompanhando- o os Cónegos da

Carhcdral, e rodo o Clero da Cidade.

88 Eíiabelecida a Paroquia em a nova Igreja,

fe acabou eíla de concluir, c aperfeiqoar no anno de

1730. O Pároco até o anno de ijf4 teve o predi-

camento de Cura amovivel j porém o Emincntiíli-

mo Cardeal Patriarca D.Thomaz de Almeida, con-
ferindo a dica Igreja corno Prelado Donatário em o
feu Gentil- homem Ecclefiaítico Braz Jofeph Re-
bello Leite , o coUou com o titulo de Reitor , e

llvi rende trezentos e cincoenta mil reis. Ao Cura
com a fua Capella, e mais benefles , renderá cento
e quarenta mil reis. Tem hum Thefoureiro , que
aprcfenta a Mcfa do SantiíTimo , fem recorrer ao
Prelado, e leva a terqa parte dâs offertas por coílu-

me aíTim introduzido.

8p Ha neíla Igreja doze Capellães com obriga-

ção de Coro , cujas Capellas fe levaõ por concur-
fo, c {iiÔ providos nellas, os que tem melhor voz,
e fciencia de Cantochaõ. Adminiítra eíias Capellas

a Meia doSuntiíIimo
,
que dá a cada Capellaõ oiten-

ta mil reis, excepto hum, que tem cem. Ha mais
hum Ajudante do Coro com trinta mil reis, e be-
neíTes da Igreja. A Lmandade do SantiíTimo tem
Dove Capellães com diverfa côngrua ; porque qua-
tro tem feíTenta mil reis cada hum j três recebe ca-
<ia hum cincoenta mil rcisj hum cincoenta e cinco;

TomJILPart.V. li ç
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c outro trinta mil reis, e meyo annual de Miflas de
efmola de cento c cincoenta reis cada huma. A Ir-

mandade das Almas tem quiivzc Capellaes com cin-

coenta mil reis cada hum. Tem mais três Irmanda-

des, huma de Santa Anna , outra de NoíTa Senhora

do Rofario creóba no anno de 171 f, com hum Ca-
pcliaõ de oitenta mil reis, (i) e outra de NoíTa Se-

nhora Mãy dos Homens com feu Capellaõ de fcf-

fcnta mil reis.

90 Neítc cftado fe confervava eíla Paroquia
,

qumdo fuccedendo o grande terremoto, o Coro le

abatco, e a frontaria da Igreja algum tanto fc abrio

pelo meyo de entre as duas torres , ficando tudo o

mais em pé , com a perda porém de fetcnta e íeis

peíToas
, que alli morrerão. Havia o Cura Jofeph

Frazão pouco antes íahido com o SantiíTimo debai*

xo do Pallio, como he coftume, para dar o fagra-

do Viatico a hum enfermo, que habitava na rua díi

Tinturaria j e fupportando com grande fuílo a vio-

lência daquelle fatal fenómeno, vendo-fe expoíto

ao urgente rifco da vida no meyo de ruas eítreitas,

cujos edifícios ameaçavaó manifeftas ruinas com os

amiudados tremores da terra , naõ podendo voltar

para a fua Igreja com o rcceyo do perigo, fc con-

duzio como pode para o terreiro do Paço.

pi Alli mal accommodado , mas com a aíTiílcn-

cia de vinte e cinco Irmãos doSantiíIimo, que fem-
pre o acompanharão zclofos , facramentou mais de

*iuatrocentas peflbas
,
que já cm turbas dí^fordena-

das, e cm triftes clamores tinhaô vindo bufcar o

defafogo daquella pnqa para evitar os eílragos , cm
que viaó perecer os amigos , e 05 parentes, infor-

mado porém , que fobrc a primeira affíicqaô pade-

€iaó os moradores a violência do fogo ,
que já fem

haver quem o atalhaíTe , hia abrazando toda a Pre-

gue-

[1] Víd. jLivcriani T^efaur. Rcfol, farr. Çon^cg. Concil, tom. ^
pg.400. . iVi^i. i
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gueiia, determinou procurar o abrigo da Igreja dos

Cónegos Seculares de S. Joaõ Evangelifta, chama-

da vulgarmente* o Beato António , que fica na dif*

tanciademeya légua pela marinha acima, onde com
o Senhor facramentado fe recolheo, feriaõ quaíi dez

horas da noite , levando apoz íi huma grande mul-
tidão de homens, mulheres, e meninos, em mayor
numero de três mil almas j qu« como gente arran*-

cada das fuás cafas , e deípedacada dos feus bens

,

com vozes , e lagrimas hiaô lamentando a fua per-

da 5 mas fempre louvando , e feguindo aquelle fu-

premo Senhor , e Omnipotente , que fcm reíiílen-

'cia pôde fundar , e desfazer os Reinos , c as Cida-

4des, efpcrando fó nelle o remédio de tanto defar^

ranjo.

pi Paflados dez dias , ordenou o Arcebifpo Vi-
gário Geral, que vifto ficar livre de ruina a Ermi-
da de Santa Rofa de Lima , contigua ao palácio do
Senhor de Murqa Luiz Guedes de Miranda , fitua-

'da às Fontainhas, fe transferiíTe para ella a Fregue-
zia , onde efteve até 4 de Abril de i7f<5, em cujo

<3ia paflbu a eftabelccerfe no terreiro do Paqo em
huma barraca de frontal

, que confta de três Alta-

res, com aporta para o Nafcentc j e aqui a£lual-

mence exiíle cam o defcommodo, que a eftreiteza

da habitação occafíona , e a fua indigência permic-

tej tendo fó a confolaçaô de livrar do incêndio os

Jivros dos bautizados , recebimento* , confiíTaõ , e

defuntos , com os mais
,
que pertcnciaó ^ eíla Fre-

guezia, excepto o dos bautizados, que corriaõ def-

dc Marqo de I7f4 até o dia do terremoto, que fe

<jueimaraô na Sacriília.

95 Naó feria prodigio , mas pareceo mais que
puracafualidade, o que agora referimos. Obfervou-
ie

, qiie ficando totalmente de ftruidas 4io âmbito
defta Paroquia as mais propriedades , fó efcapafiem
à vehenvencia do terremoto , e roracidade das cham-
^us aquellas cafas da Tinturaria , onde como temos

li il di*
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dito, fc havia recolhido o Samiflimo Sacramento ao
primeiro eítremccimento da terra j as quaes dcfam-

paradas de fcus inquilinos , a Providencia as defcn-

deo deforte no meyo de tanto incêndio, que até hu-

mas innoccntes aves , ficando alli reclufas, e folita-

rias pelo efpaço de cinco dias , tellemiinhanJo taò

laílimofo efpeótaculo, íe falvaraõ depois lilezas com
admiraqaó univerfal.

94 Dentro do deílridto deíla Paroquia cxifte a

feguince

Collegiada„

-»

•\' Nojfa Senhora da Conceição. Dos Freires da Ordem
de Chrifto. A primeira fabrica da Igreja tinha fido

Synagoga dos Judeos , aos quaes em certos dias da

íímana lhes hia pregar o Venerável Fr. Miguel de

Contreras Religiolb Trinitario. Depois ElRey D.
Manoel a mandou purificar, e confagrar em Tem-
plo , mudando para aqui os Freires da Ordem de

Chriílo , em troco da Ermida de NoíTa Senhora do
Rcftello , que era da dita Ordem , cm o íitio de
Belém, onde o mefmo Rcy havia fundado o fump-
luofnTimo Convento, que alli fc vc. (i) Dotou ef-

ta Igreja o mefmo Rey com rendas para fua fubíiG»

tencia. Deu- lhe Regimento em zp de Janeiro de

If04 , que approvou Júlio II. , eximindo-a , c às

peíloas delia do poder dos Ordinários, fujeitando-cs

pleno jure a ElRey , como Adrainiílrador da Ordem
úc Chrifto.

A^ 9S Foraõ os Miniílros deíla Igreja accrcfcenta-

dos cm diverfos tempos, e ultimamente pelo Senhor
Rey D. Joaõ V. por confulta da Mefa da Confci-

rcncia em i8 de Mayo de 1735 , na qual fe manda
dar ao Vigário cento e feíTenta mil reis , c moyo c

meyo de trigo j ao Thefoureiro oitenta mil reis , e

meyo

fi] GocsChron.delRcy D. ManoeIpart.4.cap.8j-.S4ntiiar.MarJaih

^WS^i i.p« 130. SáMemor,Hiítor. pare. 1, num. 338.
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íheyo moyo de trigo; a cada Beneficiado cento e
féis mil reis, e hum moyo de trigo j aos Mornos do
Coro vinte e cinco mil reis a cada lium j e além
deíles ordenados repartem entre íi outras certas dif-

tribuicões. Suppoíto naó padecer muito efte Tem-
plo com o terremoto, com tudo o incêndio o abra-
20U de forma

, que delle fe naó vê mais que o ef-

quelcto com toda a pedraria eítalada, ícndo que a
torre naõ cahio , nem defmentio da nivelaqaô. El-
Rey no fitio da Capella mor mandou erigir huma
barraca para os Freires rezarem, e o corpo da Igre-
ja fc mandou demollir por caufa do novo Plano re-

gular da Cidade.

96 Numerava efta Frcguezia antes do terremo-
to oitocentos e cincoenta fogos , e três mil e qua-
trocentas peíToas. Prefentementc fe acha com oiten-
ta e quatro fogos, e quatrocentas e trinta e oito al-

mas. Os doze Capellães cantores fe reduzirão a cin-

co. Os oito da Irmandade do Santiflimo fe recopi-
larão a quatro 5 e os quinze da Irmandade das Al-
mas a dous. Aquellas ruas, e traveíTas, por onde fc

diílribuiao os moradores , eílaõ hoje taõ confufas,

e alteradas, que nau fe diílinguem nellas mais que
montes de pedras, e de caliqa. Erau elks as feguin-

tes.

Ruas,
Adro da Conceição , Corrieiria em- parte, Gibi-

taria, S Joaõ , Largo dos Carmelitas, Largo do
pocodaFotea, Latoeiros, Mataporcos, Mercado-
res , Pateo da Rofa , Rua nova cm parte , Tintu-
raria.

Becos ^ e 1'ravejfas,

Chamiqa, Coveiro, Feijaõ, Lavactibecas , Me^
;i:)a, Ourinol, Paftcleiro', Sardinha, Seguros, Tin-
fteSj.TraveíTa da Conceição, e da Ccrriciria.

Freguezias confinantes.

S. Julião j Santa Maria Magdalcna, S.Nicoláo.

IX.
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IX.

Santd Cruz do CaJlelJo.

P7 T TE provável, que o inclyto, e fanto Rey
XX D. Affonfo Henriques fundaíTe eíla Igre-

ja , logo depois que tomou Lisboa aos Mouros.
Delia fe faz mcnqaõ naquclla efcritura do Bifpo D.
Álvaro, que rckrimos acima na Paroquia de S. Bar-

tholomeu , cm cuja antiguidade também eíla deve

coincidir. Tem o Pároco predicamento de Prior,

<]ue aprefenta por concurfo o Prelado , e rende (eil-

ccntos e quarenta mil reis. Coníla de cinco benefí-

cios, que dá o Papa, c rende cada hum cento e fe-

tenta mil reis. Hum delles tem dous aprcftimos, ou
pensões , com as quaes chega a render duzentos c

fetenta mil reis. Aprefentaô neíla igreja o Vifcon-

de de Villa Nova da Cerveira, eo Conde de Villa

Nova, duas Capellas , cada huma de quarenta mil

reis. A Confraria das Almas tem fó dous CapcUáes,
com cincoenta mil reis cada hum.

98 Pelo terremoto fe arruinou a Tgreja 5 mas o
Pároco teve a providencia de mandar fazer no mcf-
mo adro huma Ermida de ma^kira , com todos os

commodos neceíTarios a huma Freguezia , onde af-

íifte ainda exercendo as obrigações Paroquiacs. Os
edifícios de todo eílc elevado terreno padecerão

também grandiíTima derrota : mais de quarenta e féis

moradas de cafas fe arruinarão, c entre ellas o the-

fouro da tapeíTaria, e roupas 5 as cafas óo Conde de
Santiago; o Paqo Real, que hoje era dos Alcaides

mores de Lisboa, a Torre do Tombo, os quartéis

tios qufitro Regimentos de Infantaria da guarnição
tia Corte, as torres chamadas de UiyíTes, c algumas
porqões de muralhas, com as cafas dos Tenentes do
Caítello, que eítas fe acalraraô de confumir com o
fogo j perecendo laftimofamente ncíla Paroquia cin-

çowiu c cinco pcíToas,

'W^'i ^S> Achaó-
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PP Achaõ-fe prefcntemente já reedificadas mui»

tas moradas de cafas de vários moradores} efuppof-
to que os Regimentos dos Soldados

, que neílc Caf-
tello fe aquartelavaó , paílaraõ para vários íitios da
Cidade, onde (c achaó abarracados, ainda nos quar-
téis dcílruidos fe accomodaõ mais de trezentos ho-
mens. Contém eíla Paroquia dentro do feu deftri-

ão.
Hofpitah

Nojffa Senhora da Conceição, De Religiolos Hofpi-
talarios de S. Joaõ de Deos. Foy fundado no anno
de 1(57 j, governando ElRey D. Pedro II. como
Príncipe Regente. Curavaô-fe aqui os Soldados en-
fermos, e os Religiofos lhe aíTiftiaõ com toda a ca-
ridade. Com o terremoto , e incêndio geral fe àcí'
truio tudo, c os Religiofos paíFaraó para o feu Con-
vento de S. Joaõ de Deos à Pampulha.

Recolhimento*

Nojfa Senhora da Encarnação. Para amparo , e abri-
go de algumas orfans nobres, e pcíFoas honradas eri-

girão alguns Religiofos, e homens de negocio ácÇ*

ta Corte hum Recolhimento
, que fufíentavaõ. Ven-

^o ElRey D. Joaõ III. o bom fim, aque fe dirigia

accaô taõ pia , tomou efte Recolhimento debaixo
da fua protecção no anno de if43, dotando-o com
rendas certas, e annuaes para fultentaqaõ de vinte c
huma orfans honradas, filhas de Miniílros, e ainda
Fidalgas , cujos pays houvcirem fallecido em fcrvi-

ço da Coroa : ordenando
, que de três em três an-

nos le enviaílem para a índia, e Brafil algumas das
ditas orfans com carta para os Vice-Reys, e Gover-
nadores as cazarem com a decência poílivel, prefe-
rindo-as nos provimentos de officios para li:us do-
tes j e tiveraô na índia tanta eílimaqaó eílas orfans,

Stue huma chamada D* Maria foy Rainha da JMaldi*-

vai*
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va> porque o Rey daqucllas flKas cazou com dia
em Goa no anno de if48, (i) e foube tlh muit»
bem reconhecer a criaqaõ

,
que teve no Rccolhi-

menco , pois mandou para a fgreja dclle hum fron-

tal, ehuma cafulla, que para memorii ainda íe con-
fervava no anno de 17^1.

100 A primeira habitnqaõ das orfans foy junto

ao Hofpital Real em humas cafas contiguis à Ro-
da^ ou beco dos cngeitados, na Bicefgi, e por oc-

cafiaô de hum contagio, que houve na Corte , as

mandou mu^kr daquclle íitio ElRcy D. Svbaftiuõ

para humas cafas junto do Caftello. O bom trato,

recolhimento , e honra , com que viviaõ eílas or-

fans, lhes fez adquirir tal nome, que muitas don-

zellas, e ainJa viuvas , com as qualidades do E(ta-

tuto, procur^vaõ rccolhcrfe como Porcioniftas nef-

te Recolhimento 5 c aíHm creíceo tanto o numero,
que já naõ cabiaõ ; por cuja caufa no anno de ifSj
paíTaraó para as cafas do Duque de Aveiro, que craõ

onde fe fez o H )fpitil dos Soldados. No tempo de
ElRcy D. Joaõ IV. paíTúraõ para as cafas, em que
cílavaõ antes do terremoto , e tinhaõ fido de D.
Fradique Manoel, e a fuperioridade do tal Reco-
lhimento

,
que tinha fua Igreja com Sacrário , e

Capcllaõ , he da adminiftraqaõ da Mefa da Confci-

encia. Desfez tudo o terremoto, e o incêndio j paf-

faraõ as Recolhidas para divcrfas partes até fe repa-

rarem as ruinas, c poderem reílituirfc ao amiga ilo^

micilio.

Erffjídas,

O Efpirito Santo, Dizem , que eíla Ermida fora

fundada cm tempo de ElRcy D. Manoel, pelos na-

vegantes da carreira da Iniia, logo nos principios

do feu defcobrimento. Também fe arruinou com
o terremoto.

S.
^ . I .

I

- --

.[ij Sinu Maria no Cco aberto Ify.4.caf.a6. pag. 10. if. cioi^^^
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S. Miguel. Vulgarmente chamada à Ermida dp

Santa Barbara, (i) Padcceo a mefma ruina.

loí Dentro do Oftcllo, e limites defta Fregue-

sia exiftia o Archivo Real, ou Cartório de todo o
Reino-, chamado lorre doTombo^ onde fe confervaõ,

c guardaó as Doações , Leys , Privilégios , e tudo

que coftumaó os Reys mandar paíTar pela Chancel-

laria do Reino
, para memoria dos vindouros. Do

Prologo do livro 8. da EJiremadura ^ que eftá no mef-
mo Archivo, mandado fazer por EÍRey D. Manoel,
coníta que os Senhores Reys feus anteceílores ha-

viaõ já conílituido efte Cartório em huma das tor-

res de Lisboa , conforme fe infere das palavras fe-

guintes : Por tanto hordenarcm nojfos antecejfores neejla

nojfa muy nobre , e fempre leal Cidade de Lisboa hum^
torre , em que para fempre efteveejfe ho tombo , e a me*
moria de todas eflas coufas j a qual affy hordenada , e fa^
hidafoy ávida por coufa de tanta eflima , e prudência ^

mm [oomente em noffos regnos ^ mas em outras partes ,

que alguns Reys ^ Duques^ Marquezes ^ Condes^ e Pre*

lados dos Regnos de Caftella ^ e de França , e de outros

Senhorios , mandarom poer na dita torre em guarda , e

fieldade feus teftamentos , efcaymbos ^
perrnudaçoens , e oU'*

íros contrautps , e ajfy efcrituras outras que memorias de

fuás coufas contem {^c.

lOi Porém ElRcy D. Joa5 III. devia mandar
fazer no anno de if4o a cafa nefte Caílello de S.

Jorge, para fe collocar o Cartório com melhor dif-

poíiçaói porque aíTim o dava a entender a Infcrip-

.qaó Latina, que eílavafcbie aporta, pela qual feen-
trava para a primeira cafa dos armários, indo da pri-

meira cafa da Torre, onde fe efcrevia, c dizia aíTim :

Sempiterna memori<e facrum,

"^oannes III. Res Pcrtugalliie , (^ Jlgarbionm , Mau"
ritanicus , Lybicus , jEtiopicus , '/Irabicus , Perftcus , /;;-

Tom.lH.Part.V. Kk di-

[í] Vide onoíTo Mappa deportug. X^-^i» ^t-P^^rt. 3» P^g- ^i°*
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dicus ^ cajus celji animi virtus , pia mentis religh
^ fum*

ma prudeniia , ac mirahilis Divini cultus ohfervantia
,

inter omnes atatis fu^ Príncipes fmnma cum laude incre-

Milis pacis arte floruere , Bihliotbecam bane in commu-

fiem Reipublicée utilitatem , ac perpetuum maiorum fuo-

rum Regum , aternique nominis fui tnonumentum feri,

crdinari':jue curavit. Jnn. Domini MDXXXX. atatis

fua xxxf^iii. y Regni xriii.
Regnante Petro li. D. António Alvares da Cunha

Regii Archivi Cuftode Máximo , y Petro Semmedo Ef-

taco ipftusmet Archivi à fecretis hoec infcriptio inftauratcí

fuit. Ann. Domine MDCLXXXl^II.
10} Na parede fronteira fe achava em hum qua-

dro pintado hum folho com a declaraqaõ no letrei-

ro feguintc.

No anno de MCCCXXL junto a Montalvão no

Tejo fe tomou hum Solho da grandeza ,
que repre^

fenta efla pintura , e pefou pelos pefos de Santarém
XVIL arrobas e meya , de que bajufttficaçaÕ mf*
te Arquivo

j
que nelle mandou lançar D, Diniz ^ a

quemfeprefentou , como confia damefma jufiificaçaò,

104 Efta juftificacaô , e inftrumento legal (c

guarda na gaveta das Extravagantes , como diz ò
noíTo Chroniíla mor Fr. Francifco Brandão no li-

vro ip. da Monarquia Lufitana cap.i^,^ e acerefcen-

ta, que o tal Solho tinha taõ grande boca, que mct-
tendo-lhe por cila hum rapofo, que os caqadores ti-

bhaõ morto , o lanqava fora com o fopro , e rcfpi^

raqaõ. De comprido tinha dczafece palmos, e fetc

de groíTo , c da cabeça pelo efpinhnco até à cauda
lhe contavaõ trinta efcamas como conchas grandes.

lOf O Guarda mor aftual deite Archivo Ma-
noel da Maya, Meftre de Campo General, e Enge-
nheiro mór do Reino, peflba de hum muito diftm-

ôo zelo da pátria , havia reformado eíte Cartório

com louvável fadiga j porem fuccedendo a funeíta

tragedia do cfpantofo terremoto , c arruinando , e

dcf-
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deftruindo o alro edifício , em que eílava o Cartó-
rio , fe pozeraÕ os feus livros , e papeis em grande
confuíiiõ j mas ncfte apertado cafo foy Manoel da
Maya o reftaurador do Real Archivo da Torre do
Tombo , pois naó fó o livrou das primeiras ruinas,

mas do fegundo, e mayor íuíto j porque faltando-
lhe dezanove livros da Chancellaria do Senhor Rey
D. AfFonfo V. , eftes fe foraõ defcobrir em 28 de
Dezembro de I7ff com grave perigo de vidas, on-
de parecia impoílivel

,
que o terremoto os podefle

ter lanqado y devendo-fe à providencia, e activida-
de do dito Guarda mor a boa arrccadaqaÔ do Archi-
vo j pcis prompta , e interinamente o mandou re-

colher em huma cafa de madeira com feu telhado,
que fez erigir com partc^ dos ddfcrocos do mefmo
edifício na Praqa de armas do dito Caftello.

io(í E porque o edifício antigo fe achava def-
truido, aberto, e proílrado , fez com que em 26,
e 27 de Agoílo de I7f7, por Decreto de ElRey fc

mudaíTe todo o Cartório da Torre do Tombo para
dous quartos das cafas chamadas dos Bifpos conti-
guas ao Convento de S. Bento da Saúde, e com fer-

ventia para a rua , ou calqada publica da Eílrella,
que medeia entre o dito Convento, e odas Religic^
fas Francezinhas do Crucifixo. Coníla efta accom-
modaqaõ de primeira, c fegundo pavimento alto, er

baixo, ambos fechados deexcellentes abobedas fem
oreceyo do perigo de fogo : deílinando-íe o quarto
alto para recolher os livros das Chanccllarias em ca-
ías feparadas, ficando outras para fe guardarem aquel-
les livros , e documentos

,
que na antiga Torre ef-

tavaõ na cafa chamada da Coroa j e o quarto baixa
fica para nelle cfcrcverem os Otíiciaes deite expedi-
ente.

107 Confiava efta Freguezia antes do terretno-^
to de trezentos e vinte c dous fogos, e agora íeacha
com duzentos e cincoenta c hum diftribuidos pelas

ieguiates

Kk ii Rtiasi
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-Ruas.

Caílellejo da parte de fora , Cozinhas , Crafta , Ef-

piriío Santo, Fioresi, Hofpiral, largo de Santa Bar-

bara , largo da Igreja, c do Recolhimento, Mou-
raria, Praça de Armas , Rua Direita da Igreja para

as portas do Caílello , Rua Direita para o Reco-
lhimento, Rua Nova da Madeira.

Becos,

Do Forno, Hofpital , Penozinhos.

Freguezias confinantes,

S. Bartholomeu, Santiago, S. Thomé,

Nojffa Senhora da Encarnação,n
108 /^Uerendo o Cabido da antiga Cathedral de

\J Lisboa inílituir huma nova Paroquia, c
^^ defmembrar porcaõ do território

,
que

comprehendia a Freguezia dos Martyres por kr
muito extenfo , fe contratou com os Italianos, pa-

ra que a admittiflem na fua Igreja, fazendo-fe dei-

te contrato hum inftrumento publico em 2. de Ja-

neiro de iffi. Algumas memorias conílituem eltc

ajuite no anno de if6o j outras no de 1604, outras

pouco depois do anno ifi5. O certo he
,

que no
anno de iff i jâ exiftia na Igreja do Loreto efia

Paroquia , como coníta da Relaqaó de Chrillovaõ

Rodrigues de Oliveira.

lop Aconteceo em 29 de Março de i(5fi o dc-

Ííloravel incêndio, que reduzio a cinzas toda aqueí-

a fumptuofa Igreja > c paíTando a Freguezia para a"

Ermida de Noíía Senhora do Alecrim, como coní-

ta da Efcritura, que os Italianos fizeraó com o De-
fembargador António Moniz de Carvalho , e fua

mulher D. Ifabcl Soares de Albergaria, Padroeiros

da dita Ermida, em 7 de Mayo de i6fij alli fe

confervou ate o anão de i(57<5, em que rccdiácada^

a
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â dita Igreja do Loreto, íe reftitnio outra vez para»

cila. (i) '

.>íí.iUOt ','Eíle regreíTo fe fez com grande folemnida--

êe et^ 7/ de Setembro de 1676. Sahio a ProciíTaS:

da íobfedita Ermida, e difcorrendo pelas principací^

yuas do bairro Alto acompanhada de todas as Relw^
giócs da Corte

,
que Icvavaó andores com os feuí'

Patriarcas, era conduzido o Santiflfimo pelo Núncio
D. Marcello Durazzo , Arcebifpo de Calcedonia,

que no dia leguinte celebrou pontifícalmente com
a aííiíVencia de ElRey. No fegundo dia fez Pontifi-

cal J). Fr. Chriítovaó de Moura, Provifor do Ar-
cebifpado de Lisboa j e no terceiro dia celebrou o
Arcediago de Bago D. JoaÕ Mafcarenhas, aíTiílindo

todos os Cónegos cm corpo de Cabido.
1 1

1

Alguns annos depois pertenderaô os Italia-

nos confeguir o direito do Padroado defta Fregue-
2ia, fobre o qual tiveraó litigio com o Reverendo
Ciabido, e durou até o anno de 1 67P , no qual fc

ordenou ao Pároco Manoel Ferreira Lobato , con-
fumiíTe na MiíTa , que celebraíTe na Igreja do LoV'
reto , todas as Formas, que eítiveíTem no Sacrário |i

e acabada ella , fe paííaíTe para a Ermida de NoíTá-

Senhora do Alecrim , onde havia no mefmo dia ce-

lebrado outro Sacerdote, econfagrado Formas, pa*
ra dalli por diante fe adminiílrar o SantiíTimo Sacra?;

mento aos Freguezes na dita Ermida. íJ

112 Determinara a CondeíTa de Pontevel D. El-
vira de Vilhena, viuva do primeiro Conde de Pon-

te-
II ——.—^.—.»————>_^»^—».—1——.i»*———i——ii^ mm '

[1] Perfuadem-íe alguns
,
que a primeira transferencia, que eíla

FreguezJa fizera depois de fe queimar a Igreja do Loreto, fora para p
Convento daS-ntiíVima Trindade, eaflim o afirma huma RelaçaÔ,''

Additamento, que modernamente fe íez 20 Summario deChrifta/aô

JRoirij^ues de Oliveira,, accrefcentando mais, que eftivera também no
Recolhimento das Convertidas i

porém além deferifto muito liuvido*

fo , como já ponderou Fr. ApoUinario da Concd<;9Ô lízDemonJirafíÕj

liijiorka num. i6t., vcrifica-fe o contrario pela Efcritura , que alle-

gamos , a qual Ic |cha nas Jslo;as do JabclUaõ Thcodoro da Coila: c
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t^vel Nuno da Cunha de Ataíde , edificar à lua cuí-

ta hum Templo a NoíTa Senhora da Enc^maquô^e
elegcnio o íicio fronteiro à Igreja do Loreto, cicu

principio à obra em 4 de Junho de i6p8, deitanda

no Funtiamcnco do edifício a primeira pedra cmi
a£to fokmnc o Cardeal ^rcebilpo D. Luiz de Sou-,

fg 5 econcluinJo-fe a fabrica no anno de 1708, fez?

Q. Cabido celebrar nclla a primeira Miíía em 9 de

Setembro, cedendo o Padroado da mefma Igreja na

dita Conde fla fundadora em fua vida fomente , a

qual. a dotou com tanta liberalidade, e com o ver-

dadeiro fim do culto de Deos, que por fugir à mi-

nima vangloria, naõ quiz ter o gollo de entrar na

Igreja fcnaô depois de morra ,
que foy em 30 de

Dezembro de 171S, onde jaz na fua Capelia mór.

XI} Concluído taõ mageftofo Templo , fe paf-

fou para elle o Santiflimo Sacramento da Ermida de

Nolía Senhora do AJccrira em .8 de Setembro de

L708, fazendo-fe para eíta transferencia huma Pro-

ciíT^íó folemniíTima, compolla de muitos andores, c

figuras a cavallo ricamente vellidas , e de hum car-

ro triunfante de foberba fabrica , e continuarão as

feitas na fobredita Igreja nova por oito dias fuccef-

livos com grande, e geral applaufo. (1)

114 Tem o Pároco predicamento de Cura*, mas
tem três Coadjutores com a mefma obrigação , c

hum Thefoureiro, e todos aprcfentados annualmen-

te pelo EminentiíTimo Patriarca , a quem pertence

ifí/bliclum o Padroado delta Igreja , a qual rende ao

Cura trezentos, ccincoenta mil reis; c a cada hum
dos Coadjutores cento e dezafcis mil reis > e toda

cfta renda he procedida do que chamaõ pé de Altar.

1 1 f Naó ha aqui Beneficiados , mas tem a Igre-

ja doze Capellães de Coro, afaber: quairo que inf-

ti-

[i] Soufa Hiílor. Gcncal. tom. xi. part. a, pag. 91^. £»] Anno
Hiior.tom, 3. pag ^6*.
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tiiuio a GondefTa futidâdora com éfinola de cem
mil reis càáà hum, c meyo annual de MiíTas livres

j

com obrigação de acompanharem b Santiílimo,

quando f^hír fora: a Mefa do SantiíTimo he que ad-

miniítra eílas Capellas : outros quatro Capellães do
Coro inílicuio D. Antónia Francifca de Mendoqa,
viuva de Joaó Rebeilo de Campos , com % côngrua
de duzentos mil reis, e huma MiíTa livre cada fema^,^

na, e com a mefma obrigaqaó.

11(5 Os outros quatro Capellães tem GapellaS

na mefma igreja , de que a Mefa do Santifíimo he
adminiftradora, huma das quaes iníiituio o íobredi-

to Joaõ Rebeilo de Campos, com a côngrua de oi-

tenta mil reis , e huma Miíía livre cada íemana ^,

outra Capella inftituio Luiz Salinas de Oliveira com
cento e dez mil reis de côngrua , e MiíTa livre ; as

outras duas fàò iníUtuidas pela Mefa do Santiffimo

com a mcíma obrigação de Coro , e de acompa-
nhar o fàgrado Viaiico, quando fahir fora aos enfet''

TH os.

iij Ha mais as Capellas feguintes. Duas qufe"

inliituio Eílevaõ da Silva com íetenta e cinco mil
Teis cada huma 5 duas que ínítitúio Maria Nunes da
Silva com oitenta mil reis 3 liutna que inftituio o
•Padre Manoel de S mfa Caldeira com feíTenta mil

reis > hui^a que inftituio Maria Barbofa com cinco-

enta mil reis 5- outra que inftituio Marcos da Silváv

com feíT*enta mil reis j quatro de Nicoláo Pereira

com oitenta mil reis, e com a obrigaqaó dos Capel-
lães cónfeíTarcm na Igreja, e acompanharem o San-

tiffimo. De todas eftas Capellas he admmiftradora a-

Mefa do Santiffimo Sacramento. Havia mais nefta

Igreja féis Irmandades : a do Santiffimo , a das Al-
mas, com féis Capellães , cada hum com cincoenta
mil reis , c MiíTa livre cada femana j a de S. J^^aõ
BátJtifta, a de S. Vicente Ferrcr , a de NoíTa Se-
nhora dos Prazeres, e a de Santo António ,

que to-

das tinhaó fcu5 Capellães.
-ê J18 Tal
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ii8 Tal era o cfliJo deíla Paroquia ate o tem*
po, em que fuccedeiido o elpantofo, t nunca \ilto

terremoto
,

pAdec<:o a Igreja a deliruiçaò áo fcu

Coro , e a ruina de duas pyramides da torre
, que

defabanJo fobre o adro, tirarão a vida a hunia mu-
lher , e a dous Padres da mcfraa Igri ja , o Padre

Pelro Ivo, eo Padre Manoel Pinto. Depois fo-

brevindo o f^>g^> eftc confumio tudo de forre, que
apenas fe falvou o Cartório , menos os trcs livros,

<jtic aótualmenre ferviaó para os aíícntos dos bauti-

zados , recebimentos , e óbitos
,

que fe queima-

1 19 Cuidou logo o Pároco em mudar o Sacra-

mento para a Igreja fronteira do Loreto, donde era

o mefmo dia fe transferio para a Paroquial de Santa

Ilabelj e porque haviaó concorrido para alii os fa«

.grados Vazos de outros Templos, fez o Reveren-
do Coadjutor V^icente Ferreira Rolim erigir denrro
jáo âmbito das chamadas obras do Conde de Tarou-
ca, huma decente barraca, em que collocou oSan-
-tiíTimo para melhor cxpediqaó dosaóbos paroquucs

:

daqui fe paíTou para a parte de fora, e levantou al-

-tar contiguo à parede do mefmo edifício, para me-
•Ihor commodidadc do povo. Porém cpmo aquelle

fÍJtio era fummamente defabrido , e naõ havia rcpr.

TOS opportunos para reíiítir à inclemência do tem-
po, convidado da piedade de Jorge Rodrigues Mcf-
tre das Reacs Obras, que no fiiio do Pombal havia

Jeito huma barraca de madeira mais conimoda

,

.transferio para cila o SantiíTimo no mez de Feverei-

ro fcguintc , e alli efteve ate vcfpera de Ramos do
mefmo anno de i7f(S, em cujo dia fe mudou para a

Igreja do Convento de S. Roque , onde cxiílc na

Çapella do mefmo Santo , que fica no corpo da

Igreja da parte da Epiftola.

iio No dcílrifto dwlk Freguezia fc achaõ exe*

,6tos os feguintes



Ba Cidaãe de Lhloa. ^6

$

Conventos,

^ Pedro de Alcântara, De Religiofos Arrabidos,

cuja Igreja foy fundada pelo primeiro Marquez de

Mitriáiva D. António Luiz de Menezes em ii de

Agoíbo de 1680. No adro delia fez edificar o In-

quiíidor Geral D. Fr. VeriíTimo de Alencaítre, hu-

ma Capella dedicada aos Santos Martyres Ponu-
guezes, Veriflimo, Máxima, e Júlia, eftabekcen-

do renda para quatro Capelláes Clérigos feculares,

com oitenta mil reis cada hum, dos quaes he hoje

Donatário , e adminiílrador o Conde de Villa No-
va. Defronte da Igreja deite Convento, e no gran-

de terrapleno
, que aíli fe ampliou , fe erigio hum

publico Chafariz de cantaria com cinco bicas deex-
èellente agua , conduzida por canos defde o Chafa-

riz de Campolide , e comeqou a correr no dia 8 de

Setembro de I7f4.
Ill Eíla Igreja, e Convento padeceo grande

ruina em o dia do terremoto > porque tudo que fe

diz Convento da fundação ,
principiando do fron-

tifpicio da Igreja , dormitórios , portaria , Sacrif-

tia, cafa de Capitulo , menos o claultro , refeitó-

rio, de profundis, e cozinha, tudo fe proílrou, e

deílruio com todos os livros , e ccufas pertencen-

tes ao Coro , e com a perda de baílantes peíToas.

*Achaó-fe ptelentementc accommodados os Religio-

fos em varias cellas, e cafas do mefmo Convento da
reedificacaõ moderna > e a Igreja no litio onde era

a portaria do carro debaixo de huma grande abobe-
da, accrefcentando-fe huma barraca em hum pateo»
que faz Capella, Coro, e Sacriftia j e aqui fe fa-

iem os actos da Communidade , c funções Eccle-
fiaíticas , em quanto fe naó conclue a recdificação

fundamental.

S. Roque. Cafa profeíTa que foy dos Religiofos da
Companhia de Jefus , os quacs no anno à^i^^^ fe

ellabeleceraõ neíte íitio por ordem de ElRey D.
Tom.III.Part.V. LI ^ Joaõ
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Joaõ IIÍ., tomando poíTe de huma Ermida de S.

Roque aqui edificada defde o anno de ifo6. Reedi-
ficou-fe depois no anno de if6j. (i) Teve princi-

pio neíla Igreja cmouhimo de Dezembro de 171 8,
a iníhncias do EminentiíTimo Cardeal Patriarca D.
Thomás de Almeida, o Tolemne , e piiíTimo a6ko de

acqaò de graças a Dwos, que fe coílumava fazer to-

dos os annos neíle mefmo dia com magn.íicencia

,

onde concorriaô, e aíTiíliaó publicamente as PcíToas

Rcaes com todos os Grandes da Corte, e fe canta-

va o Te Deitm adous coros pelos melhores Muficos,
c inftrumentos , alternando alguns verfos devotiíTi-

mamentc todos os Eftudantes do Collegio de Santo
Antaó, e o mais concurfo do povo. Depois do ter-

remoto ceíTou neíla Igreja o dito aóto j porque Ic

cofturaa fazer na Capella Regia do novo Palácio,

junto a NoíTa Senhora da Ajuda, também com gran-

de pompa, e aíTiílencia das PeíToas Reaes.

115 Em ij de Janeiro de ijfi foy a primeira
vez

,
que fe patenteou neíla Igreja de S. Roque a

preciofa , e íingular Capella de S. Joaõ Bautiíla,

onde fe admiraõ huns excellentes quadros de obra
Mofaica , a qual o fempre memorável , e FideliíTi-

mo Rey D. João V. mandou aqui collocar, tendo-
fc fabricado era Roma pelos melhores Artificcs , da
mais fina , e preciofa pedraria , c ornada com os

mais primorofos ornamentos , em cuja fabrica ma-
ravilhofa , dizem que fe difpendera a importância
de dous milhões. O flagello do terremoto arruinou

parte do frontifpicio da Igreja, e a torre i mas tudo
le acha reparado.

Hoffital.

Nojffa Senhora da Conceição. Dos Clérigos Pobres.

Foy inílituido cm li de Dezembro de 16fi pelo

Te-

[1] Telles Chron. da Companhia part. 1. Hy.4. c. i/. Santuar.^Ma»
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Tenente General da Artilharia Ruy Corrêa Lucas

^

e fua mulher D. Milícia da Silveira, para treze Clé-

rigos Pobres
,
que naô fejaô naturaes de Lisboa, e

coítumaõ vir aeíta Cidade a feus negócios. A Igre-

ja fe começou a edificar em i8 de Abril de lyiz:

tem fido adminiftrado efte Hofpicio em diverfos

tempos por Henrique Henriques de Miranda
, Jo-

feph Galvaô de Lacerda, Rodrigo de Oliveira Za-
galo , e ultimamente o he por Francifco Carneiro

de Araújo, fubordinado porém ao Provedor dos Re-
fiduos , e à Meia da Confciencia. Pelo terremoto
padeceo Tuaruinaj mas efta fe reparou deforte, que
a parede, e frontaria da rua ficou melhorada no fea

profpcóco.

Collegio,

DosCathecumenos, Para ferem catequizados, e inG»

truidos na doutrina Chfiftã , e na crenqa da Fé Ca-
xholica os Turcos, e quaefquer Infiéis, que vem a

cita Cidade, inílituio o Cardeal Rey D. Henrique
cite Collegio no anno de ifjp, ainftancias do Padre
Pedro da Fonfeca Jeíuita. (i) Eftá na rua dos Ca-
lefatcs. Tem Regimento

, que fe lhe fez no anno
de 1608, que faz executar hum Reitor Clérigo fe-

cular, e hum Provedor com titulo de Supermten-
dente , que depois de o haver fido vinte e cinco an-

nos o Bifpo de Targa D. Fr. Jeronymo de Gouvea ,

-a Mefa da Confciencia encarregou depois efta fuper*.

intendência a hum dos feus Deputados.

Recolhimento^

Nojfa Senhora da Natividade. Das Convertidas. He
cafa pia, que inílituiraõ os Padres da Companhia de
Jefus no anno de if8<5 ,

para mulheres governadas
por huraa Regente , e dirigidas pelos mefmos Pa-

Ll ii dres.

i [»] Telles Chron. da Comp, tom,» pag. i8j.
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dres. (i) Fezlhc o terremoto graviíTimo prejuízo

i

deforma que as obrigou a paíTarem para o fitio da

Fonte Santa, onde eíliveraõ abarracadas até paíTa-

rem para o fitio do Rego.

Ermida.

Nojfa Penhora do Alecrim, Foy fundada no anno de

i($4i. Acha-fc arruinada , e totalmente dcílruida

como terremoto, e incêndio.

124 Conítava efta Freguezia de dous mil e fc-

tenta e dous fogos > e de nove mil quinhentos e vin-

te trcs habitadores. Hoje numera unicamente qua-

tro mil peíToas. As ruas deita Paroquia como ex-

perimentarão os tcrriveis effeitos do incêndio depois

do terremoto, achaõ-fe pela mayor parte dcfcrtas,

c eraõ as fcguintes.

Ruas.

Atalaya , Barroca, Caleíatcs, Chagas, Conde,
Flores, Gáveas , Hofpital das Chagas, largo de S.

Roque, Lima, Loreto, Metade, Moinho de ven-

to , Mouros , Norte , Parreiras , Rofa das Parti-

lhas , S. Roque, Sequeiro das Chagas , Teixeira,

Trombeta.
T^ravejfas,

Agua de Flor, Ataide, Boahora, Braz da Cofta,'

Cara, Efpera, Eílrella , Fieis de Deos , Guarda
mor. Horta fecca, e pequena, S. Pedro de Alcân-

tara, Poqo da Cidade, QiieimadA , Salgadeiras.

Freguezias confinantes.

Santa Catharina , S. Jofeph, Martyres, Mercês,
Sacramento.

xr.

[i] Franco Imagem [daVirwdç tom, I. li?, a pag. J97-
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XI.

Santa Engracia,

itf T Nflammada de zelo, e charidade Chriftã a

JL SereniíTima Infanta D. Maria, por fe achar
moradora no íitio do Campo de Santa Clara, c vi-

linha ao Convento da mefma Santa, fez defannexar
da Paroquia de Santo Efíevaõ por Breve de jo de
-Agoílo de ifôS do Papa Pio V. , e confentimento
do Arcebifpo eleito D. Jorge de Almeida em z de
Dezembro de ifdp , hiima grande porqaõ dos mo*
fôdores, quefícavaÕ extra muros delta Cidade, eri-

gindo de novo hum Prior, Cura , e Beneficiados,

que fe denominarão da Paroquia de Santa Engracia,
cuja Igreja fe edificou por finta dos ditos freguczeç
defannexados.

12(5 Dividio entaõ o Arcebifpo a renda defta

Igreja em nove partes, das quaes foraô quatro para
o Reitor de Santo Eííevaõ , três para o de Santa

Engracia, e as duas para dous Coadjutores de am-
bas as Paroquias. De oito Beneficiados ,

que havia

na Igreja de Santo Eftevaõ , feparou três para a no-
va Igreja de confentimento dellcs , os quaes haviaõ
de rezar nclla em Coro, e dizer as MiíTas canta-

das dos anniverfarios , e Capellas ,
que tinhaô cm

Santo Eftevaõ, e as de femana
,
que Já lhe pcrten-

ciaõ. (i)

1 27 Prefentemente conda de hum Pároco , o qual

tem predicamento de Prior aprefentado pelo Patri-

arca , e lí}e rende quinhentos mil reis : tem mais

hum Beneficiado Coadjutor, com a côngrua de cen-
to e oitenta mil reis. Na Igreja ha a Irmandade do
SantiíTimo com dous Capellães j a do Senhor da Via»-

Sa-

[i] Confta de humas nicmor. m.f, dos Arceb. de Lisboa extrahi-^

das doGartor*o do Semdo defta Cidade, que tivemos na noíTa maõ,
c também doliy» ^i,p. i^ô.cJ^^v^aÇhançelUiia delRey Filippe 11.

.
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*Sacra, e Almas com quatro ; a Confraria de NoíTa

Senhora da Efperanqa , e a de Santo António.

ii8 Em a noite tcmpeltuofa de if de Janeiro

de i6}0 íe arrombou a porta do Sacrário delia Pa-

roquial igreja , e delle ufurparaò as lagradas For-

mas. Caufou grande horror, efentimento elle atre-

vido facrilegio : fizeraó-fe exaólas diligencias para

fe dcfcobrir o pérfido executor : achou Te hum Si-

maõ Pires Solis
,
que por indícios foy conJcmnado,

inda que aceleradamente a íer queimado vivo , cor-

tadas primeiro as mãos. (i) Deíle execrando roubo

permittio a Providencia do Altiílimo, que fe origi-

Tian*e para fua mayor gloria accidental , a ercccaô

de huma illuílrilTlma Irmandade da melhor Fidal-

guia da Corte, que com o numero de cem peíToas,

c o nome reverente de Efcravos do Santiíllmo Sa-

cramento o fervem , e feílejaõ todos os annos por

três dias fucceflfivos , aíllílmdo EIRey , e a Capella

Patriarcal no primeiro, e ultimo delles.

129 Dcfde cntaõ determinou a Fidalguia de Lif-

boa fazer huma nova Igreja no melmo liiio, tranf-

ferindo-fe a Paroquia para a Ermida da Senhora do
Paraifo j e porque o âmbito deíla Ermida naG hc
capaz de comprchender a multidão da Nobreza , c

pompa, que concorre naquclle triduo, fe fazia a M'
ta no grande Templo de S. Vicente de Fora, c de-

pois do terremoto fe faz na Real Capella de Noíla
Senhora da Ajuda, em quanto fe naô conchie o in-

lignc edifício da nova Igreja
,

que depois de pade-

cer fatal ruim eftando quali acabada , fe edificou

pela mefma Nobreza outra de mais elegante fabrica

no anno de i(58i , cuja primeira pedra fundamental
lanqou nos feus alicerfes com toda a ceremonia o
Senhor Rcy D. Pedro II., a qual continha afcguin-
ic infcripquõ :

Cum

[i] Brito de Lemos no AVedirio Mi!it. p.84. Cardof. Agiol.Lufit

.

rtotn. i.p, épo, Anno Hiílor.tom, i. a ii* de Janeiro.
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Cum ineunte trigefifHo fupra milkfiwum [excenufi*

mum jaluth anno ex Z). Engratite jEde quidam ne^

farius homo per tenehras procello/a no^is SanBiffi^

muni Corpus Domini furaíus ejjet , Nobilitas Lufi^

iana in tanti facrikgii expiationem cíntumvirale

fodalitium confiituit , £5? eodem in loco magnificum

"Templum propriis fumptibus conjiruere decrevit , ut

ubi Ímpia manus fa^rofanSlam Eucbarifiiam teme*

rare fuerat aufa , ibi à piis animis aternum colen^

da font, At opere jam perfeãioni próximo forte co"

Japfo , iterum Nobilitas Lujitana impellente , ac

magnifico adjuvante Serenijimo Petro Portugallia

Príncipe , £5? Moderatore , aliud Templum , fed eh-

gantioris flru^ura , erigere fiatuit , cujus primum
fundamentorum lapidem idem SereniJJímus Princeps

pro infita Lufitanis Regibus pietate própria manu
jecit. Jnn, Dni M DC. hXXXil,

Efre mageftofo Templo
, que he de figura orbícular ,

ainda fe naõ terminou de todo 5 porque chegando
até à cimâlha real, houve entre os Arquiceétos re-

ceyo de que fobrepondo-lhe asabobedaSppadeceíTem
as Tuas paredes outro laílimofo fracaíToj c aíllm eí-

tá ha annos era profundo efquecimento aguardando
niayor opportunidade de tempo àfua final perfeição.

130 Nem cfíe edifício, nem a Igreja Paroquia^
padsceraõ com o terremoto ruina alguma 5 fó a ex-^^

perimentaraÕ os edifícios grandes , e ordinários dci>

leu território, dos quaes huns fe achaõ já reedifica-

dos, outros ainda jazem nas mefmas ruínas. Como
o temor, e defamparo dos freguezes foy urgente,
dos quaes morrerão trinta, reíolveraõ-fe os que fi-

carão vivos occupar os terrenos baldios com barra-

cas, e rendas de campanha no Campo de Santa Cla-
ra, no largo da portaria do carro da Graqa , e feu

Cardai , na Cruz dos quatro caminhos , no Olival?

de Penha de França
,

para onde concorrerão no
principio do laílimofo defaftrc*

Í31 Com-i
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I ji Comprehendc dentro dos feus limites os fc"

guintes

Conventos.

Santa Maria de ^efus de Xabregas. De Religiofos

Francifcanos da Santa Província dos Algarves. Foy
fundado por D. Guiomar de Caftro, mulher de D.
Álvaro Gonçalves de Ataíde ,

primeiro Conde de

Atouguia, no anno de i4ff , pordoacaõ, que def-

te íitio lhe fez ElRey D. AíFonfo V. No anno de

1460 em 17 de Abril tomarão os Religiofos poíTe

com hum aólo folcmnilTimo, a que aíTiíljo o mefmo
Rey, e muita Nobreza. Os Religiofos fundadores,

que no anno antecedente tinhaõ vinJo da Ilha Ter-
ceira, foraõ nove, dous Siccrdotts, efete Leigos,

e o Prehdo fe chamava Fr. Pedro da Zarca, Frade

Leigo, porque naquelle tempo preccdiaó as virtu-

des às letras. Aíliítem neíle Convento mais áz cem
Frades ordinariamente , e nelle eílá fepultado Fr.

André Cidade ,
pay do Santo Patriarca da holpita-

lidade S. Joaõ de Deos, que tomando aqui o S lufí-

co habito, em fó dous annos, que viveo na Rcii-

giaô, mereceo acabar com opinia(5 de S.mto cm 1

1

de Marqo de ifio. He muito celebrada na Igreja

deíle Convento huma prodigíofa Imagem de NolV
fa Senhora com o titulo de Máy dos Homens, que
fez collocar aqui o devotiffimo , e Religioíilfimo

Padre Fr. Joaõ de NoíTa Senhora, MiíTionarío , c

Varaõ verdadeiramente Apoltolico dos noíTos tem-

pos.

i^i Na geral deftruiqaõ do terremoto padecco

eílc Convento huma total ruina , aíHm na Igreja,

como nos feus Dormitórios, eclauílros, mas com
a felicidade de que naó morreo ninguém, c fó ca-

hio a frontaria do dormitório grande da parte do
adro j porque o mais fc demolio para fe reedificar

de novo, como fe vay fazendo, principiando a obra

pelo dormitório chamado dos Pregadores. Vinte
dias



2)j Ciiíããe ^ãe Lisldà. 27 5

diaseílcve a Communidade pofta na cerca ao rigor

do tempo, e com limitado reparo, até que forman^
do dentro em huma cafa térrea

, que fervia de ce-
leiro, huma pobre Igreja com quatro Altares, alli

celebrarão os Ofíicios Divinos até à Feíla dosReys
do anno de I7f7, em cujo dia fe mudarão para ou-
tra cafa

,
que fervia de enfermaria , onde erigirão

nova Igreja com fcte Altares , Coro , e orgaô para
o culto Divino, e ainda aqui exiftem em accomof
daqões de madeira.

Nojffa Senhora dos Anjos, De Religiofos Barbadi-
nhos Miflionarios Italianos , de que já falíamos no
tom.i. part. 3. cap. 3.§.p. deíle noílo Mappa. Foy
o dos bem livrados no terremoto.

Collegw.

}

S. Francifco Xavier, Foy de Religiofos Jefuitas^

fundado por Jorge Fernandes de Villa Nova no an-?

no de 1679, que deixou hum riquiíTimo legado, pa-

ra fe eníinarem publicamente aos meninos as pri?

meiras letras , e rudimentos da Grammatica Lati»

«a. Teve pequena ruina com o terremoto geral. •

Mofteiros,

Madre de Deos. De Religiofas Francifcanas Def*
calqas da primeira Regra de Santa Clara. Foy fun*

dado pela Rainha D. Leonor em z^ de Junfco de

ífop , e melhorado no edifício , e Igreja por El-

Rey D. Joaõ II L Venera- íe aqui hum preciofo ex*-

emplar do Santo Sudário de Ghrifto muito fcme^f

Ihante ao original , que eftá em Turim , e huna

grande thefouro de notáveis relíquias. A de^otiííl*

ma Imagem da Máy de Deos
,
que na Igreja deftç

Mofteiro fe venera em fua Capella da parte dò Evaíir

^çlho , he da mayor perfeiqaô , e refpeíto, que Si

*Tom.III.Part.y. Wm can^
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conhece cm todo o Reino, (i) Merece também
honrofa memoria a Sacriftia dcíle Templo , pelo

primor, aceyo, c bom gollo, com que eftá ornada

por diligencia , e direcção do devoto Padre Jofcph
]?acheco da Cunha Clérigo fecular.

13 j Grande ruina experimentou a Igreja dcílc

Moíteiro , a qual quaíi railagrofamente le fuftcvc

aos impetuofos abalos , com que a accommetteo o

terremoto paflado. Levarão as Rei igiofas toda a for-

ça dellc no Coro , donde huma fó lahio mal ferida

na cabeqa, que logo melhorou. Apearaõ-fe meyas
paredes da Capella mór, a parede do Coro correC-

pondente à Igreja , e algumas officinas do interior

da Claufura, que tudo fe acha quaíi reparado com
maõ larga pela magnificência da Mageítadc Fidclif-

fima de ElRey D. Jofeph I.

Santos o Novo, DeReligiofas Commendadeiras da
Ordem de Santiago. Foy fundado por ElRey D.
Joaó lí. em huma Ermida da invocaqaó de NoíTa
Senhora do Paraifo , íituada entre o Convento de
Xabregas, e o Mofteiro de Santa Clara, c para el-

Ic mandou o dito Rey mudar as Religiofas, que Ic

confervavaó no antigo Mofteiro de Santos o velho,
que hoje hc Igreja Paroquial. Fez-fc cfta traslada-

rão em f de Setembro de 1490 (i) trazendo-fe com
icligiofa pompa, e folemnidade os corpos dos San-
tos Martyres VeriíTimo, Máxima, e Júlia, acom-
panhando as fagradas Reliquias , e as Religiofas ò
Cabido da Cathedral com toda a Clerefía, e Reli-
giões. Hc efte Mofteiro de grande authoridadej
porque fe trataô as Religiofas como Senhoras

, que
íaó j c a fua Commendadeira fempre he huma Se-
nhora de conhecida nobreza, e qualidade, que prc-

fen-

(1] Fr. Jcron.dcBclcm Chron. Serafic. part. 3 Ifv. ij. cap 8. p xj:

li] Àffim o efcrevc Fr. Jcron. Roruan. na Hiíl. da Ord. Equcftrc de
Santiag., t Garcia dcRcfcndc na Chron. de El Rey D. JoaÔ II. cap. ii;

Porém D. Rodrigo da Cunha nos Bifpos de Lisboa part. U cap. 1?
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fentemcnte he D. Maria Rofa de Portugal defde o
anno de 174J 9 em que foy nomeada depois da mor-
te de feu marido o Conde de Pombeiro D. Pedro
de Caítello-Branco da Cunha. Com o terremoto fi-

cou efte grande edifício arruinado por dentro, e in-

capaz de habitarem nelle as Religiofas , as quaes

mandarão fazer na fua Cerca varias barracas , onde
permanecem ainda.

1 54 Santa Clara. De Religiofas Seráficas obfcr-

vantes da Província chamada de Portugal. Foy fun-

dada a Igreja no anno de 1294 por huma D. Ignez,
viuva de D. Vivaldo nacional de Génova, mas Ci-
dadão honrado de Lisboa ,

pofto que já no anno de
iipi exiíliaó aqui Religiofas. (i) Defte Mofteiro
ampliílimo , exceptuando o dormitório chamado da
benqaõ, eodos corredores , duas varandas, e algu-

mas Capellas, tudo mais, que em dormitórios, c

cafas particulares recolhia mais de feifcentas mulhe-
res entre Religiofas educandas, recolhidas, e cria-

das, ficou ou de todo abatido , ou irreparavelmen-

te arruinado com o terremoto. O feu famofo Tem-
plo

,
que era hum monte de ouro , c na grandeza

excedia a todos os dos mais Moíleiros da Corte, fi-

cou totalmente proftrado , excepto a tribuna , c
coitas da Capella mor, fepultando mais de quatro^

ccntas pefToas , que eftavaõ afliftindo aos OíBcios
Divinos. O Coro de cima ,

que era hum Paraifo na

terra, também fe abateo , efervio de fepultura com
fuás ruinas a quafi todas as Religiofas ,

que foraõ

cincoenta efeis, além de oito educandas, huma no-

viqa, quatorzc recolhidas, quarenta e três criadas,

€ nove efcravas, que por todas fazem cento e trinta

e huma pefioas dentro do Moíleiro, que perccera6

nefta trágica fatalidade.

Santa Jpollonia. De Religiofas da primeira Regra
Mm ii de

[i] Monarq.Lufit.liy. i7.cap. 19. Gorograf.Portug,tom.3.p.37^
rr. ApoUia. Clauítro Francifç. p. 13$,
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de Santa Clara. Deu principio a eílc Moílciro hu-
ma Beata de habito fechado, que profeflava a Re-
gra de S. Franciíco, c lhe chamavaó Ifabel da Ma-
dre deDeos, a qual tinha vindo de Villa-Viçofa

com a familia da SereniíTima Cafa de Bragança. Foy
muito venerada da Rainha D. Luiza, que a intitu-

lava a .fua Capuchinha. Rccolheo-fe eíta ferva de

Deos em huma Ermida de Santa Apollonia, que era

dos Confeiteiros, com o intuito de tratar da Capei-

la da Santa , e como era muito eftimada da Cafã

Real, a levou comfigo a Senhora D. Catharina pa-

ra Inglaterra no anno de 1662, donde voltando de-

pois no anno de 1695 » tornou para a dita Ermida 5

e com outras mais companheiras, efpecialmente hu-

xna que chamavaõ Luiza da Aííumpcaõ, deu prin-

cipio ao Recolhimento por direcqaó doP. Fr. Ama-
ro da Efpcranqa Commifiario dos Terceiros de S.

Francifco da Cidade.

135* Muito devco efte Recolhimento na fua ori-

gem à Cafa Real 5 porque as melhores peqas , e or-

namentos de valor , Imagens de Santos , e feus ri-

cos vertidos lhos deu a SereniíTima Rainha D. Lui-
za, c até o vcílido , com que fe recebeo a Senhora
Rainha da Gram-Bretanha na Sé de Lisboa , lho
mandou dar para veftidos de Santos. Vivendo poÍ5

cilas fervas de Deos com grande exemplo, e edifi-

caqa5, houve por bem o Papa Clemente XI. tranf.

formar o Recolhimento em Moílciro , cujas Reco-
lhidas em 6 de Fevereiro de 1718 profeíTaraó com
grande folcmnidade, c com obediência ao Ordiná-
rio Diccefano. Ficou pouco arruinado eíle Moílci-
ro y porém as Rcligiofas fe abarracaraó no Forte a

cllc contíguo, c a piedade de certo Devoto o tem
mandado reedificar todo à fundamentis, com prora*
ta , e liberal grandeza.

Recolhimento,

^\lfoJ[a Senbçra dos Jnjos. Foy inílituido pelo Ex-
cel-'
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í^lkntiííimo Principal D. La7.aro Leitsu no aíino de

1747 para recolhimento de Viuvas nobres, e le ef-

tabelcceo no mefmo Hofpicio
,

que os Rcligiofos

Barbadinhos Italianos largarão.

Ermidas.

Santa /Inna,

Senhora da Conceição. No Valle de Chellas. -

Senhora da Conceição^ e Santo António no Cacs dos
Soldados.

S. 'Joad Bautifia.

Madre de Deos. Na trave íTa do Cafcaõ.
Senhora do Parai/o. Eíla Ermida ferve de Paro-

quia, e delk cfcrevem D. Rodrigo da Cunha nos
Biipos de Lisboa pag, z6o. O Author da Corogra-
fia Portugucza tom. 3. pag. ^66. e o do Santuário

Mariano tom. 7. pag. 68,

S. Pedro de Alcântara. Junto a Santa Apollonia.

Senhora do Rofario da Reflauraçao. Ao Grilo. Foy
fundada efta Ermida por D. Galtaõ Coutinho Fi-

dalgo da Cafa de Sua Mageftade , e do fcu Confe-
Iho, inftiiuindo-a por cabeqa de Morgado na quin-

ta chamada do Grilo, cujos Capellães, que faõ qua-
tro, provê o adminiftrador, mas com approvaqaS,
c beneplácito do Geral dosLoyos, e de dous Cóne-
gos, que para ifto elege a Communidade, efem fcu

confentimento naò fe pode remover algum dos diW

tos Capellães, como diz Santa Maria na Chronica"
intitulada Ceo aberto na terra liv. z. pag. 45x3.

Senhora do Ro/ario. Em Villa Gallega.

1 36 Conltava eíla Freguezia antes do terremo-

to de mil trezentos e trinta fogos : prefentemente
coníta de mil duzentos e dezj em cujo numero fen-

te adiminuiqaõ de cento e vinte. Experimenta mais
a decadência na qualidade de íèus habitadores, que
és mais opulentos defertaraõ, por ficarem diftantes

Qs tribuaacs } vindo occupar as cafas os Hereges
Ef9?
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proteílantes , que já paflaõ de quatorzc fogos, por
fe acharem agora mais próximas as Alfandegas. Dif-

tribuem-fe os moradores pelas feguintcs

Ruas.

Santa Apollonia , Bica do C,apato , Cães , Cal-

ejada dos Barbadinhos , Calqada do Forte, do Gri-

lo, Cruz, Cruz da pedra, e dos quatro caminhos,
Galé , Graqa , Grilo , Paraifo , Penha , Piedade

,

Xabregas.
Becos , r Travejas.

Arciprefte, Calçada de Santa Clara, c da Cruz,
Campo de Santa Clara , Cafcaes , Conde de Avin-

tes, Era, Flores, Freiras, Lages, Meyo , Mou-
ros, Paraifo, Poííigo do Arcebifpo , de S. Vicen-

te, Rapolo, Santos, Valle de Chellas, Valleefcu-

ro, Verónica, Vibre, Zagallo.

Freguezias confinantes.

Senhora dos Anjos, Santo Eftevaô, Senhora dos

Oiivacs, S. Vicente.

XIÍ.

Santo EJlevad.

IJ7 A Memoria mais fidedigna, que encontra-

Xjl mos da antiguidade defta Paroquia , hc

Ào anno de iipf , no qual a i8 de May o paíFou El-

Rcy D. Diniz Provifaõ para fer collado nella em
Prior o Meftre Joaó, Fyíico da Rainha D. Brites;

c foy cUc o ultimo que obteve cfta Igreja, eftando

ainda no Padroado Real j porque a 8 de Julho do

Kiefmo anno fez o dito Rey mercê delle ao Bifpo

de Lisboa D. joa5 Martins de Soalhãcs ,
para con-

tinuar em feus fucceflbres , (i) e deita force fe in-

corporou na Mitra , cujos Prelados faõ prefcnte-

niente feus Donatários.
ij8 O

{i\ Cuaha Catalog. dosBiíp. dcLisb. part.i, çap.77^



í)a CrJade de Lrdoa: 2ff
I j8 O Pároco tem predicamento de Prior, que

he provido por concurfo , e fe cftima a fua renda
em quatrocentos mil reis j fendo que deftes ha de
dar a quarta parte a hum Coadjutor. Ha aqui oito

Benefícios
,
que aprcfenta alternativamente a Sé A-

poítolica, e o Prelado Diecefano, e rende cada hum
cincoenta mil reis. As Irmandades

, que fe achaõ aqui
eftabelecidas, fap ; a do Santiffimo , que aprefcnta

huma meya Capella : a da Via-Sacra, que aprcfen-

ta três Capcllas, para o que tem propriedades vin-
culadas : adaConceiqaõ, e Mãy dos Homens: a de
NoíTa Senhora da Atalaya, Imagem antiga , c mi-
lagrofa , c que tem huma Irmandade dos marcantes,
c pefcadores com feu Capellaõ,

1 3P Aos infolitos abalos do terremoto cahio nef.

ta Igreja huma Imagem de pedra do Santo Patrono
Protomartyr

, que cftava no írontifpicio , e arrui-

nou o Coro com a fua queda, mas já fé acha reedi-

ficado; apeou-fe parte da torre, que ameaqava ruí-

na j e com o temor de outra mayor, paíTou a Paro-»

quia para a Ermida de Nofla Senhora doRofario no
largo do fítio das Galés. Naô confta que morreffe
na Igreja peíFoa alguma neíTe dia j porém pelo átÇ^
trito da Freguezia, fegundo o aífento do livro dos
óbitos, naõ chegarão a quarenta : contém no fca
território us feguintes

Ermidas,

Senhor 'Jefus da Boa nova. A-s portas da Ribeira
junto da Galé. He adminiftrada por huma Irmanda-
de Secular com o titulo da Via- Sacra. Tem para feu

eftabcjecimento duzentos mil reis em huma proprie-
dade myftica à dita Ermida , a qual com o terre-

moto naõ padeceo deílroqo.

Nojfa Senhora dos Remédios. Junto ao Chafariz de.
dentro. Tem de rendimento oito mil cruzados, ehc
íuimimftrada pela Irmande do Efpirito Santo ,

que
fe-
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fe compõem dos navegantes , e pefcadorcs de Alfa-

ma, com fcu Juiz conllrvador, que he o Corrcge-í

dor do Crime da Corte. Tem tanibcm feu hofpiial

para fe curarem nclle os Irmãos pobres, (i) Ficou
arruinada com o terremoto

,
porem acha-fe inteira-

inente reedificada.

140 Conílava eíla Paroquia antes do terremoto
de mil cento e vinte e nove fogos, c quatro mil tre-

zentas e vinte cinco peflbas de communhaõ : prc-

íentemente numera oitocentos e fetenta e oito fo-

gos ; c trcs mil quatrocentas peíToas de communhaõ.
Diílribuem-fe pelas fcguintes

Ruas,

Portas da Cruz, (t) Rua direita > dos Remédios,
do Vigário.

Freguezias confinantes.
' Santa Engracia , S. Miguei , Salvador , S. Vi-

cente.
XIIL

^'

A

S. Joaõ da Praça.

Origem defta Paroquia he antiga
, por-

que já no anno de 1 3 17 achamos
, que

o Bifpo de Lisboa D. Fr. Eílcvaó II. collara nella

em 2.8 de Setembro ao Prior, a quem ElRcy D.
Diniz havia feito mercê como Padroeiro da dita

Igreja. (}) A mefma mercê fez depois EIRey D.
Aífoofo IV. a hum Capellaô da Capella Real, co-

mo confta do livro dos Padroados, que eftá na Tor-
re

^ rO Santuar. Mariao. tom, 1. p. i^r. [1] Ncftc fitio fundou EIRcy
D Dinit rto anno dt 1150 a ptimcira UnivcrGdide que houve cm Por-

togai, como dit. oChronida Brandão na Monarquia Lufítana part f.

liv. i6.cip. 81 âccrcfcentanio
,
que pôde cílc Reino venerar eftiPoi-

tl como folar das boas letras, e primeira habitação da fciencia, e quç
parece naô quer Dsos tenhi Portugal nenhuma boa dita, que naõ
feja apadrinhada de fua Qrui Agrada. [3] Cunha' Hiftór. Eccicf. dé

Jt^sb.part.i. c. 84.. n. 7.
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re do Tombo na cafa da Coroa foi. 14. verf. col. i.

O Senhor Rcy D. Pedro II. fez mercê defte Pa-
droado a D. Pedro Jofeph de Noronha , primeiro
Marquez de Angeja.

142, Rendia efta Igreja ao Prior antes do terre-

moto quatrocentos mil reis, e cada hum dos quatro
Benefícios, que ha aqui , renderá pouco mais, ou
menos cem mil reis. Sobre aaprefentaqaô deites Be-
nefícios litiga o Procurador da Coroa com os Bene-
ficiados , fcm embargo de que fe moftraò muitas
aprefentaqões feitas pelos Priores. Ha nefta Igreja
as Irmandades, e Capellanías feguintes. A do San-
tifíimo com huma Capella de oitenta mil reis : a das
Aim s com dez Capelláes de cincoenta mil reis : a
de S. Joaõ Bautifta ; a de NoíTa Senhora da Encar-
naqaô, a qual fó coníta de Cortadores, e aprefenta
dousCapellães com feíTenta mil reis cada hum. Além
deftas eítabeleceo aqui huma Capella a Santa Catha-
rina hum Jofeph Rodrigues de Figueiredo , que con-
corria com tudo que era precifo.

145 Com o geral fracaíTo do terremoto , e in-

cêndio, fe arruinou, e queimou , ficando em de-
plorável eftadoj à vifta do qual determinou a Mefa
com o Pároco fe collocaíTc o Santiífimo em huma
Ermida exiftente na travefía da Verónica, em quan-
to íe cuidava em melhor accommodaqaõ 5 o que de-
pois fe fez , erigindo huma decente Ermida no Cães
de Santarém, onde exifte. Numera trezentos fogos
dillribuidos pelas feguintes

Ruas,
Adro da Igreja, Santo António na Ribeira, Ar-

co do Chafariz , c do Conde de Coculim , e o de
jefus. Armazéns, Atafonas, Barão, Cães de San-
tarém, largo da Botica, Marichal, Pafttleiro , Rua
dirtita deS. Joaõ da Praqa da parte efquerda, Tem-
te lá, Varandas do Conde de Villa-Fior.

Becos,

Santo António, Igreja, Joaõ Seco, Pardieiro, Silva.

Tom,m.Parc.V. Nn /r^v
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Freguezias confinantes.

S. Jorge , Santa Maria , S. Pedro»

XIV.

S. "Jorge.

144 y^^Oincide a antiguidade defta Freguezia

V^ com a de S. Bartholomeu. ElRcy D.
Diniz a anncxou à cadeira do Meítre-Efcola da Sc,

que nunca a apreíentou , e fempre andou cm con-

curfos, e renuncias até o prefente. O Pároco tem
predicamento de Prior, cuja renda era eftimada em
feifccntos mil reis. Ha na Igreja quatro Benefícios,

que fervidos chegavaó a duzentos mil reis cada hum

,

e cftcs tem hum apreftimo na Chamufca , cm que

naô entra o Prior , o qual rende a cada hum vinte

moedas. Saõ eftes Benefícios da aprefcntaçaõ do
Prelado , e também de renuncia.
• I4f As Capellas , que havia na Igreja , craõ a

do Santiflíimo , inftituida por FranciTco de Lima,
que a Mefa aprefenta com feflenta mil reis de côn-

grua para o Capejlaó : duas das Almas com cinco-

enia mil reis cada huma : mais huma do Menino Je-
fus, que era dos Cegos. Defronte defta Igreja hou-

ve antigamente hum Collcgio, que o Doutor Dio-
go Affonfo Manga ancha mandou fundar no anno
de 1447, P^^^ dez Collegiaes pobres. (1)

146 Ficou também deftruida com o terremoto,
c fogo, por cuja caufa fe transferio para a Ermida
de Santa Barbara , para diante do Campo do Cur-
ral, c depois fe tornou a cftabelecer do modo poíli-

vcl na mefma Freguczia. Conftava de cincoenta e

oito fogos , c das ruas feguintes prercntcmente de-

fcrtas.

Ruas,

[1] Lcitiô Ferreira Noticiai Cbronologiç. num. 7^4»,
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Ruas.

Parte da rua direita , que vay do largo da Igreja

para o Limoeiro da banda direita , Parte do beco
do Bogio, Parte do beco do Alecrim do mefmo la-

do da Igreja.

Freguezias confinantes.

S. Joaõ da Praça, Santa Maria, S. Martinho.

XV.

S.Jofeph.

147 /^ Cardeal Infante D. Henrique , fendo Ar»-

\^ cebifpo de Lisboa defmembrou do ter-

ritório da Freguezia de Santa Jufta, por fer dilata-

do , a porqaõ que deu a efta de S. Joíeph a 20 de
Novembro de if<57, erigindo a Paroquial na Ermi-
da da mefma invocaqaÕ

, que os Pedreiros , e Car-
pinteiros haviaõ fundado à fua cufta com licenqa do
Arccbifpo D. Fernando de 6 de Julho de if4f fora

ílos muros antigos de Lisboa, paíTando as portas de
Santo Anta5 mil c quatrocentos paíTos andantes.

148 Ha pouco mais de cem annos
,
que a mayor

parte defta Freguezia eraó matos cerrados com al-

gumas hortas, olivaes, e quintas j hoje eftá fumma-
mente povoado o feu deftri<51:o, que entre as Paro-
quias da Cidade he hum dos mais aprazíveis

,
pois

obfervado da Cotovia faz hum profpc^to agradável
todo o fcu terreno.

149 Tem o Pároco predicamento de Vigário^
poíto que o Cardeal Arcebifpo no Alvará da fun-

daqaÕ da Freguezia
, que vimos, lhe dá fomente o

titulo de Cura. He igreja da Mitra, e rende mais
de fcifcentos mil reis. Tem hum Coadjutor, que a

Irmandade de S. Jofeph aprcfenta , e o Prelado ap-
prova , levando por ilTo a quarta parte de todos es

bcneíTes , e emolumentos da Igreja , como cxpref-

íamente o declara o msfmo Alvará* Coníla mais d«

Nn ii hurn
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hum Cura, a quem o Vigário dá trinta mil reis, e

dç hum Thefourciro , que aprelcnta o Prelado , e

coíluma render perto de cem mil reis.

ifo Nd Igreja ha as Irmandades , e CapcUas
feguintes. A de S. Jofeph ereóba pelos Pedreiros, e

Carpinteiros no anno de if3i , como c^níla da inf-

crip^aõ, que eílá no froncilpicio da mefma Igreja,

que logo tranfcreveremos. Eíta Irmandade tem a

adminiítraqaó da Capella mor , e a da Senhora da

Fé com fete Capellães, a quem daõ quarenta e oi-

to mil reis a cada hum. Ha mais a Irmandade do

Santiíllmo baftantementc opulenta, e foy ereóba no

anno de ifji , como confta do feu CompromiíTo,
c adminiílrava, e pagava a doze Capelláes de Mif-

fa quotidiana, cujos inftituidores faõ os feguintes.

ifi O Conde da Caílanheira Simaõ Corrêa da

Silva inftituio duas de fetcnta mil reis cada huma.
D. Marianna da Maya huma de oitenta mil reis.

Jofeph de Moraes, e fua mulher Ifabel Martins ou-

tra de feíTcnta mil reis. Francifco Ribeiro da Fon-
feca três de fetenta mil reis. Barbara de Carriaó duas

de cem mil reis. Tem mais três Capellães, que di-

zem as MiíTas pelos Irmãos ,e outras delegados, que
deixarão AíFonfo Gonqalves , o Padre Belchior áo
Rego Belliago, Joaõ de Carriaó, Francifco Pires,

c outros. Dá também efta Irmandade do Santiflimo

hum dote de oitenta mil reis cada anno, que deixou
o P. Manoel Pereira.

ifi Ha mais huma Capella
, que inftituio Ma-

noel Galvão de feíTenta mil reis , c ha mais outras

de feíTenta e cinco mil reis inftituidas pelo Sargento
mór de batalha António de Sá de Almeida. A Ir-

inandc das Almas tem doze Capellães com quarenta
c quatro mil reis cada hum , cuja côngrua íahe to-

da das efmolas , que fe tiraô quotidianamente dos
£eis com a bacia.

I f } Com o terremoto paíTado padeceo efta Igre-

ja pequena ruina , ficando fomente o íeu frontifpi-
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cio algum tanto efquartejado ,
por cujo motivo a

Irmandade do Santiílimo mandou fazer no campo da

horta por dctraz do palácio de Marco António hu-

ma barraca de madeira
, para onde fe mudou o Sa-

cramento, e fe faziaõ as funqôes Paroquiaes. Aqui
eíieve a Frcguezia até iz de Julho de ij^y , em
cujo dia fe reftituio por ordem de Sua Eminência
para afua antiga Igreja, a qual os Pedreiros, e Car-
pinteiros reformarão , e melhorarão ,

quanto à ar-

quittólura da frontaria , onde fizeraÕ efculpir eítcs

dous padrões, O primeiro , que fica da banda do
Evangelho , diz :

In. a, o.

Por caufa do lamenta^vel terremoto do primeiro de

No^vembro de ij^^ fe arruinou afrontaria defta

Igreja, A Irmande do Senhor S. ^ofeph ^ como Pa-
droeira da mefma , a mandou levantar no ejlado em
que fe acha no anno de ijfj.

Ultra non commovebitur, lib. i. Par. 17. p* .^

Debaixo deíle padraô eítaõ gravadas na mefma pe»
dra com primor os inílrumentcs do officio de Pe-
dreiro , nos quaes fe lem cftas letras : Hic efi Faher.

Marc. d. 3. yofsph faher lapídarius. Calmet. As le-

tras In. a. 0. que eftaõ no principio
,
querem dizer

In anathema ohlivionis : ifto he
,

para memoria per-

petua da gratidão : cuja epigrafe he tirada do cap,.

16. de Judith. v. 23.

if4 O fegundo padraô cftá da parte da Epifto-

la, e diz

:

M. S.

Na era de i f 37 fe principiou a Confraria do Se^

fihor S. 'Jofeph ,
que foy a primeira defie Reino : e

na era de if46 a j de Abrilfe tirou S. 'Jofeph de

Santa Jufia para efta cafa.

PoíTederunt filii Jofeph. Jofué. i(S. 4.

De-
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Debaixo defta infcripcaó Te vem infculpidas as fer-

ramentas do ofíicio de Carpinteiro muito bem aber-

tas, e fobre a ferra fe lé ^ofeph faber lignarius, Vcrf,

Hebraica.

iff Comprehende efta Paroquia dentro dos fcus

limites os Templos feguintes.

Convento,

Corpus Chrijli, De Religiofos Carmelitas Dcfcal-

qos , ereóto no anno de I7f6 no principio da tra-

veíTa fronteira ao palácio de D. Diniz de Almeida.

Hofpicios, H

Brunos, He dos Religiofos da Cartuxa de Lavci-

ras, e cftá na cílrada do Salitre, na rua da Palmeira.

Foy principiado em huma horta , que lhes deu o

Bifpo CapcUaô mór D.Jorge de Átaide no anno de

i6op, para dote de duas cellas, que ellabelcceo no

dito Convento. Tem fua Capellinha, onde diz Mif-

fa o Procurador , quando vem à Cidade. A ruina

que padcceo com o terremoto, fc acha recuperada.

Carmelitas Calçados. Da Provincia do Maranhão.

Eftá na rua direita de Santa Martha, e foy fundado

110 anno de I74f

.

Dominicos. Na Igreja de Santa Joanna. Foy fun-

dado cm 2f de Novembro de i6p9 , em huma quin-

ta de D. Álvaro de Caibo , fita a diante de Santa

Martha, c a deixou em teítamento para fe eílabc-

lecer hum Collegio de MiíTionarios da índia. Pelo

terremoto naõ padecco ruina alguma > e aíTim como
aqui aífiftiaó poucos Religiofos , c as da Annuncia-

áx fc confiJeraífem na urgrncia de abandonarem o

fcu Moftciro, mudarão fe para a cerca de Santa Jo-
anna , accòmmodando-fe cm varias barracas ,

que

m^indaraõ erigir. Depois com animo de pcrfiíiirem

jicfce fitiç , tem concorrido a grandeza de ElRey
cora
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com o difpcndio de duzentos mil cruzados , para
lhes fazer hum Moftciro ampliílimo, que ainda naõ
eílá completo.

Mercenários, Efte Hofpicio foy fundado na rua do
Paííadico no anno de 1747, e nas terras do Defem-
bargador António de Macedo, que as deu para o
tal edifício , fendo Procurador Geral o Padre Fr.
André Pinto da Silva. A pequena ruina, que pade-
eco, fe acha remediada.

Mojleiros.

Nojfa Senhora da Annundada, De Religiofas Do-
minicas. Foy primeiramente habitado de Religiofos
de Santa Antaõ no anno de 1400. Trocarão efte

Convento no anno de if ^p com o das Freiras da
Annunciada, que ElRey D, Manoel havia fundado
no anno de if 19 ao pé do Caílello, junto à Mou-
raria > e aíTim as Religiofas trouxera© comíigo a in-

vocaqaô da Annunciada para o Convento dos Fra-
des de Santo Antaõ, e os Frades levarão o nome do
Santo para o Molleiro , que ainda hoje conferva o
de Santo Antaõ o Velho. Com o terremoto fe arrui-

nou baílantemente na5 fó o Moíleiro, mas a Igre-
ja , ficando nefta toda a fua abobeda aberta pelo
meyo até o arco da Capella mor, e perecendo nef-

teeílrago dez Religiofas > entre as quacs merece ef-

pecial memoria a Madre Soror Caetana da Encarna-
ção , filhado II. Marquez de Távora , de vida ex?
cmplariíTima, evirtuofa: naõ menor lembranqa dei-

xarão da fua virtude as Madres Soror Joíefa Terefa,

Soror Anna Felicia, e Soror Luiza Viótoria, filha

dos Barões da Ilha grande , e de vida inculpável.

Preoccupadas as mais Religiofas do grande temor,
que também a violência do fogo já próximo as amea-
çava , refolveraõ fahiíFe toda a Communidade para

huma horta alli contigua chamada do Cardador, cn*

deeftiverí^õ até Quarta feira ao jantar, em cujo dia

fo.
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íc paffkraõ para o Convento de Sanca Joanna, on-
de fe coniervaõ ainJa em huma grande accommn-
daçaó

, que ElRey lhes mandou fazer gencrola-

niente.

if5 Defronte defte Moftciro exiília o palácio

dos Condes da Ericeira, hoje Marquezes do Louri-

çal, fundado por Fernando Alvares de Andrade do

Confelho de ÉIRey D. Joaõ IIÍ. no anno de if3}.
Depois fe accrcfcencaraó dous novos quartos , que
tudo comprehcndia cento e vinte cafas, dez p.ueos,

jardins, e hortas, e lograva mais de duzentas pintu-

ras, muitas delias de Ticiano, Corregio, Rubens j

c fobre tudo huma excellente livraria ,
que conti-

nha dezoito mil volumes impreíTos: mil Colleccõcs

de papeis vários , a Hilloria do Imperador Carlos

V., efcrica pela fua própria maó , hum livro de

hervas, e plantas illuminadas com as fuás naturaes

cores, que foy de Mathias Corvino Rey de Hun-

ftia, Cartas de marear dos primeiros defcobridores

as noífas Conquiítas, c muitos volumes minufcri-

tos em diverfas matérias pelos Senhores da Cafa de
Ericeira. Tudo illo devorou o incêndio no mefmo
dia do grande terremoto , reduzindo a cinzas cm
breves minutos taõ preciofas, c irrecuperáveis ai-

fayas.

Santa Maríha. De Religiofas de S. Francifco.

Teve principio depois do anno de ifdp em hum
Recolhimento de donzellas orfans

,
que por agencia

do Padre António de Monferrate da Companhia de

Jefus , ElRey D. Sebaíliaõ eftabeleceo pára as fi-

lhas dos feus criados, que haviaò morrido da gran-

de pelle fuccedida em Lisboa por aquelle tempo.

Transformou-fe em Monteiro no anno deifSo, lau-

qando-fe a primeira pedra a 6 de Fevereiro , c no
anno de ifS^ fe reduzio a claufura a inítancias do

Padre Pedro da Fonfeca Jefuita, que lhe fez Eílatu-

tos efpeciaes em ordem à fua confcrvacaõ. He fu-

jeito ao Ordinário, Alguma couia padecco com o
ler-
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terremoto, que obrigou às Religiofas abarracarem-
íc na fua cerca j porém reparada a ruina , fe achaõ

já reftituidas às luas cellas. O grande palácio dos
Condes de Redondo contíguo a cíle Mofteiro, pa-

ra cuja Capella mor tem huma mageftola tribuna,
onde tivemos a honra de celebrar a noíTa primeira
iVliíTa em 7 de Novembro de 1735 > ficou izento

dos horrorofos abalos do terremoto i antes Íervira5

algumas das luas officinas de commodo , e abrigo

aos pobres doentes, e miferaveís , a que os Senho-
res deíla Gafa mandarão aíTiítir caritativamente por
accaõ própria da íua innata piedade, >

>
Ermidas.

-.1

NoJ/a Senhora do Bom Succeffo, Na Calçada do La-*r

vre, que antigamente fe chamava Calcada de Da-
mião de Aguiar. Foy edificada noanno de if68 por

Joaõ Rodrigues Torres. A Imagem da Senhora di-

zem
,
que apparecera fobre o bocal de hum poço,

que cílá debaixo da mefma Capella. Permanece ain-

da aqui huma Irmandade da Via-Sacra
,

que iníli-

tuio o Venerável Fr. António das Chagas. Na5 pa-
deceo ruina alguma, cnella refidio depois do terre-

moto a CoUegiada da Miíericordia.

Nojfa Senhora da Gloria. Foy edificada eíla Ermi-.

da por Fernão Paes, nobre Cidadaó do Porto, no
anno de if7o. Depois a poíTuiraô os Condes daCaf-
tanheira, e hoje D. Luiz de Portugal. Nefta Igre-

ja eltiveraõ holpcdadas humas Religiofas Flamen-
gas, que no anno de ifSi vieraõ para eíte Reino
deflerradas, fugindo à hcrefia Lutherana, em tem-
po de ElRey Filippe ÍI. , e depois de quatro an-
nos, fe paíTaraõ para o fitio de Alcântara, onde fe.

edificou o Molteiro de NoíTa Senhora da Quieta-
ção. Acha-fe cila Ermida arruinada por caufa do
terremoto.

S. Luiz Rcy de França^ Confta que a Confraria de
Tom.lll.Part.V. Oo S.
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S. Luiz da Nacaô Franceza cftivera na Ermida de
NoíTa Senhora da Oliveira no anno ác iff8. Co-
meqou-fe a fazer a nova Igreja de S. Luiz às por-

tas de Sanro Antaô no anno de if6 3 , a qual i'c con-

cluio, ç juntamente hum Hofpital para agazalhar,

c curar os doentes pobres da fua Naqaô , no anno
de if7i, em cujo anno a lo de Agoíto lhes con-

cedeo licenqa o Arcebifpo D. Jorge de Almeida pa-

ra fc dizer nclla MiíTa, a qual fe verificou a 2f dia

do Santo; c por ficarem izentos da iMatriz, íe con-

tratarão com o Cura da Igreja de S. Jofeph , que
cntaõ era Nuno Cabral Camello, em íeifcentos rei*-

cada anno. Também nos coníia de documentos au-

thenticos, que vimos, que a Imagem do Santo, e

mais ornamentos elliveraõ na Ermida de Nofla Se-

nhora da Vidoriâ. Tem a dita Confraria , c o feu

Capellaó muitos privilégios concedidos pelo Papa
Paulo iV , no anno de if6i. P^ez a dita Irmandade
no anno de if8o hum concerto com Marcos Hei-
tor, Cofinheiro mor na caldeiraria, por elte lhe fa-

zer mercê de humas caías fuás, litas defronte da di-

ta Igreja , onde fc fez o adro , com obrignqaõ de
lhe mandarem dizer cada femana huma MiíTa rezada

pela fua alma, e de fua mulher , com outras mais

claufulas. A ruiFva
,
que teve com o terremoto, fe

acha recuperada.

Nvjfa Senhora da Pureza, Na calcada de S. Ro-
que. Foy fundada no anno de ifSi por Míinocl de
Gaílro Solicitador dos Órfãos , e fua mulher Filip-

pa Lourenqo , e a dotarão de cem mil reis para a

Fabrica. Agora aadminiftra o Conde de Caítcllo

melhor
, que comprou o direito aos herdeiros em

18 de Mayo de 171 1. Naò padcceo ruina alguma,
c nclla cxille a Paroquia de S. Nicoláo.

if7 Conltava eíta Freguczia antes do terremo-

to de mil e cem fogos , e de cinco m\\ e fcilccntas

pcrtoas de communhaõ. Depois fe tem augmenta-
<Í0', c povoado peks terras da Cotovia , e algumas

' hor-
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hortas mais de feíTenta fogos , e fe va6 continua-

mente erigindo propriedades em grande numero
com ruas , a que ainda fe naõ fabe os nomcí , íendo

as antigas as fcguintcs

Ruas.

Calqada da Gloria , e do Lavre , Calcadinha de

Santo António, ou de Rilhafolles , Caridade, Car-
riaõ, Cazal das Moças, Ciílerna, ou Sanra Barba-

ra, Condes, Direita , Efperanqa , Fé, Horta dos

Ulmeiros , Largo de S. Luiz , Macedo , ou Oli-

veirinha , Metade , Palmeira , Pafladico , Pragas
Pretas, Rua Nova da Gloria, Salitre, Telhai. í«

Becos, M
Mancebia, Siqueiro, Tem tem. n

Traveffas, 'I

Aqougue , Cotovia, Dcfpacho , Freiras, Mcl^
TO, Parreiras, Paííagem, Sem fahidá.

Freguezias confinantes,
''^

Senhora da Encarnação, Santa Ifabei, Santa JuP-

ta, Pena, S. Sebaltiaó da Pedreira.

XVL

Santa IfaheL

ifS /"^ Rcfcendo excefilvamente a povoação nos

V-^ fuburbios da Cidade, e íitio de Campo"-
lide, determinou o Emincntiirimo Cardeal Patriar-

ca D. Thomaz de Almeida erigir huma nova Paro-
quia, feparando parte dos moradores das FVegueziaS
de Santos , e S. Sebaftiaó da Pedreira , e parte da
de Santa Catharina , e S. Jofeph , e elegendo para

cita erecqaÕ a Ermida de Santo Ambroíio, que exif-

lia pouco acima do Moíleiro de Trinas no íitio do
Rato, nella difíe MiíTa a 14 de Máyo de 1741 , col-

locando no Sacrário o Santifíimo Sacramento corh

grande iolemnidade, ordenando que dalli por dian-

te fe invocaílc a Frcguezia com o titulo de Sanca

Oo li Ka-
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Ifabel Rainha de Portugal, e que os Freguezes dó
território aíTígnado reconhcceítem por leu Pároco
.ao Reverendo Felisberto Lcicaõ de Carvalho , a
quem conltituio no caraéber de primeiro Reitor
delia.

ifp No anno feguinte de 1741 34 de Julho fez

o mefmo EmincntitUmo Cardeal Patriarca fundat
huma nova Igreja para eítabclecimcnto da Paroquia,
cuja primeira pedra lanqou nos fundamentos do cdi*

ficio, com rito folemnc, o FxcellentiíTimo Princi-

pal Almeida feu fobrinho. Subio a obra de cantaria

ate a cimalha Real, mas defcobrindo-íc no detenho
alguns exceíTos , em que naõ fe reparou no princi-

pio , e também por falta de cabcdacs , eíteve fuf-

penía alguns annos : até que dercjofo o magnânimo
Prelado de ver concluído hum Templo

,
que ellc

havia principiado com goílo , entregou gcncrofa-

mentc em 17 de Outubro do anno de I7f 3 a Irman-

dade do Santilfimo da dita Paroquia toda a fua pre-

ciofa copa de prata , com cuja importantiíTima cf-

inola fc foy continuando a obra da Igreja com fer-

vor, emendando- fe do primeiro rifco o que foy pof-

fivcl.

160 Rendia cft^ Freguezia ao fcu Reitor mais

de feifcentos mil reis, e depois do terremoto ,
quaíi

que rende outro tanto. Aprcfcnta elle quatro Curas
para o aiudarem no miniítcrio , e tem hum The-
íburciro , que aprcfenta o Prelado , c renderá mais

de cento e cincoenta mil reis. Ha na Igreja dczaieis

Capellas a faber ; huma do Santillimo , outra de

Noíla Senhora da Arrábida, e quntorze das Almas,
de cincoenta mil reis cada huma. Ha mais huma Ir-

mandade da Via- Sacra com o titulo do Senhor Jcfus

dos Affli£tos.

.. i<^i Na laílimofa tragedia do terremoto foy ef-

im Paroquia a mais bem livrada j porque nem a Ngrc-

ja, que ainda naõ eltá acabada, nem a cm que re-

íidc a Paroquia íentiruõ ruina algumaj ncmconíta,
que
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que em todo o dcftriéto da Ffeguczia padeceíTc at^-

guem. Só na rua da Cotovia dcfde as cafas de D. Ro*
dngo até às obras do Conde de Tarouca , c bairro

do Pombal houve alguma derrota nos edifícios j po-
rém tudo rcparavcl , e já habitado.

i6l Exiílcm no deítri^o deita Freguezia os fc-

guintcs Templos.

Conventos.

S. Bento daSauãe, De Monges Benediftinos. Foy
creó^bo no anno de ifpS pelo feu Geral Fr. Baltha-

zar de Braga a expenfas da Religião, como conlla

dos difticos latinos abertos em hurna pedra, que fe

lem por cima da portaria
, que dá entrada para os

Clauftros, que dizem:

Cui tantum facratur opus , cui nohile TempJum
Hac Bene bis dião dedicat Ordo Niger.

^i parat expenfas Monachum ditijjima pulchrum

Pauperies propriis fumptibus fecit opus, ^c,

O vulgo cuida que fora fundado pelo Marquez de
Caílello -Rodrigo , o qual fó tomou a Capella mor
à íua conta , e para feu jazigo j cujo contrato def-

fizeraõ os Religiofos com os herdeiros do Marquez,
dando-lhe cfte Convento dez mil cruzados no anno
de 1718, fendo cntaó Abbade o Padre Fr. Bartho-
lomeu de S. Jeronymo. He efte edifício magnifico
pela fítuaqaò do terreno , e pela grandeza de todas

as fuás partes, que o compõem.
162 Do infolito , e geral eflrngo do terremoto

ficoí! todo efte fagrado edifício taó prefervado ainda

da menor ruin<a
,

que efteve em termos de Te con-
gregar no feu Templo anobiliíTima , e grande Com-
munidade d:i Santa igreja Patriarcal, para nell.e ex-
ercer as funções Ecclefiaílicas -, e aílim fc mandou
logo inlinuar aoD. Abbade defte Convento por car^

ta doSjcretario de Eílado o ExcellenuíTimo Scbaf-

tiaõ
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tiaõ Jofeph de Carvalho e Mello , cuja copia he t
feguinte.

1 6 5 Tendo a incomparável piedade de EfRey Nojfo

Senhor preferido a todos os grandes cuidados da conjun*

6fura prefente o de fe rejiabelecerem logo ^ e fem perda de

tempo os exercidos de Coro ^ e da Santa Igreja Pafriar'

cal , em que fe devem perennemente dar a Deos os infini*

tos louvores^ que devemos àfua Divina mifericordia
^
por

nos prefervar depois de huma taô grande calamidade as

Reaes Pejffoas de Suas Mageftades com toda a Familia

Real , e a huma taõ grande parte das pejfoas ,
que confti'

tuem todos os ejiados dejle Reino. E naÕ fe achando nem
na Corte , nem nos [eus fuburbios outra Igreja com eftado

de fubflituir com a brevidade ^ que he indifpenfavel à Pa*
iriarcal ^ de que Deos foy fervido privamos ^ fe naÕ for

o Templo dejje Mofieiro ,
que a Divina clemência prefer^

vou dos ejlragos a que fe reduzirão tantos outros : parcí

que de todo naõ cej/èm osfeus fantos louvores y me manda
Sua Alage/lade participar a r. Paternidade

,
que nejia

extremo/a urgência , de acordo com o Eminentijfimo , e Re^
verendijfimo Senhor Cardeal[Patriarca , tem àjfentado , em
que neffa Igreja de S, Bento da Saúde j e em algumas das

cafas , e oficinas mijiicas a ella
,

que necejfarias forem \

fe celebrem por ora , e em quanto o mefmo Senhor naõ

der mais ampla providencia
,
que tem determinado , todos

es OJicios Divinos
,
que até o dia primeiro do corrente Ji

€elebravad na Santa Igreja Patriarcal : efperando que 9

zelo do ferviço de Deos , e de Sua Magefiade ,
que tanto

tem refplandecido na Comvninidade a que V. Paternida-

de rejide , tiejia occafiaÕ ofará cooperar para o dito effei^

to ^ de forte que os exercidos daCathedral jefaçav com*

pativeis com os do Coro^ que a mejma Communidade fre^

^uenta com taõ exemplar ohfervancia. Deos guarde a /^.

Paternidade. Paço de Belém a ij de Novembro de ijff-
164 EíU dctcrminaqaò naõ teve cífcito

,
por-

que a Patriarcal foy para a Ermida de S. Joaquim,
cm Alcançara , como temos dito > mas naô deixou

taõ vallo edifício de dar commodo dentro do lea

am-
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âmbito ao Archivo Real da Torre do Tombo^ co-

mo já diífemos, e à Academia Militar, ou Aula dá

Fortificaçuó , que fe eítabeleceo em huma cafa íl-

tuada no pórtico da Igreja
^^
para onde tem Tua pria-

cipal fcrventia oppoíta à portaria conventual do Jo-

bredito Convento , cujo exercício teve principio

em Outubro de lyfy.
Nojfa Senhora da Eftrella. Dos mefmos Monges

Benediólinos , fundado no anno de if/l pelos feu$

Reformadores. Serve de Coilegio aos taes Reiigio-
íos. Padecco fatal deftroco com o terremoto j po-
rém toda afua grande ruina fe acha quafi remediada^

Nojffh Senhora da ^J/hmpçaÕ, Noviciado que foy
dos Religiofos Jefuitas no fitio da Cotovia, fundai

do em 23 de Abril de 1605 por Fernaó Telles da
Silva, Governador da índia, e fua mulher D. Ma-
ria de Noronha. Experimentou eíte Templo feu

deftroco, mas já fe acha reílabelecido, e ntlle fun-
dado nobrerafente o novo Coilegio chamado doí
Nobres.

Senhor "Je/us da Boa Morte, Hofpicio de Congre-
gados , que fundou o Irmaõ António dos Santos no
anno de 1756 ^ e de quem já falíamos no tom 2.

parr. }. defte noíTo Mappa cap. 3. §. XIX. Naò
padecco ruina alguma com a terremoto,

Mofleiro,

Noffa Senhora dos Remédios. Ds Religiofais Trini-

tarias, no fitio do Rato. Havia Manoel Gomes d-e

Elvas Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade em feu

teílamento, que fez em Lisboa a 29 de Junho do

1610, inftituido dous Morgados de feus bens, de
que hoje he Adminiftrador Liiiz Jofeph Corrêa de
Lacerda , Tenente Coronel áo Regimento de OU-
venqa, mandando que à cuíl?» dos fetisbens' fe fízef-

fe com a mayor grandeza huTtt Molleiro á^ Ord^'m ,

ç invocaqaõ da SantiíTima Trindade , p»r* o- qual^ ha-^

via
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via ftlcanqado llcenqa de ElRey , c que fe fundaíTc

em o íitio de Cíimpolide, chamado hoje o Rato, c

que nellc entrariaõ quarenta Relígiofas fcm dote,

as quaes feriaõ aprcfentadas pelos fucceíTores, c Ad-
miniílradores dos referidos Morgados por clle iníH-

tuidos y como também dous Capeliães j para cujas

defpezas , e fuílentacaó deixou fundo competente.

Determinou mais que na Capella mor fe faria jazi-

go para os ditos Adminiílradorcs 5 e que o fcu cor-

po foíTe depoíitado na igreja de Nofla Senhora do
Carmo deita Corte, para que quando eftiveííe aca-

bada a Igreja do Moíleiro foílem para ella traslada-

dos os fcus oíTos. Depois que morreo o dito Manoel
Gomes de Elvas, fe deu principio à funJaqaó do
JMofteiro, echegando-íe a concluir, houve entre os

teílamenteiros algum defcuido , até que o zelo , c

aóbividade do Patriarca D. Thomaz de Almeida, fa-

zendo que em o mez de Junho de 1711 tivcíTe prin-,

cipio a claufura do Moíleiro, nelle entrarão Reli-,

giofas com aprefentaqóes do Adminiítr..dor. E por-

que fe reconheceo que as rendas applicadas ao dote

do Moíleiro naó poderiaô fubfiílir para a prompta
fuílentaqaõ das quarentas Religiofas, comorrecom-
xnendava feu Inítituidor, fe reduzio ao numero de
trinta } e mais féis Converfas para o miniílerio par-

ticular do Moíleiro , em cujo numero fe confcrva

prefentemcnte fujeito à jurifdicqaó do Ordinário Os
oíTos áo Inílituidor até agora naõ fe trasladarão por

falta de noticias, que ha do lugar onde poíu.varrxn-

te foy fepultado fcu corpo na Igreja do Carmo. A?

pequena ruina que padeceo eíle Moíleiro, c Igreja

pelo terremoto, logo fe remediou.

Hofpicio.

Dos Mijfionarios do Varatojo. Na rua da Conceiqaõ
à Cotovia , por mercê dclRey Fidcliílimo D. Jofeph
I. dcfdc o anno de i7óo.
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Ermidas,

Santo Amhrofio, Prefentemente ferve de Paroquia»

Naõ experimentou ruina alguma.
Santa Anna. Na ribeira de Alcântara.

Senhora da Conceição, Na Fonte Santa. *

Senhora da Conceição, Na quinta chamada do In-'

fcrno.

S, 'JoaÕ dos Bem Cafados, Edífícou-a António Si-

mões, official de Dourador no anno <te ifSo.

Nojfa Senhora Mày dos Homens, j^Na quinta de Jo-
lêph Ribeiro EfcrivaÕ dos Armazéns , fundada na
anno de ijff

.

S, Pedro. Fundada por hum Pedro Marques no '

anno ác i6ii. ,
*

NoJfa Senhora da Piedade,, Na quinta chamada do
Tenente Coronel.
No(fa Senhora dos Prazeres, Na quinta dos Condea

da Ilha, junto à ribeira de Alcântara, com quem 6;

povo de Lisboa tem grande devocaô.

i<Sf Depois do terremoto fe fundarão as Ermi-
das, e Templos feguintes

:

* %
Santa Anna, Defronte da Igreja nova de Santa Ifa-

bel, fundada por D. Margarida.
Santo António , e NoJfa Senhora da Conceição, Na^

rua de 5. JoaÕ dos Bem-Cazados. Foy fundada no
anno de \j^6 por D. Nuno, filho do Duque de Ca-
daval.

Noja Senhora da Piedade das Chagas, Aos Cardaes,

de que já falíamos.

A Santa Igreja Patriarcal, No fítío das obras do
Conde de Tarouca, de que também já falíamos.

S, Francifco de Borja, Refídencia que foy dos Pro-.

curadores Jefuitas da America, c i\fía. Hoje ferve

de Seminário da Patriarcal.

Stnhor Jefus dos Afjliãos, Na rua da Madre de
Deos.

Santo António, Na rua para baixo do Pombal ; on-.

Tom.IU.Part.V. Pp -^^
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de eílevc a Paroquia da Encarnaqaõ. Fabricou- íe de
madeira pelo Meftre de obras Jorge Rodrigues de
Carvalho, mas depois fe excinguio.

Santo António. Onde efteve a Mifericordia na rua

de S. Bento. He de António Rodrigues Gil.

Menino "Jefus. Em a rua chamada Campo de Ou-
rique,

Nojfa Senhora dos Milagres, Que fundou Manoel
de Jefus na travefla dos ladrões.

Convento de NoJfa Senhora do Monte do Carmo. No
íitio das Aguas livres.

Convento de S. Francifco, Na quinta de D. Elena

,

hoje dos Padres da Congrcgaqaõ do Oratório ao Ra-
to. Eftes dous Conventos naõ toraõ de muita pre-

íiftencia, porque fe fizeraõ para accommodaqaõ in«

tcrina dos Religiofos
,
que andavaõ fem abrigo por

caufa do terremoto, c incêndio lhes deílruir os íeus

Conventos, para os quaes fe.recolheraó depois de fc

fazerem promptos.
i66 Confiava efta Freguesia antes do terremo-

to de mil quatrocentos c feíTenta fogos , e de cinco

mil feifcentas e vinte c féis peíToas de communhaõ.
No anno de 175*7 numerava dous mil quatrocentos

c quinze fogos : e onze mil feifcentas c cincoenta c

cinco peíToas de communhaõ. Todo eíle augmento
accrcfceo a eíla Frcguezia

,
pelos muitos edifícios,

que no feu terreno baldio fe tem edificado , e vay
continuando , de forma, que fcrá a Paroquia mais

populofa da Cidade, e como bem diz no feu Clamor

Juftificado o Reitor da Conceiqaõ , Braz Jofeph Rc-
bello Leite, delia fc podem feparar ovelhas para ou-
tras duas Paroquias fufficientemente. As ruas que
tem nome , faõ as feguintes.

Ruas,
Almas, Santa Anna , Santo António, Arrábida,

S. Bento, Boa Morte, Senhora do Cabo, Campo-
lide , Campo de Ourique, Cardaes , Conceiqaõ,
Cotovia, Eítrclla, Fabrica, Fontefanta, Horcana-

yia.
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ã, S. Joa5 dos Bemcafados, Santa Ifabel, Largo
do Rato, Madre de Dcos^ Senhora dos Milagres,

Monte Olivete , Norte , Penha de Franca , Pom-
bal , Prazeres, Santa Quitéria, Rato, Ribeira de

Alcântara, Rua nova da Patriarcal , Salitre, Sol,

Traveíla dos cegos , Vai de Pereiro.

Freguezias confinantes.

Ajuda, Bemfica, Santa Catharina, Encarnaqa5,
S. foíeph , Mercês , Santos , S. Sebaíliaó da Pe5
drcira.

XVIL

167 T7 Ntre as Igrejas Paroquiaes de Lisboa go-

tjj za efta chamada em outro tempo S.Giaõ ,

de huma muito antiga , e honrofa origem 5 porque
fegundo a memoria de alguns efcritores (i) já no
anno de 1100 eftava creóta cm Paroquia, fendo nel-

k bgutizado o Papa Joaõ XXL ou XXII. a quem
chamarão Pedro Juliaõ. Naó confegue menor hon-
ra, e gloria em terem fido aqui purificados com a

agua do Bautifmo o Venerável Padre AfFonfo de
Caftro, que morreo Martyr nas Molucas, e o Ve»
neravel Meftre Joaõ Vicente, fundador dailluftrif-

fima Congregação dos Cónegos Seculares de S. Joaõ
í Evangeliíta. (z)

168 Reinando ElRey D. Sancho II. dizem que
fora a antiga Igreja fagrada pelo Bifpo D. Domin-
gos Jardo no anno de 1241 , e que ElRey D. Diniz
fizera doação do Padroado delia ao Cabido da Sé*

Depois quando ElRey D. Manoel mandou edificar

aborda do Tejo o mageftofo palácio, chamado Pa-
ços da Ribeira, como cxiítente dentro dos limites

deíla Paroquia , a honrou com tanta efpecialidade

,

Pp ii que

[i] Agiolog. Luíit. tom. 5. p. 524. Monarq. Liiíit Hv. Tj".
cap.4^

áa impreífdô accrefccntada, [z] Idem Agiol tom. 1. no i.dç Janeiro*

.

Santa Maria no Cco Abcr to liy . 3 cap. i

.

" '

" • i^ %^^'-:
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que naõ fo a mandou generofamente reedificar, (i)

mas ordenou , que quando foíTe precifo aos enfer-

mos do Paço receber os Sacramentos , fc adminif-

traíTe tudo dcfta Freguezia, naõ obílante haver Sa-

crário na Capella Real de S. Thoméi e para f.lvar

os privilégios do feu Capellaõ mór , e poder livre-

mente exercer eítas funqões dentro de Palácio o

Prior de S. Juliaõ , lhe fez mercê de o condecorar

com o titulo de Capellaõ Régio, (z)

169 Continuarão os AuguítiiTimos Reys Portu-

guezes cm promover o. culto deita Igreja de tal for-

ma, que ElRey D. Scbaftiaó por feu Embaixador
Lourcnqo Pires de Távora, alcançou do Papa Pio

IV. em 20 de Outubro de ifóo hum Breve, para

que a Confraria doSantiíTimo defta Freguezia fe an-

nexaíTe à que exiília em Roma na Igreja do Con-
vento da Minerva, e lograíTe os mefmos privilégios,

c indulgências, que faó muitas, e podeíTe commu-
nicallas a outras Confrarias de Portugal, e fuás Con-
quiílas, logrando por eíte refpeico o titula de Ar-
chi- Confraria.

170 Naõ fatisfeita a devoqaô defte Soberano
Monarca, para mayor culto do Santiflimo Sacra-

mento defta Paroquia , lhe fez a mercê de vinte ar-

robas de cera de quatro em quatro annos } e ella

grandiofa efmola
, que fe havia extindto com a in-

troducqaõ dos Reys Filippes , renovou o feliciíTimo

Rey D. Joaõ IV., querendo juntamente fer admit-

tido por Confrade com o Principe D. Thcodofio,
que no anno de 1(544 » ^^y eleito Juiz da fobredi-

ta Archi-Confraria, ficando defde entaõ por eílylo

clcgerfe para Juiz perpetuo delia huma das PeíToas

Reaes, as quacs coílumavaõ mandar pagar todos os

annos a efta Paroquia oito mil reis pelas conhecen-

qa$, a que craõ obrigados como feus Paroquianos,
as

[ij Gocs Chron. deElRcy D. Manoel part.4. cap.Sf. Mariz Dia-

]og.4.cap.i9. [1] Ali)ici<i. nas Notas ao Coduj^iculor,S.L.£* tom. X91

num,4. pafrU^
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as peílbas que viviao no Paqos cujo pagamento por

fupplica do Prior, e Beneficiados , mandou o Se-

nhor Rey D. Pedro 11. por Decreto de 18 de Julho

de i6j9, que le pagaíle na folha da Ucharia , co'

mo de faóto fe pagava.

171 Conítituida porém a Capella Real em Pa-

roquia própria de toda a Regia familia
,

por Breve
de Clemente XI. de 24 de Agoíto de 1709, e eri-

gindo-fc nella huma nova Confraria do Santifíimo

Sacramento, mandou ElRey D. Joaó V. por De-r

crcto de 27 de Março de 1710 ,
que as vinte arro-t:

bas de cera, que fe coftumavaó dar à Irmandade do
Santiflimo da Freguezia de S. Juliaõ , ficafiem ap-

plicadas para a Irmandade do Santiflimo da fua Real
Gapclla > retribuindo todavia a falta deita mercê
com huma vantajofa efmola.

172 Confta eíla Paroquia de hum Prior, que o
Eminentiíímo Patriarca aprefenta , cujo rendimen-
to de frutos certos, e incertos importava cada an-
no, pouco mais ou menos , em feifcentos mil reis.

Tem féis Beneficiados de alternativa com o Pontifi-

ce , e Prelado, e com obrigaqaÕ de Coro de manhã

,

e tarde j rende cada hum cento ecincoenta mil reis.

Tem mais dous Curas , que aprefenta o Prior , e*^
*"

dous Thcfoureiros, hum da Igreja com rendimento
pingue , e outro da Irmandade do Santiflimo

, que
cila aprefenta, e juntamente he feu Capellaõ.

173 A Archi-Gonfraria do SantiflTimo foj' opu-»

lenta, e fe prezava de ter o movei mais preciofo, e
de ricos ornamentos para o culto Divino, (i) Pro-
via , e adminiftrava vinte e três Capellas de vários

Inftituidores , afaber: três de oitenta mil reis, qua-

tro

[i] Macedo nas Flores de Hefpanha cap. 9, excel. 9. V^ja-fe a Rela-
ção da íolcmne ProciíTaôdoCorpodeDcoa, que efta Irmandade fez a
a de Setembro de 15-8 z , c fe imprimio novamente naOfficina de Jo-
íeph António da Silva noanno de 1731 , e Jorge Cardofo no Agíoí;í ,

iufit. tom. 3. p. jj^.j Que como filho dcfta Parcqiiia efcreve muitaa..

gyandfiZAi delia,
"" ~ '
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tro de fcflenta, oito de cincoenta, duas de quaren»
ta e leis, duas de quarenta, huma de trinta. Mais
duas Capellas de MiíTa quotidiana, que a mefma Ir-

mandade inftituio con:) cincoenta mil reis cada hu-

ma pelas almas dos fcus Irmãos , c com Breve de
Benedióto XIV. para que os Altares deita Igreja,

onde as ditas MiíTas fe diíTcflem , foíTem privilegia*

dos pt'0 Ínterim. Inftituio nefta Igreja a Madre Soror

Maria Tereía de S. Lourenço huma Capclla
, para

depois de fua morte fcr adminiftrada por cíía Ir-

mandade, com a efmolade mil e duzentos reis cada
Miíla.

174 Havia huma Sacriftia.da Irmandade do San-

tiffimo
,
por cima da qual eítava a cafa do Defpa-

cho., e outra em que fe guardavaõ os ornamentos.

Também tinha dous Carneiros , ou Jazigos , para

depoíito dos defuntos, hum antigo njs degráos da

Capella mor, outro à porta da Igreja. No Altar

mór eftavaó as Imagens deS. Julião , e de Santa Ha-

íiliza, de cuja Irmandade he Juiz perpetuo o Mar-
quez de Abrantes. Eílavaó mais outras duas Ima-
gens de S. Pedro, c S. Paulo

,
que mandou fazer a

Irmandade dos Clérigos , que aqui cftabeleccraõ o

Prior, c Beneficiados no anno de i<5f2..

I7f Das Capellas
,

que eftavaó da parte do E«-

vangclho , era a primeira a dos Alemães com o ti-

tulo de S. Bartholomeu, que tinha na Igreja a feti-

ma parte , por fer no principio Ermida de Santa

Barbara, cuja Imagem confervavaó no mefmo Al-

tar, que era dos Bombardeiros, c por concederem
cftabelecerfe nclla Freguezia, ficarão confcrvanJo a

dita fetima parte com grandes privilégios. Tinha
Sacriftia por baixo da Capella, e fua porta, que era

a traveíTa da Igreja. Aprefentava cinco Capellács,

o primeiro com obrigação de fer Confeílbr , e lhe

rendia cem mil reis , c a cada hum dos quatro cin-

coenta mil reis.

176 A fegunda Capella era dcS. SebaftiaG, que
cita*
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eílava abaixo da porta traveíía , e ainda entrava na
dita fetima parte , e com Irmandade

, que era dos

Sapateiros de vaca , de que fempre o Juiz havia de

fer Alemc.ó. A terceira Capella era do Senhor Jcfus

Crucificado , Imagem venerável , tinha Sacriftia

própria com Irmandade dos Mercadores , Sirguei-^

ros, e Veftimenteiros 5 efeu Capellaô, aquém da-

vaõ feíTenta mil reis.

177 Da parte da Epiftola eftava a Capella de
Nofla Senhora das Candeas , c por cftar unida , e
incorporada ao Cabido de S. Joaó Lateranenfe em
Roma

, gozava dos feus privilégios. A fua Irman-
dade era dos AlFayates de medida , com dous Ca-
pelláes perpétuos de cincoenta mil reis. Seguia-fe a

Capella de Santa Catharina dos Alfayates da Calce-
taria com ítu Capellaõ : a de Santa Anna, dos Ta-
noeiros ; a de Santo Eloy , dos Ourives do ouro,
com feu Capellaõ de feíTenta mil reis, e pelas Mif-
ías de Natal lhe davaô huma moeda de ouro : a de
Santiago, que he dos Sombreireiros , com feu Ca-
pellaõ j e todas eílas Capellas com privilegio Real,
para que naô poíTa nenhum dos officios , que lhes

pertence, entrar na cafa dos Vinte quatro, fem pri-

meiro terem fervido eftas Irmandades. A das Almas
aprefentava trinta e quatro Capellas , cujo rendi-

mento
, que era de cincoenta mil reis cada huma ,

fahia todo das efmolas
, que fe pedia com a bacia,

A de Santo António com feu Capellaõ de cincoen-
ta mil reis.

178 Acontecendo em o primeiro de Novembro
o trágico infortúnio do terremoto , fc arruinou a

^gr^J^ 5 ^ veyo toda ao chaõ ,
perecendo em fuás

ruinas algumas peíToas , e entre ellas alguns Minif-
tros Eccltíiafticos da mefma Igreja , caufando fim
naô menos laílimofo o incêndio fucceíTivo 5 porque
rcduzio a cinzas toda a opulência defte famofo Tem-
plo, efcapando unicamente do fogo, pofto que de-
baixo do entulho, a cafa do Defpacho da Irmanda-

de.
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de de NoíTa Senhora das Candeas , e a fabrica ^ c
Capella da Confraria de Santo António. Nefta ur-

gência, e defamparo tomou o Pároco a providcntí
reíbluqaô de mandar erigir no terreiro do Paço hu-
ma barraca de madeira, onde permaneceo exercitan-

do as funções Paroquiaes até 8 de Janeiro de I7f8,
em cujo diu fe transíerio para o antigo fítio da Igre-

ja, dentro de cujo âmbito fe edificou outra de íron-

tal muito decente, que conda de cinco Altares, pa-

ra a qual concorrerão , Prior , Beneficiados , e al-

guns devotos com fuás efmolas ampliíílmas.

17P Dentro dos limites deita Frcguczia fe com-
prehende o feguinte

Convento,

Nojfa Senhora da Boa Hora, De Rcligiofos Agof-
tinhos Dcifcalqos. Eítá fundado no fundo da rua no-
va de Almada, c no íitio chamado cm outro tempo
as Fnngis da farinha. Houvera aqui anrigam.ntc
hum pateo de comedias contiguo ao palácio dos Se-
nhores de Barbacena , e correndo o anno de 1(^35 ,

vinJo refugiarfe a Lisboa os Rcligiofos Dominicos
Irlandezes, perfeguidos dos hereges de Inglaterra,

Luiz de Caítro do Rio lhes fez mercê daquelle ter-

reno para nelle fundarem religmfa habitaqaó, onde
eftiveraõ até o anno de i6fS , no qual fe paífaraa

para o fitio do Corpo Santo, onde a Rainha D. Lui-
za de Gufmaô lhes havia fundado Convento mais

amplo. Devoluta a primeira habitaqaõ dos Domi-
nicos Irlandezes, vieraô occupalla os Congregados
do Oratório de S. Filippe Neri em i<5 de Julho de

1668, c aqui permanecerão até o anno de 1674,
em cujo anno, vefpera da AíTumpçaõ da Senhora,
com folemne procilíuõ fe mudarão para a Igreja do
Efpirito Santo chamado da Pedreira , que fica na
mefma rua hum pouco mais acima. Até que final-

xaentc 05 Rcligiglos Agoftinhos Dcfcalqos yicraô a

fcr
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ler os últimos habitadores deíla Cnfa, da qual toma-
rão poíle no mcfmo a nno de 1674 por mercê da
Rainha D. Luiza, e confentimemo do Viíconde de
Barbacena Jorge Furtado de JMendcca

,
primeiro

Padroeiro deíie Convento, (i) Com o terremoto,
e incêndio ficou totalmente deílruido, e os feus Re-
ligiolbs paíTaraõ para huma barraca de madeira, que
a providencia do feu Vigário Geral fez erigir no lí-

tio de Bclem. Prefentemente fe achaó alguns Rcli-
giofos occupando o antigo fitio , e da portaria do
carro íizcraõ Igreja onde rezaô.

Ermida,

Nojfa Senhora da Oliveira, Eftava no adro defta

Igreja Paroquial , c a mandarão fazer Pedro Eíle-
ves, e fua mulher Clara Giraldes naturaes de Gui»
marães. (2) PaíTou ao dominio dos Lavapeixes da
ribeira , os quaes , como pobres , naÕ podendo reedifi-;

car a Ermida, que fe havia arruinado, renunciarão
todo o dominio , e pofie delia no Prior , e Benefi-
ciados de S. Juliaô j e eítes depois no anno d& 16^6
venderão o chaõ da Ermida aos Confeiteiros por íe-

tenta mil reis
, para a reedificarem , como fizeraõ,

e com o direito de poderem aprefentar Capellaõ, a
qual prefidiria em todas as funqôes , que fe fizeíTcm

rta dita Ermida, íem que a Igreja o encontraíTe em
coufa alguma 5 para o que fe obrigarão os Confei-
teiros a darlhe como foro , ou cenfo cada anno féis

mil reisj e das feftas
, que pertencem à Cafa, fen-

do com Vefperas, mil e duzentos reis , e fendo fá
MiíTa, féis toftões, entrando o Capellaõ igualmente
com o dito Prior, e Beneficiados em todas asoffer-
tas das feftas, que pertencem adita Ermida. A efta

Tom.III.Part.V. Qq dcf-.

[•] 5antuar. Marian. tom. I. p.2i<í., etom.7. p. 151. [i] Cr^ro-í

graf. Portug. tom. i. p. S6. Santuar, Mariao. tom, i. p. f/. , e tom. f.

P-H8.
" -

*
'
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deílruio, c desfez o incêndio totalmente, perccen

do nella o fcu Capellaõ mór.

i8o Conltava eíla Freguezia antes do terremo-

to de mil e íeifcentos fogos , e ác pcíToas de com-
munhaõ fete mil e dezafeis. Prefcntemcntc numera
cm varias partes da Cidade abarracadas mil fetecen-

tas, e dezanove peílbas. As ruas, de que fe compu<-

nha efta Freguezia
,
poíto que fe achaõ todas con-

fufas, e deílruidas, e na5 para fe ver, mas fim pa-

ra fc chorar , craò as feguintes

Ruas.

Adro da Igreja , Arco dos Barretes , Arco dos

Pregos, Baluarte, Bocanegra, Calqada de S. Fran-

cifco, (i) Calcetaria, Canal de FlamJes , Confei-

taria, (z) Corrilho, Crucifixo, E (leiras , Fangas

da Farinha, Ferraria, Fornos, Louceiras , Mani-
lhas, Mercadores, Ourives, Painel do Anjo, Par-

Tcirinha do Efpirito Santo , Parreirinha detraz da

Igreja, PaíTadiço, PaíTarinhos, Porta trave ÍTa , Rua
nova do Almada, Rua nova dos Ferros, (5) Salva-

gens, Tronco, Varandas do terreiro do Paqo,

Be-
————i—i——>^—»——^M—^Ml I I I II II III

[i] Efta Calçada íc começou a reedificar por novo, e nobre àtí^-

uho cm Março de 17 J4., fandando-fc de pcdraiii lavrada , c elcvan-

do^fe deíde a boca da Calcetaria nivelada com a cfquina da Capella mór
da Patriarcal até o palácio, que foy do Conde da Ribeira aosMartyrcs.

O grande terremoto arruinou , e deftruío tudo antes de fe concluir.

£2] Ncfta rua cxiftia hum famofo Nicho por modo de Oratório, cm
que cftava collocada a Imagem de Maria Santiíímia com o titulo da

Oliveira, que florecco em muitos milagres , mas o incêndio confu*

mio tudo de forma , que fe lhe naô divifaô os veftigios da fitua-

çaõ, confervanio fe todavia ainda a Imagem da Senho a em hiima

barraca no terreiro do Paço por pia aélividade de alguns devotos.

[}] Por baixo da Ermida de NoíTa Senhora da Oliveira, cftava hum
chafariz com grande tanque, a que chamavaõ dosCavallos, por cau-

fa de dous, que alli havia de brome, como diz Duarte Nunes Chron,

dc-EiRey D. Fernando
,

pag. loj- Efta rua, que era taõ populo-

sa, ie vè dcfcrta, e ']^ coafui^á, c cxtinita com o novo Piano ^ Ci:
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Becos,

Alemo, Gafpar das náos, Jardim, JoaSdeDeos,
Lngcs, Loureiro, Vidro^

^ravejfas.

Da rua das E (leiras, da rua dos Ourives , do Tronco,'
181 Com as Reaes obras deldc o amio de 1714

fe havia íupprimido muita parte deita Freguezia,
extinguindofe-lhe as ruas do arco do Ouro, Tanoa-
ria, Largo da Patriarcal, Trabuqueta, Calçada an-

tiga de S. Francifco, Beco das Cruzes, Torrinha,
e outras j porém o fatal incêndio de ijff a fez re-

duzir à ultima decadência , vendo-fe deftituida de
Templo, de caías, de ruas , e de freguezes.

Freguesias confinantes,

Concdcaõ, Magdalena, Martyres, S. Nicolao>,

r
XVIIL

Santa "Jujla , e Rufina,

^^^ T TUma dastrcs Freguezias primitivas, que

JL J. formou, e inftituio neíla Cidade o Bif^

po D. Gilberto , logo que o inclyto D. Affonío
Henriques a conquiftou aos Mouros, foy a de San-
ta Juítaj (i) e fegundo coníta das noflas Hiftorías

(z) correndo o anno deiijj, a primeira Igreja, pa-

ra onde foy conduzido o fagrado corpo do invióbo

Martyr S. Vicente, affim que chegou do Promon-
tório Sacro do Algarve a eíte porto, foy para efta

de Santa Juíla, (}) para cuja lembranqa permane-

Qq ii cia

[1] Cunha nos Bifp.de Lisb part. i, cap.t, [i] Monarquia Lufit^

liv, II. cap. 13. Gal/. Chron. de ElRey D. AíFonf. Henriq. cap. 44»

ÍS] He fama, que naquclla occafiaõ vieraô defcmbarcar com a fagra-

da Relíquia a efta Igreja , onde chegava o mar com braço navegavelj
mas nifto parece na5 convir de boa vontade o noflb Chronifta Fr. An*
tonio Brandão no lugar acima allegado} onde diz, que no valle, que
ficava entre o Caftello , e a Igreja dos Martyres , houvera grandes efca««

ramuçag na tomada de Lisboa, o Quc oaõ podia fcr, fe o terreno eftii

vcíTecuberto de aguas.
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cíà' na porta principal da igreja hum Nicho de pe*
^ra da parte do Evangelho com a Imagem do San-

to. (I)

18} Com defconfíanqa fe deve trazer à memo-
•tía nefte lugar a efpecial noticia

,
que n^s oíFcrecc

Fr. Apollinario da Conceiqaô na DemonJIraçaõ Hij-

iorica num, 204., copiada de hum livro m. f. intitu-

lado Antiguidades de Lisboa , compoíio por António
Coelho Gafco, oqualaffirma, que naquelle tempO\
o Deaó da Sc chamado Roberto , com beneplácito

dos mais Cónegos defannexaraõ de íi huma Coneíia
para a darem a D. Moniz, que entaô era o Prior

defta Paroquia , cm gratificaqa5 de lhes naõ querer

embaraqar a transferencia do venerável Corpo de S.

•Vicente para a Metropoli i e que eftanJo os Prio-

res de Santa Juíta na poíTe dcftc decorofo predica-

mento mais de cento e oitenta annos, fe levantara o
Cabido com a Coneíia , defmembrando-a da pro-
meíTa, e direito antigo dos Priores , con(lituindo-a

Doutoral > porém com tanta infelicidade
,
que os

Cónegos nella providos dalli por diante morriaó fem
duvida de algum defaftre , o que fe obfcrvou cm
muitos cafos fucceílivos até o anno de 1609 , inter-

pretando taÕ infeliz derrota a fer caftigo do Santo;
•fcomo querendo fe confervaíTe neíla Paroquia a me-
moria do feu primeiro depoíito , com a diftinòl:a

honra do feu Prior. Mas como eíla noticia hc fun-

"dada no lolitario tcftemunho de hum fó Author, c

com algumas circunftancias, que dcbilitaõ o feu cre-

dito, por iflb dizemos
,
que fedcvc ler com defcon-

fianqa.

184 Tem o Pároco deíla Igreja predicamento
de Prior, e naõ de Vigário, que em Juizo conten-

ciofo

[i] Tundtm aApliçuijf» {hWz Rcfemic do corpo dcS. Vicente) Oli-

fifonit JHxta fanum Divurum Jujld, (^ Rujiriâ, quo loci port» Urbit

ttiam nunc eft S^nãi Vinantii adptlUta. Eo enim ufque m»rt tunc erat^

oHúd pAuUtim pc/lt» propulfum »mplinf)d4 Urh Içcnm rtU^uif. Rcfca:
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íofo obteve por fentenqa no anno de ijf i o Prior
Alexandre Ferreira Freire contra os Beneficiados.

He Igreja de concurfo, e do Padroado Ecclcíiaíli-

co, poíto que antigamente foy do Padroado Real,
que ElRey D. Diniz transferio no anno de 1 30f aos
Rcligiolbs de S. Vicente de Fora. (i) Eftimafe o
íeu rendimento em feifcentos mil reis, e ha na Igre-
ja oito Benefícios de duzentos mil reis cada hum j

íeis do quaes faõ do Padroado Ecclefíaftico com al-

ternativa com o Papa, dous do Padroado Real, por
fc lhe annexarem no anno de iffo os frutos de hu-
ma Commcnda, e fe unirem para repartir pro rata

entre os Beneficiados toda a maca da terça benefi-
ciai , ficando das duas , que reítaõ , huma para a
Coroa, e outra para a Mitra.

i8f Das Irmandades aqui eftabelccidas , he an-
tiquiíTima, e exemplar a dos Clérigos chamados Ri-
cos , naõ lo pelos muitos bens efpirituaes de que
goza j mas pelos muitos foros , e propriedades de.

que foy poíTuidora com o titulo da Saniiílíma Trin-
dade, à qual deu principio no anno de 1247 o Pa-
dre Pedro Domingues eítabelecendo-a na Sé. De-
pois paíTou para a Paroquial de Santiago, e dahi pa-
ra a da Magdaiena donde veyo para Santa Juíla.
Aflim confia do Prologo do feu Compromiílb ap-
provado pelo Arcebifpo D. Miguel de Caftro a iii

de Fevereiro de ifp], O Senhor Patriarca D. Tho-
maz de Almeida confirmou o Additamento de vá-
rios Capitulos em 14 de Setembro de 175 1.

i8(S A Irmandade do SantiATimo era muito rica,

e copiofa. Delia era Juiz perpetuo o Duque de Ca-
daval. Confiava de outras Irmandades , como a das

Almas, com quinze Capellães de cincocnta mil reis

cada hum, de Santa Juíla, que he dos Oleiros , de
S. Marqal dos Paílekiros, de Santa Cicilia dos Mu-
ficos, c outras Confrarias, que todas faziaô fuás feí^

tas com efplendor. 187 Re-
'

"
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187 Refiftio fortemente eftc Templo aos vio-

lentos abalos do terremoto , de forma que nellc fc

cantou MiíTa conventual, e houve Sermaó no mef-
mo dia de todos os Santos , e aíTmi permanecco ef-

tavel ate à noite 5 mas vendo o Prior no dia feguin-

te , que o incêndio já implacável acommetia por
quatro partes atrevidamente a Igreja , deu ordem
«primeiro que tudo a pôr em falvo o SantiíTirao Sa-
cramento, e pegando nos dous vafos fagrados, que
eílavaõ no Sacrário, hum da Tua Paroquia , e o ou-
tro da de S. Nicolao, que alli fe havia recolhido já
pela ruina do feu Templo, fc encaminhou proccf-
íionalmente para a vifinha praqa do Rocio.

.188 Era efpeólaculo verdadeiramente laflimofo

vêr o enleyo , a confufaõ, e a anciã com que ho-
mens , c mulheres vinhaõ por fugir do fogo , e das

ruínas bufcar atropeladamente o valhacouto daquel-
la Praça j porém o que mais fazia mover a lagrimas,
era verfe huma piedofa comitiva de peíToas devotas
atraz do Sacramento, as quaes naõ fe lembrando de
falvarem as próprias alfayas das luas cafas, tomarão
zelofamente a feu cargo , livrarem fobre feus hom-
'bros os ornamentos, e Imagens facras defta Igreja,

para que naó experimentaíTem o defacato facrilego

de tamanho incêndio.

189 Com prompta diligencia fe crigio na dita

Praça hum tabernáculo, ou barraca, aindaque hu-
milde , decente , defronte da Igreja do Hofpital

,

cm que fe collocaraó as fagradas pyxides , e daqui

fe deu o Viatico a innumcravel copia de Catholicos

feridos perigofamente nas ruinas
,
que defde o ter-

reiro do Paço , e Ribeira , e mais partes eraõ con-
duzidos por caridade àquclle theatro trágico do Ro-
cio. Aprovcitaraó-fe do mefmo tabernáculo para re-

colherem nelle o Santiífmio da Igreja do Hofpiral

Real, c do Holpicio , ou Enfermaria dos Religio-

fos Arrahidos alli exiftente.

190 Djus mczes c mcyo cftevc a Freguesia cm
bar-
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barraca na fobredita Praqa , adminiílrando-fc nella^

os Sacramentos, e fazendo-íe todas as funqócs Paro-
quiaesj porém crefcendo ainnundacaÕ das agoas do
inverno, fe transferio o Sacramento para a Ermida
de S. Camillo , íita no palácio , que foy do Mar-
quez de Cuícaes ao Borratero, onde eíteve até vef-

pera de Ramos do anno de lyfj , em cujo dia fe

mudou para a fua antiga Igreja, dentro da qual fe

fez huma accommodaqaô
, que cuítou mais de cin-

co mil cruzados , onde exiftio algum tempo, até

que fe mandou deitar a baixo por caufa do novo
Plano da Cidade.

ipi No âmbito defta Paroquia fe comprehen*
dem os Templos feguintes.

Convento,

S. Domingos. De Religiofos da Ordem dos Prega-»

dores. Foy primeiramente fundado por ElRey D.
Sancho II., o qual em Outubro de 1241, lanqou a

primeira pedra nos aliceíTes. Depois no anno de 1 249
lhe mandou fazer a Igreja ElRey D. Affonío III,

e o dormitório ElRey D. Manoel. A mayor parte

do Convento foy fabricado pela induftria dos Prio-

res delle , que ajudados de peíToas particulares , e

devotas, foraó mudando, e melhorando conforme a

neccflidade dos tempos , e cabedal , com que fc

achavaõ. Aíllm vimos no anno de 1724, que por
aótividadc do Provincial Fr. António do Sacramen-
to fc reduzio ao moderno todo o corpo da Igreja an-

tiga , emmcndando-fe a defigualdade das Capellas,

pois as que ficavaõ em a nave da parte do Evange-
lho, erao fundas, eefcuras, c as da parte da Epiíto-

la eltavaó quaíi todas à face da parede , e com def-

I

igualdade humas mais altas do que outras. Ultima-
1
mente no anno de 1748 fe fabricou a Capella mór
de excellente pedraria lavrada pelo defenho , e rif-

co do iafigne Joa5 Federico Ludovici , e concluí-
da
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da pelo celebre Bclino de Pádua, cuja obra cuíloa

mais de cem mil cruzados
,

para u qual havin con-
corrido a gencrofa piedade de ElRey D. Joa6 V.,
com a efmola de vinte e dous mil cruzados , além
de outros adjutorios precifos

,
que mandou fazer

promptos dos feus Armazéns Rcaes.

ipi Todo eíle fagrado edifício padeceo muito
com o grande terremoto, pois ao piimeiro impulfo-

delle cahio o óculo do frontifpicio da Igreja, que
matou baílante numero de gente, que vinha fugin-

do para o adro. Cahio logo a tribuna da Capclla da
Senhora do Rofario, e a de S. Domingos , a torre

do fino, fazendo precipitar tudo que achou por di-

an.te > grandes porções das paredes dos dormitórios

,

e Capella do Noviciado , e da grande cala da Li-

vraria , e parte das paredes do dormitório de cima,
que olhava para o Rocio.

195 Nefte deplorável citado prz o terremoto
ao Convento 5 mas pegando no mefmo dia o fogo
de huma vela

, que eílava na tribuna da Capella da

Senhora da Defenfaõ , em huma cortina , daqui fe

communicou o incêndio à roefma tribuna , Igreja,

e Convento, fazendo em cinzas tudo, que naó e:

tava debaixo de abobcdas > efcapando íómente d^
fogo o Noviciado, e o dormitório junto a ellc; fen-

do que eíle ficou taõ arruinado com o terremoto,
que foy precifo fazer novos arcos na horta , c no-
vas paredes, aííim da parte do Hofpital , como da

parte do Norte.

194 Confumio o fogo na Igreja todas as fagra-

das Imagens j fendo entre ellas de perda Icnfivel a do
Senhor Jefus Crucificado , muito amiga , e de grande
veneração, a da Senhora do Rofario, ca formofif-

fima das Virtudes > falvaraõ-fe porem com grande
trabalho os cofres, em que eílava o SantiíTlmo Sa-
cramento na Capclla mór

,
que ficou illeza , c ra

do Senhor dos Paflos, c o Relicário
,

que com o

Sacramento envolto cm hum Corporal elta\ a em
con-
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continuo laufpcrenc no lado dafobredita Imagem do
Senhor Jefus.

ipf Com a mefma fatalidade fe abrazaraÕ no Co-
ro junto àCapella mór os exccllentes quadros, com
que fe ornavaó as paredes , e eraó todos do punho
donoíTo iníigne Bento Coelho: jodos os livros, que
ferviaõ neíTc dia no Coro, que eraõ de eítampa cm
pergaminho com huma bem Livrada eftante de páo

fanto
, que tinha íido da Bafilica de Santa Maria,

fendo ainda Cathedral. Queimaraô-fe outros origi-

naes de admiráveis pinturas, humpreciofo ornamen-
to de veludo bordado de ouro alto com as armas do
Santo Officio, que fervia; para a feita de S.Pedro
Martyr, toda a armacaó da Igreja, que era de da-

mafco carmeíim com galões de ouro, huma eftante

grande de prata, que fervia no Coro nas feílas mais

folemnes , e havia cuftadò dez mil cruzados , hum
throno mageftofo de prata

, que tinha quatro mil

marcos lavrada, eaíTentada em xaraó, para nelle fe

expor em Quinta feira Santa o Santiffimo Sacramen-
to em hum*grande cofre de prata , que tinha dada
o EminentiíSmo Cardeal da Cunha, todos os para-

mentos ricos da Irmandade dos PaíTos, que ferviaõ

na fua ProciíTaõ , todas as alampadas de prata áx
Igreja, que eraô vinte, e entre eílas duas da Capei-
la do Senhor dos PaíTos

, que tinhaõ cuftado perto

de dez mil cruzados: também devorou o fogo a Er-

mida de Noífa Senhora da Efcada com todas as fuás

veneráveis Imagens, a qual eftava por cima da Igre-

ja fobre a nave da parte do Evangelho.
ip5 Entre as perdas, e prejuízos, que padeceo

efte Convento , foy muito penofo para todos a da
grande copia de livros, que o fogo confumio, fem
deixar hum fó nasTuas duas famofas Bibliothecas.

Exiftiaõ eftas no fim do dormitório de cima, e conf-

iava a mayor de huma tormofa cafa com féis janel-

las para o Nafcente, c Poente, e tinha cento edous
palmos emeyo de comprido, quarenta e fete e mcyo

Tom.IILPart.V. Rr de
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àc largo , c vinte e oito de altura. Para vencer , c

occupar efta , corria por cima das primeiras cftan-

tcs huma varanda, para onde fc fubia por huma ef-

cada occulta metida por entre a parede. Nas eftan-

tes debaixo, que eraõ quarenta e trcs, fe continhaõ

três mil oitocentos/: quarenta c cinco volumes i e

nas de cima
,
que tinha quarenta c féis eftanres , fe

numeravaô cinco mil novecentos e quarenta e trcs

livros. Eraõ todos encadernados em pafta dourada,

e de todas as faculdades diílribuidos methodicamen-
te, franqueando- fe a fua liqaô a todas as pcíToas de

fora em qualquer hora do dia; para o que alem do
Bibliothecario mor, havia hum Leigo dcftinado a

facultar efte miniílerio, com fua tença eílabelecida

pelo memorável zelo do Religioíiílimo Padre Frey
Manoel Guilherme.

IP7 Na outra cafa da livraria ch:imada pequena
contigua a efta, fe guardavaõ livros muito raros, e

particulares manufcritos , e entre eíles os origmaes
<3os Comraentarios febre a fagrada Efciitura do Pa-

dre Fr. Francifco Foreiro , e do Padre Fr. Francif-

co de Bovadilha : o original da Chronica do Padre
Fr. Luiz de Cacegas , que efcreveo a Hilloria da
Provincia de Portugal : o original do Tratado do
Purgatório do Padre Fr. Manoel Homem : as Pof-

tillas do Doutor infeliz António Homem : hum to-

mo de Sermões da própria letra do Venerável Fr.

Joaõ de Vafconcellos : os manufcritos do Beneficia-

do Francifco Leitão Ferreira , Cura que foy da

Igreja do Loreto , e eraõ cento c quatro volumes
entre grandes , e pequenos cheyos de muitas noti-

cias adquiridas pelo feu incanfavel cítudo; c outros

muitos mais, que faziaõ o computo de cinco mil e

quinhentos volumes, os quacs unidos com os da ca-

la grande formavaõ- o numero de quinze mil cento c

oitenta e oito corpos de livros.

Ip8 Seguio a mcfma infelicidade a famofa Boti-

ca dcílc Convento, ardendo com toda a fua fabrica.

A
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A Sacriília porém, fuppofto padecer fiia ruina com
o terremoto

, que lhe rachou em varias partes r4

abobcda, com tudo o fogo lhe naõ entrou dentro >

fem embargo de lhe queimar a porta j porque in-

trepidamente a defendeo da voracidade das cham»
mas o Irmaó converfo Fr. Diogo do Rofario , que
no eílado ainda de fecular fervia neíle tempo na Sa-
criília , falvando íe por fua intrépida aóbividade to-

da a prata, e ricos ornamentos, que eítavaô nella

guardados: cxpondo-fc elle a perder a vida entre as

lavaredas, naó fó para faivar a Sacriília , mas para
recolher o frontal rico bordado de ouro

,
que eílava

no Altar mór , em que já o fogo tinha pegado , e
toda a prata da.banqueta do mefmo Altar j execu-
tando tudo com zelo grande , fem ter quem o aju-

daíTe, porque todos fe haviaõ retirado do Convento
amedrontados.

199 Neíle eílrago falecerão o Padre Prefentado
Fr. Manoel dos Santos excellente Pregador, que ci-

tava para pregar naquelle dia , o Padre Fr. Jofeph
de Caílellobranco, filho dos Condes de Pombeiro,
e o Padre Fr. António Jofeph Cefar organifta, hum
official da botica , c dous criados do Convento , fi*

cando muitoi outros Religiofos mal tratados, e fe-

ridos. Parte delles fe foraõ logo refugiar para o Con-
vento de Santa Joanna, outros para o de S. Domin-
ós de Bemfica , e outros para o de Santarém. O
rior, que entaô era Fr. Joaô Franco , ficou com
Iguns Religiofos no Rocio guardando o cartoria>

fepultando mortos no adro.

200 Quando o fogo deu lugar , fe recolherão
elles poucos para o Convento, e paliados dous me-
zes começarão a tirar o entulho , demolir as pare-
<3cs arruinadas, e no dormitório , que cahe para o
Rocio, fízeraõ algumas accommodaqÕes : e quando
chegou oTriduo das quarenta Horas, em hum lan-

ço do clauího fizeraõ Igreja, expozeraó o Síintiífi-

mo, etivcraõ Sermões) da mefma forte cekbrara5

Rr ii os
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os Officios da Semana Sanca , c pela Pafcoa do Ef-

pirito Santo , fervindo já de Igreja a cafa do Capi-

tulo, nelle fe fez a fcfta das Jultiqas com afliftencia

do Regedor.
201 Demolindo as paredes do dormitório de ch

xna , reformarão os dormitórios de baixo , e o que

cahe para aparte do Hofpital oeftendcraõ pelo dor-

mitório
,
que era do Noviciado. Fizeraó da parte

da adega cafa de Botica com porta para o claullro.

Fizeraó huma cafa de livraria , que já tem guarne-

cida com baftantes livros facultativos , e de Hiílo-

ria. Serve-lhe de Igreja a cafa do Capitulo, e hum
lanqo do claullro : a cafa de Profundis de Refeitó-

rio, o antecoro de Aula de Theologia , e a cafa da

portaria de Aula para osCollegiaes Clérigos doCoí-
legio de NoíTa Senhora da Efcada ; e finalmente fc

achaõ com accommodaqões para noventa Religiofos.

Hofpicios,

Santo António, De Religiofos Capuchos da Pro-

víncia da Piedade , exiftente no Palácio do Duque
do Cadaval

,
para a parte do Rocio, em que prin-

cipiarão a reíidir defde o anno de 1640. Arruinou- fe

com o terremoto.

S. Camillo de Leiis. De Clérigos Regulares Mi-
niftros de enfermos, ercóbo no anno de ijf^ na Er-

mida de S. Mattheus, que ficou perdendo eftc ti-

tulo com a introducçaô dos ditos Religiofos , aos

2uaes feuniraõ por Decreto Pontifício, c I^cgio os

Congregados da Tomina, para aíTiftirem a agonizar

os moribundos do Hofpital Real , occupando para

cíle effcito parte do palácio , que foy do Marquez
de Cafcaes, cujas cafas mandou comprar o Fidelif-

limo Rcy D.Jofcph I., para fe incorporarem à en-

fermaria, que cfcapou do incêndio fuccedido cm lO

de Agofto de ijfo , que abrazou o dito Hofpital.

Eíla Ermida de S, Matihcus foy titular do Morga-
do,



Da Cidade de Lhlod. 517
c

do 5 e grande cafa de Monfanto. D. Luiz de Caf-

tro, Senhordclla, alcanqou do Papa Paulo 111. hu-

ma Bulia paíTada cm Roma a 19 de Abril de if4i y

pela qual lhe concedeo faculdade para comprar a

Chriftovaõ de Magalhães Efcrivaõ da Camera de

Lisboa, hum efpaqofo prédio, fituado nas vifinhan-

<;as do Poqo do Borratcm, foreiro em vidas à Paro-

quiai de S. Nicolao , e unillo ao Morgado de fuíí

cafa, e fazer no dito prédio accommodaqaõ para três

Gapellães, e vinte Mercieiros, que fe occupavaõ
na Ermida fobrcdita de S. Mattheus. Hoje tudo ve-

mos extinóto. O terremoto arruinou alguma couík
a Ermida i porem eílá reparado, e melhorado todo
o damno.
N, Senhora da Conceição, De Religiofos Arrabidos

junto ao Hofpiíal Real, fundado no anno de if4Z,

Ermidas.

Noffa Senhora do Amparo, Exiftia debaixo dos Ar-
cos do Rocio , onde havia huma enfermaria para
peíToas incuráveis

,
que a Irmandade da Mifericor-

dia adminiltrava. Confumio tudo o incêndio. De-
pois por avifo do Conde de Oeiras de ip de Junho
de i7fp fe cortou, e abrio por eíle meyo huma rua
de quarenta palmos de largo até a rua dos Canos fe-

parando o Convento de S. Domingos do Hofpital
Real.

Nojfa Senhora da Efcada, Era Igreja antiga, equc
confervava lua memoria defde o Biípo D. Gilberto,
Eílava contigua ao adro do Convento de S. Do-
mingos , c com tribuna Regia para a fua Igreja.
Também o terremoto, e incêndio a arruinou, c con-
fumio.

Nojfa Senhora da Graça, Na chamada Hortinha do
Hofpital. Padccco a mefma defgraqa.

Hof,
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201 Eíle Hofpital intitulado de todos os San?*

tos, foy funiado por ElRey D. Joaõ 11., que lan-

hou a primeira pedra no edifício a if de Mayo de

1491. Elí^ey D. Manoel o acabou, e alcanqou Bre-

ve de Alexandre VI. no anno de ifoi , que come-
<Sjlí : Ferentes in deftderiis cordis noftri , ut hofpitalia ,

^c,^ para incorporar nelle todos os mais Hoípitaes,

que fc achavaõ difperfos por differtntcs partes do
-Reino, mandando fabricar juntamente todas as ca-

;

fas, que faziaõ face para a praqa do Rocio defde si

<rua da Bitefga , até o Convento de S. Domingos.
O grandiofo edifício da Igreja padecco hum fatal

incêndio em 17 de Outubro de i(5oi , e em 10 de
Agofto de i7fo lhe fuccedeo outro, que o reduzip

totalmente a cinzas 5 ficando unicamente da Igreja

a admirável fachada do feu pórtico, taboleiro, e ef-

cadas , c das enfermarias a de S. Camillo. (i)

203 Fez-fe mais fenfível eíla defgraqa
,
porque

havia bem pouco tempo, que fe tinha concluído in-

teiramente areedificaçaó do dito Hofpital em Tem-
plo, enfermarias, e cafas do Rocio com grande dif-

pendio
, para o qual concorrera naó fó a incompa-

rável piedade de ElRey D. Joaõ V., mas a grande,

fomma de dinheiro
,

que fe lhe applicou da tcíta-

nientaria de hum Francifco Pinheiro, por Bulia de

Benedid.) XIV., e aíTim fe reduzio todo o Hofpi-

tal à enfermaria de S. Camillo
,

que para mayor
commodo dos doentes fe alargou para o palácio áo

Marquez de Cafcacs.

204 Succcdendo porem ocfpantoío incêndio no
dia

[1] Trataô do Hofpital Real Chriftovaô Rodrigues de Oliveira no

fcii Summario pagóo. daimprc^íTaô moderna. F . Nicol de Oliv. nas

Grandíz.. deLiiboa íol. 118. D "F.-iacifco deHerrera na Vida doVcn.
Obre^on, pag X4.8. Coíla na Covograf. Port. tom. 3. pag. jpf. Aon.

Hiftor.toai.x. pi^ 85. Oàvcira Ficirc DJfcripç Gorograt. de Portug»
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dia de todos os Santos, depois do memorável terre-

moto , experimentou eíte Hofpital a extrema úqÇ-

truiqaõ. Os enfermos, que efcaparaÕ, foraÕ trazi-

dos para baixo das cabanas do Rocio , onde eíHvc-
raõ quaíi três femarias miferavelmentc expoílcs ao
rigor do tempo. Depois fe paíTaraõ para humas co-
cheiras do Conde de Caftello melhor, fronteiras ao
palácio do Conde de Povolide. Hoje achaó-fc reíli-

tuidos ao mefmo Hofpital , por fe terem nelle feito

muitas enfermarias, por ordem, c defpeza Real.

20f No território deíla Freguezia exiík o Tri-
bunal do Santo Officio nos Paqos chamados dos Ef-
taosy que mandou fazer o Infante D. Pedro , filho

de ElRey D. Joaô I.
,
quando governava efte Rei-

no, deftinan.io-0 para fe apozentarem nelle os Em--
baixadores. (i) Sobre a palavra Efiàos ha varias in-
terpretaqòcs. O Padre Fonfeca (i) diz, que fe cha-
mou eíle palácio dos Eílàos, por ferem os feus ali-

cerfes fundados fobre eítacas de pinho , a rcfpeito

de fer o folo de aréa todo inundado de agua. O P.
D. Rafael Bluteau (3) diz, que fe deriva da pala-

vra 7?<^//íí;;^, que na baixa latinidade queria dizer; lO'

cus ubi quis ftat i ou do Francez Efiau^ que vale o
mefmo, que corte de açougue , e poderia fer que
no Rocio houveíTe antigamente aqougue no lugar,
onde fe fízeraO os taes paços. Jofeph Soares da SiU
Va (4) diz, que Eílàos fe deriva da palavra France-
za Eftau^ que fignifica huma tenda pequena portá-
til, ou fixa, em que fcmoftraõ os géneros, que fe

ycndem > porque no pateo deíle Palácio fe vcndiaõ
como na Capella, varias mercadorias.

20(5 Nenhum deites Authores alcanqou a genuí-
na intellígencia da palavra EJlàos , a qual parece,
que fó fe entende pelo que fe lê na Chronica de El-

^
Rey

[j] Brand.Monirq. Lufít.liv. 10. cap. 26. Nun, Chron.de ElRey D.
Joaô l.cap. 101. [2] Fonícc. Évora Gloriof. n.^z. [3] Blut. noSup-
picm. verb.Edàos. [4] Silva Vida de ElRey D. Joaõl. liv. I, cap. 72.

JPg.367.
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Rey D. AfFonfo V. cap. 8. , compoíla por Duarre
Nunes , onde diz : „ No tempo das Cortes entre

5, outras liberdades, que o Infante em nome de EU
3, Key conccdeo ao povo de Lisboa, foy que na-

,, quella Cidade naó houvcíTe apofcntadorias , e que

„ ÍG fizeíTem os Eflàos no Rocio , em que ÊlRey

„ podelfe alojar a fua Corte. . . Pelo qual bcncfi-

„ cio quizcraõ os Cidadãos ordenar huma ellatua de

„ mármore ao Infante fobre osmcfmos íiftàos, qus

„ clle mandou edificar j e perguntando ao Infante,

„ com que forma , e poftura queria
,
que fe fabri-

„ cafle, elle com roíto triftonho lho detcndco ,Ôcc,

Confirma-fe ilto com hum Alvará paíTado em Al-

meirim a 13 de Outubro de 1449 , que fe achava

no Cartório da SereniíTima Cafa de Braganqa no ma-
qo 94. n. I., que nos communicou o Éxcellcntifli-

mo Manoel da Maya, e dizia: „ Nós ElRey faze*

5, mos faber a bos Vereadores , Procurador , e ho-

„ mens bons da nofla mui nobre , c mui leal Cida-

5, de de Lisboa, que nas Cortes , que em eíTa Ci-

5, dade fizemos , foi acordado fegundo fabees , que

j, nos bairros dos Senhores acerca dos paaqos que

5, em ieíTa Cidade tiveíTem , foíTcm feitos E^àos ,

5, €m que os feus podcíTcm poufar por fcus dinhci-

5, ros, c por quanto o Conde de Ourem mei prima

5, hi tem feus paaqos como fubees, porem vos man-

5, damos ,
que logo mandees fiizer os ditos Eílàoi

5, no dito feu bairro o mais acerca dos feus paaqos,

5, que bem poderdes em tal guifa
,
que os feus abaP-

„ tadamente em clles poíTaõ pouzar , 6cc. FicoU

clle palácio totalmente arruinado, e dclhuido com
d terremoto , e o Tribunal mandou fazer no meyo
do Rocio huma accommodaqaõ interina de madeira

cm quanto fe reedificava o antigo ,
que já fe achx

expedito pelo que toca fomente ao Tribunal.

207 Conílava cila Paroquia antes do terremoto

de mil novecentos c quarenta fogos , c de oito mil

pcflbas de communfiaô : prcfcntcmente numera duas

mil
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Riil novecentas e fcienta e íeis peíToas , diflribui-

das pelas feguintcs ruas 5 dâs quaes coníumio total-

mente o fogo as que vaõ aqui aíTinaladas com afte-

rircos.

Ruas,
Adro, Albardeiros, Alemos, Arcas*, Arco âe

Joaõ Corrêa , Arcos do Rocio , (i) Balthazar de
Faria, Barroca, Bitcfga*, Borratem , Calçada de
Santa Anna , Carreiros, Corredor*, Crefpa^, Cu-
tellaria * , NoíTa Senhora da Efcada , Fontainhas,
Hofpital Real , e de S. Lazaro , (2) Inquiíiqaõ,

Lagar do Cebo*, Magalhães, Mendanha*, Mef-
tre Gonçalo*, Mouraria, Nuno Alvares, Pocinho
''iâ*entre as hortas*, S. Pedro Martyr, Porta nova.
Praça da palha*, Valverde *

, Vinagres.

Becos.

Alemo , Bonete, Calcada de S. ChriftovaS, D,
Carlos, Comedia*, Craíta *

, Criftaleiras*, Fari-

Tom.IIÍ.Part.V. Ss nhãs,

[i] Por baixo deftes arcos, que eraô vinte e cinco de pedraria com
ília abobcda, cujo fole parte pertencia ao Senado, parte aosReligio-
fos Dominicos , e que occupavaõ o cornprimento do Rocio defde a.

Bitefga até o adro de S, Domingos, exift'aô quafi duzentas logeas por-
táteis por huma, e outra parte , onde fe vendia panno de linho, chi-

-tas, colchas, meyas, fitas, rendas, e outros muitos géneros de feme*
- Ui^nte mercadoria , as quaes tendas recolhiaô todas as noites para ar*

;,inazens certos homens de ganhar chamados mariolas , a quem pagava
cada tendciro por mez fete toílões , huns por outros, e vinha a ira*

* j)ortar na roda do annoquatrocento;? e vinte mil reis. Hoje fizeraô lo#

geas em que fe vendem vários géneros. Eftava a grande, e efpaçoí»
praça do Rocio, que tem mais de- quatrocentos paíTos de comprido ^

e du^entos de largo , cercada de nobres edifícios , e do fimofo Te«i*
jlo do Hofpital Real com o ornato de hum viílofo chafariz: e poii*

Co antes do fatal terremoto fe tinha feito nella o primeiro comba:e de
touros (ainda que mal prcfagiado pelo povo) a iz de Julho de i7f|',
havendo já fuccedido namefma praça , e noanno de 164,7 outro femé-
Ihante feftejo, como fe prova da Relação, que imprirnio António
Barbofa Bacelar. Hoje porem fe vê reduzida a hum proípccSlo muito
diíf;rcnte. [z] Efta rua, onde exiftc huma Ermida com hum Hofpi-
tal

, naõ eftá nos limites defta Paroquia, mas fim no território da
rreguezia de NoíTa Senhora do Soccorro

;
porém ficou pcrtcnceado à

de Sanca Jufta pela renda ^ que o Senado lhe paga.
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ítKasííTerro, Forno, Frades*, (i) Ligeiro, Mc-
zes, Pato, Povoas, Regedor, Refendc*, Tarou-
ca.

Freguezias confinantes,

S. Chriftovaõ, S. Jofeph, S. Lourenço , S. Ni-
colao. Senhora da Pena, Senhora do Soccorro.

XIX.

Nojfa Senhora do Loreto,

2.08 T^T A5 tem eíla Freguesia determinado ter-

JL li ritorio, pois fendo eltabclecida para os

individues da naçaô Italiana difperfos , e refidentes

por toda Lisbon , tranfcende o feu exercido Paro-

quial por hum limite interminável. Foy ereda a pri-

meira Igreja em huma Ermida da invocaqaó de San-

to António, que os Confrades Italianos ampliarão

por conceíTaõ do Papa Leaô X. , e de ElRey D.
Manoel pelos annos de if 17 , annexando-fc depois

ao Cabido Latcranenfe por breve, que o dito Cabi-
do lhe paflou em 20 de Abril de if 18 , confirmado
pelo mcfmo Pontifíce Leaõ X. , e por Clemente
Vn. em 15-25, e ultimamente por Bçnediâo XUL
cm 6 de Abril de 1726.

2op A primeira vez que fe abrio cila Igreja na
fua primeira edificaqaõ , foy cm 8 de Janeiro de i ^2.1 ^

reinando já ElRcy D.Joaõ HL, que lhe concedeo
o ufo da muralha antiga da Cidade junto à qual ellá

edificada fora das portas
, que le chamaô de Santa

Catharina. E no anno de if75 recorrerão os Itália*

nos a ElRey D. SebaítiaG, rcprefentando-lhe, que
para a dita Igreja ficar perfeita , conforme a plan-

tt) era ncceílario derribarfe huma torre, que fervia
t.

.

de
# _—

- [1] Ncftc beco cxiftia hum Hofpicio dos Religiofos de Bclcm , o
qual devia fcr antigo, pois Chriftovaõ Rodrigues de Oliveira no fcu

Summario, que imprimio no anno de iffi, hz memoria delle. O
fogo totalmente o conrercog em momes de pedras»
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de fortaleza da Cidade, a cujo requerimento dcfe-

rio ElRey como pediaõ debaixo de certas condi-
ções, a que os italianos íe obrigarão por efcritura

de 24 de Abril de if77.
210 Vendo-íe os Confrades Italianos com a Igre-

ja feita, e annexa ao Cabido Lateranenfe, determi-
narão inftituilla Paroquia nacional ifenta. Queixou-
fc o Cabido Metropolitano de Lisboa ao Papa Pau-
lo IIÍ., o qual commetendo a caufa ao Tribunal da
Rota, fencenciou efte

,
que os taes Confrades naô

podiaõ inílituir Paroquia no deítriClo <ia Freguezia
de Nofla Senhora dos Martyres fem confeniimento
do Cabido de Lisboa , e que os privilégios Latera-

nenfes naó lhe podiaõ valer, fenaô em quanto a gra-

ças cfpirituaes. Paflados porém cinco annos, movi-
do a piedade o Cabido da Cathedral Lisbonenfe ,

permittio, que na dita Igreja de NoíTa Senhora do
Loreto fe erigiíTc huma Paroquia , renunciando os

Italianos todos os privilégios prefentes , e futuros

,

que foífem contra a jurifdiçaô Ordinária , de cujo

«ontrato fe fez hum inftrumento publico em z de

Janeiro de iffi.
^ 211 Succedeo queimarfe eíla Igreja Quarta fei-

ra da femana de Lazaro cm 2p de Marqo de i5f £

com a perda de mais de quatrocentos mil cruzados,

podendo-fe apenas f^lvar o cofre do Santiífímo Sa-

cramento
, que fe transfcrio para a Ermida de Nof-

fa Senhora do Alecrim, e á 17 de Abril do dito an-

no em dia de NoíTa Senhora dos Prazeres fe come-
çou a defentulhar a Igreja para a nova reedificaqaõ,

cuja obra durou vinte e cinco annos, ficando hum
Templo acabado com todo o aíTeyo , e mageftadc
em fabrica, adorno, e pinturas.

212 Com eíle motivo alcanqaraõ os ditos Ita-

lianos em Agoílo de 1664 hum monitorio do Car-
deal Colona Arciprefte da facrofanca Baíilica Late-
ranenfe, e Juiz ordinário privativo das fuás caufas,.

em que annularaô a mencionada tranfacqaõ, ou com-^

Ss ii po^'
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poficâó entre o Cabido Metropolitano de Lisboa »

ccllcs italianos, por fer feita fcm confenrimcnio do

Cabido Lateranenfc, fobre cuja caufa tinhaó os Ita-

lianos obtido já huma ientença na Legacia cm 2.5 de

NQvembro de \66i , em que fe julgou extinólo o

fobredido contrato com o incêndio, e ruína damef-

ma Igreja, naó paíTando à novamente reedificada a

fujeiqaõ, e obrigaqaó, que tinha a primeira ao Ca-

bjdo de Lisboa, por forqa do contrato.
', ZI3 Mas naó obílantc iíto , conda que depois

da fua reedificííí5«^'5 fora eíla Igreja vifitada \i2\oC^x-

deal7\r<í^^'^po P- ^--^iz de Soula em zf de Agoíto
Jc 1(577, e ultimamente em 29 de Outubro de iji^
pelo Doutor Manoel Lopes Simões , Miniílro en-

tão da C'jria Patriarcal , c depois Bifpo de Portale-

í^re, conforme a ordem do ÊrainentiíTimo Cardeal

Patriarca D. Thomaz de Almeida.

214 He adminiílrada efta Igreja por hum Pro-
vedor, Efcrivaõ, Thefoureiro, emais votantes Ita-

lianos, que fe elegem annualmente na primeir^i Do-
minga de Setembro. Aprefcnta a Meia hum Cura,
que lhes adminiítra os Sacramentos cm qualquer Pa-

roquia, cm que habitem > e quando morrem, os vay
bufcar para a fepultura com Eílola, Cruz, e tum-
ba própria da Naqaõ , ao qual daõ fufficiente orde-

nado com cafas junto da Igreja, para morar elle, e

o Thefoureiro.

2if Ha nalla dezafeis Capcllúes com obrigaqaõ

de Coro, e Miíla quotidiana, dos quaes oito foraõ

inílituidos por Francifco André Carrega , negocian-

te Genovez^, que falleceo em 6 de Junho de i6j6 ^

c cítabeleceo renda para fubfiílencia de qu^itro eftu-

dantes fervirem na Sacriília : outros quatro Capcl-
lães inílituio Nicolao Micon, cambem contratador

Genovez
, que falleceo em 11 de Abril de i(57f.

Foraõ cftcs dous Italianos os principacs motores da
reediíicaqa.5 da Igreja , cujos retratos originaes fe

Qonfejrvavaó nas paredes da Sacriília , na qual o&
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corpos dos fobreditos eílaõ fepultados,

zi6 Cefar Gheríi, que falleceo cm 28 de Mar-
qo de i6p7, e Teu irmaõ Joaó Thomaz Gheríi, fal-

lecido em o primeiro de Janeiro de 1700 , ambos
tcílamcnteiros dos mencionados reediíicadorcs, inf-

tituiraõ mais três Capellães 5 e Mathias Thomaz
Gheríi, que morreo em 7 de Marqo de I70f iníli-

tuio outro, que fazem os dezafeis Capellães do Co-
ro, os quaes por terem diveríidade nos ordenados,

determinou a Mefa no anno de 1720, fendo entaò
Provedor Thomaz Caetano Mediei , e Thefoureiro

Pedro Franco Olivieri, que cada CapellaÕ do Co-
ro tiveíTe de ordenado cem mil reis , e que a hum
delles fe lhe áí{\'Q cento e vinte mil reis, com obri-

gação de eníinar Grammatica aos eítudantes da Sa-

criília, que também augmentaraõ ao numero de fe-

te com ordenado mais avantajado.

217 Tem eíta Igreja mais oito Capellães de Mif-

fa quotidiana , e de vários inílituidorcs j huma de

oitenta mil reis
,

que inílituio o Defembargador
Paulo Jofeph de Andrade ; outra de feíTenta e quatro

mil reis , iníUtuida por Joaõ André Cambiafo, ne-

gociante Genovez. As outras foraõ inftituidas, três

por António da Silva
,
que falleceo em 20 de De-

zembro de 167P com cincoenta mil reis a cada Ca-
pellaó , e com varias efmolas para pobres, e viuvas

honeílas 5 duas que inílituio o Doutor Clemente
Felix de cincoenta mil reis cada huma , e outra de
Miíla quotidiana por vivos, e defuntos. Paga mais

a Mefa cem mil reis a hum Organiíla , e a hum Mef-
tre de Capella , e Muíicos para Domingos , e dias

Santos difiPerentes ordenados. Refplandece também
aqui huma Irmandade de Clérigos com grande aí-

feyo, e grandeza em todas as fuás funqóes.

Z18 Com o violento accidente do terremoto

próximo paíTado, naò foy ella Igreja a que experi-

mentou ruina coníideravel , fem embargo de ferem

grandes os abalos, a que rcíiílio. Cairaõ fomente al-r

gu-
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gumas pyramidcs, e pedras da fua famofa tone , e

frontifpicio fem prejuízo de peíToa alguma. Ella

grande fortaleza animou gente innumcravcl a bul-

carcm o refugio dcíle fagrado afylo , onde paíTaiaà

o dia, e toda a noite do Sabbado primeiro de No-
vembro , até o Domingo feguinte em clamores a

Dcos.
2ip No meyo de tanta confternaça6, e fuílos,

aílitUraõ fempre com eltremada conllancia, e valor

o Pároco deita Igreja Joaõ da Colla Machado , e o

feu Thefourciro o Beneficiado Clemente da Fonfe-

ca, os quacs depois de fazerem o officio , e obriga-^

qaÕ de bons Miniílros ficcleíiaíticos , confeíTando,

e dando a Communhaô a hum grande numero de

peíToas , vendo que no Domingo de tarde fe vinha

aproxmiando o fogo, tiveraó o vigilante acordo de

pôr em falvo os livros da Paroquia, e os vafos fa-

grados do DiviniíTimo Sacramento, queeftavaô nos

Sacrários deíla Igreja , dous que lhe pcrtenciaó ,

dous do Convento de NoíTa Senhora da Boa-hora,
hum da Freguczia do SantiflTimo Sacramento , e ou-

tro da Paroquial da Encarnaqaõ , que todos fe ti-

nhaõ acolhido à fombra defte 1'emplo
,
pegando o

Padre Cura em quatro , c o Padre Thefoureiro em
dous , com fobrepclizes , e Eílolas lahiraõ no Do-
mingo quaíi noite, e os foraô coUocar na Igreja da

Freguezia de Santa Ifabel ,
que fica mais de dous

mil paíTos diítante , obrando cm tudo quanto cor-

refpondia ao dcfempcnho do feu caraòler, e fazen-

do deite modo memorável o feu efpirito , vigilân-

cia, c zelo.

22,0 Porém a felicidade , que concedeo a cftc

Templo o impulfo do terremoto, lhe naó outorgou
o triíte infortúnio do incêndio j porque communi-
cando-fe na fegunda feira 3 de Novembro pelos te-

lhados do palácio
, que foy do Secretario de Guer-

ra Joaõ Pereira da Cunha Ferraz, ehoje era da mcl-

ina Jgrcja , e a ella contíguo., naõ fó a abrazou,
nua



Da Cidade de Lhloa. 3 27'

mas confumio toda a prata , que nella havia , todas
as alampadas, e elpecialmcnte a grande, que eítava

no cruzeiro
,
que pezava onze arrobas, os muitos,

e ricos ornamentos, os Angulares quadros de bellas

pinturas, que ornavaõ as Gapellas, fazendo o mef-
nio incêndio eftalar com a forqa das Tuas chammas as

primorofas eftatuas dos fagrados Apoílolos , os jaf-

pes , ea pedraria dasfamofas columnas dos Altares,
e de toda a Igreja.

211 Vio-fe todavia, que a violência do fogo ref-

peitara o fagrado vulto da Senhora do Loreto, ima-
gem de cedro , feita em Itália , a qual eftando no
Altar mor, cahio para detrás delle, e alli fe preíer-

vou intaóba, participando da mefma fortuna os ve-
neráveis oíTos doMartyr S. Juílino, com outras Re«>
liquias, que fe guardavaõ em huma caixa de madei-
ra dourada no concavo do mefmo Altar. Também
a ambula dos Santos óleos efcapou das chammas ,

queimando-fc o armário , onde citava junto à pia

^utifmal.
222 O que fez mayor admiração foy, commu-

nicarfe o incêndio à grande cafa do deípacho da Ir-

mandade dos Italianos , e devorar alli muita prata,,.

e hum riquiíUmo ornamento inteiro de Ihama bran-

'

ca recamado de ouro, e matizes, que poucos annos
antes fe havia mandado fabricar a Génova ; confu-
mir, eabrazar huma grande porta dcangelim da ca-

fa do Cartório, e ihcfouro da melma Igreja, c nao
entrar na cafa nem huma pequena faulha , faivando-
fe prodigiofamence tudo quanto eílava dentro delia j

porém calculando-fe pelo grofi'o a perda, que o in-

cêndio caufou a efta Igreja , fe reputa em mais de
quinhentos mil cruzados.

225 Como a Sacriília , e hum grande corredor
chamado Via-Sacra ficarão fem damno algum , de-
terminarão os Italianos fe fizeíFe nella a Igreja, e af-

íjm no vaò do Altar, que havia na mefma Sacriftia ,

fe abiio huma porta para a rua larga de S. Roque ^
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c na parede fronteira fe fez o Altar mór , onde (if

collocou o Sacrário, c a Imagem da Senhora, c no
concavo os oíFos de S. Juílino Martyr , no Altar

collateral da parte do Evangelho fe collocou a Ima-
gem do Santo Chrillo milagrofo , que fe venerava
em hum dos púlpitos, e o tinha livrado do incên-

dio o Padre Pedro Francifco Caneva , Capellaõ da

mefma Igreja , levando-o para fua cafa y no Altar

da parte da Epiftola fe collocou a Imagem de Santo
António, que também livrou hum devoto , levan-

do-a para a Ermida da quinta do Defembargador
Jofeph Simões Barbofa, no fítio de Palma. A' en-

trada da Igreja da parte efquerda no vaÕ de huma
porta fe poz a pia de bautizar, e fe fízeraõ grades

de madeira pintada à roda dos Altares. O corredor,

ou via-facra, que fica detrás do Altar mór , fe di-

vidio, e na parte
,

que corrcfponde immediata ao

mefmo Altar fe formou Coro, onde rezaõ os Padres

Capellães.

214 Principiarão a celcbrarfe os Officios Divi-
nos neíla Igreja nova no dia f de Junho de i7f(5 , c
fe continua a rezar no Coro de manhã , e de tarde

pelos Capellães, que fendo antes dezafcis, faó ago-
ra quatorze , porque fe fufpenderaõ duas Capelja-

nias , por falta dos rendimentos hipothecados em
propriedades , que fe queimarão , c havendo tam-
bém na dita Igreja , como diíTcmos , oiro Capella-

nias de MiíTa quotidiana fem obrigação de Coro,
pela mefma caufa fe fufpenderaõ trcs, huma de cem
mil reis , c as duas de cincoenta e três cada huma.
Nefte eftado fe acha cila Igreja, em cuja rcedifica-

çaG fc cuida com diligencia.

iíi j «i? XX.
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XX.

S, Lourenço.

22f A Memoria mais authentica da antiguida-

Xjl de dcfta Paroquia , he hum Padrão de

pedra com letras antigas, que fe acha nefta Igreja,

i

do qual coníta
, que o Bifpo de Lisboa D. Mattheus

I na era de 1309, que correfponde aos annos deChrif-

I

to 1171 , erguera com fuás máos na dita Igreja hum
I

Altar à honra da Virgem Santa Viótoria a rogos de

I

Vicente Martins Vigário de ElRey , e Álvaro de

j

Lisboa, que o edificarão. O certo he que defde o
feu principio até agora foy efta Igreja fem contra-

I

diqaó alguma do Padroado dos Vifcondes de Villa

I

Nova da Cerveira , como adminiílradores do mor-
: gado dos Nogueiras, c Capella de Santa Anna aqui

inftituida , como fe pôde ver em D. Rodrigo da

Cunha, (i)

Z16 Rendia o Priorado quatrocentos mil reis, e

cada Beneficiado dos quatro ,
que aqui ha , e apre-

fcnta o mefmo Padroeiro , rende cem mil reis. As
Capellas, que ha neíta Igreja, laõ as íeguintes : três

I

que aprefentaò os fobreditos Padroeiros, como ad-

I
miniilradores do morgado de S^inta Anna, e tem de

côngrua quarenta mil reis cada hum. Aprefentaò

mais outra, que fe acha reduzida a cento e noventa

e cinco MiíTas : aprefentavaô mais duas ,
que fe achaõ

reduzidas a huma íó de duzentas e dezafeis MiíTas.

Ha outra Capella de Santa Vitoria, que admmiítra-

va D. António da Silveira de lote de oitenta mil

reis, que nunca fe íluisfez. Ha outra de Santa Ca-
tharina com obrigacaÕ de Coro, que adminiítra hu-

I

ma D, Ifabcl Jofefa, aíTiftente emTilheiras. Admi-
niltraõ os Priores outra Capella de oitenta mil reis

Tom.lII.Part.V. Tc con»

[ í ] Cunha nos Bifpos de Lisboa part. t. cap. 5 z^
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com obrigaqaô de Coro. A Irmandade do Santiflfimo

provê , e adminiftra quatro, e a Irmandade das AU
mas três de cincocnta mil reis cada huma.

zij- Padeceo efta Igreja com o terremoto baf-

tantemcnte
, porque ao feu abalo cahio o Coro , e

quaíi metade do te6to da Igreja ócÇáe a porta prin-

cipal, deixando todavia illeza a Capella mór, e naã
perecendo ncíla ruina peíToa alguma. Serenado o
violento fracaíTo, fe mudou logo o Sacramento pa-
ra a Igreja do Menino Deos, c dentro da cerca do
Vifconde de Villa nova da Cerveira fe erigio hum
Altar , em que fe celebrarão os Offlcios Divinos
por alguns dias, em quanto por ordem do dito Vif-

conde fe reparou, e ornou com muita decência hu-
ma das falas do feu palácio, para onde vcyo em pro-
ciíTaõ o Sacramento, c em que ainda fecclebraõ to-

das as funções pertencentes ao culto Divino.
• 428 Dentro do dellrid:© defta Paroquia eíli

Mofleiro.

Nojfa Senhora do Rofario, De Religiofas Domini-
cas. Foy fundado no anno de if ip por Luiz de Bri*

to, efua fegunda mulher D. Joanna de Ataide, fc-

gundo coníía de huma infcripçaó fepulchral ,
que

cílá defronte da porta, e diz:

JÍquijaz o Senhor Luiz de Brito Nogueira , Se-'

fihor dos morgados de S. Lourenço de Lisboa , e Se-
nbor dos morgados de Santo Eftevaõ em a Cidade de

Beja , o qual Senhor foy taò bom cavalleiro em feu
tempo

^
que o naõ houve melhor-, e com ellejazfua

mulher Z). 'Joanna de Ataide de Soufa , a qual com

feu confentimento .fez ejie Mofteiro , a que deixou

iodafua fazenda
,
porque naõ tinha filho , ne?n fi-

lha^ e elle dito Senhor deixoufu.% terça ,
porque ti-

nha filhos de outra mulher
^

que berdavaí^ feus mor-

gados. Era ifi^.

zzp Pe-
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.
iiç> Pela vehemencia do terremoto memorável

cahio todo o teóbo da Igreja , e iScaraõ as paredes
do Coro , da torre , e de alguns dormitórios com
fuás ruínas , as quaes facilmente íe podem reparar»

os muros do Convento da parte do Caítello cahi-

raõ 5 mas já fe achaõ levantados. As peííoas
,
que

morrerão nefte eftrago, foraó huma Religiofa, hu-
ma fecular, huma criada, e huma efcrava. Com o
repentino temor deíle incidente, fe viraô obrigadas

as Religiofas romper a claufura, e parte delias fora5

como poderão para cafa de feus pays , e parentes

,

outras fe recolherão em huma barraca na quinta dos
Religiofos Dominicos a Arroyos. Hoje íe acha5
reftituidas ao íeu Mofteiro mais de trinta e nove Re-t
ligiofas, além de leculares, e criadas. ?

230 Numerava elta Freguezia antes do terrc-»

moto cento e cincoenta fogos, e fcifcentas e cinco^

enta peíToas de communhaó. Preíentemente coníla
de cento e quarenta e três fogos , e quatrocentas c
oitenta c duas peíToas, diílribuidas pelas feguintes

Ruas y e Becos,

Rua direita deS. Lourenqo, Rua nova das Fari-

nhãs , Beco das Atafonas , da Cruz , do Peco do
Borratem, daRofa.

Freguezias confinantes.

Senhora das Anjos, S. Chriítovíiô, Santa Jufta.

XXI.

5". Mamede,

231 ^^^Onforme efcreve D. Rodrigo da Cunha,
V-i (O parece que fe eílabelcceo efta Paro-

quia cm tempo do Bifpo D. Fr. Eftevaõ II., pois
da vida deíle Prelado confta

, que achando-fe em
Avinhaõ em 16 de Mayo de 1312, commetera a

Tt ii Mar-

[
» ] Cunha nos Bifpos de Lisb, part, a. cap. 84,
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Martim Mattheus, c a Pedro de Forma6 a inftitui-

çaõ deíb Igreja, que entaõ fe fundava 5 porem de
huma Efcritura ,

que fe achava no fcu cartório , a

qualvio, c examinou Jorge Cardofo (i) íe infere,

que cílaFrcguczia já ellava ereóta noanno de 1220,
em cujo anno infticuio nefta Igreja Maria Pires,

mulher de Pedro Martins de Bulhaõ irmaõ do nof-

fo glorioíiflimo patrício Santo António, huma Mif-

fa cantada em fua vida todas as Sextas feiras à hon-
ra da Santa Cruz, por quatro foldos deefmola. Qua-
íi da mefma antiguidade era o nobre fepulchro de
pedra, em que por tradição confiante jazia o pay
do Bemavencurado Santo António , a qual fepultu-

ra eílava collocada debaixo de hum arco junto aos

dcgráos do adro defta Igreja, fegundo o antigo ufa

daquclles tempos j e ficou da parte de dentro da Sa-

criília, que aqui fe fez no anno de lódf, conforme
fc lembra o mefmo Jorge Cardofo.

232 He cfta Igreja do Padroado Real , cujo
Priorado era de lotaqaô de duzentos e cincocnta mil
reis, c cada Bcnificio dos quatro, que ha aqui , e
aprefenta o Prior , he de trinta mil reis. Tem feto

Capellaniasj huma do SantiflTimo dcfetcnta mil reis;

duas das Almas dccincoenta mil reis 5 huma que inf-

ticuio a Condeflâ de Valiadares de quarenta e oito

mil reis ; outra do Corrcyo mór de cincocnta mil

reisi e outra de Joaõ Ribeiro, inílituida na Capei-
la do Senhor Jcíus , com a côngrua de trinca mil

reis.

2}} Experimentou eftc Templo huma grande
derrota, porque o incêndio geral naõ fó a rcduzio

a cinzas, mas todas as fuás alKayas, e livros, que lhe

pertenciaó , em cujo fracaíFo morreriaõ quarenta
pcífoas pouco mais , ou menos j fazendo mais de-

plorável perda a extinção quafi total de todas as pro-

priedades dos feus limites Paroquiaes. Neíte dcfam-
pa-

* *' '

' aj
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paro fe foy acolher o Pároco à Igreja de S. Chrifto-

vaõ, daqui paíTou para a de S. Patricio na calqada

de S. Crirpira, onde exiíte ainda exercendo a íua

obrigação nas poucas ovelhas, que Ihereítaraô, cf-

pcrando augmento no rebanho, fegundo a nova di-

vifaó das Paroquias 5 que medita o vigilante, e piif-

íimo Prelado.

254 Dentro do território defta Freguezia fe

comprehende o feguinte

Collegio.

S. Patricio, Foy fundado por António Fernandes
Ximenes, quenelle inftituio huma cadeira deTheo-
logia Moral , deixando rendas fufficientes aos Reli-
giofos Carmelitas Defcalqos para efte minilterio %

porém os Religiofos Jefuitas lhe comprarão todo o
direito, que a elle tinhaô, e fe meterão de poíTe no
anno de 160j, Padeceo também com o terremoto,
€ incêndio , e fe acha reparado.

Ermida,

S. Crifpim, e S, Crifpiniano. Eflá junto das portas

da AlfoFa , e he adminiílrada por huma grande Ir-

mandade, que fe compõem do officio de C,apatei-

ro. Teve ruína , mas acha-fe recuperada.

235* Conftava eita Freguezia antes do terremo*
to de trezentos fogos, e mil trezentas e fetenta pef-

foas decommunhaô. Prefentemente fe acha com do-

ze fogos, e feíTcnra Freguezcs pouco mais, ou me-
nos 5 porque os mais que efcaparaô , foraõ aíTiítir

para outras Freguezias. As ruas eraô as fcguintes,

todas peia mayor parte deítruidas , e deshabitadas,

naõ ficando delias mais que os nomes, e as ruinas.

Ruas,

Adro da Igreja, Arco da Piedade, Arco da Ro-
ía, Calqada de S. Crifpim , Coíla , Colla do Caí-»

tel-»
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tcUo, Detraz da Igreja, Largo do Correyo, Lar-
go do forno, Lifta, Muro doCorreyo, PaíTadiqo,

Pedras negras , Rua direita. Sete Cotovelos, Ter-
rcirinho de Ximenes.

Becos,

Efmeralda , Namorados.
Freguezias confinantes,

; S. Çhriftovaô, Santa Maria, Santa Maria Mag-
4alena, S. Nicolao.

XXIL

Santa Maria,

ti6 n*^Eve para íi Miguel Lcitaó de Andrade,

X (i) que cfta Igreja fora mandada edificar

pelo Imperador Conftantino, ou por fua Máy San-

ta Elena , perfuadido da antiga conftrucqaõ do edi-

fício fabricado interiormente com grande numero
decolumnas, e varandas à maneira do infigne Tem-
plo de Santa Sofia em Conftantinopla ere£bo pelo

mefmo Imperador. Outros creraô, que tinha fido a

Mefquita mayor dos Mouros, e que ElRey D. Af-
fonfo Henriques, quando ultimamente lhes ganhou
Lisboa, a mandara purificar pelo Bifpo D. Gilber-

to. (I)

237 Porém de cfcrituras authcnticas fe moftra,

e de outros teftemunhos authoritativos , (}) que
aqucl-

[i] Lettaô nas Mifcellancas pag. f6. Coavém no mcfmo o A. da

Coiograf. Port. tom. j. pag. ^41. [x] Garibai tom.4.iib, 34 Cjp. 11.

Marinho Antiguid.dcLisb.U7.4.cap. 16. De la Clcdc Hiftoir. de Por*

tu^. tom. 1 liv. 6, p. 101. Cunha nos Bifp. de Lisb.part.i cap. X. n. 7,

[l] Confta da memoria , que o McftrcEftcvaô .Chantre naquelle tem-
po de Lisboa, fçz da Trasladação , c milagres deS. Vicente, a qual íc

vê tranfcripta no tom. j. daMonarq. Lufit. no Appcndice do fira, Ef-

cricura Xf. , onác fallando de ElRey D. Afíbnfo I. diz : Gauãtt ér iuff*'

per E€clijt»m , qtiam ipft ãd honortm Dti , c^ memoriam B. Virginis

M*rU cenfiituh , c^ dicuvit ^ muna^ue fropria
^ fumptuiiue fundatam

ádi-
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;

aquelle primeiro Monarca Portuguez fabricara eíte

Templo defde os alicerfes para cabeça, e refidencia

Mctropolitica, dcdicando-o ao culto de Maria San-

tiíTima, onde logo cítabeleceo, e collocou por Bif-

po a D. Gilberto, e efte nomeou Cónegos, orde-

nando-lhes viveíTem em commum j e cm quanto fe

naõ fazia dormitório junto à clauílra da mefma Sé^
lhes aílignou ElRey trinta moradas de cafas na rua,
que ainda hoje chamavaô dos Cónegos, (i)

238 Tinhaô já paíllido cento e noventa e fete

annos, quando no anno de 1344 hum efpantofo ter-

remoto arruinou a Capella mór, eeíteve cm grande
perigo o Templo todo. Acodio logo ElRey D. Af-
fonfo IV. ao feu remédio , mandando-a reedificar

com magnificência, e liberalidade, elegendo a para
feu depofíto , e da Rainha D. Brites lua mulher,
onde jazem em primorofos maufoléos ao lado do
Evangelho levantados do pavimento. Jazem mais
com elle a Infanta D. Brites , bifneta dos mefmo$
Reys, e filha primogénita de ElRey D. Joaõ I. (2)

259 A Capella mór, que ainda hoje fevê, poí-

tò que taõ desfigurada , naô he a mefma que fez

edificar ElRey D. AíFonfo IV., porque abrindo ef-*

ta com hum grande terremoto fuccedido em 24 úq
Agoíto de i3f<5 , dia de S. Bartholomeu , e aug-
mentando-lhe depois muito mais perigo, e ruina a

vio-

ádificavit , ér" temficiis amplioribus y érc Efta mefma Relação verteo

em Portugucz o Arcebifpo D. Rodrigo da Cunha na 2. parte do Cata-

logo dosBifpos de Lisboa cap. 9. Confirma-fe mais o fobrcdito com o
livro velho chamado dos Óbitos da mefma S«í, que allega Jorge Car-

dofo no tom. 3. do Agiologio Liiíitano p. 674., e o A. do Suntiiar.

Marian.tom.7.pag. a/.jdeque também faz memoria Btandaò na Mo-
narquia Liiíit. Hv, 10. cap. 30, O mcfmo feguePacs Viegas nos Princí-

pios de Portugal p. 1 8 1 , [ i ] D. Nicol Chron. dos Cónegos Regr. liv.f

.

C.8, Sevciim de Faria nos Difc var.Difcurf 4 p. 163. Adverte bem D,
Rodrigo da Cunha na Hiftor. Ecclef.díLisb. part. 2. cap. 2. n 3. , que

;

ncfte modo de viver houvera variedade conforme os Prelados, e mni«*'

tas vezes fegundo o voto dos raefmos Cónegos, [z] Cunha noj BiT-

pos de Lisb. part. 2, cap, 88, Monarq. Lufit, pare. 7 : Uv. 10. cap. /,
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violência de hum rayo, que fobre ella cahio , t«

nou outra vez a fer reedificada por EIRey D. Joaó
I. , o qual mandou entaó collocar aqui os túmulos
dos ditos Rcys, que Tcgundo dá a entender Ruy de
Pina, ainda naõ eltavaõ alli até eíle anno. (i) Tem
clks nu face, que fe deixa ainda ver eículpidos al-

guns martynos do glorioCo S. Vicente, e por cima
unha huma figura da Fama com buzina na maó, a
qual trombeta fora defpojo da batalha do Salado ,

conforme os veribs
, que fe liaõ em tarja dourada.

H^c fubá , quam Mauris Jlphonfus nomine quaríus

Abflulit , ut fama primus in orbe foret.

Dum refonat Regem
,
partumque à Rege íriumphum ,

Alp)honfum adfamam furgere , rjoce jubet,

140 Em correfpondencia deftes túmulos eílava

da parte da Epiftola o Altar do glonofo Martyr S.

Vicente noíTo Padroeiro, cujo preciofiíTimo corpo
trasladado do Promontório facro do Algai-ve ao por-
to de Lisboa , foy collocado ncíla Igreja em if de
Setembro de 1173. Com o tempo fe defvaneceo a

ooticia do lugar pofitivo, até que paíTados annos fo

dcfcobrio cafualmcnte em 13 de Janeiro de 1614,
fendo Arcebifpo D. Miguel de Caítro

,
por cuji

caufa fe fizera5 na Sc grandiofas feitas
, que durarão

áMt 14 de M.irço até 16 de Setembro, (i)

141 Gonftituida neílc grande Templo a Cathc-
dral de Lisboa pelo Bifpo D. Gilberto no anno d

iifo com a formalidade , c numero de Cónegos

,

Prebendas , e tudo que pertencia ao Coro , foraõ'

fcmpre os noíTos Soberanos Rcys, Pontífices, e Pre-

lados naõ fó confervando, mas exaltando o feu cul-

to com privilégios, rendas, e dignidades, em cujo
ella-

————i^l» I li—^———^ I
11 —^—M——^J

fi] Apud Monarq. Lufit. part.7 liv. 7 c. 9. cliv. lo. cap 11. n t,.

{i\ AíTnii o à\L D. Rodrigo da Cunha na Hiftoria E clefiaftica de Lií-

boa part.2. cap. 14.. 0.7.; porcfin devia outra vez, o cultarfc o cofre
j

porque pilFados fctcnti c oito annos, no de 1691 fe defcobriraô, co-

mo vimos na Vida do Arcebifpo D. Lui^ de Soufa pag. 231.
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ertado fe confervou até o reinado feliciffimo de El-

Rey D. Joaõ V. , em o qual tempo , achando-fe ef-

ta Cathedral em Sé vacante pela morte do feu ulti-

mo Arcebifpo D. Joaõ deSouía, fc dividio o Arce-

biípado em duas Diecefes por virtude da Bulia Áu-
rea de Clemente Xí. de 7 de Novembro de I7i6y
ficando eíla Sc com o titulo de Arcebifpado Orien-

tal, conílituindo-fc o feu Cabido de oito Dignida-

des a fabcr Dcaò, Chantre , Arcediago de Lisboa,

Thefoureiro mor, Arcediago de Santarém, Meftre
Efcola, Arcediago da terceira cadeira, Arcipreíte,

vinte Cónegos, quatro meyos Cónegos, doze Quar-
tanarios, dez Bacharéis, e vários Capellães.

Z4i Depois pela Bulia Salvatoris nojiri de Bene-
diólo XIV. , expedida aos i } de Dezembro de 1740
fc abolio o titulo de Sé, e fe condecorou com o no-

me honorário de Santa Maria j extinguindo-fe jun-
tamente naõ fó a dignidade Archiepiícopal , que (q

tinio ao novo Patriarcado , e Metropoli de Lisboa
creóbo na antiga Capella Real, mas ficarão fupprt-

midas, c extinóbas para fempre todas as fuás Digni-
dades, Canonicatos , meyas Prebendas , c Quarta-
narias , removendo ElRey por virtude do meírao
Motu próprio a cada hum dos Cónegos

,
que aólual-

mente exiftiaô , de feus Canonicatos, e Prebendas}
compenfando-lhes porém todo o prejuízo, que lhes

r« ukava , em outras honras, e equivalentes do feu
Real thefouroj como foraõ aos Dignidades, e Có-
negos o habito de Chrifto, e a cada hum dos meyos
Cónegos o de Santiago j e aos Quartanarios o de
Aviz , com tenqas proporcionadas à fua grandeza ^
expedindo hum Decreto ao Confelho da Fazenda
cm II de Novembro de 1741 ,

para todos ferem pa-
gos por mezadas pelo Thefoureiro da cafa da Moe-
da, c na fua falta pela Thefouraria da Alfandega do
Tabaco. Os quaes Cónegos em Sabbado 17 de No-
vembro de 1741, foy o ultimo dia, que rezarão em
Coro, expirando entaõ o feu titulo, habito 3 e re-

tom.ULParc.V. Uu íi-
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fidencia totalmente. Exporemos cm breve mappa
os ultimes Cónegos, que cxiíiiaÕ na Sc velha, com o

rendimento de fcus Benefícios , c compenfa(;aõ que

fc lhes deu por virtude do tal Decreto.

Dignidades.

Renda
Compenfa

Accrefcim o

Eftevaõ de Barros Pereira.

i:6f8Uj47
1 :7poUooo
i3iU6f}

António Miguel Aires.

i;4ioUooo
PPU737

Joaõ Sincl de Cordes.

i:i64U8<54
iiipoUooo
I2fUl}(S

António Jofeph Reifon.

dpfUjfo
7P0U000
ip4U5fO

Jofeph Antunes da Coíla.

i:3ioUi jo

1 :4ooUooo
8PU870

Cónegos.

António de Caftro Alvelos.

i:2ifU83o
i;ipoUooo

74U170
vAntonio Alvares Cotrim.

i:z33U8io
i;3ioUooo

76U1PO
Tho-



Renda
Compenfa

Accrefcmo
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Thomé EftofF Ferreira.

i:i7fU(5(55

i;z6oUooo

84UJ37
João Chryfoftomo da Silva.

i:i68Uioo
I :ifoUooo

81U800
Joaõ Guilherme Nobel.

i;i83U(5fo
i:z7oUooo

86U3fo
Joaõ Pimenta e Antas.

i;2ozU7ff
i.-iSoUooo

77Ui4f
. í.

Francifco Carneiro de Figueiroa.

i:z33Up4f
i:3ioUooo

76Uoff
Silveftre de Souía Soares.

\

i:i(5fUi40 :;

i:3foUooo '

8417850
Manoel Gomes de Faria,

i;34oUooo
7iUf5o i^

Filippc Neri Xavier. !

i:ir9U7f8
i:24oUooo

80U24Í
Manoel de Aguiar.

i:20fU8i8
i;28oUooo

74U182,

/^

w Uu ii Mai
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António Alvares.

Renda 280U47Z
Compenfa zpcUooo
Accrefcimo 9^^z'^

Jofcph Gonçalves Vilella^

28oUof4
2poUooo
pUp45

Jofeph de Lima Ribeiro.-

28oUof4
zpoUooo
pUp46

Martinho de Figueiredo*

28oUof4
ipoUooo
pUp45

António Barreto..

27pU8fo
zpoUooo
loUifo

André. Machado.
279U8fo
ipoUooo
loUifo

Manoel de Moraes CabraL
27pU8fo
2poUooo
loUifo

24} Supprimidas as Dignidades, Canonicatos,
€ Quartanarias da Igreja de Santa Maria, e extin^

do o feu antigo Cabido , fe erigio no meiímo Tem-
plo huma nova Bafilica por virtude das Bulias Ea
qua prov^identia de Benedióto XIV., paíTada em 14
de Julho de 1741 , c da Salvatoris nojiri do mefmo
Pontífice, ficando os Cónegos novamente ereótos,
c os mais Miniftros fubordinados ao Patriarca , c o
4ireito do Padroado competindo ao Rey. Teve

prini
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principio efta Baíílica Patriarcal de Santa Maria em
18 de Novembro de 1741, e coníla dos fcguiiucs

Miniftros.

Hum Prefidente com hábitos Prelaticios , cujo
lugar naõ tem collaçaõ, e fe intitula officio, o qual

foy concedido por Benedi6to XIV, em Bulia de

Motu próprio
,
paflada em Roma aos 17 de Ag)ílo

de I7f4, e aceita em Lisboa por Monfenhor Ber-

nardes em 8 de Outubro do dito anno , c por cllc

fentenciada em ir do dito mez. Tem de rendimen-
to annual o de huma Conefia

, que o Papa Benedi-
clo XIV. fupprimio , e lhe appiicou.

Vinte e fete Cónegos
, que tem de rendimento

cada hum oitocentos mil reis.

Vinte Beneficiados , com quatrocentos mil reis.

Dezoito Clérigos Beneficiados, com duzentos mil
reis.

Dez Padres Bacharéis , com cem mil reis.

Seis Padres Capellães providos em féis Capellas

,

<\Mt inftituío na mefma Igreja o Arccbifpo D. Mi-
guel de Caílro , com obrigação de Coro , e canto

de orga5, e de vinte e féis MiíTis fomente por mez
cada Capella5. Tem cada hum delles cento c qua-
renta c oito mil quatrocentos e quarenta reis.

Dous Padres Capellães providos em duas Capei-
las, que inílituio o Cónego Doutoral Joaõ de Aze-
vedo com as mefmas obrigações. Tem cada hum
cento cincocnta e oito mil fetcccntos e cincocnta

reis.

Quatro Padres Capellães com cento e vinte três

mil reis
,
providos cm quatro Capellas ,

que infti-

•tuío António Gonqalves Prego com obrigação de

Coro.
Seis Moços de Coro do numero , a que vulgar-

•mentc chamaô Meninos do Coro, dos quaes o mais

^cigo tem trinta mil reis, e os outros vinte c féis

fpil reis cada hum.
Oito MoíjQs, ou Meninos do Coro extranume-

ra-
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raríos, cada hum com dezoito mil reis.

Dous Meílres de Ceremonias , hum a quç cha-

niaõ o primeiro , tem vinte mil reis j o outro íeis

mil reis.

Seis Contraltos: dous com cento e vinte mil reis

cada hum : dous com oitenta mil reis : hum com
oitenta e dous mil reis, e outro com cincocnta mil
reis.

Três Tenores : dous com cento e vinte mil reis 5

e hum com cem mil reis.

Três Contrabaixos com cem mil reis cada hum.
Dous Organiítas : hum com oitenta mil reis, e

dous moyos de trigo : outro com fefíenta mil reis

,

e hum moyo de trigo.

, Hum Meftre da Muííca com cem mil reis , e dous
inoyos de trigo.

Hum Meltrc daclafle daSolfa com cincoenta mil
reis.

Três Curfores , ou Cuílodios do Coro , que naõ
tem ordenado eílabelecido.

244 Coníla mais dehuma Camera para o gover-
no interior, e económico da dita Igreja, fua fabri-

ca, eSacriftia, em cuja adminiílraqaó fe occupaô.
Três Gamerarios, que he o Preíidente hum , e

dous Cónegos providos todos os annos pelo Prela-

do , a quem toca privativamente o governo todo,
e tem cada hum oitenta mil reis.

Hum Secretario
,
que he hum Beneficiado pro-

vido todos os annos pelo mefmo Prelado, e tem M"
'ícnta mil reis.

Hum Porteiro
, que he hum dos Curfores com

vinte mil reis,

Dous Letrados com fetenta mil reis cada hum.
Hum Procurador, que cobra os foros, com qua-

trocentos mil reis, cujo ofíicio provê o Prelado.

Três Procuradores para as caufas , e mais depen-
dências , dos quaes hum tem fcííenta mil reis, e os

"dous trinta cada hum.
Hum
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jiv Hum Efcrivaõ dos Emprazamentos com duien-

>fOS mil reis, cujo officio dá o Prelado.

^í^- Hum Vedor da Sacriftia, que hc hum Cónego,
e tem livre do Coro o tempo

,
que precifar para o

ferviqo da Igreja.

Hum Thefourciro da Fazenda, que hc hum Be-

neficiado com o tempo livre do Coro, que for pre-

cifo.

« Hum Fabriqueiro, que he hum Cónego, coma
mcfma liberdade , e todos trc^ providos pelo Pre-

lado.
li Hum Thefoureiro , que mora dentro da mefma
Igreja, e tem cento e vinte mil reis.

Hum Altareiro com cento e dez mil reis.

Deus Moqos da limpeza da Igreja, que tem cada

^^um por dia humtoftaõ, quinze alqueires de trigo,

*e oito mil reis para veftiaria cada anno.

Hum Sineiro com cincoenia mil reis, e os íinacs

livres.

Hum Armador com feíTenta mil reis.

Hum Medre de Latim com quarenta mil reis.

24f Confiderada eíla Igreja como Paroquia ,

fempre foy adminiftrada por hum Cura , até que o

Eminentíííimo Prelado D. Thomaz de Almeida o

coUou com o titulo de Reitor. Rende quatrocentos

mil reis. Conda mais de hum Cura com a côngrua

ad libitum do Reitor: de hum Priode, que he hvaai

dos Bacharéis, o qual tem trinta enove dias livres,

c trinta mil reis de ordenado : ide hum Etcrivaó do

Priodado
,

que também hc hum dos Bacharéis, c

tem nove dias livres, e hum capaó : de hum Conta-

dor do Priorado ,
que também he hum dos Bacha-

réis com os mefmos nove dias livres.

Z4(5 Exidiaõ neda Freguczia as Irmandades fe-

guintcs. A Irmandade do Santiflimo Sacramento,
que aprefentava nove Capellas de vários inílituido-

res, e de varias côngruas. A Irmandaile das Almas
com fece Capellúcs de cincoenta mil reis cada hum.

A
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mandade da Senhora da Piedade
,
que he dos

Calafates com feu Capellaó fó para os Sabbados,
Domingos, edias Santos com vinte mil reis de côn-

grua. A irmandade de Santo Aleixo com feu Ca-
pellaó de Domingos , e dias Santos , com cento e

cincoenta reis de efmoja por cada MiíTa. A Irman-
dade do Senhor Jefus da Boa Sentença com duas Ca-
pellas de cincoenta mil reis cada huma. A Irmanda-
de de Jefus Maria Jofeph , que he dos Correyos com
feu Capcllaõ de Domingos, e dias Santos, que tem
de efmola por cada Miíla cento e cincoenta reis.

247 Havia mais nefta Igreja a Confraria de San-

ta Anna, que lhe fazia Novena , e fefta no feu dia,

e tratava do ornato da fua Capella. Outra Contra-
ria da mefma Santa em huma Capella no Cruzeiro
da Igreja, que era dos officiaes da cafa da Moeda,
os quaes lhe faziaõ feíla no feu dia. A Confraria de
Foreiros de Santo Amaro. A Confraria de Foreiros

da Senhora a Grande. A Confraria de Santo Antó-
nio, que he dos Meninos do Coro , os quaes con-
correra para o gafto dos dias da fua Trezena , e os

Cónegos para os gaítos da fefta do dia , c da fua

Tiasladacaó.

248 As Capellas aqui eftabelecidas faõ as fe-

guintes.

Huma de MiíTa quotidiana, que inftituío oArce-
bifpo D. Affonfo Furtado de Mendoca, com obri-

gação de confeíTar, a qual adminiítra a Camera , c
provê o Prelado: tem de côngrua fetenta mil reis.

Duas de MiíTa quotidiana , inftituidas ptlo Quar-
tanario Manoel da Silva, que adminiílra a Camera,
com quarenta mil reis cada huma.
Huma de MiíTa quotidiana , cuja adminiílraqaS

eítá incorporada na Fabrica , e. provê o Prelado:
rende cincoenta mil reis.

Huma de MiíTa quotidiana
,
que iníiituío o Arce-

bifpo D, Jorge de Almeida, de quarenta c féis mil
reis, que adminiftra a Camera, e provê o Prelado.

Tom.lIl.Part.V, Xx Hu^
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Huma com obrigação de duzentas e cincoenta

MiíTas, que inrticuío Maria Machada, e rende trin-

ta mil reis, a qual também a Camera a adminillra.

Huma com obrigaqaô de cento c feílenta e fcis

MiíTas , inílituída pelo Cónego Pantalcaó Rodri-

gues Pacheco, que adminiftra a Camera, e a dá o

Prelado, rende vinte mil reis.

249 Além das íobreditas Capcllas, tem a Came-
ra a adminiítraqaô de outras antiquiflTimas, as quaes

por falta de renda fc achao reduzidas por Breves A-
poftSlicos ao numero de duas mil e oitenta e oito

Miflas
, que todos os annos fe mandaõ dizer. Ha

mais eííabelecidas neíla Igreja as Capellas fcguintcs.

Duas Capellas de S. Scbaítiaõ pertencentes à Ca-
deira de Mafra fupprimida , as quaes prove o Prela-

do, e rende cada huma cincoenta mil reis.

Huma de S. Bartholomeu , que rende cincoenta

mil reis. Efta Capella tinha quatro Merciciros,com
quatro mil e oitocentos reis cada hum.
Huma de S. Pedro, com obrigaqaó de feflcnta e

duas MiíTas , as quaes cumprem os Bacharéis , a

quem anda annexa pelo rendimento de hum moyo
de trigo , vinte alqueires de cevada , c três mil reis

para a cera do Altar. Efta Capella foy antigamente
chamada do Santo Lenho, na qual eliaõ enterrados

Ruy Figueira, e fcu pay Joaõ Gomes de la Higuc-.
ra, c fe deu depois ao Bifpo de Bona D. Pedro Fer-
nandes, que lhe fez picar as cinco folhas de figuei-

ra, que tinhaõ as ditas fepulturas.

Huma de S. Lourenqo com obrigação de três Mif-

fas fomente em cada femana , c rende quarenta c

quatro mil reis.

Duas de NoíTa Senhora da Conceiqaô de MiíTa

quotidiana, que adminiftra a cafa dejeronymo Lei-
te de V^afconccllos Pereira Malheiro , e rende ca-

da huma quarenta e dous mil reis. Pertence a eftas

Capellas huma mcrciaria, que renderá quinze mil

reis.

Hr-
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Huma de S. Manqos de duzentas Miílas , e as

quartas feiras doannoj he adminiítrada pelo itieírao.

Havia a Capella chamada a MiíTa de S. Vicente,

que quotidianamente cclebravaô os Bacharéis por
alternativa no Altar, onde cftava o feu corpo, com
o privilegio de fer a própria do Santo em qualquer

dia, ou feftividade do anno fem excepção alguma.
Confiava cita MiíTa de algumas Oraqões ,

que naõ
ha nas outras MiíTas : era de hum fó Padre j porém
cantada a canto chaó pelos Meninos do Coro , to-

cando- fe em todo o tempo do Canon huma roda de

campainhas
, que citava na clauítra por detrás da

Capella do Santo, e íe obfervava indifpenfavelmen-
te. No feu Oitavario era a MiíTa de trcs Padres , can-

tada a canto de orgaõ pelos mcfmos Meninos do
Coro i e tudo íe fazia por ufo antíquiííimo.

2fo Ha mais dezCapellas, que iníliiufo ElRey
D. AíFonfo IV. no anno de ijff , com obrigaqaó
de Miíla quotidiana, e de dizerem os Capeliães cm
o Coro o Officio Divino rezado ao mefmo tempo,
que CS Cónegos o fazem cantado, o que cllcs exe-
cutavaõ na Capella de S. Ildefonfo. O Capellao
mor tem de renda cento efeis mil reis, e hum moyo
de trigo > e cada Capellao cento, e féis mil reis, e

Medico, Cirurgião, c botica, quando eítaó doen-
tes, e tudo adminiítra a Mefa da Confcicncia.

if I Pertencem a eítas Capellas vinte e quatro

Mercierias , doze para tiomens , e doze para mu-
lheres com obrigaqaô de aíTiftirem de manhã, e de
tarde aos mefmos OfEcios Divinos. Tem cada hum
de mezada mil e duzentos reis, e pelo Natal três mil

reis, c outro tanto pelo S. Joaõ: tem mais hum po-
te de azeite de três em três mezes , e quarenta e oi-

to alqueires de trigo. As Mercieiras tem de mezada
cada huma dez toítões, e três mil reis pelo Natal^
c outro tanto pelo S. Joaô, vinte canadas de azeite,

e quarenta e oito alqueires de trigo. Para vivenda,
c recolhimento deites Mercieiros mandou o mefmo

Xx ii Rey
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Rcy D. AíTonfo IV. edificar hum Hofpicio com
divifaó (i) junto do mar, o qual por tradiqõcs acha-

mos que fora no íltio, cm que fe edificai 4Ó as cafas

dos Senhores de Bellas , ate às que foraõ dos Mar-
quezes deGouvea, defronte do campo chamado das

Cebolas na Ribeira. Achava -fe eíte Hofpital dos

doze Mercieiros antes do terremoto em humas ca-

fas defronte da porta do Senado da Camera nas cof-

ias da Igreja de Santo António, as quaes caías foraò

muito i^ntecedentemente Recolhimento de donzellas

ortãs pelos annos de ifP4. (1) E as doze Mercici-

ras aflilliaó em humas cafas na rua dos Cónegos de-

fronte da porta travcíTa da Bafilica de Santa Maria
da parte do Norte.

2f 1 Naõ foy pequeno o damno , que occafio-

nou a eíle antiquiílimo Templo o hórrido incidente

do grande terremoto j pois com o feu impulfo ex-
traordinário cahio a cúpula , e fabrica exterior do
Zimbório febre a nave do meyo da Igreja, c rom-
pendo-lhe a fua fortilTima abobeda, veyo defcanqar

no plano da meíma nave. Ao mefmo tempo cahio

a torre da parte do mar, em que eílava o Relógio,
a qual com alguns finos fe fez cm pedaqos. Dentro
da Igreja cahio a Imagem de Nofla Senhora., que
cftava no Altar mór, c fe lhe feparoii a cabcqa do
corpo, a qual fe foy achar depois nos fuburbios def-

ta Corte em cafa de huma mulher. O mefmo cllra-

go experimentou a Imagem do Crucifixo
,
que ef-

' tava no Coro decima, e o magnifico orgaõ no cor-

po da Igreja.

2f j O incêndio furiofamente fucccílivo ainda

lhe caufou mayores prcjuizos j fendo irreparável o
desfazer naõ fó o cofre, em que eílava rcclufo o

corpo do gloriofo Martyr S. Vicente , mas o mef-
mo Corpo, de que fe acharão depois no feu Altar

r^ pf:

f 1] Confta da Provifaô do anuo de 141P noliv. dos Tcftani entoe

foi. fS. vcTÍ, daMcfa daConlciencia. [ij Oliveira Gundez. de Lisboa
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niaiaõ-íc também todas as imagens fagradas , rcta-

bolos, e ornamentos da mefma Igreja. Somente as

chammas
,

que acommeteraõ o Altar da Senhora

chamada a Grande, refrearão a fua voracidade para

com a veneranda Imagem, e todo o leu ornato cor-

poral, e íitial do feu nicho. Oibgo fez mais ruina

em humas partes da Igreja, que em outras > e aíTim

ncUa fe vé cftalado mais o teóto da nave da banda
da terra, que da parte do mar j o mefmo fe obfer^

va cm outras Capellas interiores do clauílro, expe-
rimentando total ruina, e irreparável o feu antiquif^.

íimo cartório, que todo fe reduz io a cinzas, haven?
do bem pouco tempo, que o havia poílo em huma
expedita arrumação a diligencia do Engenheiro mór
Manoel da Maya. Naõ chegou eíle ílagello à Sa-

criltia 5 e por ifib efcaparaó os ornamentos , e al-

fayas deíla Baíilica aili guardadas.

2f4 Entre as ruinas perecerão algumas peíToas^

efjpecialmente no adro com o precipicio da torre r
taes foraó o Beneficiado Francifco de Sales de Frei^

tas , e mais outro
,
que lhe ignoramos o nome , al-

guns Meninos do Coro , e o Cuftodio delle Antó-
nio Francifco. O Cónego Ludovici padeceo a infe-

licidade de lhe cairem algumas pedras da mefma tor-

re, porém naó morreo logo, mas dahi a poucas ho-
ras. Ao Beneficiado Lucas dos Santos lhe fucccdeo

p mefmo. Difperfos, e afflióbos os Miniílros defta

^ê^^j^ ) "^^ achavaõ lugar opportuno para exerce-
rem os aótos do Coro, c mais Òfficios Divinos. Nef-
ta urgência fe foraõ recolher em huma Ermida ao

Cardai da^Graqa, onde rezarão hum fódiaj logo fe

paííavaõ para huma próxima barraca , em que reza-

rão fcte áhs: mas por fer pobre , e indecente, lhe

aíTmou o Eminentillimo Cardeal Patriarca a Igreja

do Senhor Jcfus da Boa Morte, onde fe armou qua-
dratura em zi de Dezembro de ijff , em cujo dia

repetindo a terra hum grande tremor , embaraçou
COíar
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com o fufto naô fe executar a ordem do PrcfWte'; o
qual refolveo fe eítabcleceíTcm na barraca da Frc-
guezia de S. Jofeph, o que fizcraõ defde 14 do dito

nicz de Dvizcmbro até 16 de Julho de ijfj^ em cu-
jo dia paíTaraó para a Igreja do Menino Deos , e

dalli fe transferirão para a de S. Roque , onde prc-

fentemente rcíidem.

iff Os Capellães dasCapcllas deElRcy D. Af-
fbnfo IV., que exiíliaõ neíla Baíilica, e tinhaó hi-

do por ordem do EminentiíTimo Prelado em Feve-
reiro de i7f(5 para a Ermida de S. Vicente Ferrer,

lituada às()larias, fe achaó prefentemente reftitui-

dos a huma Capella junto da fua antiga, que efca-

pou do eílrago nefta mefma Bafilica.

zfó No deftrióto dclk Paroquia exiftcm os fe-

guintes Templos.

Igrejas , e Ermidas,

Santo António, Ordenou ElRcy D. Joaõ lí. no
•fcu teitamento, que fe fizeíTe huma Igreja a Santo

António no mefmo lugar, e fitio , onde nafceo em
Lisboa, para o que lhe deixou mil juílos de ouro,
que importava em feifcentos mil reis, dizendo, quj
queria foíTe a fabrica igual no goíto , e na riqueza.

Cumprio efti claufula primorofamente EiRey D.
Manoel, e aíTim fe deve a erecção dcfte cdificio ;i

piedade deftes dons Monarcas: ao que attcndcndo o

cngcnhvi do Arquiteóto, fabricou o rotulo, que fer-

via de grinalda ao arco da porta principal com le-

tras de pedra formadas de troncos de arvores, e vá-

rios bichos efculpidos , que vinhaõ a dizer : ^oan-
ncs IL Emmanuel I, Reges boc opus conjiruxerunt. (i)

Tudo fe verifica de huns Padrões, ou Diíticos la-

tinos efculpidos em pedra na Capella mor da parte

da

[i] Soufa Hiftor.G:nca!og. tom 5. p. 1 58. Góes Chron dcElRey
D. Mmojl part. 4. cap. 8/. Cardofo no Agiol. Lufic tom, 3 p. Tff.
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da Epiílola , e do Evangelho, e com mais clareza

íe comprova de hum letreiro, que eílava em huma
pedra dourada por baixo da tribuna da Camera , o

qual tranfcreve António Coelho Gafco no livro m.
f. das Antiguidades de Lisboa cap. 3f .

, o qual he o
feguinte ;

O muito alto , e muito poderofo Rey D. 'JoaÕ o IL
dejle nome , mandou em [eu tefiamento paffar efta

Capella do bemaventurado Santo António da Sé ,

donde eftava, E que nejie lugar
^
^^e foy a própria

cafa , donde nafceo , à fua honra fe edificajje ,
por

fer tanta razaõ
,
que aonde a Nojfo Senhor aprou^

ve
5
que taõ bemaventurado Santo nafceffe , efpiri*

to de tanta fantidade ^ e digno de tanta veneração ^

ajji como natural defta Cidade intercejfor delia , e

dos Rey5 defie Reino fojfe venerado. E por ficar

encommendado o cumprimento do tefiamento ao mui"

to alto ^ e muito poderofo Rey D, Manoel o primei^

ro defie no?ne , a mandou fazer para louvor de

Deos ^ e memoria das graças^ que efie Reino fempre
lhe deve

, pola mercê que fez no defejado nafcimen-

to do muito alto , e muito excellente Príncipe £), Se»

baftiaò a 2.0 de janeiro de iff4, que he o dia em
que fe celebra a fefia do bemaventurado S, Sebaf'
tiaõ j ordenou que Francifco Corrêa

, que entad era

Vereador , e fervia de Provedor defta Capella do

bemaventurado Santo António , antes de entrar à
Mijfa do dia , o Sacerdote que a houver de dizer

levama(fe em canto folemne o Hymno Te Deum
laudamus

,
para que todos que ouvirem , venhaõ a

faber a razaõ defia nova extraordinária folemnida-

de y e fabida taõ obrigatória caufa , como foy para
fempre para efles Reinos a memoria de tad grande

beneficio y e por elle graças a Deos peçaÕ por inter-

ceffor o gloriofo Santo António a vida , e faude do

Principe Nojo Senhor , com muitos , e muitos per-

pétuos annos de ElRey ^ & 4a Rainha NoJfgs.Senho-
res para feus fervijfoiy .^ãm lí»- £fe



I^fi Míjp^^âc Tartufa!:

Eíl:i infcripçAÕ me p^rfuade ícr npocrifo o que di-

zem Te lê no Officio , e Hiitoria da conquifta de
Tángere cfcrita por hum certo Álvaro , cujo apel^

lido Ic ignora , no qual fe affirma
,

que Elkey D.'

AfFonio V. mandara collocar no Templo de Sunto
António deita Cidade humas portas de bronze, que
fizera conduzir de Tangere : donde fe infere que já
no tempo de ElRey D. Affonfo V. cíVava feito o
Templo do Santo j o que he contra o que dizem os

noíTos Hiíloriadorcs , c coníta do mencionado le-

treiro. Refere iíto a Bibliotheca do Abbade Baf^
bofa no tom. 4. pag. 10, accrefcentando mais para

confirmar o pouco credito que fe deve dar a cila

noticia, dizer: que o dito livro fe confervava na li-

vraria do Senhor Infante D. Pedro , o que tal nàõ
ha, nem antes, nem depois do tcrrremoto j porque
aflim o examiney com cxacqaõ.

zfj Eílabelcceo-fe nclta Igreja huma Collegia-

da
,
que coníta de hum Capcllaõ mór , que tem de

ordenado trinta mil reis para cafas j fcílcnta mil reis

para huma mula 5 vinte mil e feifccntos reis para

barrete, e fobrepeliz -, e fcíTenta mil reis pela Ca-
pella dos Irmãos Cidadãos vivos, c defuntos > c por

Superintendente do Coro trinta mil reis, que tudo

faz a fomma de trezentos e dez mil reis. He elle fó

obrigado a ir ao Coro nos dias ClafTicos> e em quan-

to Cipellaõ mór, he provido pelo Senado ; quanto

ao mais he provido pela Mefa. Confia o Coro além

do Superintendente, de dezanove Capellãcs Canto-

res, dos quaes fcis tem cento e vinte mil reis, que

inftituio a piedade de ElRey D. Joa6 V. j trcs tem
noventa mil reis ; e dez tem oitenta mil reis. O Prc-

fidcntc do Coro
,
que he hum dos taes Capellãcs,

tem mais vinte mil reis , e o mcfmo tem o Regen-
te do mcímo Coro. O primeiro Priofte, e Efcrivaõ

do Coro tem cincocnta mil reis 5 e ofegando Priol-

tc dous mil e quinhentos reis. Ha mais quatro Me-
ninos da Capclla numerários , que tem cada hum

cin-
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ncoenta e cinco mil reis > e trcs fupranumerarios

com vinte mil reis. Tem eíla cafa , e Igreja, mais

de vinte mil cruzados de renda
,
que a Méfa admi-

nillra com muito zelo.

2f8 Com o repentino aífalto do terremoto , c

incêndio ficou efte grandiofo Templo arruinado, e

mais que tudo confumido, c desfigurado t) formofo
embutido das fuás pedras , de que o corpo todo , e

ledo da Igreja era formado primorofamente. Porém
obíervou-fe como prodígio, que a voracidade das

chammas, abrazando os retabolos, c tudo que eíla-

va miítico à tribuna do Santo, naõ oíFenderaÕ afua
veneranda Imagem , nem oufaraõ entrar dentro ,

trocando o furor em rcfpcito , fegundo conjeócura

a piedade, e devocaõ. Fez-fc na Igreja hum fuííi-

ciente commodo para o exercício do Coro , e mais

Officios Divinos, cm quanto fe cuida na reedificja-

qaó fundamental.

Noffa Senhora da Caridade. Foy edificada eíla Er-
mida pelos Irmãos da Caridade no anno de 1747,
junto à Bafilica de Santa Maria da parte do mar.
Padeceo baílante ruina.

Noffa Senhora da ConfolaçaÕ. Ficava eíla Ermida,
ou Capella por cima da porta da Cidade chamada a

porta do Ferro , ou arco da Confolaqaõ , e nella

mandava a Irmandade da Mifericordia dizer huma
Miíla quando havia padecente, para que efte ado-
raíTe ao Senhor no tempo, que por alli pafiava para

o fupplicio. Acha-fe prefentemente deftruida com
o terremoto , c incêndio : e depois fe mandou de-

molir o arco , c fc extinguio totalmente a fua cxif-

tencia. Junto da efcada , que fubia para a tal Ca-
pella , eftava hum mármore Romano a modo de

hum marco pequeno com feu frizo, ehuma infcrip-

qaõ
, que dizia

:

Tom.III.Part.V. Yy ^h
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uEjcNlapío

Sacrunt

Cultor, Larum
Malia , et Malio-

li M. CoJJnuo

Macrinus donavit,

O qual vem a dizer; EJle Templo he confagrado a Ef-
culapio Augufto , Marco CoJJituo Macrino o deu graciO'

famente a Malta ^ e Maliole amadores dos Deuzes Lares.

JLembra-fe defte mármore António Coelho Galco
nas Antiguidades de Lisboa cap. fo.
'i^ySenhor Jefus dos De/amparados , e Nojfa Senhora do

Rbfario, Principiou a fundarfe de novo cila Ermidi-
nha no anno de ijff em a rua das Canattras, e no
mefmo íjcio ^ onde havia eftado huma cala de Ora-
ção

, que Çc havia abrazado com o fracaíTo de hum
rnccndioj porém com o terremoto, c fogo do anno
de i7f f fe confumio de todo.

NoJfa Senhora da Mifericordia, Fundou eíle fump-
tuofo Templo EIRey D. Manoel, e fe concluio go-
vernando ElRey D. Joaó III. no anno de if 34. Éf-

tabeleceo-fe aqui huma nobiliflima Irmandade, que
lia opinião ainda dos Eftrangciros he de fummo ref-

pcitOé (i) Inltituio-a no clauílro da antiga Cathe-
dral O Venerável Fr. Miguel de Contreras , Reli-
giofo Triniiario natural de Segóvia , com approva-
€30 da Rainha Dona Leonor mulher de ElRcy D.
Joaó II. no anno de 149S. Compondo-lhe o mefmo
Venerável Padre hum Compromiífo fundado em
ranto zelo do próximo , que parece foy infpirado

por Deos. Foy-íc cxtendendo a Irmandade por to-

do

[1] Gil Gonçalv. de Ávila nasGrandei. de Madrii lib. 4. apud Ma-
ccd. nas Flor. deEfpaiu cap. 9. cxccl. 9. n. a. Mcrvciu Mcmoires inf-

trudtifs. pour un Voyagcur tom. 1. p. 14+. D.Franc.dcHcrren Ma Vi-

da doB. ObregoD p. if i. Cardol. AgioJ. Lufit. toro. 1 . p. 184. Santuar.

IVSarhn.tom, i.p.64.
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do o Reino, até que concluída efta Igreja da Mife-
ricordia, íe transfcrio para ella em if de Marqo de

de if34 com huma prociílaõ folemniíTima : e para

fe coníervar a memoria do Fundador , le fez hum
aflento no anno de if7f , em que a Mefa mandou
fe pintaíTe fempre nas bandeiras da Cafa a copia, e

retrato do fobredito Rcligiofo no'meímo habito da

fua Ordem com eítas letras F. M. 1. ,
que querem

dizer Fr. Miguel IníHtuidor.

Zfp Começou cila Irmandade por cem Irmãos
cincoenta nobres , e cincoenta mecânicos : depois

fe alargou o indulto a feifcentos. Compoem-fe de
hum Provedor

, que fempre he Cavalheiro , dos

quaes expende hum Catalogo D. António Caetano
de Soufa no tom. 4. do Jgiolog. pag, z6. defde D. Pe-
dro de Moura, que foy o primeiro até D. Pedro de

Almeida Marquez de Alorna : tem mais hum Ef-

.

crivaõ, hum Recebedor das efraolas, dous Mordo-
mos dos prczos, féis Viíitadores, e outros mais Ir-

mãos competentes para o feu governo 5 mas todos

eleitos por votos em dia da vifitaqaõ de Nofla Se-
nhora a 2 de Julho.

160 He o inílituto deíla Irmandade acodir às

neceíTidades do próximo, cafar órfãs, curar enfer-

mos, fuftentar, e vifitar viuvas pobres, paíTar car-

tas de guia , ou de recomendação para commodo
dos peregrinos , enterrar os defuntos , defender as

caufas dos prezos, fuítentallos , e livrallos dos car*

ceres , acompanhar os juílicados até o patibulo , e
finalmente concorrer para todo oexercicio, que for

obra de caridade , e miltricordia 5 difpendendo em
todos eíles ados grande fomma de dinheiro , para

que também concorre muito a piedade dos Catho-
licos, que a tem enriquecido com muitos legadoS",

paflando a renda deita fanta Cafa de cem mil cruza-
dos cada anno.

2.61 Tem ella cinco aétos públicos, em que de-

vetíi aífiílk c^dvS os Irmãos fem falta. 1. No dia ásL

Yv ii Vi-



Viíi cacau de NoíTa Senhora à eleição annual , e 4
feita. II. Em dia de S. Lourcnqo para a clciçaó dos
féis Viíícadores. ill. Em dia de todos os Santos de

tarde para a trasladação dos cíTos dos padecentes que
morrerão enforcados. IV. Em dia de S. Martinho
Bilpo para o Otíicio folemne dos Irmãos dctuncos.

V, £m a noite de Q^uinra feira Tanta para a procif-

/aQ.com que viíicaõ as Igrejas. Antigamente fe fa*

zia eíla prociííaô com muita folemnidade , c pcnv»

tcncia. Referiremos o que achámos acerca diíto em
5jbunia fidedigna RelacaG daquelle tempo.

„ Partem da Igreja os Irmãos em anoitecendo,

5, e vaõ pela rua nova ter a S. Francifco , e dalli

5, paíTaõ à Trindade , e dcfcem ao Carmo , e dalli

„ vaó a S. Domingos, e tornaõ pelo Rocio, e pc-

^, la Praqa da palha, rua das Arcas , Corrcaria aié

y^ a Sé , c da Sé tornaõ à Mifericordia ,
gaftando

9, nifto até a meya noite, e às vezes até a huma ho-

9, ra. Os Irmãos reráô femprc duzentos c cincoen-

5, ta, até trezentos , e todos vaõ veftidos com fuás

5, vcílimentas pretas, c poftos em ordem de procii-

3, faÕ com fuás velas nas mãos.

„ Diante delles vaõ oitocentos, novecentos, até

3, mil homens , e mulheres difciplinando-fe , os

), quaes todos vaó vcílidos de vellimcntas pretas, e

„ afllm homens , como mulheres , fe ferem com as

„ difciplinas, que tiraó muito Tangue j e efta pro-

„ cilfaõ vay repartida em três, ou quatro eítancias,

9, e entre huma, e outra hum retábulo , ou Chrif-

„ to pofto na Cruz , c no meyo vaõ dez , ou doze

3, Irmãos com fuás varas regendo-os, e mctcndo-os

5, cm ordem.

„ Entre eftcs difciplinantes vaó muitos homens

9, com barras de ferro , e Cruzes de páo grandes

,

9, e pedras às coílas : e para claridade da gente le-

9, vaõ cincocnta faroes de fogo, em que fe gaftaõ

9, dous mil novelos de fiado de tomentos engraxa-

91 áoi cm bouas de azeite, c ccbo para darem bom
5j lu-.
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5, lume, os quaes faroes vao pofíos em haftcas mui-
,5 to compridas 5 c altas •, e levaó trinta l^íncernás

5, muito grandes metidas também em haílcas cem
,, velas dentro acczasj eos Irmãos que regem, tra-

,j zcm nas mãos quantidade de velas para tanto que

5, faltar proverem de outras: Icvaô mais trinta ho-

„ mens com bacias nas mãos cheas de vinho cozi-

,, do , e os difciplinantes molhaõ , e jnvaó ncllc as

„ difciplinas, porque lhe apertão as carnes. Da meí-

,, ma maneira vaô dez, ou doze homens com cai-

5, xas de marmelada feita em fatias , as quaes man-
„ daÕ muitas peífoas fidalgas , e devotas , que daó
„ aos penitentes ; e levaõ outras de confeitado , e

„ de cidraõ para os que enfraquecerem foccorre-

,, rem-lhe com hum bocado : e vaô outros tantos

,, homens com quartas de agua, e púcaros nas mãos
„ dando agua aos que tem delia neceíTidade. E tan-

„ to que chcgaõ à cafa da Mifericordia eitaó Fy-
„ íicos que expremem as chagas dos penitentes, e

„ lhas lavaó com vinho para iflb confeicionado , e
os apertão, e veílem , c fe vaó curados para fuás

caf(is.

Recolhimento.

16z Aos lados da Igreja fe fundara5 dous magní-
ficos Recolhimentos de donzellas órfãs , que ainda
que feparados, tinhaÕ communicaqaõ hum com ou-
tro, e com tribunas para a Igreja. A Mefa da Mi-
fericordia o adminiílra , e provê eincoenta e oito

lugares para órfãs , dos quaes quarenta foraô inlti-

tuidos por Manoel Rodrigues da Goíla , Fidalgo,
e Commcndador da Ordem de Chrifto , que falle-

ceo emJunho de 1684, deixando para cada órfã cem
mil reis de dote. Os outros lugares laô da Gafa. Ha-
via finalmente nefta Igreja por detrás do Altar mor
hum Coro, em que rczavaõ feífenta Capellães as

Horas Canónicas.

2.6^ Succedcndo o grande terremoto do primei-

ro
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ro de Novembro, cahio do cruzeiro da Igreja hu-

m:i porcaõ da abobcda, e hum campanário, que fi-

cava por cima da porta da banda do terreiro 5 de

cujo precipício , e ruina morrerão algumas peíTbas.

Ficou o Padre Thefoureiro na Sacriítia todo o Sab-

bado até quafi noite , e as orfás até eíTc tempo fe

confcrvavaó no Recolhimento j mas vendo que os

tremores continuavaÕ , fe refolveraõ a fahir , e fo-

raõ para a Horta da Bica do Sapato cm companhia

de hum homem do azul ,
que era o Porteiro , e do

Padre Thefoureiro , que com grande enleyo , fcm

fe lembrar demais nada, deixando as portas da Igre-

ja, e da Sacri ília abertas, expoz à mayor ruina to-

da a fua fabrica , aíTim de ornamentos ,
que havia

muitos, e excellentcs, por fe acharem de próximo
reformados} como de prata, de que apenns por di-

ligencia dos Officiacs da Julíiça fe livrarão algumas

alampadasj podendo livrarfe tudo com muito foce-

go de ladrões, e do incêndio 5 porque elte naõ en-

trou na igreja da Mifericordia , fcnaõ pelas nove
horas da manhã no Domingo feguÍ4ue.

164 Abrazoufe finalmente o Recolhimento, e

demolio-fc com o incêndio a Igreja, ficando toda-

via ifenta a Capella do SantiíTimo , onde efteve ao

defamparo cinco, ou féis dias, cm que durou o fo-

go, lambem ficou illefo o retabolo da Capella ôo
Santo Chrilto dos padecentes ,

que já a cílc tempo
haviaõ livrado a venerável imagem

,
poílo que até

agora ainda fenaõ reílituio, nem a inftancias de cefi-

furas , que para eílc fim , e de outras mais cnufas

Ic itm publicado. Ficou da mefma forte reduzida a

cinzas a caía do Dcfpacho, Secretaria, e C^lartorio,

fem que ficaíTe coufa alguma. Abrazou fe a fagrada

Rcliquia do braqo de Santa Anna ,
que eíVava em

hum Oratório na cafa da Mefa , ficando confumi-
da dentro do mefmo Relicário de prata j cujas cin-

zas , e dous olfinhos
,

que moílravaõ fer de dc-

uoá, ic cònkrvaõ ainda ik> mcfmo R-ciicari» ,
que
íc
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fe mandou guardar com toda a decência.

i6y Pafíkdos alguns dias fe ordenou, que os Pa-
dres continuaíTem na Capella do Sacramenio a ex-
ercer os aóbos do Coro , o que fizeraõ em turmas^
e aííim continuarão até o dia de S. Thomé do mef-
ijio anno , em que por medo do tremor de terra ,

que entaõ houve ^ fe pafíaraó para a barraca da Fre-
guezia dcS. Jofeph , onde lo hum dia rezarão j por-
que aprovticando-fe o Eminentiílimo Prelado da
mefma barraca, mandou ir para eJla a Communida-
de da Bafílica de Santa Maria , e os Padres Capcl-
lães da Mifcricordia paíTaraó para a Ermida de Noú
fa Senhora do Bom fucceíTo na calcada do Lavre, e

aqui rezaraã até Setembro do anno de i7f(5. Depois
com racionavel motivo foraõ para a Ermida de S.

Pedro de Vai de Pereiro, onde eíliveraõ alguns dias.

Ultimamente fe transferirão para a Ermida de S-

Vicente Ferrer às Olarias , onde aótuaimente exif-

ícm.
z66 As Órfãs porém naõ fe achando bem acco-

modadas na Bica do Sapato ,
para cujo íitio fe ha-

via ó refugiado , paflaraõ para Belém , e aqui expe-
rimentando mayor defcommodo , fe lhe alugou as

cafas de Diogo Liberato na rua dos Anjos defronte

da traveíTa do Defterro , onde permanecerão até o
S. Joaô de I7f($, em cujo dia fe mudaraÕ para hu-
mas cafas nobres do Dcícmbargador Filippe Ribei-
ro da Silva, contíguas à Ermida de S. Vicente Fer-
rer, das quaes paíTaraõ para a calcada de S. André,
açcommodando-fe nas cafas que deíoccuparnõ os En-
geitados ,

pela paíTagem que eftes fizeraó para o

Collegio de Santo Antaó, pelo Natal do anno de

1762. : c aqui prefentemente fe achaõ mais bem ac*

ílf>mmodadas.
c z6j Neíte meyo tempo fazia também a Mefa
diligencia pela fua accommodaqaô j porque fuppof-

t^naÕ faltavaõ avifos da Secretaria de Eílado
, pa-

ra fe darem à Mifericordia osmateriaes^ que fof-

fcm
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fem precifos , era tal a dcfordem , e confufaõ da-

quellcs primeiros dias , que naó fe podia pôr couia

alguma em execuqaõ-, até que fe refolveo cm fazer

os aélos da Mcfa cm huma barraca de panno , e ta-

boas velhis, que eítava na rua de S. Bento, a qual

era d: António Rodrigues Gil Meltre Carpmtciro,

e Irmaõ da Mifcricordiaj e rcformando-fe ella pelo

tempo adiante com mais largueza, alli adiítio a Me-
ia até o S. Joaô de ijf6 j porque huma accommo-
daça5, que intentou hzer na Cotovia, naõ teve cf-

feiíoj depois fe paíTou para as cafas de Diogo Lí-

ber to, donde tinhaõ fahido as Recolhidas; c ulti-

mamente fe eftabeleceo a Mefa nas cafas
,
que alu-

gou junto da Ermida de S. Vicente Fcrrer às Ola-
rias.

S, Sebajiiaõ, Exiftio primeiramente eíla Ermida
na rua da Padaria , onde foy fundada no anno de

1471 , conforme affirma Chriílovaõ Rodrigues de
Oliveira no feu Summario ; porém com a ultima

reedificacaõ
, que fe lhe fez , tinha a porta para a

parte da Mifericordia, e era adminiílrada pelo Tri-
bunal da Saúde. Com o terremoto , c incêndio fe

dcmolio de forte , que naÕ fc conhece o íitio onde
cxiltia.

168 Numerava eíla Paroquia oitocentos e no-
venta e fcis fogos , e quatro mil e duzentas c cin-

cocnta e cinco peíToas de communhaô. Hoje eítá

reduzida a huma deplorável decadência j vcndo-fe

deferta, e arruinada huma grande parte das fuás ruas,

que eraô as feguintcs.

Ruas,
Albuquerque, Almargem, Arco da Confolaqaó,

c de S. Francifco, Baraõ, Calqadinha da Graqa, e
de QiKbracoltas , Campo das Cebolas, Canaílras,

Cónegos, Cruzes da Sé, Direita de Santo António,
'Detrás de Santo António

, Joaó Fogaça , S. Joaô
da Praqa , S. Jorge, Largo do Aljube, e da Baíi-

lica , c da$ Cru;&c$ da Sc » c do Senhor de fiellas,

Meyo
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Meyo dà Ribeira , Mercearias dos homens , c das

mulheres , Parreirinha , PaíTadico da Ribeira , Pa-

tex3 de Santo António , e da Audiência, Porcas ddr

Ferro, e do Mar,
Becos.

Abreu, Alecrim, Aljube, Amada, Armazéns^
Bogio, Grinalda, Jafmim, Leaõ , Mel, Merceei-

ras, Pérola, Seixo da pace de baixo, e da parte á^
cima. i

Freguezias confinantes. c^

S. Bartholomeu, S. Joaô da Praqa, S, Jorge, S^

Mamede, Sanca Maria Magdalena.
-jf

XXIII.

Santa Maria Magdalena.

169 TVT Aõ obftantc haver padecido cila Igreja

X^ por varias vezes alguns contratempos,
como foraô os incêndios fuccedidos no anno de i j6p,
cm tempo de ElRey D. Fernando, e de ElRey D,
Aíanoei (i) os terrivcis eíFeicos da pefte do anno de

tf60 , e o memorável eftrago do furacão de vento
no anno de 1600 , cujos íucceíTos arruinarão, e con-
fumiraõ a mayor parte dos documentos do feu Car-
tório j todavia confervava-fe ainda nelle hum livro

antiquiilimo , que vimos
, pelo qual confiava , que

na era de noz , que correfpoiide aos annos de Chrif-
to de 1164, falecera D. Fuás , Prior dcfta Igreja, c
lhe deixara as terras , e herdade do Murganhal com
hum encargo de Anniverfario , o qual ainda fe fazia

a I } de Setembro.

270 Continuaó as memorias deíla Paroquia ain*

da pelos annos de 1237, pois fcgundo refere o Chro-
niíta m<jr Fr. Francifco Brandão , (2) por eíTe tem-

Tom.III.Part.V. Zz po
-

^^[1] Duarte Nunes Chronic. doa Reyj de Portug. pag. mhi iCf.
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po reinando D. Sancho lí., conda de huma Efcrí^

tura, que Joaõ Annes, e Ouroona Richardes paga-

vaô às Religiofas de Chellas o foro de humas caias,

que eílavaò liças na Freguezia da Magdalena junto

ao Paqo dos navios de ElRey : ^uas habemus in Pa-
rochia SanHje Marice Magdahnce circa Palatium navi^

giorum Regis.

zji A' vifta dcfta antiguidade tivcraó alguns

para ã
,
que a cauía de pertcnderem os Irmãos do

Saniiílimo defta Paroquia hombrear nos aótos públi-

cos procefllonaes com os da Freguezia de Nofla Se-

nhora dos Martyres , era refpcitando a igual prima*

2ia das fuás origens, e erecções j o que naõ pôde
fer, porque a dos Martyres he fem controveríla mais

antiga. A razaõ fundamental derta igual concurren-

cia procede da tradiqaõ, que ha de lerem os Irmãos
do Santiflímo da Magdalena os primeiros, que nef-

ta Cidade introduzirão as oppas , ou capas verme-
lhas, fem embargo, que naõ falta quem lhes refuta

efta primeira invcnqaó. (i)

272 Sempre foy efta Igreja do Padroado Real,
como confta do Cenfual da Mkra feito pelo Arce-
bifpo D. Fernando de Menezes no anno de 1 5-47 ^

que vimos > e de hum contrato celebrado no anno
de ijfi, fendo Bifpo de Lisboa D. Theobaldo, em
que com authoridade Regia, fendo Prior, ou Rei*
tor o Me 11 re Joaõ Fogaça , fe dividirão os frutos

deftft igreja entre o Prior, e Beneficiados
, que até

aquclle tempo viviaô juntos em humas caías mifti-

cas à Igreja. Prefcniemente he do Padroado das Se-

reniíTimas Rainhas , e era reputado o leu rendimen-
to até o dia do terremoto em feifcentos mil reis.

27} Ha nefta Igreja cinco Benefícios de cem
mil reis cada hum, que aprcfenta, e colla o meímo
Prior. Havia mais de quarenta Capellães obrigados

a dizer Miíla ncíla Igreja todos os dias. Conftava
ella

[1] Fr. Apolliaar. na DemooíU. Hiílor, num. i^i.
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©Ha de onze Altares, O Altar mór era adminíílrado

pela Irmandade do Santiílimo , a qual com toda a

grandeza em as feíias, que celebrava, dava bem a

jgmender o (cu zelo, e obfeqiiio j aprcferttando , e

^dminiftraiKio vinte e huma Capcilas de differentes

ordenados.

274 No Altar da parte do Evangelho , e mais

-próximo àCapella mór, que era de Santa Anna, fe

havia collocado no anno de 171 f a fagrada, c anti»-

quiílima Imagem do Senhor jefus dos Perdões , na

qual o zelo do Padre Pedro de Oliveira inftituio hu-

ma nobre Congregaqaõ , e em todas as primeiras

Sextas feiras dos mezes fe expunha o SantiíTimo no
lado da mefma Imagem com muitas indulgências»

Participava eíta Irmandade de huma efpccial Sacrif^

tia ornada com hum bom numero de Relíquias > en-

tre as quaes fe diilinguia a do Santo Lenho , e hum
oíTo de Santa Catharina, que deu o Bifpo de Ta-
gafte D. Manoel da Silva Francez , feu primeiro

Proteóbor.

Z7f Seguia- fe a Capella de Santa Luzia ,
que em

algum tempo feftejavaõ os Correeiros. No outro

Altar immediato, que era de S. Chriftovaõ , eftava

coUocada a bella Imagem do Menino Jefus com o
titulo de Bom Paftor , e a de S. Tude 5 a cujos íi-

mulacros feftejavaõ devotos particulares folemnifli-

mamente. O Altar
,
que fe íeguia , era dos Santos

Apoftolos, SimaÕ, c Judas, onde também fe vene-

rava huma Imagem da Senhora Santa Anna. O ul-

timo Altar próximo à porta era o de S. Clemente.

276 Da parte da Epiílola era o primeiro o de

NoíTa Senhora das Candeas j o fegundo o de S. Mi-
guel , e Almas com vinte Capelíâes de cincocnta
mil reis cada hum, extváhida toda eíta renda das eí-

molas da bacia j o terceiro de S. Cofme , e S. Da»
miaó, a quem feftejavaõ os profeíTores da Medici-
na. O quarto de S. Eloy , cujo culto corria por

conta dos Ourives da prata. O quinto , e ultimo era

Zx ii d«
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àeS. Sebaftiaô ornais antigo defta igreja, cdqueffi
fcllejava6 os Alfayates da rua do Príncipe.
- 277 Neftc florentiílimo ellado fe achava taõ vc*

ncravcl Paroquia, quando reíiltmdo vitoriofo o fcu

Templo ao incidente do terremoto, naõ pode toda-

via efcapar ao incêndio fucceílivo
,
que tudo redu-

2Ío nelle ao ultimo eítrago, edeftruiçaõ; livrando-

fe unicamente o SantiíTimo Sacramento por diligen-

cia do Pároco Joaó Pinto da Cruz, que fem algum
ornato , mas como fugindo aprefladamente de taõ

violento inimigo , fc foy refugiar abraçado com a

fagrada Pyxide em a Igreja de Santa ApoUonia i

donde veyo depois agregarfe à Freguezia de S. Ju-
lião em huma pobre barraca no Terreiro do Paqo,
donde paíTou para a Freguezia de S. Martinho, em
que ainda exiftc. Perecerão neftc horrivcl fracaflb

cento e trinta e nove peíToas.

278 Achava5-fe ercótas no território defta Pa-
roquia as feguintes

Ermidas,

Nojfa Senhora da AJfumpçaÕ, Era huma pequena
Ermida, que eftava no mcyo da rua dos Ourives da

prata, a qual elles fabricarão àfua cufta no anno de

l6p7, e a tinhaò muito bem ornada. O fogo a con-
fumio de forte , que naô permanece delia , nem fi-

oal onde eftevc.

NoJfa Senhora de Belém, Era hum Hofpital , ou
Albergaria, chamada Hofpital dos Palmeiros funda-

do no anno de i 330 , fegundo fe colligia de hum
letreiro , que eftava por cima da porta. (1) Tam-
bém o incêndio totalmente o confumio.

279 Conftava efta Freguezia antes ào terremoto
de oitocentos fogos, c três mil fcteccntas peíToas de

com-

[1] Vcj*-fc o Summano de Chriftovaô Rodrigues de Oliveira, et
fCorograf. Port. 3. E.4>'5- ç o Saotuar. Marian. tom. 7. p. 144.
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çommunhaÔ : hoje acha-fe com quatro fogos , m
quatrocentas c trinta c quatro peíToas dirpeiias pot
varias barracas % porque as ruas totalmente fc extin-

guirão com a ruina dos edifícios : craõ cilas as íc?

guintes.

Ruas.
^,

Arco do Caranguejo , Arco de D. Tcrefa , Ar*
aiazens. Cães da Pedra , (i) Calcada do Correyo,
Calqada detrás da Igreja , Carneqarias , Celleiros^
Confeitaria, Correaria, Eícada de pedra , Fanca-
jria, D.GileAnnes, Hpfpital dosPalmeiros, Lou-
ceiras, D. Mafalda , Padaria, (2) Pedras negras,
Pelourinho, (j) Porta de ferro , Porta do Terrei-

j;o>

[1] Efte Cães, que ultimamente fe havia ampliado , e reedificado

com toda a fortaleza experimentou huma total fubmeríaõ em o fatai

dia do terremoto i tragando-o o mar com taõ cxquifíto furor, e nelle

a muitas peíTojs, que por muitos dias fe lhe naô pode conhecer fundo
do feu abatimento, [z] Neíla rua, que era habitada de ofiiciaes de
Capateiro, houve no meyo delia da parte direita , indo da Mifericor-^

dia para 5anta Maria , humas cafas chamadas o Paço dos Tabeiliães,

onde como em Tribunal afíiftiaõ Notários públicos, que faiiaõ Ef-
crituras, e outros inftrumentos de compraif > e vendas, &c. Da ori«

gem defte quafi Tribunal naô íe acha memoria j o que labemos he,
que pelo defconrerto dos tempos íe foraô em noíTos dias infenfi\/el-

inente exonerando defta obrigação alguns dos ditos Tabeliiães, e oá
poucos , que ficarão rcfidindo no dito Paço alcançarão de ElRey D,
Joaõ V. a faculdade, que lhe fuppHcaraô de feivircm os Officíoa em
fuás cafas

i por cujo motivo ficando devoluto o tal domicilio , o pedio
ao fobrcdito Monarca Félix Jofeph de Carvalho Moço da Prata, e Ef-
crivaô da Ouvidoria da Alfandega, o qual lho conccdeo por hum A-
vifo, que o Secretario de Eftado Marco António de Azevedo efcrevco

cm 15 de Abril de 1749 ao Defembargador Francifco da Cunha Re-
go, Vereador mais amigo da Camera de Lisboa. [3] Neílc fitio ha-
via antigamente o coílume de alTiftirem vários homens com fuás mc-
fas para efcrever cartas , e petições às peífoas, que tinhaô delias necef-

fidade. Lembra-fe difto Damiaô de Góes na Dcfcripçaõ de Lisboa

,

que publicou na língua Latina em o anno de i^S^ » ^^^^ *^'2. :
£' r«-

gione hujus portorii fórum qtiod vtteris fali ( ifto he, Pelourinho ve-
lho ) vocatur , apparet , h quo femper non pauci homines menjis affiften»

tes reperies
y qtios notaria y vel Horários vocare poffjmus y nullis tamenCi-^

liíAtii minifieriit obligatos. Jtii omms aç hõc viu gentre fibi alimentum



j66 Mappa dePortugaL

ro, Portagem , Príncipe , Rua nova da parte dos
lyivreiros, Rua nova parte dos Mercadores, Rua da
prata, Terreiro do Paqo

,
(i) Travcfla dos Arma-

zéns, Veropezo.
Becos,

Aqougue , Cura , Efpera rapaz , Martim alho.

' ' ^

'' Freguezias confinantes,

,.' NoíTa Senhora da Conceiqaõ, S. Juliaô , S. Ma-
4iiede, -Santa Maria ^ S. Nicolao.
'''•').

XXIV.

Santa Marinha.

2^0" TTV E titfma ínfcripcao ,
que eftá fobre a por-

LJ ta principal deita Igreja da parte do E-
vangclho, coníta ter fido fagrada aos iz de Dezem-
bro de iiii, (z) e efte be o documento mais cer-

to da íua antiguidade. Foy cila do Padroado Real,
4]ue ElRey D.Diniz deu a Pedro Salgado j hoje

acha-

fujfeditant
, quod omniiim acctdentium , mentejqui fuãs txflicuntium

fenfum ajfequãntur , ordinequt in eodim ipfo loco fubito fchtdis , feri-

bant, fttentibiisqne duto prorutione miteru frttio^ tradanty in tãntum
ut littras ^ ejfiftoUsqut umatorUs ^ ehgia ^ orationts ^ tpitafhiã ^ carmi-

na ^ Uudes, parentAlia, petitiones
^ fyngrAfhn^ ó* cttjufcumqut gentris

a/i«, qiu ab tis fofluUrtris , nd ** h*beant diffcfitum fcrittndi fiilum^

^uod ntéUibi in totius EurofU tirbièus fitri vidi. O mcímo afHrma
Chriítovaô Rodrigues de Oliveira , como fe lè no fcu Siimmario im-
prcflb no anno de iff i, fi] Huma das mayores praças, que tinha

Lisboa era cfte efpaçofo terrapleno , cm o qual a viíía do Palácio

Real, e outros illuftrcs edifícios di parte da terra com a variedade das

xmiitas embarcações grandes, e pequenas no mar vifinho, formavaó
huma bella perlpeítiva Desfigurou tudo o terrível incêndio fiirrclTi-

vo ao terremoto , reduz-indo a cinzas qusn o encerrava taô famofoPa-
lacioi c fobre tudo com perda irreparável a prcciofiílima, e vafta B\'

bliotheca Regia chca de innumeraveis corpos de livros rariíTimos , o
códices m. f. O Palácio fc tem demolido para fe projcétar oirtro ar-

tcfaéta , e formar huma nobilillima praça de Cominercio, com va-

rias accominodi^ôcs pira os Tribuoaci. [xj Corograf. Fort. tom. 3.

pag.363.
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flcha-fe na Ordem de Chrifto. O feu Prior he de
: collaqaõ ordinária , e tem alternativa com Roma :

reputa-fe o feu rendimento em fetecentos mil reis ,

por lhe andar annexa a Capella , que aqui inítituio

o íobredito Pedro Salgado, (i) Ha na Igreja cinco
Benefícios com obrigação de Coro , que aprefenca

o Prelado, c rende cada hum oitenta mil reis.

281 As Capellas aqui eftabclecidas faô as fe*

guinces : huma do mencionado Pedro Salgado de
MiíTa quotidiana com quarenta mil reis j eitabele-

ceo mais o mefmo inílituidor três Mercieiras com a

côngrua de doze alqueires de trigo a cada huma ,

quinhentos reis em dinheiro, e caías para morarem.
No anno de i6zi , inftituio aqui outra Capella o
Defembargador Carlos Brandão Pereira de MiíTa
quotidiana com a côngrua de dezafétè mil e quinhen-
tos reis cada anno, a qual fe naõ fatisfaz, e vay pa-
ra os legados naõ eumpridps. Ha mais outra Capel-
la de MiíTa quotidiana córn hUma livre cada fema-
na, inílituida pelo Fyíico mór do Reino Manoel
Pereira da Coíla cora a côngrua de cincoenta mil
reis. Foy muito pequeno o prejuízo , bu quaíi na-
da, que eíla Igreja experimentou no dia do grande
terremoto. Conítava antes dciiê de duzentos fogos
diílribuidos pelas íeguintcs

Ruas j e Becos,

Adro da Igreja , Calqada da Graça , e de Santa
Mónica, Beco do Agulheiro, e das Cabras, lar^u>

da Igreja , c de Santa Mónica , rua Direita j 'e da
Oliveirinha , e do Tijolo , Tèrreirinho , TraveíTa
de Santa Mónica. ;^

. Freguezias confinantes, .i

Santo André, S. Thomé, S. Vicente^ í ^

- ,,íoj •.; XXV.

[i] Brandão naMonarq. Lufiuliv. i/.cap. 19.
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XXV-

í. Martinho.

281 A Fundação defta Paroquia he reputada

±\ entre as antigas da Cidade , porque jà
defde o anno de 1168 , achamos em Eícrituras me-
morias delia, (i) Na mcfma Igreja exiíle hum au-

thcntico documento da fua antiguidade , pois entre

a CapcUa de S. Francifco , c o cunhal do arco do
Coro eftá hum nicho

,
que foy feito para confeíTio-

nario , no qual fe lé cm huma pedra a infcripqaõ

feguinte

:

XIIL K. Fehruarij. IHNFS Rami-

rus Hu, Eccée Priorus PrefeHus

Obijt E, M. CC, XXL
Quer dizer : Decimo tertio Kalendas Fehruarij Hiero»

nymus Ramirus bujus Ecclefiae Priorus Prafeãus ohiit

ara iiii. De cujo monumento fe collige, que nd
anno de Chrifto de 1185, a que correfponde a da-

ta da era de iizi, lograva efta Igreja a preeminên-

cia de Priorado. Também confta, que no primei-

ro de Mayo de iipi , aíTiílira o Prior defta Igreja

ao Synodo, que na Cachedral fizera o Bifpo D.
Sueiro Annes. (1)

28 j Com o tempo fe arruinou o primeiro edifí-

cio , e querendo o Conde de Villa Nova D. Gre-
gório de Caftello Branco correr com odifpendio da

fua reedificaçaõ , lhe lanqou folemncniente a pri-

meira pedra nos fundamentos da nova Igreja a 1

1

de Novembro de 1654, fendo entaõ Prior delia o
Doutor Simaõ Torrczaó Coelho Deputado do San-

to

[ij Vide Cunh» no Catalogo dosBifp. dcL'$b. part. i. cap.7. n.f.

[%] D. Nicol. de S«oca Mar ii ghcon, doi Qoaeg. Rcgr, pan. »t cap. 1 1 •
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b Officio, e Lente da Univerfidade. Da memoria
deíia reedificaqaó coníta, que a primeira pedra fun-

damental fe collocara naquella parte , em que fe le-

vantou o cunhal da igreja, fobre que eftá fabrica-

do o arco do paíTadiqo
, que vay das cafas do Con-

de para a tribuna , c que a dita pedra eílá coberta
com outra , a qual tem gravada a feguinte infcrip-

qaõ.

I H S.

jínno a Chrifto nato MDCXXXlf^. fedente adEc^
cleji^ Romana clavum Urbano FILL P. M, Impe"
rante Philtppo Hifpaniarum 4. £5? 3. hujus nominis

Lufitania Rege ^ Ecdejiam ijiam D. Martino 7«-
ronen, Epifcopo , l^ pauperum patri dicatam , tem^

porum injuriis
, jam ac vetuftate labentem , avitít

pietate ^ £5? regia magnificentia
,
propriis impenjis

iíerum à primis erexit fundamentis , (J in elegan-

tiorem faciem ^ quam quondam bahuerat ^ reftituere

curavit D. D. Gregorius à Cafteíbranco , Comes
VilU Nova , Sorte/lia , £5? Goeji^e domus Dym^
nafta , Regijque corporis Cuftos maximus. XI, q.

Novembr, die eidem Sanãijf, PrafuU facro ,
pri^

mmn iftum lapidem jecit .

284 Saõ as Sereniflimas Rainhas Donatárias deP-

ta Igreja, cujo Padroado fe reputa render quatro-
ntos mil reis, pouco mais, ou menos, porque fe

xtrahem da quarta parte dos dizimos de Barcare-
na, e Alverca. Peio novo Regimento da Cafa da
Supplicaqaó fe manda dar ao Pároco defta Fregue-
2ia trinta mil reis em gratifícaqaõ , e reconhecimen-
to do trabalho, que icm com os prezos das cadeas
do Limoeiro. Ha na Igreja quatro Benefícios, que
aprefcnta o Prior, os quaes faõ quatro Apre (limos,
ou Prettimonios

, que tem os Beneficiados fepara-
dos do monte grande j três dos quaes rende cada
hum oitenta mil reis , e o outro quarenta mil reis,

Tom.llLPart.V. Aaa que
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que os podem comer inteiramente em cnfa , fe niõ
querem refídirj porém rcíidindo, tem além do grol-

fõ do fcu Beneficio noventa alqueires de trigo , e

huma pipa de vinho cada hum , fora o que rende o

pé de Altar pro rata.

iSf As Capellas ^
que ha nefta Igreja, faõ eílas :

huma de MiíTa quotidiana , c com a rbrigacaô de

íc rezar hum No6tarno a 3 de Novembro pela al-

ma de D. Lopo de Caftellobranco , de que he ad-

ininiílrador o Conde de Villa Nova, mas naõ fc fa-

tisfaz, por fer de ténue cfmola. Outra de quarenta

mil reis, e de MiíTa quotidiana pela alma de D. An-
tónio de Caftellobranco, a qual adminiítra o Conde
de Valladares, e fe íatisíaz. Outra de cem MiíTas de

clmola ordinária ditas no Altar da Senhora da Pie-

dade pela alma de Joaó de Loredo. Ha outra deam-
bulatória, que fe reduzio a íeis mezesde MiíTas, iní^

tituida por Marianna Preta de Negreiros, que tem
de côngrua naõ mais que vinte e cinco mil reis, pa-

gos como juro na Thefouraria do Tabaco.
28(5 Padeceo elta Igreja fuás ruinas com o ef-

pantofo terremoto, abrindo-fe , c cahindo aos feus

impulfos algumas porqóes das abobedas, e paredes,

c prccipicando-fc hum dos finos da fua torre , que
fe fez em pedaqos. Arruinaraõ-fe também algumas
caías pertencentes à Mefa Prioral delta Igreja , e

outras mais da própria Freguezia , e com cfpeciali»

dade as cadeas da Cidade, e da Corte , donde os

prezos fahiraô francamente, caCafa daRclacaó cx*-

perimentaraó horrivcl deftroqo. Ncíla ruma falle-

ceraô à porta da Igreja feic peíToas , entre as quaes

ficou inclufo Paulo Farinha Sargento mór Enge-
nheiro, cuja capacidade , e intelligencia nas maté-
rias Mathematicas era digna de ellimaçaó j partici-

pando fua mulher , e huma criada da melma violen-

ta morte, com que alli foraõ acommetidas.

zSj PaíTado hum mez, em que a mayor pertur-

bação dos ânimos fc havia algum tanto fercnado ^

foy
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foy efta Freguesia íituarfe na Ermida de Santa Bar-
bara às Fontainhas , onde eílcve por elpaco de no-
ve mczes na companhia da de S. Jorge , em a qual
Ermida ambos os Priores exercitarão por turnos os

Officios Divinos 5 com huma alternada harmonia até

Setembro de I7f6, em cujo tempo , e dia do San-
tiíTimo Nome de Maria , fe reítituio a efta antiga

Igreja de S. Martinho já reparada o feu Prior Ro-
4rigo Jofeph Dourado de Mariz Sarmento , cele^

brando nella em accaó de graças Pontificalmente o
ExcellentiíTimo Principal Portugal.

288 Confiava eíta Freguezia antes do terremo-
to de trinta fógos, e perto de trezentas pefloas de
communhaõ. Os mefmos confcrva ainda hoje, ex-
perimentando fomente a diminuiqaõ nas pefibas dp
Limoeiro , por ficar desfeita, c totalmente inhabi-
tavel a cadea da Cidade. Eíla cadca , ou cárcere de
malfeitores , chamada Limoeiro , e a Cafa da Sup-
plicaçaó alli contigua foy obra fumptuoía , quç
mandou fazer ElRey D. Manoel , e fegundo efcre-

vc o Chronifta mor Fr. Francifco Brandão , aqui
habitarão as Commendadeiras de Santos pelos annos
de i40f , quando eftes Paqos eraô do Infante D^
Duarte, filho de ElRey D. Joaó L (i) ;

Ruas,
He muito pequena a extenfaó deíla Paroquia j

porque naõ paíTa do beco do Bogio , que he huma
rua, ou traveíTa, que fica logo abaixo da Igreja in»

do para a. de S. Jorge , e acaba no fim da cadea até

a Chancellaria exclufivè. Tem mais nos ícus limi-

tes o pateo chamado do Carraíco , que fica para a

parte efquerda da Igreja.

Freguezias confinantes,

S.Jorge, Santiago.

Aaa ii XXVL
-T

[ I ] Goes Chron. de ElRe/ D. Manoel part. 4» cap. 8/, Monarq. h^*
iit.Uv. 17, cap. f7. . .f
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XXVI.

Noffa Senhora dos Martyres.

289 A Primeira fundaqaô dcíla Igreja fe deve

xV aos Cavalleiros Eílrangeiros , que aju-

darão ao famoib Heroe D. Affonfo Henriques na
expugnaqaó de Lisboa pelos annos de 1147. Havia
oinclyto Rey mandado benzer eítc fitio pelo Arce-
bifpo de Braga D. Joaõ Peculiar, que o acompa-
nhou ncíta guerra, para fervir de cemeterio decen-
te aos corpos dos que morriaó na conquifta deíla

Cidade, e logo aquelles Cavalleiros fizeraó erigir

nelle huma Ermida, onde collocarao a Imagem de

Nofla Senhora, (i) que haviaó trazido na armada:
e porque fe reputavaò por Martyres os que acaba-

vaõ a vida derramando íeu Tangue neíla emprcza, fe

chamou delles a Senhora, e o Templo, ao qual de-

pois de conquiftada a Cidade ampliou mais o mef-
mo Rey.

2po Por eíla indubitável origem fem contradi-

ção alguma goza efta Igreja da primazia entre as

mais Paroquias da Corte , corroborando naõ pouco
cila preeminência naó fó confervarfe nella a primei-

ra pia bautifmal com a Infcripqaõ, poílo que reno-

vada no anno de 1601 , de fe ter alli bautizado o

primeiro Chriftaó delia Cidade , mas de cílar de

pofle de tempo immemoravel de fazer com folem-

ne prociflaó a feíla do SantiíTimo Sacramento na vcf-

pera do Corpo de Deos , primeiro que nenhuma
outra Freguezia da Cidade.

2pi Foy eíla Igreja fagrada , como confta da
iua

[i] Por intervenção deíla fagrada Imagem obrou Deos muiros mi-
Itgres, o que dá a entender Camões no Soneto fo da addiçaó das Ri-

mas apud Faria p. jj-i. Ve)a-fe tambera o Santnar. Mariano tom. i.

e a Fr. Apollinar. da Conceição, que no livro intirulado Dem9nftrn(*S

fiíi/lfirha tratou largimçQtc dcA> Pjirot^uiAy
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Aia Dedicaqaô celebrada a 13 de Mayo, de que faz

memoria o Martyrologio Lufitano , e por três ve-

zes tem fido reformada a fua architeélura. A pri-

meira no amio de ifp8 , cm cuja obra
,
que durou

quatro annos, {c gaftaraõ cinco mil cruzados extra-

hidos de huma finta , que fe lanqou por todos 0$

feus freguezcs. A fiígunda no anno de 1710 , em
que fe defpenderaõ mais de cincoenta mil cruzados,

A terceira fe concluio no anno de ijfQ com o dif-

pendio de mais de cem mil cruzados, procedidos de
efmolas particulares , ficando defta ultima vez ree-

dificada na ultima perfeiqaô , efpecialmente na ma-
gnificência interior do Templo , fem duvida hum
dos melhores da Corte.

ipi O rendimento do Pároco he todo extrahido

do chamado pé de altar , que importava quinhen-
tos mil reis cada anno , dos quaes levava o dito Pá-
roco metade, e a outra metade fe repartia por três

Coadjutores. O EminentiíTimo Patriarca aprefenta

o Pároco com titulo de Cura , e efte aprefenta o
Thefoureiro

, que terá de côngrua cem mil reis.

Na5 tem Beneficiados efta Igreja , mas tem Coro
onde rezaõ todos os dias as Horas Canónicas, que
teve principio em Quarta feira maycr do anno de

173 j. Confta de noveCapellães cantores, que apre-

fenta, e adminiftra a Irmandade do Santiífimo cora
a côngrua de cem mil reis huns, e cento e vinte ou-
tros.

2p} Tem efta Igreja varias Capelknias de dif-

ferentes inílituidores, que adminiftra, e aprefenta a

mefma Irmandade do SantiíTimo, a faber : fete de
feíTenta mil reis pelas almas de Duarte Teixeira , e

de Joaõ Vanganipe, e do Cónego Manoel da Silva

Cardofo: huma de cem mil reis pela alma de Gui-
lherme Cabral Botelho : huma de oitenta mil reis

por Manoel dos Santos: duas Capellas, e mcyo an-
nal de Miflas de fetenta mil reis por Gonqalo Dias
de Aguiar. A Irmandade das Almas com doze Ca-

pei-
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pellães de cincoenta mil reis cada hum cxtrafiidos

do rcniimenco , e peditório da bacia. Além deites

Capcilãjs aprcfenca , e adrainiftra a meíma Irman-
dade oito Capcllas de vários inítituidorcs

,
que faõ

quatro de fetenta mil reis, três de feíTenta , c huma
de cincoenta. Na mefma Capella, ou Altar das Al-
mas inftituio Martim Gonqalves de S .uto trcs Ca-
pellas de cincoenta mil reis, queadminiitra , e pro-
vê a Meia da Milcricordia, e no Altar de NoíTa Se-
nhora da Piedade inítituio Mdnoel da Coíla Calhei»-

ros três Capellanias de oitenta mil reis
,
que admi-

niítraa Irmandade do SantiíTimo.

z,p4 Além dcílas Capellanias difpendia a Irman-
dade do Swintiílimo groíTo cabedal em muitas obras

pias. Em efmolas a fre^uezes neceíTitados três mil
cruzados cada anno. Dotava annualmente a dozt
donzellas com cem mil reis a cada huma } e dava

mais féis dotes de cincoenta mil reis cada hum a mo-
qas donzellas, dous cm dia de S. Joaô Bautifta, dous
cm dia de Santo André, hum em dia de Santa Bar-

bara, e outro em dia da Senhora dos Martyrcs. Em
fim hc cal a caridade dos Irmãos do Santiílimo deíla

primacial Paroquia, que fendo oíeu rendimento no-
ve contos c quinhentos mil reis pouco mais, ou me-
nos, fcmpre a defpeza excedia todos os annos ordi-

nariamente à receita.

2pf A mayor parte deita opulência fe deftruio

com o f^ual terremoto, porque eítc a arruinou, e o
incêndio acabou de deílruir naô ió a Igreja Paro-

quial , mas Templos, c propriedades, que havia em
todo o âmbito da fua Freguczia : fepultando-fe en-

tre as ruinas, e as chammas , o que naõ hc pofllvel

reduzirfe a calculo. Apenas efcaparaó dez familias

no pateo de dentro chamado dos coches cm o palá-

cio do paqo do Duque. Aqui fe taz deplorável a

grande perda do Cartono da ScreniíTima Cafa de

Brii^anqa, que niõ havia muito tempo eílava redu-

zido á Q14ÍS diltinótH arrumação pela exccUence idéa^

do
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cio Meílre de Campo General , e feu Guarda mór
Manoel da Maya.

2p6 Paífado o dia do terremoto foy efta Paro-
quia refugiarfc em huma barraca, que por modo de
Ermida com o titulo de NoíTa Senhora da Concei-
qaó íe havh levantado na quinta das caías, em que
reíídem os^ Reverendos Doutores ígnacio Barbofa
Machado, e Teu irmaõ Diogo Barbola cm o íitio de
Relhafolles, e alli efteve até vefpcra de Natal, em
cujo dia fe transferio para a Ermida de NoíTa Se-
nhora dos Martyres íita ao Rego nas calas dos her-

deiros de Jacinto Dias Braga , onde fe cantarão a

primeira vez Marinas da fcítividade do Natal : aqui
eftiveraõ expoílos à publica veneraqaô , ainda que
em pobre depofito, os veneráveis oíTos, cReliquias
dos Santos Martyres, que padecerão por Chriíto na
expugnaqaõ de Lisboa , e a quem as chammas uni*

camente perdoarão. Depois paíTou a Freguezia a ef-

tabeleceríe na Ermida de S. Pedro Gonqalvcs ao
Corpo Santo em omeyo da Quarefma de ij^6 , on-
de prefentcmente fe acha.

2,()j Dentro dos fcus limites fe comprehende o

Convento,

S. Francifco. Chamado da Cidade, Foy fundado
ipelo S. Fr. Zacharias

,
governando ElRey D. Af-

íbnfo 11, no anno de 12,17 , e ampliado por outros
Monarcas Portuguezes. Tem padecido varias rui-

nas por caufa de incêndios , como foraõ o de Junho
de 1707, e o de 30 de Novembro de 1741 , que re-

duzio a cinzas o Convento. Achava- fe elle já recu-
perado defde os alicerfes em tudo , que tocava da
parte do Nafcente, e do Norte, e fe hia continuan-
do da parte do Poente; tendo-fe gaito na obra até o
anno de ijff , em que fuccedeo o terremoto, mais
de fcifcentos mil cruzados, extrahidos naõ fó da
coníignaqaõ Regia

,
que eraó cem mil cruzados cm

dez
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dez annos, que lhes concedeo o FidcliíTimo Rcy D.

Joaõ V., c lhes continuou o FideliíTimo Senhor D.

Jofeph 1.5 mais de duzentos mil cruzados de clmo-

ías do BraGU quarenta e três, que deu a Santa Ga-
fa de Jerufalem-, dezoito, que fe tirou na Coite, c

cinco do Birpado do Porto.

198 Deita forte fe hia reftabelecendo hutn dos

mayores edifícios fagrados, que tinha Lisboa, por-

que a Igreja era formoíilfima. ConíUva de três na-

ves formadas cora doze columnas de notarei altura.

Era o fcu Coro muito alegre, cfpaqofo , e nobilif-

íimo , e tinha o teóto de abobeda pintado de cxccl-

lente architeólura pelo famofo Baccarelli. Ornavaó
a Igreja muitas Capellas, algumas de grande culto,

e nellas fe dava culto a muitas Imag.ns de Jefus

Chriíto, e de Maria Santiílima •, deíla cra5 mais de

onze , tendo todas fuás irmandades
, que tratavaô

delias com exemplar devoção j excedendo a todas a

da Ordem Terceira , de que craó Irmãos todaj as

PcíToas Reaes , e quaíi toda a Fidalguia da Corte,
e innumeravel gente de todos os eilados: dizem que
Riem alguns annos chegou a numerar vinte mil ir-

mãos, e render feíTcnta mil cruzados.

ipp Achava-le nella conformidade taô grande
Templo , c Convento , em que aíliíliaó duzentos

Religiofos, e elle com a duraqaó de quinhentos c

trinta e oito annos defde a fua primeira funda i;a5
,

promettendo quaíi eterna permanência , fegundo a

ibrtaleza , com que hia reedificado \ porém o for-

roidavcl terremoto deltruio , e abateo totalmente o
Coro, Igreja, Capella mór, as varandas do clauf-

tro grande junto da Igreja, e os fcus arcos, que fe

contcrvavaõ na reedificaqaõ % c fobrcvindo logo o

vchemente incêndio convcrteo cm cinzas a mayor
parte do Convento, e Igreja com todos os viveres

daCommunidade , toda a fua livraria, que coniiava

de mais de nove mil volumes; codas as iuas alfayasj

as muius, epreciofas da Venerável Urdem Tcrcei-

-tj ns^.ílLiaoT rai



^FdÍTÊÍlebre ^ e antiga Irmandade da Madre de
Deos, e fua excellente Capella j a de todas as mais

^ Irmandades, e ie prcfume, quederreteo a mayorpar-
v te da prata j pois até agora naõ tem apparecido mais
í^que hum Cálix , e hum Thuribulo. Sendo o mais

fenfivel defte fracaflb a morte de quaíi feifcentas

peíTbas , e doze Religiofos
,
que perecerão dentro

da Igreja , e Convento
,
porque como a ruina foy

fubitanca naõ deu lugar a que a muita gente ,
que

eftava dentro podeíTe toda porfe em falvo.

300 Da obra nova ainda ficou livre a quadra ,

em que eftá o Hofpicio da Terra Santa para a par-

te do Sul, que confta de três Dormitórios, c de ef-

paçofas caías de officinas: aqui ficarão poucos Re-
ligiofos, porque os mais fe paíTaraÕ para o fítio de

Campolide , onde fizeraó logo huma pobre barraca

de lona
, para fe abrigarem das inclemências do tem-

po , e nella a primeira vez
,
que rezarão , foy em

vefpcra da Conceição da Senhora no mefmo anno :

porém como eftavaó alli padecendo muitos incom-
modos, fe refolveraÕ transferirfe .para o fitio do Ra-
to , c na quinta de D, Elena, hoje dos Padres da
Congregaqaó de S. Filippe Neri , erigirão com o
adjutoíio de varias efmolas huma Ermida de madei-
ra com três Altares, e feu Coro, onde em vefpera

de Natal do dito anno deraõ principio aos Divinos
Officios, e à erecqaõ de hum Conventinho com as

accommodacões poíTiveis, em que exiíliraõ até que
fe transferirão para o fítio antigo do feu Convento,
que em Agoílo do anno de ij^j fe principiou a

defcntulhar.

Hofpicio,

Dos MiJJionarios de Faratojo, Teve principio no
anno de lóSf por mercê de ElRcy D. Pedro II..,

e exiília na Cordoaria nova. Ficou totalmente def-

truido com o terremoto, e fogo. ElRey D. Jofeph
1» lhe fez mercê para Hofpicio dedous quartos das

Tom.III.Pan.V. Bbb ca-
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cafas que foraõ dos Padres da Companhia na rua da
Conceiqaó à Cotovia.

Recolhimento,

De Meninas pobres, Foy cftabelecido no anno de
ij^6 porlgnez de Jefus Maria na rua do Fcrregial j

vivia5 de efmolas , e andavaõ vcftidas no habito de

Nofla Senhora do Carmo. Deílruio-fe com o terre-

moto , e incêndio.

Ermida,

Noffa Senhora da Graça, Exiília nos Paqos da Se-

reniffima Cafa de Bragança. Foy reedificada no an-

no de 1712, e nella fe fdzia5 duas feitas cada anno:
a primeira cm 4 de Outubro , e a fegunda no dia

oitavo da Conceiqaõ, cujo obfequio lhe tributavaõ

os Académicos da Academia Real da Hilloria. Tam-
bém o fogo lhe naõ perdoou, reduzindo a a cinzas j

devendo-lb com razaõ lamentar entre as grandes
perdas, que nellc infortúnio padeceo Lisboa, naô fó

« ruina deíle ampliíTimo palácio , mas o importante
thefouro de alfayas preciofas, que os Monarcas Por-
tuguezes alli confervavaó.

301 Conftava cila Freguezia antes do terremo-
to de mil e feifcentos fogos , e quafi ftte mil pcf-

foas : Depois no anno de I7f6 fe deíobrigaraõ nclia

como freguezes duas mil c duzentas c oitenta e oito

pefloas de communhaó : e na Quarefma do anno de

I7f7 fe dcfobrigaraô mil e trezentas e cincoenta c

cinco pefloas. Repartiaõ-fe pelas feguintcs

Ruas.

Amctade, Arco de D. Francifco, Barroca, Boa-
viagcm , Cabides , CalçaJinha , que vay para o Cor-
po Santo , Cheado , Commendadeira , Cordoaria
Nova, e Velha , Corte Real, Cruzes de S. Fran-
cifco, Cubertos, Cura, Direita dos Martyres, Di-

rei-
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reita das portas de Santa Catharina , Ferregial, Fij»

gueira , Fontainhíis , Fundição , Luiz de Cíillrd|

Manga , Oliveirinha , Oiceiro , Paço do Duquc^
Pelada, Parreirinha , Picadeira das portas de Sanu
Catharina, Pocinho, Saco, Sobre o Muro , Ter-
reiro de S. Francifco.

Becos,

Amendoeira, Cancello decima, e de baixo, Cor-

tezia , Forno da Rocha , Manga , Pelada , Pedr9

Rodrigues. Quaíi todas eltas ruas fe vem defertaí^

c confundidas.

Freguezias confinantes,

NoíTa Senhora da Encarnaqaõ, S. Juliaô, S. Ni-
colao, S. Paulo, Sacramento.

XXVII.

Nojfa Senhora das Mercês.

302 T? Stando a Santa Igreja de Lisboa em Sé

ÍJj va cante pela morte de feu Arcebifpo D.
Rodrigo da Cunha , concedeo o Reverendo Cabi»
do licenqa no anno de i6f2 ao Defembargador do
Paço Paulo de Carvalho

,
para que fe pudeíTe eítai-

belecer era Igreja Paroquial huma Ermida íita na
rua Formofa, e dedicada a Noíla Senhora das Mer-
cês, junto daqu^ havia hum Recolhimento de mu-
lheres devotas, que depois leextinguioj a qual Er-
mida elle reedificara com grandeza , annexando-a
em cabeça de hum morgado, que inftituira. (i) Per-

mittio-lhe o mefmo Cabido privilegio de poder, co*
mo Padroeiro , aprefentar Cura , Coadjutor , "^c

Thefoureiro, cuja regalia herdaó fcus fucccíTorcs,

de quem he hoje feu fobrinho o llluílriíllmo, c Ex-
cellentiílimo Conde de Oeiras Sebaítiaõ Jofeph de
Carvalho e Mello , Secretario de Eíiado de El-

Bbb ii Rey

[i] Saníuar. Marian. tom 7. pag. 91.
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Rey Fideliílimo dos Negócios do Reino.

305 Tem o Pároco predicamento de Cura, c

de renda mais de trezentos mil reis : ao Coadiutor
renderá cento e vinte mil reis, e ao Thcfoureiro fe-

tenta mil reis. Confta de duas Irmandades -, a do
SantiíTimo Sacramento, que aprefenca oito Capellas

de Miífa quotidiana, duas de feíTenta mil reis, hu-

ma de cincocnta, e as outras de quarenta. A Ir-

mandade das Almas tem hum Capellaõ de MiíTa quo-

tidiana com a côngrua de cincocnta mil reis. As ou-

tras CÍapellas aqui inílituidas faõ cftas : huma pela

alma do primeiro Padroeiro de feíTenta mil reis : ou-
tra que inftituio o Padre Caetano Lopes Prior, que
foy da igreja da Magdalcna, com a côngrua de íef-

fcnta mil reis : outra que inftituio D. Antónia Ma-
ria do Amaral de cincocnta mil reis, c MiíTa quoti-

diana , da qual he hoje feu adminiftrador Caetano
Jofeph da Silva Sena.

504 Nefta Paroquial Igreja com o memorável
terremoto fe arruinou a tribuna da Capella mór, a

frontaria da Igreja, a torre dos íiftos, quebrando-fe
lodos os que nclla eltavaõ , e com o feu precipício

ficou deftruido o Coro , e huma nobiliíTima cafa da
tribuna, que alli tem o Padroeiro. Padecerão tam-
bém coníideravcl ruina mais de fetenta proprieda-
des de caías dentro dos limites defta Paroquia, das

quaes a mayor parte feachaõ rcftabelecidas, em cu-
ja deítruiqaò perderão a vida mais de noventa pef-

foas. Obrigou efte aperto ao Pároco transferir oSan-
tiflimo para a Ermida da Afcenfaõ de Chriíto, fita

na Calqada do Combro, que ficou livre, c aqui ef-

tevc em quanto a Igreja Paroquial fe acabou de ree-

dificar das ruinas, tornando a mudarfe para ella o
SantiíTimo Sacramento com huma folemniíTima pro-
ciíTaÕ a 2,1 de Mayo de I7f7, onde permanece.

}0f Os fagrados edifícios, que fe achaó ereftos

dentro do território deita Freguczia, faõ os fcguin-

tes.

Con"
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àoMÊto,

Nojfa Senhora da Divina Providencia-^^ De Ckrigos
Regulares de S. Caetano. He Cafa

, que fundou o

Padre D. António Ardizone deíde o anno de lófo
por conceííaô de ElRey D. Joaõ IV., e fe foy au-

gmentando mais com a piedade , e grandeza do Se-

nhor Rey D. Pedro II. ,
que concedendo- lhe fa*ii

culdade para niayor edifício , fe lhe deu principioti

cm 7 de Abril de i6p8 , lançando-lhe a primeira

pedra o Cardeal Arcebiípo D. Luiz de Soufa, a qual i

igreja íe naõ acabou. Todo eíte lagrado edificiol^

padcceo baílante ruina com o terremoto
,
por cujo 3

motivo pafíbu a raayor parte dos Religiofos para a:^l

Aia quinta do Campo Grande, e outros para as ca*^«^

fas dos léus parentes : porém a difpendio do Padrc^

D. Luiz Caetano de Lima fe reparou a Igreja, e at
Convento deforma, que os Religioíos fe reítituU^i

laO a elle pela Quarefma de ijfj.

CoUegio.

S, Pedro , e S. Paulo, Foy fundado no anno de
163Z, por D. Pedro Coutinho Fidalgo de grande

zelo pela Fé de Cbriíto , pois o inílituio para Se-

minário de Inglezes Catholicos Romanos, os quaes

aprendera aqui Filofofia , e Thcologia Dogmática
para confutar os Hereges nas Mifsões de Inglater-

ra , e outros Paizes heréticos. He feu Proteótor o
Inquiíicior Geral. A ruina que padeceo com o ter-

remoto , fe acha já recuperada.

Mojieiro,

NõJfa Senhora da Conceição. De Carmelitas Def-
calças. Fundou-o no íitio dos Cardacs D. Luiza de

Távora, Commendadeira do Moíteiro de Santos pe-

los annos de 1081. Teve grande ruina pelo tcrre-

mo-
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moto efte Molleiro, e aíTim as Religiofas mandarão

erigir barracas na Tua cerca , onde ainda fe confer-

vaó, em quanto fc repara o Moílciro, e Igreja,

Hofpicios,

Nojfa Senhora dos Anjos. Eílá íituado na travefla

do Oratório , e he de MiíTionarios de Brancanes def-

de o anno de 1717 ,
porém fundado com melhor

accommodaçaó no anno de i/if. Pequeno prejui-

20 padcceo com o terremoto.

NoJfa Senhora do Carmo. De Religiofos Carmclin

tas da Província de Pernambuco.

Noffa Senhora da Conceição. De Religiofos Fran-

cifcanos do Rio de Janeiro , íituado na travefla da

Ellrella, e eftabelecido no anno de 1703.

Noffa Senhora da Conceição. Exiftente na rua do

Carvalho de Religiofos Francifcanos da Ilha da Ma-
deira. Todos cílcs trcs Hofpicios fe achúõ reílitui-

dos da pequena perda, que tivcraõ com o terremo-

to.

Ermidas,

NoJfa Senhora da Ajuda ^ e Saníos Fieis de Deos. Foy
fundada no anno de iff i por hum Affonfo Braz, c

depois addida à Archiconfraria do Hofpital de

Santo Efpirito em Roma. Deíia Ermida efcrcve Fr.

Agoílinho de Santa Maria no Santuar. Mariano tom.

7. pag. 26.

Afcenfaõ de Cbriflo, Foy fundada no anno de ifoo
por hum António Simões de Pina. Ficou livre dos

terríveis cffcitos do terremoto.

NoJfa Senhora do Carmo. Ere<5ba na rua Formoíli,

de que he Padroeiro Manoel de Sampayo e Pin

Também o terremoto lhe naõ fez damno algum.
}0(S Confiava cita Freguezia antes do terremo-

to de oitocentos e quarenta fogos : prefentemente

íe acha com diminuiqaô, c tem as fcguintes

Ruas,
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Ruas,
S. Boaventura, Caetanos , Calqada do Combro,

Cardaes, Carvalho, Cruz de Páo , Horta do Ca-
bra, e do Conde de Soure, Jefus, Moinho do ven*
to, Rofa das Partilhas metade fóniente , rua For»
mofa, Vinha.

Becos ^ efravejfas.

André Valente, Beco das Freiras, Conde de Sou-
re, Fieis de Deos , Inglezes, Oratório.

Freguezias confinantes.

, Santa Catharina, NoíTa Senhora da Encarnação,
Santa liabel.

XXVIII.

S. MígueL

307 T^ A origem , e antiguidade defta Paroquia

xJ naõ achamos outro documento mais do
que a memoria, que Chriílovaõ Rodrigues de (31i-

vcira faz delia no feu Summario imprcíTo no anno
de iffi , por onde fe prova a fua anterior exiftcn-

cia. O Padre António Carvalho no tom. 3. da Co»-

rografia diz, que fe reedificara à fundamentís no an-
no de 1674, por eílar ameaqando ruina o edifício

íintigo. He Igreja do Padroado Real, e o feu Páro-
co tem o predicamento de Pxior com a lotacaõ de
trezentos mil reis. Ha nella quatro Benefícios com
obrigação de Coro , os quaes aprcfcnta o meímo
Prior, e rende cada hum fetcnta até oitenta mil reis.

Coníla das Irmandades feguintes : a do Santiííima
Sacramento, que aprefcnta huma Capella de ft. (len-

ta mil reis : a das Almas ,
que antes do terremoto^

aprefentava treze Capellas de cincoenta niil reis ca-
da huma : a do Senhor Jefus da Pobreza. Tem cin-

co Confrarias, afabtr: a da Senhora Santa Annaj a
da Senhora das Candeas ,

que algum tempo fe inti-

tulou dos Milagres pelos muitos , em que refplan-

decia: a de Santo António : e a de S. Sebaftiaó. -

go8 JNaS
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308 Naõ ficou efla igreja ifcnta dos cíT
,

que lhe caufou o grande , e repentino tcn -,

porque arruinando-fe o teóto , que ficava fobre o

Coro, o proítrou, com tudo o que comprebcndia

:

também o precipício das fuás duas torres naó ló fez

cftremecer as paredes do lado cfquerdo , mas quafi

as de toda a Igreja. Efte eftrago obrigou a que fe

cftabeleceíTc a Paroquia em humas caías fronteiras

ao Campo da Lã, donde fe rcltituio para a fua Igre-

ja depois de reparada quanto foy poflivel.

^09 Conftava antes do terremoto de oitocentos,

c fctenta fogos; e de três mil e fetecentas peíToas de

communhaõ. Depois experimentou adiminuiqaó de

ametade
,

porque as melhores propriedades de ca-

fas, que eftavaõ no âmbito dcfta Freguezia, ficarão

fummamente arruinadas , e fcus inquilinos , e donos
paíTaraõ para outros territórios ; c para eftas ruinas

pobremente reparadas vieraõ aíTiílir gentes humil-

des , e pela mayor parte homens de ganhar com a

utilidade, que tem dos novos armazéns da Alfande-

ga, onde lidaó. As ruas, inda que algumas dcílrui-

das , faó as feguintes.

Ruas,

Adiça, Banda da Praya , Caftello Picaõ, Chafa-

riz de Dentro, Figueira, Largo do Adro, Pateo do
Almotacé, Pateo das Canas, Rigueira, rua Direita

de cima , e de baixo.

Becos,

Alcaqarias, (i) Alegrete , Alfama, (2) Azinhal,
Bi-

[i] Exiftem aqui os banhos chamados das Aramarias de grande uti-

lidade , niô fó para quem os aluga , m:s para remediar vários acha-

ques , de que- talla Mirandclla no Aquilegio Medicinal cap. i. §. 17.

[1] OP. D. Rafjcl Bluteau no Vocab Portug. diz que cJlc heo bair-

ro mais antigo de Lisboi. O nome he Arábigo
,
que quer dizer banho

de agua quente, conforme explica joaõ de Barros nas antiguidades do

Minho cap. 1. E porque em Alfama ha grande copia de aguas cáli-

das, e )á as havia em tempo dos Mouvos , por iílo chamarão a eíle

ínhAlf^m*, que corrcfponie às Thermas dos Gregos. Os curiofos

podem #ar | Dairte ^aaes na Defcripiíõ de Forcugal cap, ii.pag 54'



Bicha , Gàrdofa 5 Cativo , Cego, Corvlna, Santa
Eltna, Formofa , Mel, Mexias, Mortos j Poci-
nho, Tcrieirinho do Meftre Leal.

Fregcíezias confinantes.

Santo Eílevaõ, S.Pedro, Salvador*

XXIX.

S, Nicolao,

3TÒ A Egrégia, e notável Freguezia de S. Ní-
/\ colao he huma das antigas de Lisboa ,

pois coníla naõ fó por tradiqaó , mas pela Hiítoria

Eccleíiaftica delta Diccefe, que o Bifpo D. Mat-
theus a mandara de novo erigir no anno de iz8o,
pofto que nefte tempo fe achava aufence em Itália,

(i) E fendo certo que ElRey D. Joaõ L no anno
de 1430 annexara a renda dos frutos ác\k^ Igreja à

Univerfídade de Lisboa, (i) bem fe infere, que já

antecedentemente eftava eílabelecida , e que era do
Padroado Real.

311 Paliados tempos foy precifo reedificaríe ,

(3) e aíTim fe transferio o feu Sacrário para a Ermi-
da de NofTa Senhora da Vióloria, que cílava dentro

dos íeus limites , onde permaneceo até 8 de Agofto
de 16^7, cm cujo dia fe reftituio folemnemente pa-

ra a fua Igreja reedificada , a qual fe acabou de re-

bocar no anno de lófo, como coníla da Infcripqaõ

de huma pequena pedra
,

que efiava collocada na
'^'j^arede da parte de f(Sra da mefma Igreja nas Coí-

Tom.íII.Part.V. Ccc tas

[i] Cunha nos Biíp.iíc Lisboa part^z/cap^ f^.-^ [2 J. Leitão Ferrei-

ra Notic.Chronolo^.da Univ. de Coimbr, num. 1131. [3] Nas ru'nas

da Igreja velha fe acharão algunnas antigas ínfcripçôcs em pedras, co-

mo refce Luiz Marinho de Azevedo , e tranfcreve huma no. cap. 8,

dolív. 3. das Antig.de Lisbo?.: e delias femoftrahaycr ncíle fi tio Tem-
plo ereífro à Deufa Tethis por voto dos marinheiros, e barqueiros Lif-

bonenfes no tempo da gentilidade , como bem fe perf«ad« o meocio-
nado Frandlco Leiíaô Ferreira.

- - ,; ^tó,^^
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tas da Capclla de S, Bartholomcu, cujo letreiro

2ia:

jíos 8 de Agojlo de 162.J fe pajfoii o SantiJJimo Sa^

cramento de Nojfa Senhora da Ft&oria para ejla

Igreja de S, Nicolao , e fe rebocou com o dinheiro ,

que o Procurador , e Thefoureiro do Reino alcança'

raà da finta pajfada defia Igreja i6fo.

^iz He hnje eíli Igreja do Padroado das Serc-

nilTtmas Rainhas, e nella tem havido alguns Priores

muito cftimíiveis pelas fuás virtudes , como foy o
Reverendo Prior JoaÕ PiíTarro

,
que íallecendo a 6

de Mayo de i6(5o com íinaes de predeftinado , ain-

da vive a memoria das íuas virtuofas acqôcs em to-

da Lisboa. Rendia eíte Priorado antes do terremo-

to hum conto quatrocentos e quarenta mil reis , de
que ao Prior naô pertencia tudo , por tocar à Uni-
veríídade de Coimbra huma terça parte , por lhe

íer anncxa. Aprefenta o mefmo I?rior dez Benefí-

cios , que refpcóbivè aos frutos renderá cada hum
cincoenta mil reis certos. Conlla o Coro, além dos

Beneficiados, de féis Capellaes cantores com ditfc-

rentes ordenados. A Irmandade do SantiíTimo apre-

fcntava vinte e féis Capcllanias também de côngruas

diverfas > c a das Almas aprefentava quatorzc Ca-
pellas de quarenta e oito mil reis cada huma.

31 j Entre as mais Irmandades, que fc achavaó

ftqui ellabelecidas , era venerável por antiga a de

NoíTa Senhora das Mercês > porque trazendo fua

origem de huma romagem, que certos devotos aífer-

vorados com o exemplo da feita inílituida cm Alan-

quer pela Rainha Santa Ifabcl , faziaõ todos os an-

nos indo de Lisboa à Igreja da Merciana com hum
cirioj no anno de 14}! naò querendo admitillos os

Mordomos da Merciana por cauía da peite, que en-

tão affligia Lisboa, os tacs Confrades voltando dcf-

contentes , cftabeleccraõ a meíma Confraria cm S.

Kicolao com o novo titulo de NoíTa Senhora das

Mcr*
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Mercês, e fazendo o feu CompromiíTo, naõ fó lho

approvou o Núncio JeronymoRiceno chamado Ca-
beça de ferro aos 27 de Janeiro de if38 , mas lhes

deu faculdade para erigirem Capella com adro, e

lino. Efte compromilTo foy depois confirmado por

D. Jorge de Almeida em 28 de Agoíto de ifòf , o

qual CompromiíTo nós vimos , e começava : Conft-'

derando quão grandes , e maravilhofas faõ as obras de

Nojfo Redemptor ^ e Salvador^ i^c. No anno de 1718

fe agregou eíta Irmandade à Arcbi-Confraria de

Santo Adriaõ de Roma
,
para participar das muitas

graças, e indulgências
,

que os Summos Pontífices

lhe tem concedido.

314 No infaufto dia do grande terremoto expe-

rimentou eíla Igreja huma total , e horrorofa ú^Ç-

truica5 , e com o incêndio fubfequente a perda de

todo o feu movei precioíiíTimo 5 e para que a laíti-

ma foíTe mais feníivel, morrerão nelia tragedia den-

tro dos limites deíia Paroquia perto de quatro mil

peíToas. Ficando dcfta forte a Freguezia arruinada,

deferta, e inhabitavel : paíTou o feu Pároco a cila-

belecerfe na Ermida de NoíTa Senhora da Pureza na

calçada da Glorin, onde aóVualmcnte exiíte *, haven-

do eítado os primeiros dous mezes depois da fatali-

dade , unida com a Paroquia de Santa Juíta em a

barraca do Rocio.

7,1 f Dentro do feu território fe achavaô ereólos

os feguintes

Conventos,

Corpus Chrifti. De Religiofos Carmelitas Defcal-

ços. Foy fundado no anno de 1648 , lanqando-lhe a

primeira pedra fundamental em 18 de Setembro o
Arcebifpo eleito de Lisboa D. Manoel da Cunha. E
cite mefmo lugar , que a alcivoíia do traidor Do-
mingos Leite , dirigido pela obediência Caí^ellia-

na, havia efcolhido para tirar nelle a vida a ElRey
D. Joa5 IV. , converteo a piedade da Sereniffima

Ccc ii Rai«
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Rainha D. Luiza fua mulher em templo confagra-

do aDeoj, a Maria SantiíTima, ao Anjo Cuftodio,
a S. Jorge, à Rainha Santa Ifabcl, e ao bemavcn-
turado Portuguez Sanco Amónio em agradecimento
de livrar mílagrofamente a ElRey daquelle intenta-

do parricidio. Noanno de \66i , entregou a mefma
SercniíTima Rainha eíta Igreja, e Convento aosRc-
ligiofos Carmelitas. O terremoto, e incêndio me-
morável poz todo eftc fagrado edifício na ultima mi-
fcria, transformando em cinzas, o que nclle havia;

fendo a perda mais para fentir , a da Procuradoria

geral ^ onde fc confcrvavaô os títulos ,
padrões , e

efcrituras originaes de todos os Conventos da Pro-
víncia, com outros muitos papeis de grande impor-
tância de varias pcíToas defta Corte, c Reino. Vcn-
do-fe nefte aperto os Religiofos , determinarão ir

para o Campo do Curral, onde armarão huma de-

cente barraca , e fua Ermidinha , e aqui eítiverao

até a Quarefma do anno de ijfjj cm que íoraõ ha-

bitar para hum novo Convento, c Igreja, que eri-

girão à fundamentis na Freguezia de S. Jofcph , no
principio da rua chamada do Pafladiqo.

316 Efpirito Santo. Dos Padres da Congrcgaqaõ
do Oratório deS. Filippe Neri. O Templo foy ree-

dificaqaó mandada fazer por ElRey D. Manoel pe-

los annos de if 14 , pois o antigo , fcgundo coníla

de huma Efcritura , que allega o Author da Coro-
grafia Portugucza no tom. 5. pag. 44f , já eíiava

crcóto no anno de 1179. Para aqui fc mudarão os

Congregados vefpera da Aflumpqaõ da Senhora cm
14 de Àgoíto de 1674, havendo permanecido na
lua nova de Almada no íitio chamado as Fangas da
Farinha, onde o Venerável Padre Bartholomcu do
Quental feu Fundador havia inftituido a Congrega-
rão cm 16 de Julho de 1668.

J17 Florcciaó aqui cílcs fabios Congregados na
pratico beneficio da educação literária , em que Ic

dcítinaraô a eniiDar publicamente a Grammatica,
Fi-
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Filofofia, eTheologia, com grandes efperancas dé^^^

I

promover eílas faculdades , fegundo o abreviado?^*

1

fyítema do feu novo Methodo : porém fobrevindo *

I

por Divina permiíTaõ o formidável terremoto , e

I furiofo incêndio , Templo , c Convento fe reduzi-

rão a cinzas com tudo quanto occupavaÕ , e com a

morte de quatro Padres Congregados, e outras pcf-

foas, que morrerão na Igreja , reputando-fe entre

as mais perdas , por notável a de huma precioíifí]-

ma Cuftodia de diamantes, e a grande colleccaõ de

cítimaveis Reliquias ,
que fe veneravaõ no altar de

Jefus Maria Jofeph , e a da immenfa copia de livros

eícritos cm louvor da May deDeos, que formava5

huma Íingular,ediliin6ta BibliothecaMarianna. Os
Padres depois do infortúnio paílaraõ para o feu Ré-
gio Convento dasNeceíTidades, fituado junto a Ai-

cantara , onde exercitaO o raefmo magiíterio com
grande applaufo dos doutos.

Ermidas.

Jífeenfaõ de Chrijio. Eftava no largo de Valverde,

e era adminiftrada por trinta peíToas circumviíinhas.

Foy ereóla no anno de idff , fcgundo coníla de

hum letreiro, que ainda felia por cima da porta tra-

veíTa. Tinh-a ícu CapellaÕ com cafas contíguas para

morar, e quarenta mil reis de ordenado. Junto dcf-

ta Ermida tivemos o noflb nafcimento, em que vi-

mos a primeira luz do mundo aos i de Fevereiro de

1701. Efta memoria, que muitos teráó por efcufa-

da, nos defculpa o amor da pátria , o qual fempre
nos faz guardar no interior huma plena fatisfaçaô,

e Icmbranqa dos primeiros objeétos , que conhece-

mos. Hoje porém nos ferve de magoa a fua deplo-
rável ruina.

Nojfa Senhora da Palma, Ficava por detrás da Igre-

ja de S. Nicolao. Da fua primeira fundação fe lem-
bra Chriftovaõ Rodrigues de Oliveira no feu Sum-*

Tna^-
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mario. Reedificou- fe no anno de 17 17 , mas pelo

terremoto teve fua ruina , e depois total extinção

com o novo Plano da Cidade.

Noffa Senhora da Fitoria, Foy fundada no anno de

iff(5, como conftava da infcnpçaó gravada cm hu-

ma pedra Ibbre a porta da Igreja, l^^abricou-fe naó

fó com o pi*odu6to de cercas propriedades, que lhe

deixou Margarida Lourenço, mas com varias efmo-
las, que adquirirão os officiacs da Caldeiraria fcus

adminillradores , e com as rendas de hum Hofpital

chamado de Santa Anna íuuado às Fangas da Fari-

nha , que incorporarão, c uniraó à Ermida , com
a mefma obrigação de curarem os enfermos. Tam-
bém padeceo baíiantc ruina com o terremoto , c

fogo, e depois totalmente fe extingui© com o Plano

da Cidade.

Hofpital.

318 Na Calqadinha chamada do Carmo , que
pertencia aos limites defta Frcguezia , eftava hum
íumptuofo Hofpital, cm que le curavaõ com mui-
ta caridade, grandeza, c aflcyo os Irmãos da vene-

rável Ordem Terceira do Carmo. Era nefte géne-

ro huma das obras magnificas da Corte , em que os

Irmãos gallaraó mais de cem mil cruzados
,

para
• que muito concorreo o grande zelo do feu Padre

Commiflario Fr. Jofeph de Jcfus Maria
,

que lhe

deu principio no anno de 1704. Acha-fe prcfcnte-

xnente irreparável naõ fó pelas ruinas, que lhe cau-

fou o terremoto , e incêndio paíTado , mas com a

erecqaõ da nova muralha , que ElRey mandou fazer

para amparar a Igreja do Carmo.

319 Conftava ella Freguezia antes da infaufta

tragedia , de dous mil trezentos e vinte c cinco fo-

gos ; c pcflbas de communhaó nove mil e oitocen-

tas c quatorzc. Acha-fe agora com quinhentos c fe-

ttnta e cinco fogos, e com mil e quinhentas e vin-

te peflbas de communhaó , difperlos, c abbarraca-
dos
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dos por varias Frcgnezias da Corte. As ruas de que
conítava, todas eítaõ deftruidas, confufas, e inha-

bitaveis j mas para que íe naõ perca de todo a fua

memoria, craõ asfeguintes:

Ruas.

Arcas, Arcodejefus, Barreiro, Cabreiros, Ca-
briteiras, Calqada de Payo de Novaes, Calqado ve-

lho, Caracol do Carmo , Chancudo , Craíla, Cru-
cifixo, Cutelaria, Douradores , Efpingardeiros

,

Efpirito Santo , Eíteiras, Lagar do Cebo , Mcftre
Gonçalo, Mudas, Odreiros , Pedras negras , Pi-

chellaria, Pinovai, Poqo do Cha5 ,
Quebracoítas

,

Salteiros , Scrvilharia , Sombrciraria , Fornciros

,

Valverde.
Becos,

Atafonas , Cardim , Carranqa , Carretão , Def-
narigada , Formoíinha , Freira , Lamirante , Lu-
zia, Manquinho, Mezes , Mifurada, Mocas, Na-
morados , Pocinho , Refrigério , Regalada , Ro-
lim, Sardim, Seiraó , Silveftre.

Paíeos,

Almas, Efnoga, Valentim Lobo.
Freguezias confinantes.

Senhora da Conceiqaô , S. Julião , Santa Juíla ,

S. Mamede, Sanca Maria Magdalena, Senhora dos
Martyres, Santiílimo Sacramento.

XXX.

Santa Igreja Patriarcal,

520 T?Oy conílituida a Capella Real em Paro-

jj quia dcfdc 24 de Agofto de i/op por
Breve do Papa Clemente XI., que comeqa Ptis Ca*
tbolicorum Regum votis: (i) e confiderada efta Igre-

ja

^' [i] Codex Titul. S.L<E.P«tom.i.pag. 2« Monarq.Lufit, Hv. if.
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ja com femclhantc regalia , confta de hum Cura,
que o Eminsnciílimo Cardeal Patriarca aprcfenta

como Capellaõ mor, o qual tem de ordenado tre-

zentos mil reis j c de hum Coadjutor provido pelo

mefmo Prelado com a côngrua de cento , e cinco-

cnta mil reis.

311 Pertence ao dito Cura adminiftrar os Sa-

cramentos a todas as pcíToas, que fcrvirem , c refi-

direm no Palácio de ElRcy , ou fejaõ feus criados,

ou famílias , e criados dos mefmos criados , com
tanto que todos tenhaõ Tua relidcncia no meimo Pa-

lácio j e poíto que tambcm lhe pertcnqa o direito

referido pelo que refpeita às próprias peífoas dos

criados de ElRey dirperfos pela Corte, fe naõ ex-

tcndc às familias deftes , c feus criados ,
que fó faõ

Paroquianos daFreguezia, onde habitaõ , como tu-

do coníta de hum Acorda5 da Relaqaõ Eccleíialii-

ca de if de Dezembro de 17 fj explicando a fobre-

dita Bulia. Também faô freguezes delia Paroquia

todos os Miniítros, e pefloas , que fervem a Santa

Igreja Patriarcal, e Capella Real ; e antes do ter-

remoto lhe pertenciaõ os habitadores nos Cubertos

da Ribeira das Náos
,
que eraõ mais de quatrocen-

tas peíToas , por terem fua rcíidcncia dentro dos

muros do Paqo.

Jit A Irmandade do SantiíTimo Sacramento

aqui eftabelecida em Novembro de 1709 pelo Fi-

deliíUmo Rey D. Joaõ V. , o qual fe conllicuio por

Juiz perpetuo, e a todos os feus criados elegco pa-

ra Irmãos do SantiíTimo ,
provê duas Capellas , hu-

ma de cento e vinte mil reis, e outra de cem : pro-

vê mais três Acolytos, o primeiro com oitenca mil

reis, oiegundo com fetenta,eo «ercciro com feílenta.

}2j Ha aqui outra Irmandade da Senhora das

fere Dores, ereóba com authoridadc de Innoccncio

XIII. aos 7 de Mayo de 1713 por fupplicas da Au-

gulliíTima Rainha D. Maria Anna de Auílria , a

qual confta de muitas Indulgências , e graqas con-

CC-!
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ççdidas; aos feus Confrades, (i) Teve origem eíla

Irmandade na devoção, e aíFeélo, com que o,Pg-

dre Bernardo Pinto dos Santos C^pellaõ do Santif-

íímo deita Igreja , comeqou a venerar derde.o an-

no de 1716 a milagrofa Imagem de Maria Santiffima

pintada em hum íingular quadro pelo infigne Al-
bcrco Dureirô , em fi|uc fe via morco o Author da

Vida , e a piedofa Senhora laílimada. (z) Exiíiia

cíle quadro em hum Altar dedicado à mefma Se-

nhora com o titulo da Piedade , onde havia humsi
preciofa Cruz de cryltal de roca da ^Itura de dous

palmos e meyo muito bem obrada , e metida em
hum Sacrário com feus vidros. A todos os Fieis,

que veneraíTem eRa Cruz, que foy feita em Roma,
havia o Papa Benedi6lo X IH. concedido no amio
de 1717 muitas Indulgências. (5) - ^I

314 Exiftia mais neíla Igreja hum copiofo ,;e
cílimavel Santuário de innumeraveis Relíquias ác
Santos diílribuidas por todos os dias do anno. Era
também obra Romana de efpecial attencaõ a Pia
Bautifmal, naõ fó pelo exquiíito , e divcrfo géne-
ro de pedras, de que era fabricada, mas pelo bom
gofto de todo o artefacto , com grades de bronze
dourado de excelJente lavor

, que a cercavaõ , e

hum eílimadiíTimo quadro do Bautifmo de Chriílo,

feito em Roma pelo notável Agoílinho Maílucci
no anno de i74f . A eíias, e outras innumeraveis
precioíidades, que ornavaõ, c continha cila Santa
Igreja , confumio o fatal incêndio de forma , que
bem nos podemos lamentar com I faias. (*J Naõ fe

falvou delia fenaõ alguma prata derretida , da qual

fe tem fundido mais de trinta mil marcos. Hoje fe

acha eítabelecida nas chamadas obras do Conde de
Tom^lII.Part.V. Ddd Ta-

' ' 111- II ' • ' M.1I I. . . L.». I» I , ! ^mmmÊm^^^immm»

^

[i] Codex Titul. S.P. E.L: tom. I. pog 384. [i] Sântuar. Ma-
TÍan.tom. 7. pag 15-8. [3] Codex ibid. pag 597. [*J D^mus fanai"
fcutionii ncjlr^, & gh^H noftra , uhi landaverunt te patres n^ilri , fnã*
ejl in comhufliontm ignii , é" ownU defídivMh nojlra. v(rfa funt i»
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Tarouca cm o fitio da Cotovia , como já temos
dito.

XXXI.

í. Paulo,

Jif O E houvermos de dar credito a huns verfos,

l3 que cm forma de infcripcaó collocados fo-

brc a porta dcfta Igreja , e abertos cm pedra , di-

2Íaõ aílim:

Numen adeft intus , Paulo maiora canamus ,

Regia dum mirum munera pandit opus.

Mra Jalutis habet bis feptem [acuia Ph^bi ,

Bisfex annorum fi tamen excipias,

havemos de afErmar , que fora creóba no anno de

141 1. (i) Porém da RelaqaG de Chriftovaõ Rodri-
gues de Oliveira conda, que no anno de iff i naõ
havia ainda tal Paroquia, nem Igreja, e que a me-
moria mais antiga

,
que ha delia he dcfde o anno de

Ifji, de que faz mençaõ Jorge Braunio no Map-
pa de Lisboa 5 e aíTim com certeza fe naõ pôde fi-

xar cpoca verdadeira da fua primeira origem.

^16 O Pároco tem predicamento de V^igario, c

lhe rendia feifcentos mil reis a Igreja, de quem he
Donatário o EminentiíTimo Patriarca. Ha aqui hum
Coadjutor, que aprcfcnta o mcfmo Prelado , c tem
de côngrua a quarta parte do rendimento da Igreja.

A Irmandade do SantilTimo aprcfentava dez Capei-
las, das quaes a mayor era de IcíTcnta c cinco mil

reis. A Irmandade das Almas provia dezafeis de cin-

cocnta mil reis cada luima. Havia mais a Irmanda-
de de NoíTa Senhora da Piedade com quatro Capel-
lãcs de cincocnta mil reis cada hum : a Irmandade
de Nofla Senhora da Boa-Viagera, que era dos Sol-

da-

[i] AíTini fc perfuadio o Author doSimuar, Maiian. toro. i. pag.

495 } mas o Author daDemonílraçaô Hiftórica o reprova com raxaô

cm o num. i66.
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dados da Junta com feu CapcUaó , a quem dava fef-

ícnta mil reis.

327 Arruinou-fe com o grande terremoto a Igre-

ja, onJe morrerão mais de íefTenta peíToas, e entre

ellas dous Sacerdotes da mefma Igreja. Succedendo
immediatamente o fogo , cíle acabou de deítruir o

Templo, e tudo mais, que nelle fe comprehendiâ.

Efcapou unicamente o SantiíTimo Sacramento, que

foy levado para a Igreja de S, Joaõ Nepcmuceno,
onde efteve hum fó dia ; no Domingo feguinte à

noite paíTou para a Igreja Paroquial de Santa Ifabel^

e dahi voltou outra vez para o Templo de S. Joaõ
Nepomucenoi até que fazendo-íe huma Igreja de

madeira junto da antiga, fe reftituio a ella vefpera

do Corpo de Deos da mcfma Paroquia em o anno

de I7f7.

328 Exiílem dentro dos limites deíla Fregue-
sia osfeguintes Templos:

Colkgio,

Nojfa Senhora ão Rofario. De Rcligiofos Domini-
cos Irlandezes. Foy fundado no anno de idfp peia

SereniíTima Rainha D. Luiza de Gufm.aõ. (i) Pa-

deceo efta Igreja, c Convento grande ruina como
terremoto do primeiro de Novembro memorável.
Hum Religiofo Irlandez

, que fe achava nefíe tem-
po dando a communha5 , animou fortemente aos

Fieis 5 e defembaraqando-fe intrépido d'entre as ruí-

nas ,
prevendo mayor perigo , naõ largando das

mãos a fagrada Pixide , com ella caminhou até a

Igreja Paroquial de Santa Ifabel, acompanhado de
innumcravel povo, que a altas vozes hia imploran-
do a Mifericordia do todo Poderofo. Depois fe ref-

tituio para huma decente Ermida, que fe fez no feu

Ddd ii an-

il] Santuar. Marian. tom.y.pag.Sj. ciji, Corograf.Port.tom.?^;

pag.+SSt
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antigo Convento , onde era portaria, em quanto fc

naó cuida cm mayor commodo.

Hofpicio,

S. João Nepomucem , e Santa Anna. De Religio-
fos Carmelitas Oefcalcos de Alemanha. Foy funda-
do no anno de 1757 pela SerenilTlma Rainha D. Ma-
ria Anna de Auílria

,
por induftria do Padre Fer-

nando Maria de Santo António, Miflíionario Apof-
tolico Alemão da mefma Ordem. Dotou-o , e en-

riqueceo-o a SereniíTima Fundadora com fufficientes

rendas, e alfayas no anno de I7fi. Jaz aqui feu cor-

po, (i) Teve eíla Igreja pequena ruina, de que ef-

tá recuperada.

Ermida,

Noffa Senhora da Graça ^ e S, Pedro Gonçalves. He
Ermida antiga. Os homens marítimos feftejaõ com
muita folemnidade a Imagem de S. Pedro Gonqal-
ves , que aqui fc venera, fahindo delta Ermida cm
dia de NoíTa Senhora dos Prazeres com o Santo de-

baixo do Palio, c correndo as hortas, e ruas da Ci«

dade com grande folia. Nàó padcceo ruina alguma
•cita Ermida com os abalos do terremoto.

329 Conllava ella Paroquia de mil fogos, e qua-

tro mil pefloas. Depois do terremoto experimentou
alguma diminuição de habitadores j mas hoje fc vay

recuperando , polto que baílantes propriedades cf-

tcjaó nas meímas ruinas. Numerava as feguinrcs

Ruas,

Adro da Igreja , Bica grande , e dos olhos , Boa-
vida, Cafa da Moeda, (i) Caias novas, Calqada da

Pa-

f i] P. Jcfeph Rittcr ia vita Marix Annae Rcgin Portug. ptg. }8 J.

c 247. [a] Para cíla Cafa da Moeda, que he onde fe lavra o dtnhei-

roi C fc dcpofiti rodo o que vem das Conquiftas , coíluma ir fcm-

|)rc huma Compaahifi de Infantaria comíeusOfficiaes para íua giur-

da.:
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Paciência , c de Salvador Corrêa , Cocheiras da
praya, Defronte da Jgrcja, e da Moeda , Direita

para a Cruz de Carcquefarás , e para a rua de ciroa,

e para o Corpo Santo , Detrás da Capella mór , Den-
tro do Forte , Fora do Forte , Gaivotas, Largo do
Corpo Santo, Pateo do Conde da Ilha, e do Elvas,
Portas do Pó, Praya de S. Paulo , Remolares , rua
de Cima.

Becos.

Apoftolos, AíTucar, Cães do Rocha, Carvalha,
CarvaÕ , Esfblabodes , Eílopa , Francifco André,
Junta, Sampayo , Taboas, Tibau.

Freguezias confinantes.

Santa Catharina, Encarnaqaó, Martyres, Santos.

XXXIÍ.

S, Pedro,

330 T\T A Hiftoria Ecclefíaftica de Lisboa ef-

X^ crira pelo Arcebifpo D. Rodrigo da

Cunha, achamos duas memorias quafi repugnantes
fobre a origem defta Igreja •, porque na Vida do
Bifpo D. Soeiro Anes cap. i8. diz, que no anno àc
iipi dera efte Prelado à fabrica da Sé a Igreja de

S. Pedro de Alfama. E na vida do Bifpo D. Vafco
Martins cap. po., affirma, que efte Prelado citan-

do em Santarém , com metera cm 21 de Abril de

1344 a D. Diogo fcu Vigário geral a inílituiqaõ da
' Igrc-

da: porém no dia do terremoto de lyfy fuccedeo preoccupar tal me-
do aos Soldados da dita guarda, que a defampararaõ, ficando Í6 o
Tenente, que era Bartholomeu de Soufa Mexia, com o Sargento, e

três Soldados, portando fe com tal valor , que trabalhou o poíTivel

para que nem lhe chegaíTe o fogo, nem os ladoens que o acoramc-
teraô varias vezes com pretextos fingidos. Efta acçaô verdadeiramen-
te honrofa lhe fez merecer o agrado de ElRey

, que logo o nomeou
Capitão da primeira Companhia que vagaflè j c fobre tudo merece
que fique perpetuamente memorável até no pequeno brado da nofía

pcnaa.
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Igreja de S. Pedro de Alfama. Donde parece fe de-

ve inferir, que cita Igreja, ou tivera duas inftitui-

qõesj ou que a fcgunda fora reformaqaô da primei-

ra; mas de qualquer force, femprc ella he antiquif-

fima, e hoje do Padroado das ScrcniíTimas Rainhas.

351 Coníla de hum Prior, e dous Beneficia-

dos, que aprefenta, e colla o mefmo Prior: a cfte

renderá a Igreja duzentos mil reis , c a cada hum
dos Beneficiados, feíTenta mil reis. A Irmandade áo
Santifíímo apreíentava onze Capellas de vários infti-

tuidores , c difFerentes côngruas. A Irmandade da
Santa Cruz, e Almas, provia trcs de cincoenta mil

reisi e a Irmandade do Senhor Jefus dos Affliftos

huma de quarenta e quatro mil reis. As outras Ir-

mandades, e Confrarias aqui creélas, como a da Se-

nhora da Luz, do Soccorro, de Santa Anna, e San-

to António , feftejavaõ os fcus Patronos folemne-

mente em feus dias.

33Í Experimentou com o foberbo terremoto

cfta Igreja a fua total ruina, ficando fomente em pc

a parede da parte do Evangelho ao Norte, com a

Capella da Irmandade da Santa Cruz, e Almas i em
cujo cítrago morrerão mais de cem pcílbas de am-
bos os fexos. A mefma deílruiqaô padecerão quaíl

todas as propriedades dcfta Paroquia; porque conf-

tando ella de cento e oito, fó féis ficarão capazes

de ferem habitadas. A* viíla dcfte fatal cataílrofc fc

foraó refugiar os habitantes nos campos, e fubur-

bios da Cidade , fabricando abrigos , c barracas pa-

ra Çc recolherem em varias fituaqóes.

333 Vendo-fe o vigilante Pároco Jofeph Xa-
vier em taõ lamentável defarranjo, rccorrco ao com-
paíTivo Monarca o Senhor D. Jofeph , o qual lhe

mandou dar hum armazém ao Chafariz de ElRey
para ncUc erigir o fagrado Tabernáculo, e adminif-

trar os Sacramentos ao povo. Mandou logo o Páro-

co ornar a cafa com toda a decência, e fazendo con-

duzir para clU o mais preciofo movei , que pode
lai-
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falvar , e fobre tudo os fagrados Vafos ( depois que
a todo o rifco , e fobrefalto confumio as Formas )

alli fe ertabeleceo defde vefpera de Natal de ijyf.
Porém fendo precifa a cafa, ou armazém para fe

continuar a planta da nova Alfandega, mandou El-

Rey, que a Junta da Mefa do Bem Commum , c

Commercio, fizeííc a decente accommodacaõ para

a Paroquia. Efta fe fez cxaéiramentc na antiga Igre-

ja , com toda a promptidaõ ,
grandeza, e feguran-

<ça, para a qual fe transferio o Sacramento com hu-
na ProciíTaó folemniflima em ip de Março dia do
Senhor S. Jofeph do anno de lyfj. Dentro do feu

deílrifto exifte a feguinte

Ermida,

Noffa Senhora do Rofario» Eílá íituada no Campo
da Lã com fua Irmandade, que fefteja a Senhora em
if de Agofto com muita grandeza.

354 Numerava efta Freguezia antes do terre-

moto , trezentos c cincoenta c deus fogos , e mil e

quinhentas pcíToas de ambos os fexos. Prefentementc
fe achaÕ nas propriedades reedificadas cento e cin-

coenta fogos , e nelles fetccentas peíloas. As fuás

ruas eraõ as feguinres.

Ruas , e Becos,

Adiça rua em fubida até a porta do Sol , Galé ,

Judcaria, rua Direita de S, Pedro para o Chafariz,

Beco de Alfama, edeíle até o ChaA\riz delRey5(i)
Be-

[i] Corre com baftante affliiencia cíle Chafariz por féis bicas de

bronze, e he a fua agua moderadamente quente. Damiaõ dcGocs na

Dcfcripçaõ de Lisboa, intitulada O/íT^/^o , impreíTa no anno deij-^-i,

diz, que naô viia outra agua melhor, nem ainda igual. Hic autem

faporis ^ ^ ffiUndoris f ^ lenitath i^njlantia omnhim fonúum y quos

ftnquam me viàen metnhítim , aquam , aiit Acptat , aut fuperat. Pe-

las mefmas palavras diz o mefmo Jorge Brautíio no tom. i.Chit.Orb.

lerrer. Luiz Mendes de Vafconcellos no tratado do Sitio de Lisboa

p. 130., diz, que efta agua tem a propriedade de fazer boas vozes, éS

.bom caraô. Duarte Nunes approya o mefmo no capit. xz.daPcfcripc
çaô de Portugal. Veja-fe o A^^uikgio M^ditinSl Cap. l. "

'
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Beco do Fogaõ , do Guedes, das Lavandeiras, do
Prior.

Freguezias confinantes.

S. Joaõ da Praça, S. Miguel.

XXXIII.

Nojfa Senhora da Pena.

jjf A Primeira inílituiqaô deíla Fregucila foy

x\ cftabelecida na Igreja do Moíleiro de

Santa Anna de Religiofas Terceiras deS. Francifco,

intituhndo-fe encaõ por eíTc motivo Paroquia de

Sanca Anna. Suppoem-fe que feria ereóla pelo Car-

deal Arcebifpo D. Henrique , defmcnibrando-a de

Santa Jufta, pois a memoria mais antiga da fua ex-

iftencia heconítar, que fora viíicada pelo Arcebif-

po D.Jorge de Almeida no anno de ifjo.

^v^^d Depois pc^r jultas caufas unindo-fe alguns

freguczcs com os Irmãos do SantiíTirao, paíTaraó a

Freguezia para huma Igreja, que fe andava fazen-

do , dedicada a NoíTa Senhora da Pena , mudando
para ella o Sacramento com folemne prociíTaô em
2f de Marqo de i/of. (i) E caprichando em cori-

cluir o fagrado edifício, o aperfeiçoarão de forma,
que era hum dos Templos cxccllcntcs , e em que
gaitarão groílo cabedal.

357 O Pároco tem o predicamento de Cura

,

que naõ hc collado , mas annualmcnre o aprcfcnta

o Eminentiflimo Patriarca. O feu lendimento fc cx-

trahe do chamado pó dcalt^r, que fc reputava huns
annos por outros em quatrocentos mil rei5. Ao Thft-

•foureiro, que também hc da aprefentacaõ do Prela-

do, rendcrlhchia cento e cincocnta mil reis. A Ir-

niandade do SantiíTimo aprefcntava treze Capellas de

vários inftituidorcs, c côngruas diffcrtntcs, a faber :

duas

Í7 [i] Stntaar. Marian. tom. 7. pag. 147.
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duas de fetenra e dons mil e quinhentos reis cada

huma, que inftituio Maria Luiza de Bulhaõ com o

rendimento na Alfandega defta Cidade, e no Almo-
xarifado da cafa das Carnes , mas com a obrigação

de ferem ConfeíTores os Capellães. Sete de feíTenta

mil reis cada huma
, que inítituiraõ o Capitão mór

Joaõ do Rego Barros , Pedro Jorge , Manoel Dias

Vicente , e outros mais : huma de cincoenta rnife

reis, que a mefma irmandade do Santiffimo inftituio^

pelos Irmãos vivos, e defuntos : duas de quarenta

mil reis
, que inítituiraõ Catharina Pereira , e D.

Anna de Menezes: e huma de trinta mil reis iníli-

tuida por António Antunes, que fe acha reduzida a

féis mezes. A Irmandade das Almas aprefentava

oito Capelias de quarenta e cinco mil reis cada hu-
ma, e MiíTa livre cada femana i c a Irmandade da

Senhora da Pena tem feu Capellaõ , a quem dá cin-

coenta mil reis.

3 38 Ficou efta Igreja totalmente derrotada com
o cípantofo terremoto

,
porque aos feus primeiros

impulfos cahiraõ logo os remates das torres do fron-

tifpicio, que fepuharaó a algumas peíToas , que vi-

nhaõ fugindo para a adro j e abatendo-fe immedia-
tamente o teólo pintado de admirável arquitectura

pelo noíTo Portuguez António Lobo, tirou ávida a

muitas peíToas
, que eftavaõ na Igreja ; experimen-=~^

tando outras muitas a mefma fualidade nas ruinas de
varias cafas em os limites dcíla Paroquia. .j

359 Neíte defamparo lamentável fe foy valer a
Pároco, e abrigarfe em huma Ermida, que fica à

entrada da portaria do carro do CoUcgio de Santo

Antaó que foy dos Padres Jefuitas , para onde mu-
dou o Sacramento , c alli eíleve parte do mez de

Novembro do fatal anno de I7f f , exercendo os

aótos Paroquiaes, e depois fe transferio para a Igre-

ja do Recolhimento de Noíla Senhora da Encarna-
qaõ, e Carmo no íitio de Rilhafolles , e dahi para

a Ermida de Alexandre Metello, da qual paíTou pa-

Tom.IU.Part.V. Eec ra
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ra a Freguczia que fe acha reedificada.

340 Ha no território deita Frcguezia as feguin-

tcs Caías Rcligiofas.

Conventos.

. Santo António dos Capuchos. De Religiofos Fran-

cifcanos da P.rovincia de Santo António. Foy fun-

dada a igreja em lif de Fevereiro de if70, e fe dif-

fe nella a primeira MííTa no anno de if7p. (O Fio-

rdtíeo aqui nelte ultimo feculo Fr. Joaõ de S. Dio-
go', chamado vulgarmente Fr. Joaõ Peccador , va-

rão de raras virtudes, iingular penitencia ^ t con-

tinua oração, comefpiriro profético > faleceo fanta-

mente em o anno de 1690, O fcu corpo exifte inteiro.

^41 O préjuizo
,

que padeceo efte Convento,
e Templo com o terremoto, foy cair a abobeda do
corpo da Igreja, que fcpultou dez mulheres , e hum
homem : arruinou-fe também a Capella chamada do
Bifpo , a Capella do Santo Chriílo da Cerca , e a

celebre capellinha do famofo Prefepio também ex-
perimentou fua ruina. O fufto, e rcceyo de mayor
fracaíTo obrigou aos Religiofos levantar na Cerca
para a parte do Norte huma barraca , c nella for-

marão huma decente Igreja, em que celebrarão os

Oíficios Divinos até 14 de Março de I7f8, em cu-

jo dia fe mudara6 para a fua antiga Igreja feedifica-

da, c em muita parte melhorada a difpendio de va-

rias efmolas, cm que fediftinguio a generofa libera-

lidade do Conde de Povolidc feu Padroeiro na rce-

diíicaqa5 da Capella mór.
S, Ficente de Paulo. Dos Padres da Congregarão

da Miífaõ, de quem já falíamos no tomo z. part. 3.

dcíle noíTo Mappa cap. 3. §. 11. Experimentou pe-
quena ruina com o terremoto.

Mof^

[i] Cardof. Agiol Lulit. tom. i. p. 187. Carvalho,Corbgraf.



Da Cidade de Lishoa. 40 j

Mojielrós, ,"

Santa Jnna. De Rçligiofas Terceiras Frarícífca-

nas com obediência á Provincia de Portugal. Foy
fundado no anno de if(5i por ordem da Rainha D.
Catharina, em huma antiga Ermida de Santa An-
na, donde tomou o nome, fendo as íuas fundadoras

vinte e quatro Recolhidas chamadas as Penitentes

da Paixaõ de Chrifto, que exiftiaó no Caítello. (i)

Aprefenta ElRey nefte Moftciro vinte lugares, co-
mo confta de hum Alvará de ElRey D. Sebaftiaô,

que vimos, feito em 14 de Setembro de if77, e a

Rainha aprefenta também dous lugares (i) mílituí-

do5 pela Screniílima Rainha D. Catharina.

34i Cahio a igreja com o terremoto , e do Mof-
teiro dous dormitórios, hum que ficava para à ban-

da da portaria , e outro para a calqada do Lavre %

rcahiraõ mais três varandas do Clauftro, e varias ca-

ías, e officinas > ficando fepultadas neílas ruinas cin-

CO Religíofas , cinco fcculares , cinco criadas , c

huma educanda i além de outras, que ficarão eílro-

ceadas. Perfuadidas , c afflíótas as Religíofas com
èfte formidável aíTombro , fahiraõ da claufura

, ç
foraô para a cerca do Collegio de Santo AntaÕ^,
onde eíliveraõ no Sabbado , c no Domingo , em
<ujo dia fe mudarão para a quinta da Bempofta do
íereniíTimo Infante D. Pedro , que lhe mandou fa-

«er barracas promptiíTimamente , e aqui eíliveraõ

até vefpera de S. Joaõ de ijfó , em que fe recolhe-

rão para o feu Mofteiro reparado no fumroamente
precifo , cm cujos Coros rczaõ , e exercitaõ todas

4IS fuás funqões Regulares.

Ncjfa Senhora da Encarnação, De Religiofas Com-
mendadeiras da Ordem Militar de S. Bento de Aviz.

Eee ii Foy

[1] Fr.Apolinar. no Clauftro Francifcan. p. Ijf. Corograf, Portug.

tom. 3. p.416. Agiolog. Lnfit. tom.z. pa^. 171. Chriftovaô Rodr/g.

.deOlWeira no Surrimario de Lisboa pag.Sy, da iinpreíTaô moderna,
[i] Soled. Hiftor, Seráfica part. 4.. p. fi>-.
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Foy efte Moleiro mandado edificar pela infanta D.
Maria, filha de FlRey D. Manoel , c nelle entra-

rão a if de Setembro de 1630 as primeiras Religio-

fas. fundadoras , que eraó D. Luiza de Noronha, c

Maria da Purificação do Mofteiro da Efpcranca, c

D. Antónia da Silva de Odivcllas
,

por Breve de

Paulo V. , as quaes fe transferirão defdc a Ermida de

S. Matthcus, e palácio da Caía de Cafcaes, fito ao

Borratem , onde haviaõ eftado efperando por cm-
preftimo, que feacabaíTc elic Moítciro defde Agof-
to de 1614. (i) A tencaò da Infanta naõ foy edifi-

car Molleiro para Religiofas Commendadeiras da

Ordem Militar de Aviz; o Papa Paulo V. he que
fez a commutaqaô a fupplícas de ElRcy D. Filip-

pc li. (i) Eílaó eftas Religioías fubordinadas ao

Tribunal da Meia da Confciencia. No anno de 1754
a 10 de Agofto

,
padeceo eíle Mofteiro hum terrí-

vel incêndio , que deftruio huma grande parte do
feu edifício. Paflaraõ as Religiofas para o Mofteiro
das Commendadeiras de Santos, onde eftivcraõ hof-

pedadas, até que fc reedificou o feu Mofteiro fum-
piuofamcntc por ordem de ElRey D. Joaô V., c fc

reftituiraó para elle.

}4} Succcdcndo porém o infaufto , e formidá-
vel tremor de terra , fez efte eftremecer , e abalar

todo o Mofteiro de forte, que íuppofto o naó pre-

cipitafle, Ihecaufou baftantes ruinasj e deixando-o
incapaz de fe habitar , foraÕ as Religiofas

,
que to-

das faó Senhoras nobiliflTimas, abrigarfe cheas de fuf-

tos, na Cerca do CoUegio de Santo Antaó , onde
cada huma à fua cufta fez o feu abarracamenio , c

alli cftiveraó até i^ de Marqo dciyfS, em cujo dia

por ordem de ElRey Fideliftimo D. Jofeph foraô

conduzidas em coches da Cafa Real para o feu anti-

go Mofteiro, que o mcfmo Senhor com incompa-
ra-

(i] Cardof noAgiol.i,nfit.tona.i.pag. ip7. [i] Lima Gcograf.

UiÃor. i.pag.i|'4^
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ravel piedade lhe mandou concertar do melhor mo-
do, que foy poflivcl ,' em quanto fe cuida em ree-

dificacaõ mais ampliada. ô?

Recolhimento. a

No/Ta Senhora da Encarnação ^ e Carmo, Eftá no fi-

tin de R -Jhafollcs , e lhe deu principio huma devo-
ta mulher , chamada Ifabel Francifca no anno de

1704, dirigida pelo Padre Álvaro Cienfuegos Jefui^

ta, que depois foy Cardeal, e tinha vindo a Lisboa
por ConfeíTor de Carlos Jll. Foraõ-fc aggregando
outras devotas 5 e taõ affcébas ao Recolhimento,
que em vefpera de Natal de 1738 comeqaraõ a re-

zar cm Coro o Offício de Noíía Senhora j e cm 24
de Março de 1740 obtiveraõ licença do Eminentif-
limo CardeaLPatriarca para íc veftirem com o ha-

bito de Noíía Senhora do Monte do Carmo , de
que aélualmente ufaô. De forma fe foràõ applican-

do à perfeição Religiofa, que pela Paícoa de 174Í
.deraõ principio a rezar coralmente as Horas Canó-
nicas , e com tanta regularidade o executaõ , que
parece o feu Coro, e canto de huma Communidade
mais obfcrvante da perfeição no culto Divino. Ref-
plandece cite naÕ menos no aííeyo da fua Igreja,

que bcnzendo-fc em 6 de Dezembro de 1746, e co^-

•locando-fe nella a 4 de Fevereiro de 1748 o divi*

TUiíTimo Sacramento com grande feftividade, cm cu-
jo dia fez Pontifical o Arcebifpo de Lacedemonia
D. Jofeph Dantas Barbofa , le cekbraõ nella todas

as fuás tcftas com fingular decoro, e grandeza. Per-
fuadido o Papa Benedido XIV. da grande edifica*-

caó , com que eftas Recolhidas vivem , lhes fez a

graça em Janeiro de 17^8 de poderem trazer veo
preto, como fe foííem Religiofas profeíTas 5 as quaes
pelas virtudes preclaras , em que folidamente culti-

vaó o eípirito, fervem de vivos exemplares da per-
feição Religiofa. O pequeno damno, que lhes cau-
fou o terremoto, fc acha reltaurado.

,

Er'
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Ermidas.

Senhor Jefus da Salvação, He huma Ermidinha na

Calqada de Sanca Anna junto ao muro das Religio-

fas Commendadeiras, a quai he adminiltrada por hu-
ma Confraria da Via-Sacra.

S. Lazaro- Neíla Ermida eílá hum Hofi^ital, que
pertence à Freguezia de Santa Jufta.

NQjffa Senhora da Salvação. Fica junto ao Cemi-
tério, onde fe enterraó os pobres doentes, que fal-

Iccem no Hofpital Real.

Fia-Sacra. Eítá contigua ao palácio do Defem^
bargador Alexandre Metcllo de Soufa no Campo do
Curral. Nenhuma deitas quatro Ermidas fcntio os

cíFeitos do terremoto. Depois dcfte-fe edificarão al-

Íjumas Ermidas de frontal era o raefmo campo , e

aó.as feguintes. '"
l

í. Senhora da Caridade, Que erigirão os Irmãos do
mcfmo titulo , por fe haver dcitriíido a que tinhaõ

feito junco à Bafilica de Santa Maria.

O Senhor da Paz.
A Senhora do Rofario.

., 544 Conftava cila Freguezia antes do terremo-

to de mil e trezentos e trinta c féis fogos , e de cin-

co mil e feíTenta c féis pcíToas de communhaõ. De-
pois do terremoto com as peíToas que fe abarraca-

raõ no campo chegou ao numero de mil quatrocen-

tos e trinta e dous fogos. As ruas faó as feguintes.

Ruas, ;

Santa Anna, Santo António, Campo. do Curral,

Carreira dos Cavallos , Cafas dos Bernardos , Cafas

da Mifcricordia , Cemiurio , Cruz , Encarnação
,

S. Lazaro, Marrim Vaz, Moinho do Vento, Mof-
tciro de Sinta Anna, Muro dos Apollolos , Portaria

do carro do CoUcgio , Recolhimento, Rilhafolles.

FregueTÚas confinantes.

Anjos, S. Jofeph, Santa Jufta , S. Scbaftiaõ da

Pedreira, Soccorro,
XXXIV.
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Santijimo Sacramento.

Hf T^ ^^^ ^^^ Freguezia o feu principio na

JL igreja do Convento da SantiíTima Trin-

dade , eftabelecendo a o Arcebifpo de Lisboa D.
Jorge de Almeida pelos annos de 15-84 na primeira

Capella da maõ direita a quem entrava na Igreja, e

deímembrando-a da Freguezia de S. Nicolao , e

Martyres. (i) Depois no anno de 166^ , defavin-

do-fe com osReligíofos os Irmãos do Santiflimo ^

fe paíTaraõ para a Igreja das Convertidas , onde
eftiveraô pouco tempo , e os Bautiínios fe faziaõ

na Paroquial dos Martyres com licença do Cabi-

do. {%)

346 Havia-fe dado principio ahuma nova Igre-

ja com o titulo do Santiflimo Sacramento para fer-

vir de Paroquia no fitio fronteiro ao Palácio do
Marquez de Arronches, lanqando-fe a primeira pe-

dra no edifício a x6 de Novembro de i66y j e citan-

do feira grande parte , fe dcmolio por embargos do
mcfmo Marquez , até que o Conde de Valladares

offerecendo liberalmente terreno próprio defronte

de feu palácio para fundamento da Igreja , fe co-

meçou eíla a fabricarfe no anno de 1671 , e con-
cluindo-fe no de Í68f , para ella fe transferio oSan-
tiíTimo Sacramento folemnementc cm a Dommga da

Quinquageíima defde a Igreja do Carmo. (3)

347 O Pároco , que tinha o predicamento de
Cura , hoje tem o de Reitor , a que o elevou o Emi-
ncntiáimo Cardeal Patriarca D. Thomaz de Almei-

da ,«^—^-—^———11 I
I

1 .11111 I I I II 1 1 II II
I

I,

3 '[i] Canha nos Bifp. de Lisb part. 1. c»p. 85. de cnja authorida-

áe fc prova, que efta Fregueiia naô foy fcparada dcS.Juliaõ, como
affirmaLeitaõFeireira njs Noticias Ghronolegicas nurn, 1133. [2] Fr.

Apoliaar. na Dcmonfti^çaóHiíloF. num. 167. [5] Gorog*áíi!a Poftug.
tom.3. p.458. .?-'.<.:£.'/ . :. í-:^!.^::. ,.n/
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da como Donatário defta Igreja , a qual rendia qua-

trocentos mil reis > e ao Thcfoureiro, que aprelcn-

taõ alternativamente o Pároco, ea Irmandade do

SantiíTimo, lhe rendia cento c vinte mil reis. Apre-
fcncava a fob redita Irmandade nove Capellas, qua-

tro de efmola de feirenta mil reis com obrigação de

confefl*ar , c acompanhar o SantiíTimo , buma de cem
mil reis com obrigação de Coro ,

para quando fe

cftabcleceíTe j outra de oitenta mil reis com a mef-

ma obrigação 5 e duas deambulatórias. Eíta mcfma
Irmandade fe achava muito opulenta, epoífuhia ri-

quiflimos ornamentos , c muitas pcqas , e cofres de

prata, e eftimadiílímas Reliquias. (i) A Irmandade
de S. Miguel , e Almas aprefentava quatro Capel-
lãcs , hum com cincoenta mil reis , os outros com
quarenta mil reis , c MiíTa livre.

348 Em o tremendo dia do terremoto , e me-
morável incêndio padeceo efta igreja huma total

derrota; porque o Templo fe arruinou, fepultando

fctcnta e cinco peíToas ; e todo o movei da Igreja

fc reduzio a cinzas ; reputaniio-fe a fua perda em
mais de duzentos mil cruzados ,

pois fó efcapou a

fagrada Pyxide com o SantiíTimo Sacramento. Com
o fullo deite laítimofo fucceíTo paíToa logo o Páro-

co o Sacramento para a Ermida de Nolía Senhora

da Conceição dos Cathecumenos, refugiada, e cre-

£ta no Telheiro de aguas livres , onde efteve três

mezes : depois fe mudou para o Motleiro das Reli-

giofas Trinas ao Rato , onde permaneceo ate fe

transferir para a nova accomodaqaõ
,
que fe fez mifti-

ca à mefma Igreja.

349 Den-

[i] Entre cilas Reliquias , conforme a noticia ,
que nos mandou

oRev. Reitor deOi Paroquia Manoel Luiz Rilieiro, exiília oCalix,

cm que Chrifto Senhor NoflTo coaíagroa fcu prcciofiflimo fângiic, c

fora dadiva do Bilpo do Porto D. Fr Jofcph de Évora, quando vcyo

de Roma noanno dí 174.1 ; por^íni ícmprc nos cauíou muita duvida ,

pois na Vtd* de Chri/lo pag. 4.10. deixámos proytdo , que cila Reli-;

c^uia r« coQÍerv]^ ni Q^ichedral de Valença.
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34P Dentro do âmbito deíla Paroquia exiftem

PS ieguintes

Conventos.

No£a Senhora do Carmo, De Religiofos Carmeli-

tas Calçados. Foy eíte edifício verdadeiramente ma-
gnifico fundado noanno de ijSp pelo virtuofo Con-
deftavel D. Nuno Alvares Pereira, e começarão os

Religiofos
,
que vieraõ da Villa de Moura, a exer-

cer aqui osaótos de Communidade no anno de 1 397.
Defta fagrada fabrica faz huma exaóba Defcripcaõ
o feu grande Chronifta Fr. Jofeph Pereira de Santa
Anna. (i) Mas fendo eíta obra taó eílimavel pela

fua grandeza, fortaleza, e arquiceótura, muito mais
o era pelas muitas, e importantes alfayas, que fer-

viaõ ao adorno, e veneraqaõ. Tudo fe perdeo fatal-

mente com o loberbo terremoto , e immediato in-

cêndio em o primeiro de Novembro infauílo 5 aca-

bando a vida em taõ lamentável tragedia quatorzc
Religiofos, que he perda para mais fcntirfe.

3fo Nefta defordem , c confulaõ procurou a

mayor parte da Communidade o refugio no fítio da
Cotovia dentro das obras do Conde de Tarouca j

porém efpalhando-fe huma voz vaga , que o incên-

dio hia chegando ao Caftello, e que pegando facil-

mente no armazém da pólvora , acabaria de desba-
ratar, e arrazar horrendamente a Cidade \ compel-
lidos deílc pavor , bufcaraó mayor diftancia , indo
para o Campo Grande com a veneranda Imagem da
Senhora do Carmo

,
que foy a que fe pode falvar

,

e o Santiflimo Sacramento , onde armando tendas

de campanha , alli eftiveraõ abarracados ate vefpe-
ra de Natal do mefmo anno , em cujo dia paíTaraS

para o terreno contiguo ao arco das Aguas Livres
acima do Rato , onde haviaô mandado fabricar hu-

Tom.III.Part.V. FíF ma

[1] Pereira Chron. do Carmo tom, i.part, 4. c. I. Veja-fe também
Jorge Gardofo no Agíol. tom. 3, p. a i|.
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ma Ermida cora accommodaqaõ decente para o? mef-
mos Religiofos. Mas como naõ parecefle jufto ao
zelofo Provincial delamparar o antigo fitio do fagra-

do Convento, nem a companhia do venerando cor-

po do virtuofo Condeítavci, diípoz àcufta de gran-
de difpendio , e trabalho , que entre a portoria re-

gular do Convento, e a do carro fc crigifTe nova
Jgreja , e proporcionados commodos , para onde
com a brevidade opportuna fc eílabeleceraó.

Santijíma Trindade. De Religiofos Trinitarios. A
primeira fundação deílc Convento foy , fegundo ef-

crcvç D. Rodrigo daCunha, (i) no anno de 1294,
dando-lhe a Cidade liberalmente aos primeiros fun-

dadores
, que vieraõ de Santarém, o íitio em que fe

incluia huma Ermida de Santa Catharina, que lhes

fervia de Jgreja , cm quanto fe edificava o novo
Convento. Ciefccoeíle à culla das efmolas dos fieis,

c particularmente da Rainha Santa Ifabel , a qual

mandou lavrar nellc huma efpecial Capella com o
titulo da Conceiqaõ da Senhora , que foy a primei-

ra ncfte Reino dedicada a taõ foberano Myílerio,
de que era devotiflfima. (i) Depois no anno de ij-óo

fc melhorou oedificio com grandeza, e mageftade;
pois fó no Templo fc numcravaó duzentos e trinta

e bum palmos de comprido ^ e cento e vinte e dous
de largo , cento c quarenta e oito de altura , com
grande numero de ampliflimas Capellas. Efcapou
felizmente a Igreja do fatal incêndio , que em zz

de Setembro de 1708 devorou a mayor parte deite

Convento, (j)

3fi Achava-fe cllc quafi na ultima perfeiqaõ re-

putado entre os magnificos da Corte , quando aos

violentos impulfo» do fempre memorável tremor de

terra cedendo a grandeza do edifício , em breves

minutos fe vio proílrado , c reduzido a huma mon-
ta-

[1] Cunha Hiftor. Ecclcf. de Lisboa part. 2. cap. 83. [i] Monarq.

Lufit.liv.ip. c. XI. Corograf. Fort. tom. 3. p.460. [3] Anno Hiílo;;

ric. tom.j. pag.Sj,
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tanha de confuía penedia 5 acabando de transformar

tudo em cinzas o implacável incêndio , que imme-
diatamente lhe íuccedeo. Coníumiraõ-fe nefta la*?^

mcntavel defgraqa mais de cem Imagens de vulto,
que ornavaõ os dezoito Altares da Igreja. Eraõ %

mayor parte delias cfpecialiflimas , e devotas: a do
Santo Chriílo crucificado com o titulo de milagro-
fo> o Santo Chriílo do Coro j o Senhor morto; o
Senhor dos PaíTos ; a Senhora da Conceiqaõ j a Se*

nhora da Salvaqaô, c outras muitas, efcapando uni-

camente o Senhor Refgatado , poílo que debaixo
das ruinas.

3fz Naõ ficou fendo menos deplorável a perda
de innumeraveis Relíquias , que occupavaõ , e en-

chiaò quatro Altares 3 entre as quaes eraõ preciofas

as de dous corpos inteiros de S. Liberato, e S. Bo-
no : hum Santo Lenho de meyo palmo de alto , c

hum dedo polegar de largo : hum cfpinho da Coroa
do Senhor, e o Sudário fanto tocado no verdadei-

ro, que fe venera em Turim. Fez crefcer o aug-
mento da perda a deftruiqaõ da efpaqofa Sacriftia

com as fuás eftimadiíTimas, e cuítofas alfayasj onze
cuftodias , três cofres , hum de valor de cinco mil
cruzados j cento e dous caílicaes de pé alto ; vinte

c huma coroas ; vinte e dous refplandores , cm que
entrava hum de ouro cravado de diamantes 5 trinta

c duas alampadas , das quaes duas da Capella mor
cuftaraò féis contos de reis > dezanove cruzes , en-
tre as quaes havia duas, que tinhaô cuftado féis mil
cruzados j féis ciríaes de exceíTiva grandeza, e va-
lor; e outras muitas peças de prata , que naõ refe-

rimos , por fer roais memorável a perda dos dous
famofiíTimos órgãos da Igreja , e do Coro magnifi-
co , os quaes haviaõ cuftado perto de cincoenta mil
cruzados.

?f3 Entre cftas perdas fera também muito fen-

fivel, e quafi irrecuperável a grande collecqaó de
livros, que comprehendia a famofa , e cftimavel

FfF ii Bi-
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,
que pela fua raridade

cílava avaliada cm duzentos mil cruzados : c por
evitar palavras, todo o Convento com a fua elevada

torre fc reduzio n terra, e a cinzas, naô ficando em
rigor nem ainda paredes

,
porque alguma

,
que em

pé fe fuftenta, fera precifo demolirre.

5f4 Ficarão fepultadí-s debaixo das ruinas quin-

7e Religiofos , de que faremos memoria : o Padre
Pregador geral Fr. Luiz de Salazar, de noventa an-

nos de idade, e perfeito Religiofo , eílava dizendo
MiíTa no Altar de Santa Anna. O Pregador geral

Fr. Joaõ dcS.Fclíx, de fetcnta c íeis annos, exccl-

Icnte Pregador, e ornado com as prendas de iníignc

compofítor de Mufíca, c deítro no orgaó , e rebe-

caõ. O Padre Prefcntado Fr. Jofeph de Gouvea ,

duas vezes Miniftro do Livramento, e de cincoenta

c oito annos de idade , Religiofo muito cheyo de

zelo, c de temor de Deos , eílava dizendo MiíTa na
Capella do Refgate. O Padre Meílre Fr. Manoel
de Santo Thomaz, de cincoenta annos de idade, e

de grande ornamento da Religião , muito exem-
plar, muito abftinente, íingular Theologo, e Le-
trado

, prompto em todas as matérias , em que o
confultavaó, incanfavel no ConfeíTionario, e em ex-

ercer os a6tos da Communidade. O Padre Fr. An-
tónio de Almeida, adual Procurador geral da Pro-

vincia, Religiofo de cincoenta c hum annos, c que
tinha fervido vanos empregos na Religião , citava

confeflando. O Padre Fr. Thomaz de S. Jofeph , de

cincoenta c cinco annos , bom Theologo , Prega-

dor, e de vida exemplar, pereceo indo da Sacriltia

para a igreja. O Padre Fr. Vicente Ferreira, de cin-

coenta e cinco annos , que tinha fido Prelado em
Lagos, e Setúbal, eftava confoflando. O Padre Fr.

Jofeph da Expeftaqaõ de exemplar procedimento,

c bom Pregador. O Padre Fr. Manoel Ferreira, de

trinta c dous annos, muito exemplar , c applicado

à liqaõ dos livros : tinha acabado de cckbiar Mifla,
c
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ê recolhendo-fe à fua cella para recordar hum Ser-

mão, que havia de pregar no dia íeguinte , cahio a

torre fobre ellc, e fe achou depois meyo queimado
em hum lanqo das varandas. O Padre Fr. Domin-
gos de Santa Anna, Cantor mor do Convento, de
trinta e dous annos, exceilentc Muíico, c deftriffi-

mo em tocar rebecaõ , e fobre tudo de vida muito
ajuítada, pereceo eilando dizendo Miíía na Capella
da Conceição. O Padre Fr. Jofeph Cabral, de trin-

ta e hum annos , Pregador com boa aceitaqaõ , ca-

hio do Coro , c veyo morrer na Igreja. O Padre
Fr. Félix de Soufa, eítudante Theologo de vinte c^

quatro annos, mas muito pacifico, e de grandes ef-

pcranças, cíiava dandoa communhaò, quando fuc-

cedendo o repentino incidente do terremoto , fe-^

chando o vafo das fagradas Particulas, as quiz falvar"

fugindo para a Sacriília , onde pereceo , e junto a

ella fe defenterrou depois de muitos mezes com o
fagrado Vafo unido a feu peito. O Padre Fr. Ber-
nardo de S. Luiz , eíludante Theologo. O Padre
Fr. Joaquim de Santa Anna , Organiíta, e Muíico
de exceilcnte voz. Fr. Giraldo da Luz, Religiofo
leigo de cincoenta annos, c fineiro muito zelofo, e

cxaélo na fua obrigação , cahio com a torre
,

que
o fepultou.

^ff Os mais Rcligiofos, que efcaparaõ, fem fe

vencerem do temor, que lhes reprefentava o exccC-
io deita tragedia, naõ defampararaó todavia ©Con-
vento, antes vendo que no pateo da porta do carro

lhes ficara hum palheiro velho ainda cuberto , alii

féis , ou fete pobremente fe accommodaraô , e os

outros foraõ para o feu Convento de Noíía Senhora
do Livramento, junto a Alcântara. Cuidarão logo
cm fazer no dito pateo huma Igreja , labrindo-lhe

porta para a rua, e atem ornado com féis CapcUas,
c com varias Imagens j collocando em hum dos Al-
tares o Senhor Refgatado, que falvaraÕ illefo d*en-
tre asruinas. Em hum celeiro, que aili eítava no

mef-
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mefmo )5atco menos arruinado, fízeraó feus cubícu-

los, onde habitarão mais de vinte Religiofos, para

melhor celebrarem os Divinos Oíiicios.

3f6 Numerava eíla Frcguezia antes do terre-

moto fcifcentos c quarenta e dous íógos -, c ires mil

e quatrocentas peíToas. Depois do terremoto , co-

mo fe queimou quaíi toda aFrcguczia, numera pre-

fentemente fítuadas em barracas dirperfas, mil ecem
pelToas > c he efta huma das Paroquias , que ficou

bem deílruida: as fuás ruas, que hoje levem quali

folicarias , e confufas, eraõ as feguintes.

Ruas.

Adro da Igreja, Arco de D. Manoel, Calcadi-

nha do Carmo, Chiado, Condeqa, Gallegos, Oli-

veira, Portaria do carro do Carmo, e daTrindade,
Poftigo de S. Roque.

Becos ^ e travejfas.

André Soares , Arccbiípo , Cruz , Eftevaõ Ga-
lhardo, Forno, largo do Carmo, Lavandeira, Lo-
rcto, Marqueza, Palteleiro, Ricardo, Salema, Se-

cretario de Guerra.
Freguezias confinantes,

Encarnaqaõ, Martyres, S. Nicolao.

XXXV.

Salvador.

3^7
/'"^ Om a prodigiofa invenção da Santa Ima-

V-^ gem de hum Crucifixo, que neílc fitio

fe defcobrio logo nos principios de Lisboa conquif-

tada, fe crigio huma Ermida com o titulo de San-

to Salvador da Matia, à qual concorria muita gen-

te pelos grandes prodigios
,

que Deos obrava por

intervenção deita veneranda Imagem. A devocaÔ
continua do povo , c o concurío dos fieis moverão
ao Prelado Dieccfano, a que erigifle na Ermida hu-

ma Paroquia : quem cllc foíTc , c em que anno fe

eíla-



I DaClílade de Lishoa. 415

eftabeleceo, naô fe fabe com certeza: fó achamos,
que o Bifpo do Porto D. Joaõ Eíteves de Azambu-
ja, que depois foy o fegundo Arcebilpo de Lisboa,
conílituira eíia Igreja em Priorado com Beneficia-

dos, annexando-lhe a igreja de BemFica, de quem
recebiaõ as duas partes dos dizimos, e a Sé a tercei-

ra parte , ficando todavia a aprefcntacaõ deílc Prio-

rado incorporada no Padroado da Coroa.

3f8 Depois no anno de 1391 obteve o mefmo
Prelado de ElRey D. Joaõ I. a mercê do Padroa-
do deíla igreja para íi , e feus defcendenres j e no
mefmo anno alcançou de Bonifácio ÍX. hum Bre-
ve, que começa : ^d ea

^
qua Divini cultus augmeU'

tum^ (i) para fundar na dita Igreja hum Molteiro
de Religiofas Dominicas, e poderlhe annexar as ren-

das, e direito, que ao Prior, e Beneficiados da ío-

bredita Paroquia pertenciaó> de tal forma, que va-

gando os ditos Benefícios a Prioreza , e Freiras do
Mofteiro podeíTem tomar poíTe das rendas, e con-
vertellas em feus ufos : e para adminiílrar os Sacra-
mentos aos Freguezes , elle fc obrigou a conftituir

hum Vigário, deputando-lhe ordenado competente
para fua fuftentaqaõ. E fera embargo

, que depois
de começada a obra houveraõ duvidas com o Y^iç,*

cefano de Lisboa
,

que dizia fer em prejuízo das
rendas Epifcopaes 5 fez-fe compofíçaô, pela qual o
Bifpo do Porto, Prioreza, e Freiras largarão ao Pre-
lado de Lisboa a terceira parte dos dizimos da Igre-
ja do Salvador em zp de Julho de 1 393.

3f9 Tem o Pároco deíla Freguezia titulo de
Vigário, que aprefentaõ os Condes dos Arcos, co-
mo defcendentcs de Joaõ Eíleves Alcaide raór de

1
Lisboa, chamado o Privado, e irmaô do fobredito
Arcebifpo D. Joaõ Eíleves de Azambuja

, poíto
que os Condes ufaõ hoje do appellido de Noronha.

Rcn-

[1] Refere Soror Maria do Bautifta no livro da Fundação dcftc

Moílciro, pag, n.
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Rende a Vigairaria duzentos e cincoenta mil reis.

Ha mais dous Capelhics aprcfentados pelo dito Con-
de , os quaes cntraó nas ofFertas com o Vigário, e

com as Freiras, que Icvaó metade. As Irmandades

aqui cftabelecidas , faô a doSantiíTimo Sacramento,

que por voto das Religiofas , e naó por folemnida-

de de Corpo de Dcos , hz todos os annos huma
pompofa prociíTaÕ com o SantiíTimo na primeira

Dominga depois da Afccnfaó do Senhor, (i) A da

Senhora dos Remédios Imagem muito milagrofa.

(2) A da Senhora do Rofario , e a da Senhora da

Aílumpqaõ.
360 Ha neíla Paroquia o feguinte

Mofteiro.

^.S. Salvador. De Religiofas Dominicanas. Foy
fundado pelo Arccbifpo de Lisboa D. Joaô Eílevcs

de Azambuja no anno de 1391 , cujo corpo jaz no

Coro de cima com feu epitáfio, que tranlcrevc D.
Rodrigo da Cunha. (3) Para eifeito deíla inílitui-

qaó rcduzio por Breve de Bonifácio IX. , que aci-

ma allegamos , as rendas da Paroquia aqui exiíten-

tc a huma Vigairaria, e com os frutos remaneccn-

tes cftabeleceo renda fixa para as Religiofas , fazen-

do que cilas profeíTaflem a Regra de S. Domingos,
fendo antecedentemente humas mulheres , que fa-

2Íaõ vida penitente, e folitaria, a quem chamavaó
naquelles tempos Emparedadas ^ e viviaò nelle fitio

cm hum pobre Recolhimento. A Rainha D. Leo-
nor, mulher de ElRcy D. Joaô 11. lhe acabou o
edifício no anno de 1478.

3(5i O

[i] Fr. Apollinario na Dcmonftraçaô Hiftorica niim.iór. [1] San-

tuário Mariano tom.i. p. 45". [3] Cunha nos Bifpos do Porto part. 1.

naaddiçaõ aocap. aj. diz , que cfte Arccbifpo fallccera , fcgundo conf-

ta do feu epitáfio , a x ) de Janeiro de 1 4 1 3 , dous annos menos do que

diífemos a pag. laj. guiados pda authorivlade do mcfmo D. Rodrigo

da Cunlia,
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3<5i O eofpo dá Tgrejàí défte Moíleiro , onde
eílá eílabelecida a Paroquia inteiramente le arrui-

nou com o terremoto de forma, que fera impoíll-

vel repararfe , fem a levantarem por toda a^partc

áMo, os alicerfes. Reiirou-fe o Santiílímo para à

Igreja do Menino Deos , onde eílevc dous mezesi
c fe recolhco para a cafa, que era da grade das Re-
ligiofas, onde interinamente cftá aiada , tolerando

fomente com a neccíTidadc do tempo a menor de-

cência do lugar. Das Religiofas morrerão doze pro-

ftíTas, huma Noviça leiga , duas feculares , e hu-

ma criada. As mais qué fícaraÕ, fahiraõ da claufu-

ra, c humas foraô para o Cardai di Graqa , e fe

apofentaraõ na quinta do Alcaide Fidalgo , outras

cítiveraõ no Campo Grande em cafa do Defembar-
gador Franciíco Lopes de Carvalho. Paífados al-

guns mezes, fe foraõ recolhendo para o Moíteiro
,

dnde fe achaõ já mais de oitenta exercendo os aótos

da Communidade.
l6t Conítava eíla Freguezia de duzentos e M-

fcnta e féis fogos ^ c mil e cincoenta peíToas de com-
munhaõ. Hoje terá menos fctenca fogos diítribui'-

dos pelas feguintes

Ruas , e Becos.

Beco do Gracez, que ficou de ft ruindo , Cilqadi-»

nha das Efcolas geraes , Caílello Picaô , Largo da

'igreja , também deílruido , Loureiro , Rigucira

,

Traveífa das Cruzes.

Freguezias confinantes.

Santo Eílcvaõ , S. Miguel , Santiago, S. Thomé/
S.Vicente. 1

XXXVL

Santiago,

553 /^ Documento mais verdadeiro , que fc con-

V^ ferva no Cartório defta Igreja, por on-

de fe poíTa inferir a fua antiguidade, he huma com-
Tom.IlI.Part.V. Ggg po-
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poíiqaô, que o Prior , c Beneficiados fizcraS cnrrc

íi no anno de i j 57. No de 1 371 ha memoria da fua

cxiltencia , porque também fc conlcrva a de feu

Prior Joaõ de Soure Vigário geral do Bifpo Agapi-
to CoJona, de que fe lembra a Hilloria Ecclefiaf-

tica de Lisboa, (i) Continuaó as memorias até o
anno de iffi , em que ChriftovaG Rodrigues de
Oliveira faz delia menqaõ no feu Summario 5 e dcf-

de o anno de ifff he o tempo donde comeqaõ a

correr os aíTentos no livro mais antigo dos bautiza-

dos, que tem efta igreja , na qual todavia fc con-
ferva a tradição de fer ercfta pelo primeiro Bifpo de
Lisboa D. Gilberto, (z) No feu adro exiília col-

locada huma pedra nntiquiííimã em que fe lia:

jífdepo Clicini

Decimi,

Da qual fe lembra Cardofo no Agtologio tom. t,pag, j i.

E era memoria que os moradores de Lisboa dedica-

rão ao Prefidentc Afclepo pelos annos }oo de Chri-
jfllo.

-1V354 Participa o Pároco do honorifico titulo de
Prior , c como Igreja do Padroado Real he apre-

fentada por ElRey. Rendc-lhe duzentos e cinco-

enia mil reis , c cada hum dos três Benefícios, que
aqui ha, e aprelenta o Prior, renderá oitenta mil

reis, fervindo-o. As Capellas , que ha ncfta Igreja

faõ cinco , a faber : huma que inftituio o Cónego
Magiftral Nuno da Cunha Deqa com oitenta mil

reis de côngrua , c cora obrigação de rezar o Ca-
pellaô no Coro com os Beneficiados, os quaes com
o Prior, faõ os que a aprefentaõ : outra que deixou
o Prior defta Igreja André Franco com a côngrua
de cincoenta mil reis , de que faõ adminiftradores

os filhos de Jofeph de Soufa Carneiro : outra que
inf*

[1} Cunha Hiftor. Eccief. de Lisboa part, a.cap. 105.0. i. [1] Co-

«graf. Portug. toin»3.f. 3x0.
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9

inítituio Pedro Nunes da Coíla Gentil com a ef-

niola de cincoenca mil reis : outra de feíTcnta mil-

reis, que aprefentaõ os Cirieiros da Irmandade aqui
ereda de NoíTa Senhora a Franca; (l) outra de cen-
to" e eincoenta reis cada Miííá , q^ue inílítuió Bal-
thafar Pinto, mas he fó meyo annal, e faÕ feus ad-

miniílradores os herdeiros de Dionyfio de Oliveira,
Efcrivaõ que foy da Chancellaria da Corte.

3(5f A pequena ruina que padeceo fe acha repa-

rada. Tem dentro do feu dellrióto as fegu.ntes

Ermidas,

S. Braz, Vulgarmente chamada Santa Luzia , he
Igreja ifcnta

,
por fer Commenda da Religião Mi-

litar de iVIalta. O pequeno damno, que experimen-
tou com o terremoto, fe acha recuperado.

S. Filippe ^ e Santiago. Antigamente lhe chamavaã
Hofpital dos Caílelhanos. Adminiílra-a Rodrigo
António de Figueiredo

, que depois de a poííuir^

lhe ficou chamando a Ermida do Amparo, por caui
fa de huma Imagem da Senhora com eílc tituloi^

Tem hum Altar, que pertence à Irmandade dá Se-
nhora Mãy dos Homens de Xabregas

,
por fahií

deita Ermida oTergo, c a Irmandade, quando vay
acompanhar os Irmãos , que fallecem. Tem mais

outro Altar do Senhor Jefus com o titulo de Refor-<

mador de Lisboa, que os Senhores defta Gafa que-
rem pôr em cabeqa de morgado.

166 Contlava eíla Freguczia de cento e vinte

fogos, diílribuidos pelas feguintes

Ruas,

Rua que vay do Limoeiro para as Portas do Sol,

Rua que vay da Igreja de S. Braz para o Chuô da
Feira , Rua da Lagem , de huma parte fomente,
porque da outra pertence à Freguczia de S. Bartho-

Cjgg *i lo-
' ' '" • iw mi— II III—

[i] Saat uar. Mwian, tom. i. pag. 33^,
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lomeu, Rua do Funil: PaíTadiqo, que vay para os

Loyos, fomente de huma parte, Rua larga, que vay
da Igreja para os Loyos.

Freguezias confinantes,

S. Bartholomcu , Sanca Cruz , S. Martinho , S.

Thomc.

XXXVIÍ.

Santos,

5^7 Ç Ervc eíla Igreja do mayor padraô da anti-

O guidade, que tem oCnriílianiímo cm Lií-

boa; porque nefte fítio grangcaraó a coroa do Mar-
tyíio os gloriofiflimos trcs irmãos VeriíTimo , Má-
xima , e Júlia na perfcguiçaò do Imperador Dio-
cleciano pelos annos de Chriílo 305. (i) Aqui lhe

deraO os Chriílãos fepultura , e lhe erguerão certo

género de Altar , ou Ermida ; e os Santos como
Protc-átores nacionaes defta Cidade a defenderão mi-

lagrofamente de hum cerco apertado , que lhe po-

feraõ depois os bárbaros Alanos. (2.)

368 Occupada Lisboa pelos Mouros, huma das

Igrejas, que elles deixarão intaéla aos Chriílãos pa-

ra celebrarem os feus Officios , foy ella , em que
eftavaó fepultados os veneráveis corpos dos Marty-
res invióbos , a quem pela fama dos prodígios , que
Dcos obrava por fua interccíTaó , lhes tinhaô ref-

peito os próprios Saraccnos j e quando ElRcy D.
AíFonfo Henriques houve de lhes conquiftar ulti-

xnamenre Lisboa, fe viraó cíles Santos vifivclmen-

te auxiliar o exercito Chriftaó contra os Arribes

>

por cujo motivo aquclle inclyto Hcroe , tanto que
ít vio viftoriofo , melhorou a antiga Ermida , fa-

zendo erigir no mcfmo lugar hum Templo mais

am*

' to AíTim o à\% Baronio nai Notai aò Martyrologio Romano cm
ò primeiro de Outubro. [%] Mooarq. Lufit.li?. (. capi»|« •
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mplo, dcdicando-o ao nome trino dos Santos glo-
riofos Martyres. (i)

3(5p PaíTado pouco tempo, depois que a Ordem
da Cavallaria de Santiago começou a florecer , c
augmentarfe cm Portugal , tratou ElRcy D. San-
cho I. de lhe fundar hum Convento, onde houvef-
fe Reiigiofos da mcTma Ordem

, para adminiftra-
rem os Sacramentos aos Cavalleiros

, que andavaô
na guerra , e fervifle de fepultura aos que morref-
fem no Reino, e aílim o fez edificar junto defta Er-
mida no anno de iipz. fendo entaó Meílre da Or-
dem D. Sancho Fernandes , e Prior do Convento
D, Chriílovaô. (z)

^70 Aqui viverão os Reiigiofos até o tempo de
ElRey D. Affonfo III. no qual ganhando- fe aos
Mouros a Villa de Alcácer do Sal ,

paíTaraõ para
ella os Sacerdotes defte Convento de Lisboa, (3)
e com efta mudança ellc fe converteo em Mofteiro
de Rcligiofas da mefma Ordem , occupando-o as

mulheres , e filhas dos Commendadores , (4) e alli

perfeveraraõ por muitos tempos , onde houveraS
Senhoras nobiliíHmas, e religiofifljmas , até que no
anno de 1490 fe paíTaraõ para o novo Moftciro de
Santos, que lhes mandou edificar ElRcy D. Joaó
lí. transferindo- fe juntamente com as Religiofas os

corpos dos veneráveis Martyres com huma folem-
niíTima Prociííaõ.

^71 Ficando cila Igreja defoccupada, a elegeo
o Cardeal Henrique , fendo Arcebifpo de Lisboa

no

[i] Cunha nosBifp. de Lisb. part. i. cap.18 num. 7. [2] Fr. Je-
ron.Roman. Hiftor.daCaval.de Santiago m.f.cap. 4. fj] Fr. Jcrony*
mo Roman. a ima allegado, diz que a primeira mudança , que efta

Grdcm fizera de Li.-boa , fora pata Mertola , e depois para Alcácer
j

porém o Chronifta mor Fi. António Brandão no livro n. cap. zf.
da Monarquia Lufitana o emenda , a quem fcguimos. [4] Fr. Fran-
cifco Brandão naMonarq. liv. 17. c, J7. affirma , que as Coromenda-
dcirajs, c Fieira^ dçfti, Ordem eftiveraô: primeiro na Viila da Arruda,
donde vicraô para cftc Moftciro de Santos o Vellip. . ;
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no anno de if(S6 para Paroquia, (i) defmembran-
do-a da Freguezia de NoíTa Senhora dos Martyres.
(i) As calas, c mais apofeiuos ficarão vagos para

as Commendadeiras por morte de ElRey D. Sebaf-
tiaõj e parecendo a cilas Senhoras mais útil ao Mof-
tciro de Santos o Novo, venderem o dito fitio, fe

contratarão com D. Luiz deLancaftre Commenda-
dor mói da Ordem de Aviz, e lho venderão por dez
mil cruzados j mas porque adita venda foy feira fem
confentimento do Graó Mcíire da Ordem, lha an-

nullou D. Manoel de Seabra Bifpo Deaõ da Capei-
la Real, indo no anno de ifp^ viíítar o Molteiro
de Santos o Novo por ordem de ElRey Filippe lí.

371 Conda a Paroquia de hum Vigário do Pa-
droado da Mitra, ao qual rende hum conto déreis:

naõ tem Beneficio algum; ha porém doze Capellas

com obrigaqaó de MiíTa quotidiana, e de rezarem
no Coro o Officio Divino, a cada hum dos quaes

rende hoje oitenta mil reis pela diminuiqaó do juro,

porque antigamente rendia cem mil reis : adminif-

tra , e provê cilas Capellas a Irmandade do Santii-

íimo cm concurfo. He também adminilbadora a

mefma Irmandade de mais cinco Capellas , das quaes

trcs faõ de feíTenta mil reis, e duas de cincocnta com
obrigaqaó de Mifla quotidiana.

375 A Irmandade de Noíla Senhora da Piedade

adminiílra, e provê três Capellas , das quaes huma
he de feíTenta mil reis de MiíTa quotidiana , e com
obrigação de fc dizer às onze horas nos Domingos,
c dias Santos de guarda : as outras duas faó de cin-

cocnta c cinco mil reis com obrigaqaó de acompa-
nharem todas as fextas feiras do anno a Via- Sacra.

A Irmandade das Almas adminiílra , c prove fcis

Capellas de cincocnta mil reis caia huma com obri-

gaqaó de MiíTa quotidiana, fenJo huma dita de ma-
dru-

[l] Confta de hum aíTcnto, que fc acha no prin-lpií do primeiro

livro doi Biutiníio» dcfta Pâíoquia. [»] Fr. Apolinar. iupcoionllra-"

^aõHiílor.num. x^y.
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drugada. Ha mais huma Capella de cincoenta mil
reis, que adminiítra, e provê a Irmandade dos San-
tos Martyres.

374 Na5 foy muito o prejuízo, que o horro-

rofo terremoto caufou aefta Igreja, porque fomen-
te fentio alguma ruina no Coro facilmente repara-

vel } porém naõ obltante , foy tal o fufto naqucl-
]es primeiros dias

,
que por cautella de mayor eftra-

go, mandou o providente Pároco fe mudafie o San-
tiflimo para huma Ermida, ou barraca das cafas de
D. Rodrigo de Noronha , contigua ao Convento
dos Padres Mariannos. Depois íe recolhco para a

fua própria Igreja , onde exercita os aótos Paro-
quiais. Dentro do território deita Freguczia cxif-

tem os feguintes

Conventos,

S, Francifco de Paula. De Religiofos Minimos,
Foy fundado com o titulo de Hofpicio no anno de
J719 à cuíla deefmolas, que tirou Fr. Afcenfo Va-
quero, Religiofo leigo damefma Ordem, e da Pro-
vincia de Andaluzia, peílba que conhecemos deef-
tremada finceridade, c virtude. No anno de ijfj
por Decreto de ElRey FideliíTimo fe começou no-
va fabrica com titulo de Convento, e feacha mui-
to adiantada com os auxilios da ScrcniíTiraa Rainha
D. Maria Anna Vidoria fua proteólora. Foy hum
dos edifícios mais bem livrados das violências do ter-

remoto.
. S, 'Joaò de Deos, De Religiofos Hofpitalarios.

Fundou-o no anno de 1619 D, António Mafcare-
nhas Dcaõ da Capella Real , Deputado da Mefa da
Confcicncia , e CommiíTario da Bulia da Cruzada.
Eltts Religiofos adminiftraõ aqui hum Hofpital,
que o roefmo Fundador cftabclcceo para Clérigos
pobres. Também o terremoto cfpantofo nuó fez

impreffaó
, que prejudicaífe a cfte Convento,
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Nojfa Senhora do Livramento, De Rclígiofos da
Santitiima Trindade, no íitio de Alcântara. \ pri-»

meira fundaqaõ deílc Convento hc doanno de 1679.
A fegunda, que agora cxiíle, íe deve ao zelo, e dil-

pcndio de Fr. Jeronymo de Jelus Religiofo da mcl-

ma Ordem
,
que fez concluir a fabrica no anno de

i6p8, (i) Com o terremoto experimentou naó mui-
ta ruina, mas fem embargo diílo , fe mandou logo
apontoar I c como a Rainha noíTa Senhora he dcvo-
tiíTmia da fagrada imagem

, que alli Ic venera de
Maria Santillima com o titulo do Livramento, or-

denou feíiicíTc promptamente na Cerca huma igre-

ja de madeira, onde íe celebrarão os Officios Divi-

nos, e os Rclígiofos elliveraõ abarracados cm apo-

fcntos, c cubículos também de madeira, em quanto

l"c naõ poz expedito o Convento.
l^oja Senhora das NeceJJidades. Dos Congregados

do Oratório de S. Fiiippe Neri. Foy edificado na
eminência, que domina a ribeira de Alcântara, jun-

to de huma Ermida da Senhora , feita com as elmo-
las dos Fieis, como pubhca o letreiro, que eílá na
porta da mcfma Ermida , cuja infcripcaO foy clti-

pulada entre a Irmandade dos homens do mar , que
as procurou , c Anna de Gouvea de Valconcellos

fobrinha do famofo Francifco Valafco
,

que o pcr-

mittio , por fer ícnhoria do dito fitio no anno de

i(5i}. Sendo ultimamente fenhor dcfta Ermida, e

de huma quinta a cila contigua Balthafar Pereira do
Lago, ElRey D. Joaõ V. lha comprou no anno de

1743, mandando rcedificalla de novo, e fundar ef-

te fumptuofiíTimo edifício para habituçaò dos Padres

Congregados , os quaes tomaraÕ poílc* delle nas pri-

meiras vefperas da Afcenfaô de Chrillo cm 6 de

Alayo de i7fo.

97f Compõem -fe cfte Régio artefado de ex-

cclicntes cellas , vaítos dormitórios , c piimorofas

orfi-

íi] Corograf. Portug, tom. 3. pag. jjij
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officinas 5 de huma deliciofa , e dilatada cerca, on-

de os jardins ornados com iramenfa copia de flore»,

e grande numero de eílatuas, e buftcs , bellas fon-

tes de pedraria, compridos paífeyos, c bem ordena^

das ruas povoadas de arvores diverfas , formaõ pri-

morofamence o íitio mais agradável ,
que fe vê em

Lisboa , fendo antes agreíte por natureza. Muito
conduz para ennobrecer a mageíladc defta obra o
Palácio Real , que a hum dos feus lados mandou
também traqar, e erigir omefmo Soberano com tri-

bunas para a Igreja , e onde hoje habita o Serenif-

íimo Infante D. Manoel. Grandemente illuílra tam-
bém efta Regia Cafa o admirável Collegio eftabe-

lecido pelo mefmo Rey FideliíTimo, para fe enfína-^

rem nelle naõ fó as primeiras letras , mas todas as

mais artes, efciencias, as quaes os doutos Congre-
gados vincularão de tal forte com a virtude , que
tem idóneos Meftres para cultivar os feus alumnos
em grande credito do fcu novo Methodo. Lograõ
mais hum rico movei de numerofos , e feleótos li-

vros, e huma bem trabalhada coUccqaõ de Maqui-
nas , e inftrumcntos para todas as experiências de
feu Curfo Fyfíco , a cujas liqôes recorrem em dias

determinados naõ fó a Nobreza, e literatos da Cor-
te, mas as PeíToas Reaes, que muitas vezes tem a(^

íiítido às operaqões Fy ficas, e Mathematicas defte

Collegio.

376 Ficou a Igreja izenta , e livre dos perigo-
fos impulfos do grande terremoto j o Convento po-
rém efcapou da ultima ruina , a que eítá expofta a

fua elevada conítrucqaó por caufa da previ fta vigi-

lância do infigne Caetano Thomaz , que na funda-
ção mandou fegurar com linhas de ferro todo o edi-

fício, e agora para o leu reparo arbitrou o dito Ar--

quiteóbo quarenta mil cruzados. Os Congregados
todavia^ fe abarracaraó na cerca , onde também o
"Sereniílimo Senhor Infante D. Manoel mandou fa-

zer para íi huma decente accommodacaõ de madeira..

Tom.IIl.Pan.V. Hhh Nof-
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Nojfa Senhora da Porciuncula. De Religiofos Ca-
puchos Francezcs da Provinda da Bertanha , cha-
mados vulgarmente Barbadinhos. Ellabcleceraõ-fe

no anno de i6^^ em humas calas, de que lhes fez

doação D. Maria de Guadalupe Duqueza de Avei-
ro. Naõ experimentou fracaíTo, nem ruina com o
fatal terremoto.

Noffà Senhora dos Remédios. De Religiofos Car-
melitas Defcalços. Foy fundado no anno de \6o6^
c para elle fe paílaraõ os Religiofos com huma de-

vota Prociílaõ em j de Mayo de 1611 dcfde humas
cafas , em que habitavaõ defronte da Igreja de S.

Crifpim. Faz delia Igreja , c Convento huma cxa-
£ta defcripqaõ o Author da Corografia Portugueza
tom. j. pag. f 11. A ruína que efta Igreja , e Con-
vento padecco com o terremoto , fe acha recupe-
rada.

Mojleiros,

Santo Alberto, De Rcligiofas Carmelitas Defcal-
ças. Fundou-o no anno de if84 o Cardeal Alberto.
Com o terremoto ficou taõ arruinado, que todas as

Religiofas eftiveraõ baílante tempo abarracadas na
quinta do Provedor dos Armazéns a S. Sebaftiaõ

da Pedreira. Depois fe retirarão para o Palácio do
Conde da Ribeira à Junqueira , e dahi foraõ para o
feu Moftciro, onde eftivera5 abarracadas na cerca

,

tm quanto fe naõ concertou.

Santa Brígida, De Religiofas vulgarmente cha-

madas Inglczinhas ; porque as primeiras Fundado-
ras, que foraõ quinze, vieraõ expullas de Inglater-

ra, fugindo à herezia de Henrique VIII. , e che-

gando a Lisboa no anno de if94, fe eílabeleceraõ

Bo bairro do Mocambo, e com efmolas fizcraõ fua

Igreja, que a 17 de Agoíto de i6f i fe queimou, e

fc paíTaraó para o Moíteiro da Efpcranqa , onde cf-

tiveraõ hofpedadas fcte mezes , até que fc recolhe-

rão cm humas cafas na mcfma vifinhanqa, em quan-

to
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to fe na6 fez o novo Moíleiro , e igreja , para cu-

jo diípendio concorreo Ruy Corrêa Lucas , e ília

mulher D. Milicia da Silveira, (i) O prejuizo, que
lhe occaííonou o terremoto, fe vay reparando.

Santo Crucifixo. De Religiofas Capuchas chama-
das Francezas da primeira Regra de Santa Clara.

Vieraõ as fundadoras de Pariz em companhia da

Rainha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya fua

Padroeira, a qual lhes erigio o Moíleiro defronte

de S. Bento, que o povoarão defde o anno de \66j,

Foy primeiramente da obediência dos Núncios def-

te Reino, depois por Bulia de Clemente XII., fi-

cou fujeito ao Ordinário em 23 de Abril de 1739.
(i) Os abalos do grande terremoto naõ lhe caufa*

raõ ruina confideravcl: as Religiofas porém fe abar-

racaraõ na fua cerca, em quanto fe naó repararão os

prejuizos.

NoJlfa Senhora da Efperança, De Religiofas Fran-
cifcanas, que fundou D. Ifabel de Mendanha , Fi-

dalga iiluftrc, no anno de if30 , c entrarão a po-
voallo no anno de if 3(5. (3) Padeceo a Igreja com
o forte terremoto baltante ruina em as abobedas ^

que foy precifo apeallas por evitar mayor eftrago %

o mefmo experimentarão algumas porções do Mof*
tciro. AíTuíladas as Religiolas com taõ urgente mo-
tivo, fe foraõ abarracar para a fua cerca, onde ex-
iítiraõ algum tempo em companhia das Religiofas
de Santa Clara, que fe vieraõ aqui recolher, em
quanto fe naõ acabava hum íumptuofo Mofteiro^
que o compaíTivo, e Fideliflimo Senhor Rcy D. Jo-
feph 1. tem mandado edificar contiguo aeíle da Ef«
peranqa

, para nellefeclaufurarem as duas Commu-
""hidades de Santa Clara, e Calvário, que ficarão to-

talmente defaccommodadas.
Nojfa Senhora da Nazareth, De Religiofas Reco-

Hhh ii léu

[i] Corograf. Portug. tom. 3. p. f 16, Ann.Hiílor. tom. a.p./j/.
[a] Fr. Apollinar. noClauftro Fradcifcano pag. lói* Corógraf, Port.
tora. 3. p. f\j, [3] Gardofo no Agiolog,-tam. i, p3§. »S. -

•^*^"
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letas de S. Bernardo. Principiou em hum Recolhi-
mento de mulheres penitentes, o qual fe converteo
cm Mofteiro no anno de i6f4 por diligencia do Pa-
dre Fr. Vivaldo de Vafconcellos Monge Bernardo.
Teve eíle Morteiro inteira deltruiqrió com o gran-
de terremoto 5 por cuja caufa toda a Communida-
dc fe retirou para o da Efperanca , em cuja cerca
eíliveraõ ahanacadas as Religiofas até if de Mayo
de I7f(5, em que fe foraõ claufurar na quinta cha-
mada dos Louros 9 fituada no Campo pequeno , a

qual ElRey lhes comprou por vinte mil cruzados.

Sacramento. De Religiofas Dominicas. Foy fun-

dado pelo Conde de Vimiofo D. Luiz de Portugal,
c fua mulher D. Joanna de Caftro no anno de 16 1 2.

Ellao as Religiofas fujeitas ao Geral da Ordem. O
damno que lhe caulou o terremoto, cltá quafi repa-

do.

Nojfa Senhora da Soledade. De Religiofas Trinas

Recoletas. Foy fundado pelo illultrc Flamengo
Cornelio Wandali , fohrinho do primeiro Bifpo de

Gandavo D. Cornelio Janfenio em o anno de i6f7.
Comeqou-fe a povoar em o de 1661 , vindo as Fun-
dadoras do Morteiro do Calvário. Naõ foy coníi-

deravcl a ruina , que erte Morteiro experimentou
cm o dia do terremoto fatal : todavia as Religiofas

com o furto foraó para a Portella, e ertiveraõ abar-

racadas na quinta chamada do Meyo Milhaô , don-

de fe rertituiraó para o feu Morteiro em 8 de Janei-

ro de 17^7.
Ermidas.

NoJfa Senhora da Conceição. Sita na rua do Aciprcf-

te nas cafas dejofeph Machado Pinto, Contratador

que foy do Tabaco : parece fer a mefma , a que o

Âuthor da Corografia Portugueza dá o titulo da Se-

nhora da Caridade.

NoJfa Senhora da Conceição. Sita nos quartéis de

Alcântara, a qual ornaó, c feftejaô os Soldados da

dita Praqa de armas, Nof*
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Nojpt Senhora do Monferrate, Na rua larga de S.

-

Bento nas calas de D. António de Meneies.
Senhor 'Jejus da Fia-Sacra. Contigua à Igreja do

Morteiro da Efperanqa. Foy ertda pelos Irmãos da
Via-Sacra

,
pouco antes do terremoto. Depois fe

comeqou a dizer nelia Miíla , e hoje he da invocaTi.

qaõ do Efpirito Santo ^ onde os nacuraes das Ilhas fa^"

zem todos os annos grande feíla. As Ermidas, que
fe erigirão neftaFreguezia depois do terremoto, faõ

as íeguintts.

Senhor '^efus dos Navegantes. Na rua , que de no-
vo fe fez chamada do Quelhas para diante do Con-
vento da Eílrella ; principiou de madeira , hoje fe

acha fabricada de cantaria lavrada.

Senhora da Lapa. Cuja Imagem, que he perfeita,

mandou fazer o Padre Angelo de Siqueira, Clérigo
Secular, e Miffionario Apoílolico. Junto defla Er-
mida eítá hum Recolhimento chamado das Órfãs
dcfamparadas , ereóbo pela exemplar piedade de
Monfenhor Brandão , Prelado da Santa Igreja Pa-
triarcal

,
que chegou nelle a recolher , e fuílentar

caritativamente mais de feíTenta meninas, que anda-

vaõ difperfas , e expoftas aos defarranjos , e peri-

gos, que occaíionara o formidável terremoto. Po-
rém eleito em Bifpo do Funchal, e transferindo- fe

para o governo do feu rebanho em o anno de I7f7,
ficou Moníenhor Sampayo fubftituindo a coníerva-

qaÕ das ditas Órfãs, que prefentemente faô fó treze.

377 Confiava efta Freguezia antes do terremo-

to de mil c oitocentos fogos , e peíloas de commu-
nhaõ oito mil cento e cincoenta. Prefentemente fe

tem augmentado muito com a conílrucqaô de novos
edifícios, e propriedades, que formaô largas, e ef-

pacofas ruas , das quaes a mayor parte ainda na5
tem nome, fendo das antigas os fcguintes.

Ruas.

Arciprefte, S.Alberto, Amoreira, Santa Anna,
Barbadinhos, Bellavilla , da Meíquiítelia, S. Ben-

to,
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to, S. Bento das Trinas, Bernardas, Bnaviíla, Cae-
tano Palha, Calqada de S. Bento, Campo das Tri-

nas, Caías novas das Ncceílidades, Cura, Efper^n-

qa. Ferreiros, Frefca, Gaivotas, Guarda mór, Ja-
nellas Verdes, Inglefinhas, S. Joaõ de Deos, Ma-
dres, Mandragoa, Marianos, Mercatudo, Olival,

Palha, Pampulha, Pé de Ferro, Pcfcadorcs, Poqo
dos Negros, Poyaes de S. Bento, Sacramento, Sil-

va, Torre da Pólvora.

TraveJ/as.

Atafona , Caftello Picaõ , Conde de Óbidos , Dou-
tor, Inglezinhas , Hábeis, Oliveira, Pallelleiro

,

Praya. (i)

Freguezias confinantes.

' NoíTa Senhora da Ajuda, Sanca Catharina, San-

ta Ifabel, S. Paulo.

XXXVIII.

[i J He muito para rcpâfar o milagre continuo, que tcílifica aglo-

riofa memoria do martyrio dos Santos Vcrilíimo, Álaxima , c Jiilia,

achando-fc por todas as prayas contíguas a cila Igreja humas pedri-

nhas roliças falpicadas de fanguc, c com huma Cruz nellas imprcíTa,

das quacs coiiíervamoj algunnas, e fa6 tidas em grande eftimaçaô pe-

los devotos. Lembra fe delias hum Hymno antigo
, que refere Ff.

Agoftinho de Santa Maria na Hiftoria Tripartita, onde fe lê «m hu-

ma Eftrofe, fallaodo dos Santos Martyres.

Fr45i funt UífUêis , faxã jftr afffer»

Exculpfit Jluiíius funguis imaginem

Nonvi, ntc manibuj, fej cruce fulgida

Têfluntur Ixftdet pdtm.

E o Alferes Francifco de Segura no Romanceiro dos Reys de Portu-

gal pait. I. Rom. a6.

Aj *n ti ftjrãt rtjcjidãs,
*'

de Us qttilts Plínio efcrivt

arca de Sxntos el viejo
,

({ue f/04 Crux, 4 ttdãs cine,

^ue mi$id»s en U ntãjfé ,

fi es que òrevidad fe yide,

fêtonãn ai jfunto el p»n
,

y dtUês fnelen fifvirfe.
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1

XXXVIII.

S. Sehajliaõ da Pedreira.

378 T) Ein;indo ElRey D. Joa6 IV., e eílando

ir\ a Santa Igreja de Lisboa cm Sé vacan-
te, fe eftabeleceo cila Paroquia pelos snnos pouco
mais ou menos de i6f2. , edificando- fe a Igreja à
cuíta dos Freguezcs , e junto de huma nntiga Er-
mida com a mefraa invocação , que era dos Carpin-
teiros da rua das Arcas, onde coltumava níTiftir def-

de que veyo da índia o Patriarca de Alexandria D.
Joaó Bermudes, o qual fallecendo no anno de ifyo,
e mandando-fe alli fepultar , foraÕ depois feus oíTos

transferidos por ordem de D. Filippa de Távora fua

fohrinha
, para o cruzeiro da Capella mor da nova

Igreja, onde prefentemente jazem em íepultura ra-

za com as íuas armas efculpidas febre a campa , e

com a humilde infcripcaõ ; Sepultura do Patriarca Da
Lexandria Dom ^oaÕ Bermudes. (i)

37P Tem o Pároco predicamento de Vigário ,

que aprefenta o Eminentiflfimo Patriarca, e lhe ren-

de trezentos e cincoenta mil reis. Exifiem neíla

Igreja quatro Irmandades : a do Sanriííimo
,

que
aprefenta trcs Capellas huma de fctcnta e três mil
reis, € as duas de feííenta cada huma. PcíTue huma
cafa de delpacho das mais nobres, e aíTeadas , que
tem a Corte, com hum prcciofo movei de todos os

paramentos preciofos para o culto Divino : a das

Almas
,
que adminiílra , e provê oito Capellas fcis

de feíTenta mil reis cada huma , c duas de cincoen-

la : a de S. Sebaftiaó , que aprefenta , e prevê hu-
ma Capella de cincoenta mil reis : e a do Senhor Je-

ÍU5

[1] Dcíle Patriarca efcreve o P. Jofeph Cnfíani tom. 7 pag 318.

na Continuiçaô dos Varões illuftres de Nieremberg. CarcJof. Agiolog;.

tom. a. P.56Í. Ann. Hiftor, toro. 1. pj^S^., c Brandão na Monaiq»

Luiit.liy. 18. cap. 15.
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lus da Via-Sacra com feu depoíico, c Oratório fc-

parado pouco mais abaixo da Igreja. Ficou intaòta

efta Igreja Paroquial dos horriveis impuUbs do ter-

remoto.

980 Dentro dos limites defta Paroquio eftá in-

Cluib o feguinte

Convento.

Santa Rita, De Religiofos Agoílinhos Defcalqos.

Exiíle na eftrada de Andaluz, e tomarão delle pof-

fc os Religiofos em 1 de Abril de 174P. Foy mui-
to pequeno o damno

, que lhe caulbu o terremoto.

Ermidas.

Santa Anna, Em Sete Rios na quinta de D. An-
tónio Ignacio da Silveira.

Santo António. Na Cruz da Pedra,

Santo António. Na quinta de Manoel Alvares Lou-
fa, onde chamaõ o Pinhal.

Santo António, Na quinta que foy do Duque de
Aveiro.

Nojfa Senhora do Cabo, Na rua Direita , e nas ca-

fas de Fernando António Prego.

NoJfa Senhora do Carmo. Ao Rego na quinta dos

herdeiros de António Furtado de Mendoqa.

Noffa Senhora do Carmo. Na quinta de António
das Neves Collaco às Picoas.

Noffa Senhora da Conceição. Na quinta deRodri*
go Ximencs.
No[fa Senhora da Conceição. Na quinta dos Lou-

ros. Efta quinta comprou ElRey Fidcllílimo D. Jo-
fcph I. por vinte mil cruzados para nella fe claufu-

rarcm as Religiofas Bernardas cm if de Mayo áz

S. Joaõ Bautijia. Em Palhavã na quinta , e palá-

cio , que foy do Conde de Sarzedas , e onde habi-

tarão os Senhores D. António, c D. Gafpar Arce-
bif-
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bifpo de Braga , e D. Jofeph que foy Inquiíidor

Geral, filhos declarados de ElRey D. Joaõ V. Sup-
pollo naõ padecer efta Ermida, nem o palácio ruí-

na coníiJeravcl, os Senhores fe abarracaraÕ no feu

jardim com a mayor parte da fua familia , mandari-^

do também apontoar o edifício para máyor feguran^.

<;â delie. ' '^^

S, Joaò Bautifia, Na quinta das Larangeiras.

Noffa Senhora dos Martyres. Na rua da Piedade ao

Rego , e na qumta dos herdeiros de Jacinto Dias
Braga.

• Nojfa Senhora da Piedade. Em Campolide na quin-

ta, que polTucm os Padres Congregados do Orato*
rio. Todas eílas Ermidas padecerão pouca ruina.

381 Conílava efta Freguezia antes do terremo-
to de duas mil e cem peíToas de communhaõ : pre-

fchtemente íe lhe tem augmentado o numero, e fe

diílribuem pelas feguintes

Ruas,

Convalecenqa , S. Francifco Xavier , Palhavã ,

Pidade, Rua nova nas Picoas, Rua direita, do Re*
belio, Sete Rios , TraveíTa

, que vay para a Car-
reira dos Cavallos.

Freguezias confinantes.

Senhora dos Anjos , Bemfica , Santa Tfabel , S,

Jofeph, Pena, Santos Reys do Campo Grande.

I
XXXIX.

NoJfa Senhora do Soccorro,

382 T T E efta Paroquia filial da de Santa Jufta,'

AJ. donde fe defmembrou em tempo do Ar-
cebifpo D. Miguel de Caftro , collocando-fe na
Igreja deS. Sebaítiaõ da Mouraria, que era dos Ar-
tilheiros, pelos annos de if96, e fecomcqou a inti-

tular E'reguezia de S. SebaftiaÕ da Mouraria Foy-
fç augmentando o numero dos Fregueses , e pare-

Tom.IlI.Part.V, * lá cen-
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cendo pequeni a Ermida ^ detcrminaraã fabricar ou^™'
tio mayor Templo

,
para cujo edifício concorreo

com o mayor gaito Agollinho Franco de Mcfqui-
ta , c Tua mulher D. Anna da Cunha , que como
Padroeiros da Capclla mór jazem alli ftpuhados.

Çom tanto fervor fe diligenciou a ob^-a da nova
Jgrcja, que em iç> de Srítembro de 1646 foy nclla

collocaJo o SanriíTimo Sacramento , vindo em pro-

çiíTaó da ú bredita Ermida, donde também fe tranf-

fcrio a Imiígcm da Senhora do Soccorro ,
que deu

titulo ao novo Templo, c Paroquia, (i)

- 38^ Logo nos fcus princípios tiveraõ os Páro-
cos predicamento de Curas , depois fe intitularão

Vigários , que hoje confervaô , fendo da collaqaõ

Ordinária, cujo rendimento extrahido dos direitos

Paroquiaes chega a Itilcentos mil reis. Adminiftra,

c aprefcnta a Irmandade do SantiflTimo fcis Capei-
las de MiíTa quotidiana , trcs das quaes rendem icC'

fenta mil reis cada huma , e as outras três faò de
cincoenca. A Irmandade das Almas com a invo-

caqaò de Santo André aprefenta dezafeis Capellães

ác MiíTa quotidiana com cincocnta mil reis de con*
grua.

384 Ha mais neíta Igreja duas Capellas inftitui-

das pelos Padroeiros
,
que aprefenta a Mefa da Mi-

feiicordia defta Cidade com a côngrua de trinta c

cinco mil reis , e cafas para morar o Capellaô junto

à Capclla mór da Igreja, onde também eílaó cafas

para habitarem três Mcrcieiras com obrigaqaõ de

ouvirem as ditas MLíTus , e fe lhes dá cm dmheiro
a cada huma quatorze mil e quatrocentos reis , c fe

lhes aíTiíte com Medico , e botica nas doenças. O
Pároco tem cafas com os ditos Capellães com obri-

gação de tomar conta: da reíidencia das Mcrciei-

ras.

iSf No
mm
•fi] Corograf. Portug, tora. j, pag, 408, Santuar. Marian. tom. 1,
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j8f No dia memorável dò grande terremoto fe

arruinou, e ficou por terra a Capella mor, e o cru-

zeiro da Igreja , como também as Capellas do San-

to Chriíto, Noíía Senhora do Soccorro a velha, e

a de Sinto António , e o mais que permaneceo em
pé , ficou fummamente eílremecido , e arruinado.

Naõ morrerão neíle eílrago mais que quatro pcf-

.foas, que foraõ o Padre Jofeph Formaó Capellaõ

das Almas , e três mulheres. Cuidou-fe logo em
tranfportar o Sacramento para a Ermida de NoíTa
Senhora da Conceiqaõ , que eftá na fegunda porta-

ria do CoUegio que foy de Santo Antaô , de donde
paíTou para a mefma antiga Igreja.

385 No feu deftrióbo fc achaò fituados os fe-

guintcs
CoUegios,

Santo AntaÕ. Foy efte Collegio de Jefuitas fun*

dado no anno de if7P com adjutorio do Cardeal D*.

Henrique, em cujo magnifico edifício fe lançou a

primeira pedra a onze de Mayo. Concluido elle,

vieraõ os Padres habitallo, vendendo aos Religiofos

Gracianos a antiga reíidcncia , ou primeiro Colle-
gio, que poífuhiaõ no bairro da Mouraria. Com-
punha-fe eíla grandiofa fabrica de hum mageftofo
Templo de pedraria , para cujo difpcndio concor-
reo a grande liberalidade da Condefla de Linhares
D. Filippa de Sá, a qual efcolhco para feu jazigo a
Capella mór, primorofamente obrada. Neíla Igre-

ja fe diíle a primeira MifTa no anno de i(5f 2 em dia

de Santo Ignacio , a quem fe dedicou , com coda a
folemnidade. (i) O Collegio fe compunha de va-.

rios Cathedraticos Jefuitas , que enfinavaó publt*.

camente as Artes , e Faculdades , diítribuidos por
diverfas Claíles, e Aulas, onde a inílruccaó dos cf-

tudantes fe fazia gratuita.

lii ii 387 Via-

[i] Cardofo no Agiolog. Lufíc, totó<l. pag. 4*5*,
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^ 387 Via- fe eílc Convento, eCollegio fumptuo-
íiíTimrimente renovado , eaugmentado cm pnmoro-
fa Sacriítia, excellentes corres, elpaçoíos dormico-
rios, e cm todas as mais partes, que ornaó hum ma-
gnifico artefa<5bo j tudo por aólividade do Padre

Jortó Bautiíla Carbone, Jífuira Napoiicano, a quem
ElRey D. Joaõ V. muito eltimava , o qual lendo

Reitor do dito CoUcgio fallecco aqui a f de Abril

de i7fOj quando fucccdendo o terrivcl Metheoro
do efpantoíb terremoto , fe precipitou o zimbório
da Igreja, ficando efta cm muitas partes arruinadif-

Uma, e huma das Tuas torres : o mcrmo eílrago ex-
perimentou o Convento, principalmente o dormitó-
rio ,

que cahia para a parte das Claíles ; perecendo
neíla fatalidade trcs Rcligiofos, que eraó o Padre
Marccllo Leitaõ , e dous Cathedraticos , além de
outras vinte peííoas feculares. Foraõ logo os Padres

refugiarfe na fua cerca, na qual íc abrigou também
innumcravcl povoj c fazendo vários abarracamcntos
para feu commodo, e huma Igreja de madeira , al-

li fe confervaraõ, em quanto naõ foraõ expulfos de
todo.

Santo Antão o Velho. Chamado vulgarmente o Col-
Icginho. De Rcligiofos Eremitas de Santo Agoíti-

»ho, fítuado na raiz do Caftello, no bairo da Mou-
raria. Foy a primeira habitaqaõ ,

que os Padres Je-
fuitas tiveraó nefte Reino , e onde alTiílio S. Fran-

^ifco Xavier, antes que foíTe allumiar o Oriente
<x>m as luzes do Evangelho. Dizem alguns, que fo-

ra morada dos Templários-, outros atíirmaô, Ti) que
fora meíquita dos Mouros, c que a Rainha D. Leo-
nor mulher de ElRey D. Joaõ lí. a mandara puri-

ficar, c erigir nelle o Moílciro de Rcligiofas Do-
minicas, que depois paílaraõ para o fitio da Annun-
ciada , por troca , que fizeraõ com os Padres de

San-

[i] Cardofo no Agiolog. Lufit, tom. i. p. i#/. ctom. x, p 414.
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Santo AntaÕ Abbade , e eftcs com os Jefuitas , os

quaes ultimamente o venderão aos Religioíos Gra-
cianos aos 2,8 de Abril de ifP4, que até hoje o
poflucm , e habicaõ como Colkgio , onde ha efíu-

dos deTheologia, em que Icm quatro Meílres, que
regem as quatro cadeiras , e daqui fahem muitos
operários para as Mirsôes, que a Religião manda pa-

ra o Ellâdo da Jndia. Padeceo eíte Coliegio grande
eftrago no dia do terremoto , pois todo elle ficou

arruinado, e a fua Igreja cahio toda por terra, ex-
cepto a Capelia mor, e ficando debaixo do entulho
fete mulheres, todas cfcaparaó

, poíto que mal tra-

tadas , e feridas. Os Religioíos fe abarracaraô na
fua cerca, onde fizeraõ huma Capellinha para os

Officios Divinos , em quanto fe naó reedificava o
CoUegio, e a Igreja.

yejus, Eíte Collegio he dos Meninos Órfãos, íi-

tuado na rua da Mouraria. Teve fua primeira funda-

ção pelaRamha D. Brites, mulher de ElRey D. Af-
fonfo III., eMãy de ElRey D. Diniz, o qual Col-
legio dotou depois a Rainha D. Catharina, mulher
de ElRey D. Joaõ III. (i) Pelo Regimento, com
que fe governa cite Collegio feito em 20 de Agofto
deióif , confta fer inílituido no anno de if49a inf-

tancias do Padre Pedro Domcncc, natural de Cata-
lunha, Cónego de Barcelona , e Capellaó do dito

Rey, por Breve , que paíTou o Núncio deíle Rei-
no D. Joaó Arcebifpo Stpontino, no qual Breve fe

involvia naó ió o titulo da invocação
,
que era o da

Senhora de Monferrate , mas fe nomeava huma tal

Confraria do Menino Jefus , donde talvez nafceria

o chamarfe o Collegio de Jefus. A inílituiqaô fó dá
faculdade para aceitarem naó mais que trinta Ór-
fãos dcfumparados , preferindo fempre os naturaes

de Liiboa, e feu Arccbifpado. (2.) Ultimamente fe

ha-
j^""""" ' **—

^

. —^»^^^Wii^.^^»——^i—^a^» II I III .111 m
fij Mcnarq. Lufit. liv. 18. cap. 9. [i] Faria Afia Portug. tom. a.

,p. i88 Cardof, Agioiog. tom. 3. p. 874, Oliveira Grandez, dcLisb»
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havia reedificado todo cíle CoUcgio dcfde os aliccr-

fes por ordem , c difpendio do Pidtliírimo ílcy , e

Senhor D Jofeph , e concluido no anno du I7f4,
como conlta da infcripqaó de hum padrão grav^d^

cm pedra, que eftá no paceo , ou porcaria Com o
terremoto padeceo fua ruina, cahnJo huma porção
de pirede para a parte , que conílna c^m a ru.^ de

Joaó deOiteifo: ertalaraõ, e abrirão varias ab^be-
das, e paredes, mas tudo faeilm mtc reparavel. Nin-
guém pcreceo nas ruinas , nem no Collegio

, por-
que le foraõ logo abarracar na Cf rca. Prefentemen-
te aíTíltem aqui poucos Gollegiaes por falta de ren-

das fufticientes. Tem hum Provedor , ou Confer-
vador, que hoje anda em hum dos Deputados da
Mcfa da Confciencia : tem mais hum Reitor Clé-
rigo, hum Vice-Reitor, e hum Meltre de Latim.

Ermida,

Noja Senhora da Saúde. Foy efta Ermida crefta,

c dedicada pelos Artilheiros a S. Scballiaó : e coUo-
canJo-fe nella a Imagem de NoíTi\ Senhora da Saú-
de cm 10 de Abril de 1661, em cujo dia fahio com
folemne prociflaõ da Igreja dos Meninos Órfãos,
onde havia citado noventa etres annos, dcfde entaò

fc comeqou a intitular a Ermida de NoíTa Senhora

da Saúde, (i) Arruinou-fe com o terremoto j po-

rém já fe acha reparada, e fediz nella Milfa. Fron-
teiro da Igreja dos Meninos Órfãos cllá hum nicho,

onde fc venera huma Imagem do noíTo gloriofo Pa-

tricio Santo António, com quem osLisbonenfes tem
grande devoqaõ.

588 Conftava cfta Frcguezia antes do terremo-

to de mil e feifccntos fogos , hoje iV) le acha com
oitocentos e quarenta diftribuidos pelas feguintes

Ruas.

[i] Saatu^r. Mi^rian. Com. i. pag. 164.
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Ruas,

Amoreira, Calçada do Collcgio, Canos, Capel-

la5, Carreirinha, Cavalleiros, Collegio, Collegi-

nho , Detrás de S. Domingos , Entre as hortas, Joa6
de Oiteiro , Largo da Igreja , S. Lazaro , Livrei-

ros , Mouraria , Parreiras , Paço do Bemíormofo,
Rua nova da Palma, Sima, Suja, Tendas , S. Vi-

cente.

Becos.

Amoreira, Barbaleda, Cozinheiro, Crafto, Jaf-
iim, Mello, Trcs Engenhos.

Freguezias confinantes.

Anjos, Santa Juíta, Pena. 'v

mim

XL.

S. nome.

j8p CUppofto naõ poder averiguarfe averdadei-

O ra origem detta Igreja he fem duvida, que
ella goza de huma grande antiguidade. Do primei-

fo livro dos Privilégios, e Mercês de Reys, e Prin-

íripes foi. 2f . ,
que fe confcrvava no cartório de San-

ta Maria, cc nliava que ElRcy D. Dinis com aRai-
nha Sanca Ifabel fizera doaqaó aoMoftcirodc Alco-
feaqa do Padroado da igreja de S. Thomé pelos ân-
uos, de 1320. Coníla mais

,
que no anno de 1414

aiandara a Univeríidade enta5 exiftentc em Lisboa,
tpmar poíTe dcíla Igreja

, que tinha vagado por mor-
te de feu Prior Gomes Jf^aõ. (i) Dos tempos mais
chegados a nós temos memorias da íua exiíltncia no
anno de iff i , iegundo oSummario, que cntaõ im-
primio Chriliovaó Rodrigues de Oliveira. E na Sa-
criliia deita Igreja exifte huma fepultura de AíFon-
ío Gomes de Abreu , e Tua mulher Maria A^ncunes^
que faikceo aos 11 de Janeiro de ifpi. '^^ xuj. I^n

jpo He

[O Lciuõ Ferreira Nolic. Chrooolpg. 11,587. pag.xj5.
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3P0 He eíle Priorado de concurfo, e da apre-

fçntacaõ Ordinária, da lotaqaõ de trezentos mil

rch líquidos, depois de tirada a terqa ím todos os

frutos, excepto offertas , Capellas , c Lí?udemio5,

que paga à Univerfidade de Coimbra. Tem cinco

Benefícios, que aprefenta o Prelado , e rende cada

hum oitenta mil reis. Inttituio aqui o Padre Henri-
que Fernandes Homem huma Capella de cento c

cincoenta mil reis, que adminillra, e prove em con-

curío a Ordem Terceira da Graça. A Irmandidc
das Almas provê três Capellas de cincoenta mil reis

cada huma. Ha mais a Irmandade do Senhor Jefus

do Penedo com feu Capellaó.

.
jpi Fez o terremoto eftremccer , e causar al-

guma ruina nefta igreja , mas naõ derrubf u íenaõ

algum eduque , c pintura da abobeda da Capella

mór, e azulejos do Coro, tendo a felicidade de naó
morrer pcíToa alguma dentro da Igreja, poílo que
perecerão no melmo dia trinta e nove paroquianos

em outras partes diverías. A Imagem do Senhor Je-
fus do Penedo, que era de barro mas muito antiga,

c feita na índia , caindo do Altar , e Capella cm
que cftava, fe fez em pedaqos j mas os Irmãos da
fua Irmandade manduraó fazer outra da mefma gran-
deza, que fe coUocou folemnemcnte no mcfmo Al-
tar em 3 de Mayo de ijfj. Os aótos Paroquiaes fe

fizeraõ ao principio na mefma Igreja , da qual fe

piudou o Santidlmo para a do Menmo Dcos onde
cíteve ate dia de S. Bartholomcu do anno de ij6i,
cm que fe transfcrio para a fua própria Igreja.

3pt Dentro dos limites deila Ficguczia exiíle

o feguintc

Ho/pfcio.

Mtnino Deos. He cfte hum Recolhimento de Man-
telatas da Ordem Terceira de S. Francifco de Xa-
bregas, onde também ha Hofpital para enfermos da

mcíma Ordem. Teve principio a fua fundaqaõ no
aa-
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1

anno de 17105 porém a 4 de Julho de 171 1 lhe lan-

çou a primeira pedra no edifício a Mageílade de El-

Rey D. Joaó V. concorrendo com grande eímola;

para continuaqaó da obra. A Ordem Terceira fc

obrigou por huma efcritura a pngar todos os annos
fetenta mil reis ao Prior , e Beneficiados deíla Pa-
roquia pela falta da regalia das feílas, que a mefma
Ordem executa com os Religiofos neíle Hofpicio,
e por poderem fepukar na fua Igreja os Terceiros.

Ficou efta Igreja livre do perigo , e para elle foraõ

os Cónegos , e mais Bafilica de Santa Maria refi^

dirj fendo a primeira vez
,
que exercerão os aótos

Ecclefiaílicos dia do Anjo Cuítodio do anno de

I7f7, havendo antecedentemente eftado na barraca

da Freguezia de S. Jofeph. As enfermarias porém
deíle Hofpicio , e a cafa do defpacho da Ordem
Terceira ficarão muito arruinadas.

393 Conítava eíla Paroquia antes do terremotp
de duzentos e fetenta e cinco fogos 5 hoje numera
duzentos e cincoenta exiftentes em cafasj e em bar-

racas quarenta e três : pcíToas de communhaô neP-

te prcfente anno, faõ novecentas e oitenta e novC)
diítribuidas pelas fcguintes

Ruas,
Adro da Igreja, Calqada do Menino Dcos, Cal-

cadinha detrás da Igreja, Calqadinha de S. Thomé,
Cego, Efcolas Geraes, Hofpital do Menino Deos,
Portas do Sol, Portaria do Salvador, Rigueira.

Becos,

Era, Funil, Maldonado, Norte, Oliveirinha.

Freguezias confinantes.

Santo André, Santa Cruz doCaftello, Santa Ma-
rinha, Salvador, Santiago, S. Vicente,

Tom.IILPart.V. Kkk XLL
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XLI.

S. Vicente,

3P4 T? Stabelecco fe cila Paroquia dentro do h-x-

X^j íignc , c fumptuofo Templo de S. Vi-

cente de Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho,
que aprefcntaó o Cura, fobre a qual jurifdiçaô hou-

ve grandes demandas com a Mitra
,

que vieraõ fi-

nalmente a reíolverfe no anno de if4i , em que jul-

gou o Arcebifpo D. Fernando de Vafconcellos fer

a Paroquia do Convento de S. Vicente ifenta da ju-

rifdiqaõ Ordinária, que o Papa Paulo III. confir-

mou aos 12 de Junho no anno oitavo de fcu Ponti-

ficado, (i)

3Pf Rende eíla Igreja ao Cura duzentos e cin-

cocnta mil reis certos, ea Irmandade do SantiíTimo

aprefenta quatro Capcllas de quarenta e cinco mil

reis cada huma, e MiíTa livre. A das Almas provê
duas da mefma côngrua. Ha mais as Irmandades de

NoíTa Senhora das NeccíTidadcs , e ade NoíTa Se-

nhora do Pilar , que naõ tem Capcllfies. Comprc-
hende o feguinte

Conventd.

S.Fícefííe, De Cónegos Regulares de Santo Agof-
tinho. Foy fundado primeiramente pelo Venerável

Heroe D. AfiTonfo Henriques para jazigo dos Cn-
valleiros Alemães , que morriaõ na cxpugnaçaó de

Lisboa , lanqando-lhc clle mefmo a primeira pedra

fundamental aos 21 de Novembro de 1 147. (2) En-
tre aquclles illuftres Cavalleiros, que cnraô morrc-

r^àõ, refplandccco cm prodígios hum chamado Hen-
ri-

[i] Cunha nosBifp.dcLisb. part.i. cap. 4. num. 7. Soufa Hiílor.

Gcncalog. tom. iz.liv. ij.p.ijo. [i] D. Nicol. de Sa nta Maria Chrop

dos CoDcg. Regr. part. ». cap. 3. num. 3,
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rique, natural de Colónia, de cuja fepultura reben-

tou 5 e fc produzio huma palmeira , que com o feu

contaóto dava faude aos enfermos, (i) Depois foy

eíla Igreja, c Convento reedificado magnificamen-
te por ElRcy Filippe II. , cuja primeira pedra lhe

lanqou o Cardeal Alberto em zf de Agofto de i fSz ,

eftando prefente o dito Rey , o qual mandara de-

molir huma Igreja, que EfRey D. Sebaíliaò havia

começado a fundar à borda do Tejo na ponta do
Terreiro do Paqo junto à Alfandega , collocando

nos feus alicerfes a primeira pedra em Marco de

ifji , e havendo-fe trabalhado nella alguns annos,

com o parecer de muitas peíToas prudentes, que ob-
fervaraó incongruências naquclle fítio para o culto

Divino , ElRey Filippe a mandou desfazer , e ap-
plicar a mefm,a confignaçaô , e materiaes para a Igre-

ja de S. Vicente de Fora , onde pelos frizos da ci-

malha real ha flechas afpadas
,
que bem moftraõ fer

pedras do Templo demolido
,

pois que ElRey D.
Sebaíliaò o fundava com o intuito de o dedicar ao

invióto Martyr S, Sebaítiaô, para fer cabeqa de hu-

ma nova Ordem Militar, intitulada da Flecha, que
meditava inílituir. (i) PaíTados vinte e três annos,
que fe gaílaraó nefta ultima fabrica, fe coUocou na

lua Igreja o SantiíTimo Sacramento em iS de Mayo
de i6of. (3) He todo efte edifício magnifico, e de
primorofa arquiteólura ; cujo teóto da fua nobiliflíí-

ma Portaria foy pintado pelo famofo Bacarelli com
a delineacaõ, e regras de admirável perfpeiSliva.

395 Aos violentos impuifos do terremoto cílre-

meceo todo eíle grande edifício , e fe proílrou lo-

go cahindo no meyo da Igreja o feu formofo, e ad-

mirável zimbório, e muitas pyramides, que por or-

nato ocercavaó : a mefma ruina padeceo o Conven-
Kkk ii to,

MB^H^MBMMBBMMlHmBMHaiHB«m^BMV<aHMWMMii^~SWaaHMM^i^aiHn^HHMMliiarMM^BaKanaMKX»

[1] Cunha nos Bifpos de Lisboa part. i. cap. 33 n. 8. Marinho da

Axev. Antig. de Lisboa Iiv.4. cap. 28. [ij Faria nas Rim. de Cam.
OIrav,;. p. 119 Santuar. Marian. tom. i.p, ÍI7. [3] Cunha nos Bif-;

pos de Lisboa part. a. cap, 4, n. 7.

I
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to, em o dormitório de cima da parte do Nafcentc

com oLitríis muitas porções da fiia fabrica, mas tem

o infortúnio de perecer nelle mais que huma , ou
duas peílbas y porém na Freguezia morrerão mais

de cincoenta c fcte, e fe arruinarão muitas propiie-

dades de cafas em todo o feu âmbito , em que en-

trou o palácio do Conde de Vai de Reys, o de D.
Jofefa Helena , o de D. Diogo de Nápoles , o em
que morava Pedro Janfen, odcRuy Vaz de Siquei-

ra, o de Jofeph Galvão de Lacerda, e outros mais j

de que alguns já fe repararão •, outros jazem nas mef-

mas ruínas. Transferirão- fe logo os Religiofos para

a fua cerca , onde fe abarracaraõ •, naò deixando

com tudo de exercitar exemplarmente a virtude da

caridade para com o povo afflióto, e defamparado,

que fe foraõ valer do feu abrigo , e piedade. Tera-
le feito alguns reparos no Convento mais prccifos*

Mofteiro,

Santa Mónica, De Religiofas de Santo Agoftinho.

Foy fundado no anno de if86 ,
por D. Maria de

Abranches , Senhora illuftre , filha de Álvaro de

Abranches Capitão mór de Azamor-, a qual no pri-

meiro de Janeiro do fobredito anno lhe lançou a pri-

meira pedra fundamental com fuás próprias mãos;
c comeqou a povoaríe de Religiofas dcfde onze de

Outubro do mefmo anno. (i) Arruinou- fe , c def-

truio-fe neíte Moíteiro com o extraordinário terre-

moto a porção mais moderna do feu edifício , fun-

dindo-fc perto de cento e fcíTenta commodos
,
que

eftavaÕ perfeitamente acabados: nellcs eftragos pe-

recerão fete Religiofas , entre ris quaes fe faziaõ

diílinâias na pratica das virtudes Soror Magdalena
de Chriílo , Soror Perpetua das Brotas , c Soror

Maria Lcocadia: morrerão também duas feculares,

duas

[i] Anno Hiíloric. tom. i. pag, i6.
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duas criadas, e huma negra, e na Igreja feproftrou,

c deftruio totalmente a Capella mór com a morte de
algumas peíToas.

597 Eíle fueceíTo taõ efpantofo motivou a toda

a Communidade, que conítava de cento e noventa
c duas Rcligiofas , alem de muitas feculares , edu-

candas, e criadas
,
que por todas faziaÕ o numero

de trezentas peíToas, a irem refugiarfe para a cerca i

e fahindo pelas oito horas da noite com grande tra-

balho , alli paflaraó até o Domingo pela manhã
cheyas de fuítos, e afflicões: daqui fe mudarão pa-

ra a quinta contigua chamada do Abelha , e fazendo

erigir prompramente hum Altar, nelle fe celebrou
MiíTa para cumprirem com o preceito , e rezarão

o Officio Divino. PaflaraÕ neíle íitio todo aquelle

dia , c noite calamitofamentc fem abrigo algum

,

até que a mefma neceílidade lhes fez lembrar o re-

fugio da quinta da Mitra, que o EminentiíTimo Pa-
triarca poíTue cm Marvilla. Com efta determinação
fe pozeraô ao caminho proceíTjonalmente , e nelle

gaitarão defde as oito horas da manhã do dia tercei-

ro de Novembro até às cinco horas da tarde do mef-
mo dia , em que chegarão muito quebrantadas de
forqas mas naò de animo. Accommodaraó-fe em al-

gumas cafas do Palácio , que lhes mandou franquear

Sua Eminência, onde exiftiraÕ exercitando reóla,

e exemplarmente as fuás obrigações Religiofas, em
quanto fe naô reftituiraõ para o feu antigo domici-
lio.

Ho/picio.

Nojfo Senhor Jeftis Chrifto, De Religiofos Thoma-
riftas da Ordem de Chriílo. Arruinou-le com o ter-

remoto.

398 Confiava efta Freguezia de quinhentos e
quarenta e quatro fogos j hoje feacha com diminui-
ção de cincocnta pouco mais ou menos, diftribui-

dos pelas feguintes

Ruas,
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Ruas,

Adro de Santo Eftevaó, Adro da Graça, Alfur-
ja, Arco de S. Vicente, Atafonas , Cruz de Santa
Elcna, Cruz do M ao , Efcolas Gcraes , (i) Lou-
reiro, Marco Salgado, Monfinhos , Oiteiro da A-
mendoeira , e da Fundiqaõ, Pateo da Atafona, Ti-
jolo , Tiihciro de S. Vicente , S. Vicente , Vigá-
rio.

Becos , e 7'raveffas.

Amador, Beguinas , Clérigos, Corretor, Mó,
Travefla das Bruxas, c de Santa Marinha, e de

Santa Mónica.
Freguezias confinantes.

Santa Engracia , Santo Eítevaõ, Santa Marinha,
Salvador, S. Thomé.

CAPITULO III.

Igrejas Paroquiaes no Termo de Lisboa,

I C^\ QP^ chamamos Termo de Lisboa terá

V^ quando muito o cípaco de nove legoas

de comprido , fe contarmos de Oeiras até Santiago

dos Velhos •, e de largo pouco mais de trcs legons.

Luiz Mendes de Vafconcelos lhe configurou mayor
i^ex-

[i] Ncda rua, que fobe para o Convento de S.Vicente dcFóra, fc

confcrvaô humas cafas com o nome de Efcolas gemes , onde cftivcraô

os Eihidos public3s na fegunda mudança , que ElRcy D. Manoel no
anno de 15-05 mandou difpor cm forma de Univcrfidadc, para alli Çc

cnfinarcm as Sciencias. Depois paílaraó cftas cafas a vários pofluido-

ro; c antes do terremoto as pofluhia o Capitão mor do Sardoil Frsn-

cifcoXiviei dcMendoçi, c habitava ncllas Monfcnhor Amaral. Com
o terremoto fe airainaraô grandemente. Os curiofos podem ler a Fr.

Francifco Brandão na f. parte di Monarquia Lnfítan a liv. 16. cap. St ,

c ao Beneficiado Francifco Lcitaõ Ferreira nas Noticias Chronologicas

da Uni^eríidade de Coimbra num. 930.
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tcnfaõ em todo o feii âmbito , porque diz que
terá dez legoas de comprido, contando de Torres
até Cafcaes, e cinco de largo, (i) O certo he que
todo eíle circuito he hum terreno muito povoado,
alegre, e fértil, por onde antigamente os Serenif-

íimos Reys de Portugal tinhaõ fuás cafas de recrea-

ção, e regalo, convidados da bondade dofítio, que
por todas as partes merece fer bufcado , e habita-

do, (i) Hoje bem pode livremente chamarfe huma
Cidade continuada , cujos habitadores , e colonos

faô muito aptos para a lida do campo, e naõ menos
as mulheres , as quacs faõ aíTiíHdas de hum animo
taó varonil

,
que metem em grande admiração aos el-

trangeiros. (3) Compoem-le de trinta e três Fre-
guezias repartidas pelos Lugares feguinres. (4)

I.

ameixoeira,

z \ Ffaftafe eíle Lugar de Lisboa pouco mais

£\ de huma legoa para o Norte. Eítá em
bum íitio elevado que o faz fer alegre , e lograr hum
ar fâlutifero. He terra deElRey, e coníta defcten-

ta viíinhos fubordinados nas caufas Civeis , e Cri-

mes ao Corregedor do bairro de S. Paulo de Lif-

boa. A Paroquia he dedicada a NoíTa Senhora com
o titulo da Incarnação , cuja Imagem he antiquifli-

ma,

[i] Vafconcel. noSitio de Lisb. p. 165-. [a] Monarq.Lufit.liv. 17.
cap. 23. E Damiaô de Góes na Defcripçaô de Lisboa que compoz em
Latim , diíTe : ^uo excurfu crebra, vilUrum fuburèanarum &difuia , mi-

TneUgantia ,
ó* améinitate conjlrucia , Iket cernere. [3] Cum jfajjtm h

Ltifitunla videatitur muUeres adeo generofa^ ac rcbu/la j cujufmodi ven-

titant Olifiponem ex pagis , c^ viculis circumzicmis , t^iu gentes exte-

ras non minus Chrifiicno pudore
,
qtiàm mafciilo robcre in Jitiporem fui

adducíint. Difíe oP. Bento Fernandes tom. 2. in Gcncf. cap. 24.fed:. 5.
n.io. [4] OP. Santa Maria no Ceo aberto pag. 493. diz q!ie o Termo
^e Lisboa comprehende cincocnta c nove Paroquias : devia figurarlhe

mayor extenfaô.

I
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«na, e por ella obra Deos muitos milagres. Foy
achada entre hum funchal , donde cm outro tempo
foy invocada com eíte titulo, que confervou ate o

anno de if4i. (i) O edifício da Igreja hc antes do
anno de ifoo ; porque no de 1664 ^^ começou a

reedificar à culta de ElRey , e também de cfmolas

particulares.

3 Era eíla Igreja annexa à Freguezia do Lu-
miar; porém no anno de if 55 fedefmembrou delia,

para fe eftabelecer nova, e diílinóba Paroquia, ob-
tendo para iíTo Breve do Núncio Apoílolico

,
que

ou era Marcos Vigerio, ou Pompeyo Zambucari

,

cuja ifençaó foy depois confirmada por varias Bul-

ias Pontifícias, que feguardaó no Cartório da Igre-

ja. O Pároco até o anno de 1726 teve o titulo de

Cura, hoje he coUado no de Reitor, que aprefen-

ta a Mefa da Confraria da Senhora , e lhe renderá

cem mil reis. Ha na Igreja três Irmandades, a do
Santiffimo com muitas indulgências , a da Senhora
do Rofario incorporada na do SantiíTimo , e a das

Almas.

4 Foy eíle fítio habitado pelos Romanos , co-

mo confta da infcripcaõ aqui achada no anno de

172,0. (z) Depois os Mouros fizeraõ grandes tulhaj,

ou covas para recolherem os feus frutos , das quacs

pelo tempo adiante fe ferviraõ também os Templá-
rios , a que fe fcguiraõ os Cavallciros da Ordem de

Chrifto.

f No deílrióbo dcfta Freguezia ha as feguintes

Ermidas.

Santo jíntorjio. Na quinta de Manoel de Foyos de

Soufa, que edificou fcu pay o Doutor Luiz de Foyos
de Soufa Vereador da Camera de Lisboa no anno de

1684. S

[ij Saotutr. Marian.tom. I. pag.413. [a] Cardoío 00 DicciooaiV

Gcoguí, tom. it p . 44 3

.



Do Termo âcLisMa.^ 44f
S. Bento, Na quinta do Doutor António Falcaõ

de Serpa Sotomayor , e edificada no anno de 165

1

por Bento Rodrigues Taveira.

S. Gonçalo de Amarante, Na quinta de Luiz Fran-

ciCco Pimentel Cofmografo mór do Reino , o qual

â tem. reformado, eaugmcntado com grande aíTeyo.

6 Havia mais a Ermida de ^efus Maria ^ofeph nas

caías do morgado, que inftituio o Cónego da Sé de
Évora Jofeph Pinto de Amaral j e outra de Santo

André \ mas ambas fe achaô profanadas , e deítrui-

das. O que ainda permanece, he junto da Paroquia
huma albergaria , ou hofpital para agazalhar pere-

grinos, adminiftrado pelos Confrades de Nofla Se-

nhora»

II.

S. Anta$ do lojaL

7 /^^ Hamaó vulgarmente aeíle Lugar Santo ^«-

V^ tonio do Tojal
^ que diíla de Lisboa três lé-

guas para o Norte, junto à eftrada que conduz pa-

ra Vialonga. Eftá cíle fítuado em planície cercada

de montes , e o terreno pela mayor parte cuberto de
olivaes, que o fazem algum tanto melancólico. A
Igreja Paroquial dedicada a Santo Antaõ he da Mi-
tra , e antiquiflima

, pois nclla fc conferva ainda hum
Antifonario com MiíTa própria do Santo, de tempo
jmmemoravel: e já o Bifpo de Lisboa D. Domin-
gos Jardo no feu teftamento, que fez em ip de De-
zembro de I2pi , faz memoria da fua quinta de Pêro
Viegas, que, como diz D. Rodrigo da Cunha, (i)

he a de Santo António do Tojal 5 fitio de que 0$

Prelados de Lisboa fempre fizeraô muito cafo.

8 O Arcebifpo D. Fernando de Vafconcellos
devia fundar mayor Igreja augmentando a obra com
Palácio , e Jardim ; e mandando lavrar na torre da

Tom.in.Part.V. LU Igrc-
- I. .

[1] Cunha oa Hiftor. Ecclef, de Lisboa part, z, çap. 6g,n» 7.
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Igreja em huma das faces , que hoje olha para o
chafariz, o anno em que fizera a obra, que foy no
de iff4. (i) Ultimamente o EmincntiíTimo Cardeal

Patriarca D. Thomaz de Almeida a mandou reedi-

ficar toda , reduzindo-a a hum mageftofo Templo
com hum nobiliíTmio frontifpicio , ao qual ornaS

algumas eílatuas de S.mtos feitas na Itália de fino

jalpe, fazendo collocar na torre harmoniofos finos;

e na praqa, e eílrada chafarizes deexcellente agua^
que emb.neficio publico fez conduzir de longe por
aquedudo cuílofo de multes arcos.

9 O Pároco rendo antecedentemente o titulo de

Vigário, o Senhor D. Thomaz primeiro Patriarca

de Lisboa ocoUou no de Prior em o anno de I734>
a quem rende quatrocentos mil reis} e o primeiro,

que obteve efte carafter, foy o Reverendo Doutor
Feliz Dantas Barbofa, irmaó do ExcellentiíTimo Ar-

cebifpo de Lacedcmonia, que prefcntemente refidc

na foííredita Igreja com exemplar zelo do Culto Di-
vino.

10 Ha na Igreja huma Collegiada, que o mcf-

IDO EminentiíTimo Patriarca cftabeleceo no anno de

1750, e confta de dous Beneficiados com cem mil

reis cada hum, e dequatorze Capcllães Cantores de

cfcolhidas, e cxccllentes vozes, dos quacs oito tem
cento e vinte mil reis , cafas pagas , c as MiíTas li-

vres : quatro tem cento e vinte mil reis , e as Mif-

fas cativas; e deftes quatro ha dous, que pelas iuas

vozes ferem melhores tem mais cada anno trinta e

oito mil c quatrocentos reis cada hum.
II- Confta mais de quatorzc Capellanias , das

qunes nove faó Capellãcs os mefmos Cantores , c

rendem cento e vinte mil reis; huma de oitenta mil

reis annexa ao Cantor mais antigo, que chamaò Pri-

miccrio, mas naõ tem obrigaqaô de Coro. Ha ou-

tra Capella inílituida em Nofla Senhora do Rofario
que

[1] DiíTcmos naVii* dcílc Prelado cap.a.J. ii5ii.45.dcílcTomo»
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qae rende cincoenta mil reis, e adminiftra o Guar-?

da Repofta António da Cunha. A irmandade das

Almas provê , e adminiílra duas, huma de cinco-

enta mil reis, e outra de vinte mil reis para Domin-
gos , e dias Santos. A Irmandade dos PaíFos provê

outra com obrigaqaô de dizer o Capcliaõ Miíla to^

das as Sextas feiras do anno, a quem dá leis mil tre-

zentos e feííenta reis. Tem mais efta Igreja quatro
Confrarias , Santo Antaô , Santo António , S. Joa(>

Bautifta, NoíTa Senhora do Roíarioj e quatro Ir-

mandades, a do SantiíTimo, a do Senhor dos Paflos,

a das Almas , e a da Ordem Terceira inílicuida na
Ermida do Efpirito Santo. Dentro dos íeus limites

fc incluem as ícguintes

Ermidas.

12, Nqffa Senhora da jíprefentaçaõ. Na grandiofa

quinta do Defembargador Gónqalo Jofeph da Sil-

veira Preto em Pinteos.

Nojfa Senhora do Carmo. Na quinta das Carrafoi-

qas. . .

NoJfa Senhora da Conceição. Na quinta dos Padres
Loyos em Pêro Viegas.

Efpirito Santo. No íitio mais defafogado que tem
efte Lugar.

S, 'Joaõ Bautifta. Na quinta do Valle, ou do Lago.
S. Roque. Junto à ponte dò rio chamado das Gal-

linhas, de cuja Ermida , e Santo já falíamos no to-

mo 2. parte 3. defte Mappa cap.7, §. :;. n. 28.

13 Além dtftas Gafas pias ha o nobiliííimo Pa-
lácio junto da Igreja Paroquial, que o mefmo pri-

meiro EminentiíTimo Patriarca D. Thoma? redi^fo a
melhor policia, accrefccntando-o, c augmentando-o
com gcnerofa liberalidade, e enriqueccndo-o de ex-
cellentes adornos próprios de hum Principei Cbm
eftc mefmo animo difpoz feformaíTé hum deliciofo,
e dilatado Jardim junto ao Palácio que o domina,

LU ii re-
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repartindo o plano em formoíiflíimos quadros cnno-

brecidos com bcllas eílatuas de pó fido. Alli fe vem
entre o matizado das plantas os buxos , c as murtas

fempre verdes fingir varias figuras
,
que a arte com

prolixa , mas admirável cultura as obriga reprefen-

tar. Vem-fc muitas formas de fontes , de flores , c

de arvores exquifitas, mas ellercis, que fó pt)r fru-

to daô fombra aos que paíTeaõ por fuás dilatadas

ruas. Servem de remate ao principal quadro do jar-

dim, cm forma cylindrica , dous viveiros de pom-
bos domefticos, que na variedade de fuás cores , e

copiofos gyros que fazem pelo ar, e pelo campo,
augmentaõ a recreação aos olhos. He fabrica cer-

tamente villofa , à qual concorrem muitas peíToas

de difFercntes partes fó para lograrem a formofura

de hum theatro magnifico, c de taõ aprafivel ame-
nidade onde o veraõ , e o inverno

NaÕ lhe impede gozar de Abril eterno,

14 Numera cfte Lugar perto de mil peíToas re-

partidas pelos fítios , e aldeãs de Santo António das

lebres, Manjoeira, Murteira, Pinteos, ôcc. fubor-

dinados à Correiqaó do Miniftro do bairro da Ribei-

ra defta Cidade.

III.

jippellaçaÕ,

if T^Ifta de Lisboa duas Icgoas para o Norte,
JL/ c meya do rio de Sacavém que lhe ferve

de grande conveniência. O fítio bc baixo, cercado

dcn\pntes, porém ameno, e fadio. A Igreja Paro-

quial he dedicada a NoíTa Swuhora da Incarnaqaõ,
aue hoje eftá novamente reedificada ao moderno, c

toy fundada por Bartholomeu de Oliveira Botelho,

Commcndador da Ordem de Chri fto, no anno de i f94
onde jaz , c fua mulher. No anno feguinte foy cre-
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éta em Paroquia pelo Arcebifpo D. Miguel de Cafr
tro , fendo antecedentemente os feus moradores fu-

jeitos nocfpirituai à Freguezia de Unhos, donde fe

dcfmembraraó.
16 Tem o Pároco titulo de Cura, que aprefen-

ta ad nuium Jorge de Mefquita da Silva Mafcarc^
nhãs defcendente do fundador , c rende cincoentá

mil reis. Ha na Igreja quatro Capcllanias : humá
que inílituio Miguel da Paz com quarenta mil reisí

outra que inílituio o Dezembargador Francifco da
Fonfeca Sifnel com feíTenta mil reis, que aprefcnta

o Senado da Camera de Lisboa: outra que inílituio

o fundador, e aprefenta o Padroeiro; outra das Al-
mas com cincoentá mil reis , cuja Irmandade tem
muitos privilégios concedidos pelo Papa Innocen-
cio XII. Coníla o Lugar de cincoentá moradores
fujeitos ao Corregedor da repartiqaó do bairro alto.

Tem no feu limite as feguintes

Ermidas.

Santo Amaro, Na quinta de António de Abreu do
Rego , irmaò de Monfenhor Soares.

Santo António, Na quinta que poíTue D. Urfula ,

irmã de Jofeph Pinheiro de Azevedo Thcfoureiro

das defpezas do Confelho da Fazenda.

I
IV.

Arranhoh

17 T7 Stá íítuado cíle Lugar em hum monte dif-

Xi tantc da Cidade cinco legoas para o Nor-
te. A Igreja Paroquial eílá fora do povoado , e hc
da invocação de S. Lourenço, cujo Pároco tem fó

o titulo de Cura , a quem o Prior de S. Chriílova6

de Lisboa aprefenta annualmcnte com a côngrua de

hum moyo de trigo , trinta alqueires de cevada,
hu-
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huma pipa de vinho, e quatro mil c quinhentos reis

cm dinheiro. Confta eíle Lugar de trinta foges fu-

jcitos ao Corregedor da Mouraria, c ha no fcu dcf-

tnâo as íeguinccs

Ermidas.

Nojfa Senhora da Ajuda. Eftá fora do povoado, c

tem ieu Ermitão ,
que aprcfcnta o melmo Prior de

S. ChriftovaÕ.

Nojfa Senhora da Incarnação. Eftá na aldeã chama-
da Algobeilus

,
que fe compõem de dezafcte viíi-

nhos.

V.

Barcarena^ ou Barquerena,

i8 T) Elas raizcs de vários montes , cujos cimos

Jr guarnecem baílantes moinhos de vento ,

eftá lituada a povoação deite Lugar affaftada de

Lisboa duas legoas para o Noroeíle. He a íua Pa-

roquia titular deS. Pedro, cujo Pároco, que tem o

predicamento de Cura , he aprefcntado pelo Prior

de S. Martinho de Lisboa annualmente , e renderá

o Curato duzentos mil reis. Ha neíta Igreja trcs Ir-

mandades, a do SaniiíTimo, a de NoíTa Senhora do

Roiario, e a das Almas.

ip Confta a Freguezia de duzentos e fcíTcnta vi-

finhos, repartidos pelos cafaes de Caruncho, Leaõ,
Lccea, Queluz , Ribeira, Serra de cabanas , Te-
laidc,Torcena, Valejas. A mayor parte dcftes Lu-
gares fertiliza abundantemente a ribeira chamada de

Barcarena, que oeftc fitio dá cxercicio à Fabrica

Real da pólvora reedificada no anno de 1729 por

António Cremer. Eftaõ todos eftes moradores fu-

jeitos ao Corregedor de S. Paulo para a decifaõ das

fuâs caufas. Ha no feu deftrióbo as fcguintes



Dõ Temo de Lisioa. 45;

Ermidas,

Nojfa Senhora do jímparo. No Lugar do Lcaõ , cã
Layaó.

. Santo António. Na quinta de Francifco Leitão de
Faria no Lugar de Trofcna.

Santa Barbara, Na quinta que foy de Domingos
Jfires Bandeira no Lugar de Telaide.

S, Bento. No Lugar de Valcjas.

. NoJfa Senhora da Conceição, Na quinta de António
Luiz Sinel de Cordes.

Senhor 'Jefus Rey dos Reys, Na quinta de Jofeph
de Brito de Miranda.

S, Miguel. No Lugar da Serra de Cabanas.
S, Sebaftiaõ. No Lugar de Barcarena.

Noffa Senhora do Soocorro.

Confina efta Freguezia com a de S. Roma6 de Car-
nexide , com a de NoíTa Senhora do Amparo de
Bemfica , com a de NoíTa Senhora da Mifericor-
dia de Bellas , com a de S. Domingos de Ranna ,

com a de Rio de Mouro , com a da Purificaqaõ de
Oeiras.

VL

Bemjica,

10 ]VT A eftrada, que conduz paraa Villa deCin-
JL^ tra, fica eíte Lugar apartado de Lisboa

pouco mais de huma legoa para o Norte , e por ef-

tar cm fitio aprazível, e ameno, grangeou o nome
que ihe deraó. A fua Igreja Paroquial tem por ora-

go a NoíTa Senhora do Amparo, que apreíentaó as

Religiofas do Moíleiro do Salvador, as quaes rece-

bem osdizimos, e ao Cura renderá trezentos mil
reis. Hoje fe acha a Igreja nobremente reedificada

com cfmolas naõ fó do povo , mas da pia generofi>

dade de ElRey, psra a qual tem concorrido.

zi Confta a Freguezia de trezentos e cincoenta

vi*



S, Domingos, De Religiofos Dominicos. Foy fun-

dado por ÈlRey D. Joaõ I. em huma Gafa de rc-

creaqaô, que tinha neltc lugar, intervindo para fc

erigir cíle Convento o grande Jurifcontulto Joaõ
das Regras, que jaz aqui fepultado. Tomarão os

Religiofos poíTc do Convento em 21 de Mayo de
ijpp. A Igreja, que hoje fe vc, foy reedificada no
anno de 1650 pelo memorável Padre Fr. Joaõ de
Vafconcellos , fendo alli Prior.

Santo António. De Religiofos Capuchos no fitio

da Cruz da pedra, a que chamaõ a Convalefcenqa

,

que com eíle titulo começou no anno de 1640 , c

paíTou a Guardiania no de 1720, c ultimamente foy

reedificado no de 17^6.

Ermidas.

Santa Anna. Na quinta de Maurício da Cofta.

Santo António. Na Porcalhota , e na quinca que
foy de Lourenço Luiz Galvaô Ellribeiro menor de
ElRcy.

Santo António. Nas cafas que foraó de FernaÕ Jo-
feph da Gama. Sm*
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Santo António. Na quinta da Coíla em Payan. "^

Noffa Senhora da Âjfumpçao. Na quinta que foy d<í

Dcfembargador António de Bailo Pereira no Lugafe

de Noidel. '--

Noffa Senhora da jíjfampçav. Na quinta que foy
de Joaó Pedro Ludovici.

Nojfa Senhora da Conceição, Na quinta do Secretario

dcEítado, que foy, Diogo de Mendoqa Corte ReaL
Efpirito Santo, Em Bem fica.

Familia Sacra. Na quinta que foy de D. AíFonfo
Manoel de Menezes.

S. Francifco. Na quinta do Oiteiro.

'Jefus Maria Jofepb, Na quinta do Caminha cm
Galhariz.

> Noffa Senhora da Piedade. Na quinta de António
Xavier Leitão Efcrivaó dos Mocdeiros.

Noffa Senhora da Saúde. Em Calhariz.

Noffa Senhora Na quinta de Jofeph de
Oliveira em Montijo.

Noffa Senhora No Pinheiro.

Noffa Senhora No Lugar da Brandoa.
No deftrifto deíla Freguezia eftá a grande, c famo*
fa quinta do Marquez de Fronteira , cuja Poética
dcfcripqaõ íe pôde ver nas Horas fucceflivas de A-
leixo Collotes de Jantillet. Confina efta Freguezia
com a de S. Sebaííiaò da Pedreira, com a de Nof-
fa Senhora da Ajuda , com a de S. Romaó de Car-
naxide , com a de S. Lourenqo de Carnidc , com a

l^lo Nome de Jefus de Odiveiías , com a de Bellasj

I^Bom a de Barcarena.

VIL

Bucelias.

2} T^T A diílancia de quatro Icgoas para o Nor-
X^ te eftá fundado eíte Lugar em fitio bai-

xo, e cercado de montes 5 porém apra^^ivel , onde
Tom.lILPart.V. Mmm fô
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fe produzem as melhores cerejas, e onde cxiftc hu-

ma grande f ibrica de ferrar pedras. A Paroquia he

dedicada a NoíTa Senhora da Purificação , e hc Tem-
plo que indica magcítade, porque alem de fcr cfpa-

qofo , e elevado , eltriba-fe cm oito columnas , e tem
huma bem lanqada efcada por onde fe fobe para o

Coro. A Capella mór foy iagrada pelo feu Prior D.

Jorge de Ataidc , fendo entaó Bifpo de Vifeu , em z J

de Janeiro de if<5p, como confta da infcripqaô que

fe lê no Altar mór. O Priorado he pingue , e ren-

derá quatro mil cruzados , e cada hum dos quatro

Benefícios, que tem a Igreja, oitenta mil reis, e tu-

do da aprcfentaqaô daSereniíTima Cafa do Infantado.

2,4 Ha no adro deíla Igreja hum famofo már-
more Romano de dez palmos de alto , com huma ca-

rapuqa quadrada com fua moldura ao redor , c lhe

chamaõ a Memoria: tem eíta infcripqaô:

Z>. M,
L. P. 7. L. F, Tu/'

fia • Edo • Ann.
XXFIII.

Quer dizer : Efte tumulo he confagrado aos Deofes das

almas. Aqui jaz Lúcio PubHo filho muito amado de^u-
lio Lúcio , e de Tujpa Edomicilia

,
que morreo de vtnte

e oito annos, ( i

)

if Confta cfta Paroquia de trcs Irmandades, a

do Santiflimo , a de Noíia Senhora do Rofario , c a
das Almas. Em toda a Freguezia haverá quatrocen-

tos viíinhos, diftribuidos por vários Cafaes, c Lu-
gares fujeitos ao Corregedor do bairro do Rocio >

e no feu dcftrifko fe incluem as fcguintes

Ermidas.

Santa Ama. Em Villanova*

Nof^

[ I ] Ref. Aotomo Coelho G^fço qas Antiguidades de Lisboa cap. 49,
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Nojfa Senhora da Boa morte. Na quinta do Capi-

tão Nicolao Cardofo.

NoJ/a Senhora da Incarnação. Na quinta do Excel-
Icntiííimo Duque de Lafões no íitio da Romeira,

Efpirito Santo. No adro da mefma Igreja Paro-
quial

, junto da qual ha huma albergaria para perc*
grinos.

Santa Maria Magdalena.

NoJ/a Senhora da Pacienda*

NoJfa Senhora da Paz,

NoJfa Senhora Piedade.

S. Sehafiiaõ,

VIU.

Camaratt.
'

z6 T? Ica eíle Lugar diftante de Lisboa duas pc-

JO quenas legoas para o Norte em íitio def-

igual compolto de montes , e valles , mas povoada
<3e muitas quintas, e vinhas, onde ha excellentes fru-

tas. Tem a Paroquia o titulo de Santiago , e o fejLi

Pároco o de Cura , que aprefentaõ os Freguezes
deíde o anno de if 1 1 , em que fc dcfancxaraô da fu-

jeiqaô Paroquial de Sacavém , e lhe rende noventa
mil reis. Ha na Igreja três Irmandades, a do Santif-

íimo, a de NoíTa Senhora do Rofario , e a das Al-
mas. Compoem-fe a povoação de cento c noventa
viíinhos fubordinados ao Corregedor do bairro do
Caftello. Dentro dos feus limites eílá edificado o
feguinte

Convento,

17 NoJ/h Senhora do Soccorro, De Religiofos Car-
melitas calçados. Foy primeiramente huma Ernii-

"da, que edificara o Santo Condeíiavcl na quinta de
que lhe fez mercê ElRey D. Joaõ 1. da qual toman-
do poíTe os Religiofos, íe cllabeleceo nclla huma

Mmm ii Vi'
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Vigairaria da Ordem no anno de 16015 e no Capi-
tulo que fe celebrou no Convento da Vidigueira a

2(5 de Abril de 1608 , fe Fez Priorado efte Convento,
e foy o feu primeiro Prior Fr. Sebaftiaó da Silva,

Religiofo de grande exemplo, e virtude, (i)

Ermidas,

S. 'Jofeph. Na quinta de António Salter de Men-
doqa em Vai de Freiras.

S, Pedro Jpftolo, Na entrada do Lugar.

IX.

Campo grande,

28 T^T A diftancia de três quartos de legoa aflPaf-

X^ tado de Lisboa para o Norte fe vé cfte

grande , c efpaqofo terreno , em fitio alto , lavada

dos ventos, e por iílo falutifcro , cercado de quin-

tas, hortas, e palácios, que em toda a fua circunfe-

rência terá hum quarto de legoa, por cuja longitu-

de alcanqou o nome de Campo grande, tendo anti-

gamente o de Alvalade
,
que í^^ fez famolo pela re-

conciliação , e ajude de paz que a Rainha Santa

Ifabel no anno de 1313 fez celebrar nelte fitio en-

tre feu marido ElRey D. Diniz, c feu filho o In-

fante D. AflFonfo, que ambos eftavaó difpoftos com-
baterfe em rigorofa batalha. (1) Ainda fe acha dif-

to memoria cm hum Cruzeiro de pedra à entrada

do Campo.
19 A Igreja Paroquial hc dedicada aos Santos

Reys Magos, cujo Pároco aprefentaó os Frcgue-
2CS, c tem de côngrua vinte e oito mil reis alem do
que lhe rende o pé de altar. Confta de trcs Irman-

da-

[1] Carvalho na Corograf. Poit tom J.pag. 618. Santuar, Marian.

tom.7.pag. 187. Si nasMcmor. Hiftoric. tom. 1 pag.482. num. 70/

^

[1] Mjnar^.Luí;iÍ£, j^ cíp. 3Í. ena part. 7. liv.4, cap. 1 j.
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1

dades, a do SantiíTimo, a da Senhora do Rofario,
e a das Almas. Numera novecentos fogos fubordi-
nados ao Corregedor do bairro Alto para a decifaõ
das fuás cauías. Dentro do feu deílriólo le achaõ
creclas as íeguintes

Ermidas»

Santa Anna, Na quinta do Doutor Leal.
Santo António,

S. Caetano, Dos Padres Thcatinos no mefmo Cam-
po.

NoJ/a Senhora da Conceição,

Jefus Maria '^ofeph,

S, ^oaÕ Bautifta,

Nojfa Senhora das Mercês.
"

Nojfa Senhora dos Milagres, Na quinta do Cebo-
leiro.

NoJfa Senhora da Piedade, Na quinta da CondelTa
de Mefquitella.

NoJfa Senhora da Nazareth. Em Palma.
Os Santos Reys, Na quinta do Ferro,

X.

Carnaxide.

30 TT? M íituaçaõ fragofa , e na diftancia de duas

l2á legoas de Lisboa para o Poente eftá efte

Lugar , cuja Igreja Matriz he dedicada a S. Ro-
sinaõ, na qual apreienta Cura o Prior dç Santa Cruz
do Caílello deita Cidade , o qual tem de côngrua
hum moyo de trigo, huma pipa de vinho, e o que
rende o pé de altar. Tem duas Irmandades , a da
SantiíTimo , e a das Almas , e coníta de trezentos

vifínhos fubordinados ao Corregedor de S.Paulo,
e diftribuidos pelos Lugares de Algez , Alfragide,,

IBarronhoSj Jamor, Ninha aPaftora, Ninba a ve-

lha.

I
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lha, Outorella, Quejas, Romeiras. No fcu def-

erido íe achaô ercâos os fcguinus

Conventos,

Ji Nojfa Senhora da Boa Fiagem. De Religiofos

Arrabidos. Fica legoa e meya afFaftado de Lisboa

Í)ara a parte da foz do Tejo, c fundado à borda dei-

e defde o anno de 1618.

Santa Catharina de Ribamar, Dos ditos Religiofos

Arrabidos, c pouco diftantc do da Senhora da Boa
Viagem j porém fundado fobre a elevaqaô de hum
monte fobrancciro ao mefmo rio, defde o anno de

iff I. No de 1634 fe ampliou o edifício com titulo

de Guardiania. O Cardeal Arccbilpo D. Luiz de

Soufa reedificou a Igreja primorofamcntc , de que
boje he Pidroeira a Cafa do Duque de Lafões, co-

mo herdeira da Cafa de Arronches.

S. Jofeph de Ribamar, De Religiofos também Ar-

rabidos. Foy fundado defronte da Torre velha no
anno de iffP por D. Francifco de Gufmaõ , c fua

mulher D. Joanna , e goza hoje o feu Padroado o

ExcclkntiíTimo Marquez de Valenqa. Exifte nelle

Convento o eftimavcl quadro do Senhor S. Jofeph
com a tradiqaò de fer vera effigie , c retrato do San-

to, como diíTemos na fua Vida.

Ermidas,

Santo António, Na quinta do Rodifio.

Nojfa Senhora do Cabo, Na Aldeã de Algés. A
Imagem da Senhora he milagrofa, c concorre a vi-

Ctalla muita gente em romaria.

Nojfa Senhora da Conceição, No Lugar de Outo-
rella.

Nojfa Senhora da Graça. Na quinta dos Religiofos

da Gniqa.

S, Joaõ Bautifta, No Lugar de Ninha a Paftora.

S,
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S. Joaquim. No Lugar de Quejas. ?

Nofa Senhora do Rolario. No Lugar de Ninha a
Velha.

Nojfa Senhora do Rofarto ^ e S. Gonçalo. Na quinta
do Cónego Manoel Gomes Monteiro.

NoJ/a Senhora da Salvação, No Convento de San-
ta Catharina.

NoJ/a Senhora da Saúde, Na quinta dos Grillos.

Confina eíla Freguezia com a da Igreja da Ajuda,
com a de Barcarena , com a de Oeiras , e com a
de Berofica.

XL

Carnide»

32 T7 Stá fítuada eíla povoaqaS em huma Cam-
Íjj pina, que participa de bons ares, afFafta-

da de Lisboa huma legoa para a parte do Noroeí^
te. He a fua Igreja Paroquial dedicada a S. Lou-
renqo , e o Pároco he Vigário collado , que apre-

fentaõ os Rcligiofos de NoíTa Senhora da Luz da
Ordem de Chriílo , ao qual rende oitenta mil reis.

Tem três Irmandades, a do Santiflíimo , a da Senho-
ra do Rofario , e a das Almas. Numera duzentos e
vinte viíinhos fujeitos ao Corregedor de S. Paulo

^

c fe incluem no fcu deftrióto os íeguintes

Conventos,

35 S. ycaõ da Cruz. De Carmelitas Defcalços.

Foy fundado pela Senhora D. Maria filha illcgiti-

ma de ElRey D. Joaô IV. no anno de 1681.

NoJ/a Senhora da Luz, De Religiofos da Ordem
^^ilitar de Chriílo. Fundou-fe efte Convento em
huma antiga Ermida, que no anno de 14(^3 haviaõ
ercélo à Senhora da Luz os viíinhos deíle Lugar,
c o devoto Pedro Martins também daqui natural,

para memoria tio milagre, e beneficio que a Senho-
ra
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ra lhe fez de o livrar do cativeiro de Mouros, onde
cílava prezo, trazendo-o prodigioramente a Portu-

gal com as meímas cadeas
,

que muito icmpo cíli-

veraõ collocadas na Ermidi velha. ElRey D. J »a5

III. no anno de if4f deu efta Ermida aos Rcligio-

fo5 da Ordem de Chrillo para fundarem o Conven-
to , cuja Capella mor mandou fazer no anno de

If7f a Senhora Infanta D. Maria filha de ElRcy
D. Manoel , com fumptuofa , e mageftofa arquitc-

étura, ealli eftá fepultada. (i)

Mofteiros.

54 Nojfa Senhora da Conceição. De Religiofas Rc-
colecas de NoíTa Senhora da Conceição. Foy fun-

dado por Nuno Barreto Fuzciro, c lua mulher D.
Maria Pimenta no anno de 1694, e as Religiofas en-

trarão em dia de NoíTa Senhora dos Prazeres de lópp.

Santa T^erefa. De Religiofas Carmelitas Dclcal-"
J|

qas. Foy fundado no anno de 1641 pela Senhora' ^
JVlichaella Margarida filha do Imperador Rodolfo II.

em hum terreno que foy do Corrcyo mór António
Gomes da Mata. (z) A Senhora D Maria filha de
ElRey D. Joaó IV. naô ló fe educou nelle Moftei-

ro defde o anno de 1649, mas o reedificou, e man-
dou lepukarfe nelle no Coro debaixo.

HofpitaL

Fundou efte Hofpital a SereniíTima Infanta D.
Maria, filha de ElRey D. Manoel, com huma li-

beralidade Regia naó fó no material do edifício ,

que he excellente , c regular, concluido no anno
de

[i] Fr. Roque doSovcral na Hiftor, da Senhora da Luz. P. TcIIcf

mChronic.daComp. p.i l.f. c. yi- Faria na Europ. Poit. t. j. p. 5.

Cardof. no Agiol Lufittom. 1. p. 175-. Carvalho naCorograf. tom 3.

P.64.J. Sintuar. MAfian. tom, i.pag. 98. [ij Lima Gcograf. Hiftor.

tom, 2,p. i65,



de 1618, mas no formal, e fundo, com que o dotou
para a kia fubíiílencia. He adminiftrado pelos Re*-

ligiofos de Noíla Senhora da Luz, c fujeíto ao Tri-
bunal da Mefa da Confciencia. (i)

Ermidas,

Nofa Senhora da JJfumpçaõ, Na quinta dejofeph
Falcaó de Gamboa.

EJpirito Santo,

í. SebafiiaÕ,

XII.

Charneca,

3f T)Ouco mais de huma legoa para o Norte fc

X aíFaíla de Lisboa efte Lugar , cuja Paro-
quia he dedicada a S. Bartholomeu , e em cuja vef-

pera, c dia fe coftuma fazer na fua praça huma fei-

ra franca. O Cura he aprefentado annualmente pelo

Prior do Lumiar. He efte Lugar de cento e trinta

viíinhos fujeitos à Correição de Alfama, c compre-
hcnde as feguintcs

Ermidas,

Santa Anna. Na quinta de Balthazar da Silva.

Santo António,

Santa Luzia,

NoJ/a Senhora dos Remédios, Na quinta.nova.

Noffa Senhora da Saúde, Na qumta da Granja , que
poíTue Domingos de Oliveira Braga , Thefourciro '

que foy do Senhor Infante D. António. He Ermi-
da novamente reedificada com primor , e fe diíTe

nella a primeira MiíTa em dia do SantilTiroo Nome
de Maria do anno de 174P.

S, Sebajiiaò.

Tom.IIL Part.V. Nnn XIH.— . ^—

^

. _^^^
[1] Santiiar.Manan.t,i.p.iQ3, Olivçir. Grandez, de Lisboa p. 84J
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XÍII.

Saríto Eflevaò das Galis.

96 TT? Ica efte Lugar ao Poente de Lisboa na dit

Jj tancia de quatro legoas , em fítio eleva-

do, e lhe deu nome o Santo a quem he dedicada a

Jgreja Matriz , a qual fe defmembrou da de Santa

Maria de Loures. Áprelentao os freguezes ao Cu-
ra, a quem rende cento e íeflenta mil reis com o

pé de altar. Çonfta de cem vifinhos íubordinados ao

Corregedor da Rua nova.

XIV.

FanhÕes.

}7 TJ Xifte efte Lugar afFaftado de Lisboa três

t^j legoas para o Norte, e a fua Paroquia hc
dedicada a S. Saturnino advogado dos meninos que-

brados. Defmembrou-fe da Freguezia de Santo An-
tão do Tojal i mas fempre lhe ficou de alguma for-

te fubordinadaj pois em dia da ProciíTaõ do Corpo
de Deos da Freguezia de Santo Antaô he obrigado

a ir o Procurador da Irmandade do SantiíTimo de

FanhÕes aíliftir com a fua Cruz na Igreja de Santo

Antaô, como também no dia do Santo: nem na Pa-

roquia de S. Saturnino fe podem cantar MiíTas, ou
fazer quaefquer f<iftividades, fem fedur parte ao Prior

de Santo Antaó do Tojal. O Cura de Fanhões he

aprefcntado pelos Freguezes , c lhe rende perto de
duzentos mil reis. Tem a Igreja dous Capellães das

Almas com cincoenta mil reis cada hum. Coníla de
cento e quarenta fogos fubordinados ao Juiz do Cri-

me da Ribeira , c no feu limite fe acha creóka a

Ermida,

S. JuliaÕ, Na Cabeça de Montachiquc.
XV.
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XV.

Frielas,

38 T Unto ao rio
, que corre de Sacavém , diílan-

J te de Lisboa duas legoas para o Norte, eítá

fundada efta povoaqaõ nas margens de huns mon*^

tes, porém com alegre vifta. Houve antigamente

aqui huns grandiofos Paqos , que ElRey D. Diniz
no anno de i J13 honrou, erigindo nelles huma Ca-
pella de Santa Catharina com feu Capcllaõ de MiíTa

quotidiana, e com obrigaqaÔ de rezar nella as Ho-
ras Canónicas todos os dias. Depois deu cftes Paqos
ElRey D. Fernando aos Religiofos de S. Jeronymo
no anno de 1378. Hoje fe achaõ desfeitos, c arrui-

nados, (i)

39 A Igreja Parroquial he dedicada a S. Juliaõ,
c Santa Baíiliza, c he Igreja antiga, pois já no an-

no de 11 pi o Bifpo de Lisboa D. Soeiro Anes, na
divifaó que fez das Igrejas do Bifpo, e Cabido, en-
tre as que refervou para íi , foy huma a de Frielas,

que antecedentemente pertencia à Fabrica da Sé. (z)

O Pároco tem o titulo de Prior
,
que aprefcnra a

AbbadeíTa do Real Mofteiro de Ódivellas, ao qual

rende trezentos mil reis. Numeraó-fc na povoaqa5
trezentos viíinhos, a mayor parte delles pefcadores,

fujeitos ao Juiz do Crime do bairro da Sé. Eítá nò
feu deftridto a

Ermida.

40 Noja Senhora do Monte, Edificada no cima
de hum monte de admirável viíta , e na quinta da
Ramada, Reguengo de Sacavém, a que deu princi-

pio Lopo de Abreu no anno de ifjp , e paHados
Nnn ii vin-

[i] Brand. na Monarq. Luf, liy. i ^.. eap. 46, ft] Cunha nos Bifp. de

Lisboa part.2.c« i8.n,6.

I
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vinte annos a reedificou ; porém no anno de \6%6 %
«ugmentou muito mais Miguel de Soufa Ferreira,

c a acabou de aperfeiçoar fcu filho Manoel de Sou-
fa Soares no anno de i6pp} o que tudo confta de
huma infcripqaó

, que eftá por baixo do púlpito. O
Author do Santuário Mariano Fr. Agollinho de
Santa Maria apphudc fummamente efta Ermida, c

diz que no aíTeyo, e adorno he das mais attendiveis ,

que ha no termo de Lisboa, (i) Tambcm o Jurif-

conlulto Manoel Alvares Pegas falia honorificamen-
te dcfta quinta, (z)

xvr.

Granja de jílpriate.

41 ir\íft^ cfta povoaqaô de Lisboa para oNor-
JL^ deftc três legoas , c jaz cm hum ameno

valle. A fua Paroquial Igreja he dedicada a S. Se-
baftiaô, Commenda da Ordem de Chrifto , de quem
he Commendador o Conde de Valladares. Foy an-
nexa a Santa Iria da Azoya , que pela diftancia, c
difcommodo , que dava aos moradores da Granja , cf-

tabeleceraò Freguczia feparada na dita Igreja de S.

Sebaftiaõ , a qual , fegundo as memorias de alguns , d i^-

2em que forafagrada, c por antiga fe foy arruinan-

do, deforte, que fe lhe mandou tirar o Sacrário, c
fó alguns dias celebravaõ nella MiíTa. Devc-fe a
feu reftabelccimcnto ao Reverendo Padre Francií-

co de Soufa da Cofta, o qual entrando alli por Ca-
pellaô comeqou com tanta efficacia , e zelo, a cui-

dar da reforma, c culto da Igreja , que com efmo-
las areduzio ao efplendor com que hoje fe vê, ob-
tendo do EminentiíTimo Cardeal Patriarca D. Tho-
maz de Almeida faculdade para nova erecqaõ de Sa-

cra-

[jl Santuar, Marian, tom, x. p> 37», U] Pegas RcfolttC, FoFcaíl

pwfii.ctp.9, n.i6/.
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erário, e alcançando do povo a côngrua de quaren*
ta mil reis para fua fubfiftencia , e caías onde refí-^*

de, que com huma Capella, que também ferve, te-'

rá de renda cem mil reis. Com eíle difpendio , e
beneficio ficou o povo na poíTe de aprefentar o Ca-
pellaõ , bem contra vontade do Ccmmendador.
Coníta de cento e trinta vifínhos íubordinados ao
Juiz do Crime da Ribeira. Ha aqui huma nobre
quinta do Monteiro mór, e no feu deftriólo exiílcm
as íeguintes

Ermidas,

A DegoUaçaÕ de S, Joad Bauttjia, Na quinta cha-
mada do Herdeiro.

Noffa Senhora da Nazareih. Na quinta chamada
do Carlos.

XVII.

»S. 'Joaõ da Talha.

42, "px Uas legoas c meya para o Norte , fe aíFaf-

JL^ ta de Lisboa cíla povoaqaÕ , cuja Igreja

Paroquial, que deu o nome à terra, he Vigairaria

que aprelenta a Univerfídadc de Coimbra defde o
anno de 1388, em que o Prior de Sacavém dimitio

de fi e,fte Lugar a quem pertencia, por lhe ficar li-

vre a fua Igreja. Confta de trezentos vifinhos fujei-

tos à Correição do Limoeiro. No feu deílrióbo ha

a feguinte

Ermida.

Santa Catharina, No Lugar do Budel , onde fc

vem ainda as ruinas de huma antiga torre.

XVIIfo^
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XVIIL

Sanfa Iria.

4j /^ Uaíl na mefma diftancia de duas legoas c

K/ mcya de Lisboa eftá fítuada cfta povoa-
^^ qaõ , cuja Igreja Matriz he hum Curato,

que aprefcnta o Prior de Santo André delta Cidade,

donde teve origem o Priorado, ficando elle por ef-

fa caufa confervando o titulo de Reitor de Santa

Iria. Tem o Cura de côngrua hum moyo de trigo ,

huma pipa de vinho, ccom os mais bcncfes lhe

renderá tudo duzentos mil reis. Coníla de duzentos

viíinhos fujeitos ao Corregedor do bairro do Li-

moeiro. Exiíte nos fcus limites o

Convento.

Nojfa Senhora da Conceição. De Religíofos Arrabi-

dos ,
que foy primeiro habitado pelos Padres Jcro-

nymos^edefpovoando o, tomarão dclle poíle os Re-
ligiofos da Provincia da Arrábida no anno de if84,
eencrc os feus Conventos he hum dos perfeitiflimos.

Ermida,

Santa Maria Magdalena. Exifte no Lugar da Po-
voa chamada de D. Martinho , onde os moradores
contribuem para a côngrua de hum CapcUaó

,
que

lhes diz MiíTa nos dias de pieccito, quando naó po-

dem ir ouvilla à Matriz de Santa Iria.

XIX.

í. 'JuJiaõ do lojaL

44 /^^ Om pouca diftancia de Santo Antaõ ào

V^ Tojal para o Norte fica cíle pequeno Lu-
gar, cujo Piíroco tem o titulo de Cura aprelentado

an-
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1

annualmente pelo Prior dos Cónegos Regrantes de
S. Vicente de Fora, ao qual daó hum moyo de tri-

go, huma pipa de vinho, féis cântaros de azeite, c

dez mil reis em dinheiro, além do que lhe rende o
pé de altar. Coníta de cem viílnhos fujeitos ao Juiz
do Crime da Ribeira. Ha no ícu dcítrido as íe-

gumtes
Ermidas.

NoJ/a Senhora da Jprefentaçad. Na quinta da Pon-
te, huma das mais pingues do íitio, que poílue Jo-
feph Félix Rcbcllo Efcrivaõ no Conlelho da Fa-
zenda.

Noffa Senhora do Carmo. No Lugar do Zambujal.
Efpirito Santo. Defronte da Matriz.

S, Sebaftiaõ. Fica eíla Ermida na cílrada que vay
para Vialonga, e pouco mais para cima de hum po-

ço publico chamado de Santa Clara. Os moradores
do Tojal tem grande fé com a imagem do Santo ,quc
fe venera nefta Ermida.

Noj[fa Senhora do Scccorro. Na quinta chamada an-

tigamente do Arraes , que hoje poííuem os Reli-

giofos Vicentes. He das mais dilatadas , frutiferas,

e rendofas
, que ha no Termo de Lisboa , onde os

Padres tem gaito muitos mil cruzados com grande-

za verdadeiramente Regia , naõ fó na cultura do di-

latado terreno de que confta , caff-s, eoflBcinasi mas
na conduóta do rio Trancaô , <)ue a fertiliza peren-

nemente a pczar de outras quintas circumvifinhas,

que também fe utilifavaô das fuás aguas.

XX.

Loures,

4f A O Norte de Lisboa na diftancia de duas

XX legoas eftá fituada efta povoaqaó em lu-

gar alto, e alegre. A Matriz he dedicada a NoíTa
Sc-
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Senhora da AíTumpçaô , e he Freguczia antiga , pois

delia ha memoria antes do anno de iifo, em tem-

po do Bifpo de Lisboa D. Ayres Vafqucs. (i) O
Pároco tem titulo de Vigário , e numera novecen-

tos viíinhos diliribuidos pelos Lugares de Alvogas,

Barro, Calvos, Caneflas, Covaô , Codiceira, Gran-
ja, Marnotas, Mealhada, Montemor, Murteira,
Palhacs, Pinheiro, Ponte de Frielas, Ponte de Lou-
fa, Tojalinho, Vai de Nogueira, fubordinados ao

Corregedor da Rua nova. Inclucm-fc nos Icus limi-

tes o íeguintc

Convento,

Efpirito Santo» De Religiofos Arrabidos, fítuado

na ladeira de hum oiteiro alegre, próximo ao Lu-
gar da Mealhada , c duas legoas diltante de Lisboa.

Teve Teu principio no anno de ifjf , cm que o fun-

dou Luiz de Caítro dos Rios. (2)

Ermidas.

Santa jínna. No Lugar de Alvogas.

Nojfa Senhora da Conceição, Na quinta da Promca-
Iha.

NoJfa Senhora dos Enfermos, No Lugar de Cancf-
fas, c na quinta chamada dos Feoaes, onde concor-
re muita gente em romaria

,
por fer a Imagem da

Senhora milagrofa. Ddla efcrcve o Author do San-
tuário Mariano em o tom. 7. pag. ip3.

S, Joaquim , e Santa Ânna.
Santa Luzia, Na ponte de Loufa.

NoJfa Senhora dos Prazeres, ILm Palhacs, na quin-

ta que hoje poííue o Conde de Caftello Mchhor.
NoJfa Senhora do Rofario. No íitio da Paradella,

na quinta que foy de António Wamplate.
Nof-

[i] Cunha Hiftor. Ecclef. de Lisboa pag. iC)+. [a] Agiolog. Lufit,

tom,»* pag. 27 a.
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NoJ^a Senhora da Rotunda. No Lugar que chamaõ
d dos Calv^os, na quinta do Conde de Valladarcs.

Nojfa Senhora da Saúde, Na dilatada eminência de
hum monte no Lugar de Montemor , à qual con-

corre muita gente de romagem no primeiro Domin*
go de Setembro.

S. SebaftiaÕ»

XXL

Loufa.

45 T? Ste Lugar, que fica duas legoas e meya pa-

\l2j ra o Norte de Lisboa, tem a fua Paro-

quia dedicada ao Apoftoio S. Pedro. Os Freguezes
aprefcntaõ o Pároco , que tem titulo de Cura , a

que daò cento e vinte mil reis. Compoem-fe de du-
zentos viíinhos fujeitos ao Corregedor da Rua no-
va , c tem nos feus limites as feguintes

Ermidas.
O Efpirito Sante,

S, 'JuliaÕ*

XXIL

Lumiar.

47 /^ Sitio em que cftá fundada a Igreja Parei»

\ J quial dcfta povoaqaô , dedicada ao glo-
riofo Precurfor S. Joaõ Bautifta , e S. Mattheus,
difta de Lisboa pouco mais de huma legoa para o
Norte, em hum terreno plano , alegre , e de bons
ares. Neíle Lugar teve ElRey D. AíFonfoIIL hu-
ma cala de campo, à qual chamavaÕ o Paço j e de-
pois pela poíTuir AfFonfo Sanches , filho baftardo
de ElRey D. Diniz, chamarão o Paqo de Aftonfo
Sanches.

48 Em huma terra da fobrcdita quinta fundou
Tom.lILParcV. Ooo dç
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de novo o Biípo de Lisboa D. Mattheus, eílanda

cm Unhos , eíta Igrtja , e aerigio em Paroquia ai
de Abril de 1176, cujo Padroado doou D. Terefa,

Senhora de Albuquerque, viuva já enraõ do dito

D. AíFonfo Sanches, ao Morteiro de Odivellas em
21 de Agofto de 1334, (i) por cuja doaçaõ apre-

fenta a Abbadefla o Priorado, que rende quinhen-

tos mil rtis, e dous Benefícios que alii ha. Coníla

a Paroquia de quatrocentos viíinhos, c do feguintc

Convento.

Nojffa Senhora da Porta do Ceo. De Religiofos Fran-

cifcanos da Província de Portugal no htio de Te-
lheiras , fundado por hum Príncipe da Afia chama-
do D. joaõ, Senhor de Cândia , o qual paflando a

cfte Reino, e inítruido na Fé por cftes Religiofos

»

lhes edificou o Convento no anno de 16} J , onde
depois de fallccer em Lisboa no anno de 1642., íc

comeqou a eftabelecer a Communidade. Jaz ©Fun-
dador cm elevada fepultura de mármore

,
que ellc

fez erigir ao lado da Capella mor. (1)

E/pirito Santo.

í. SehaftiaÕ.

Ermidas.

XXIII.

Milharado,

4P /^ Uatro legoas ao Norte difta eftc Lugar de M
\1 Lisboa. He a fua Igreja Paroquial dedi- S
^^ cada ao Arcanjo S. Miguel , c tem por

Pároco hum Cura , que annualmente aprefentaõ o n
Prior, H

[1] Brani.na Monarq. LufitU?, I7,c. 23. [2] Soledaclc notom.^.

d^Hiílor. Sciafíc, nuDA. 891.
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Prior, c Beneficiados da Freguczia de S. NicolaQ
de Lisboa. Confta de trezentos viíinhos diftribui-

dos pelos Lugares da Bituaria , Canss , Charneca,
Caftelpicaú, Cartexaria, Cachoeira, Ceiceira gran-

de, c pequena, Jurumelo, Poufada, Povoa da Gal-
lega, Prizinheira,Rolia, Sobreira. Incluc-fe nofeu
deltrióto a leguinte

Ermida.

Nojfa Senhora da Fitloria. No Lugar da Cartexa»
ria. Foy fundada no anno de iffo por Joaõ Lopes
lavrador, c fua mulher Filippa Gonçalves.

XXIV.

Odivellas.

fo /^ Valle de Odivellas eftá quaíi duas legoas

V>^ de Lisboa para o Norte. A Paroquia he
dedicada ao Menino Jefus , c os freguezes aprefen-

taõ o Pároco annualmente com o predicamento de
Cura. Confta de trezentos viíinhos repartidos pelos

Lugares da Barrofa , Bica , Moreira , Pombaes ,

Porto , Frigache , ôcc. fubordinados à Correição
do bairro Alto. Comprehende o feu limite o fe-

guinte

Mofteiro.

fi S, Diniz, De Religiofas Bernardas. Eftá íi-

tuado emhuma planicie,que cercão três montes vi-

íinhos
,

junto a hum dos quaes ,
que fica para o Oc-

cidente, corre hum pequeno rio, o qual entrando

na cerca do Mofteiro , e regando o fcu jardim de
Vai de flores , fahe a fertilizar algumas quintas da-

quelles contornos , c a incorporai íe com outro pe-

queno riacho, que corre ao pé do monte da Senho-
ra da Luz , e ambos fe vaó recolher no efteiro do
mar junto a Frielas.

Oco ii fi Foy
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f2 Foy edificado eíle Mofteiro por ElRey D.
Diniz, que lhe lanqou a primeira pedra com gran-

de folemnidadc em 17 de Fevereiro de iipf , e fc

veyo a concluir com todas as fuás officinas no anno
de I 30f . Por muitos titulos , e circunílancias hc
digno de attenqaô elte Morteiro pela grandeza do
Templo j pelo aíTeyo, e adorno das fuás Capcllasj

pela magcftade , e apparato do culto Divino j pela

opulência, com que o dotou o Rey feu fundador;
pelo grande numero de Religiofas , e fuás admirá-
veis vozes, que tanto encarece, e applaudia no feu

tempo Luiz Mendes de Vaiconcellosj (i) e final-

mente por outros muitos argumentos , com que pou-
cas Igrejas, e Communidades fc lhe podem igualar.

f j Honra muito efta Caía o Régio monumen-
to de ElRcy D. Diniz, o qual jaz na Igreja junto

da porta da Sacriftia em fepultura de pedra elevada

de bom lavor, e cercada de grades de ferro com o
retrato do feu corpo em cima efculpido em mármo-
re ) e em huma das bazes , fobre que aíTcnta a fe-

pultura, fe vê acffigicdchum uífo, debaixo do qual
cftá a figura de hum homem cravando- lhe hum pu-
nhal , que tudo alludc ao cafo milagrofo , que fc

conta na vida do fobredito Rey. (2.)

Ermida.

Senhor ^efus Roubado, Principiou efta Ermida cm
hum Cruzeiro de pedra, que o devoto António dos
Santos erigio rK) anno de 1744 emomefmo fítio, cm
que foy achada a fagradaPyxidc, roubada do Sacrá-

rio daFreguczia dcOdivellas no anno de 1671. De-
pois continuarão os devotos a concorrer de forma,
que he hoje hum dos Santuários muito frequentado
dos Fieis: c fc entre os Confrades houvera melhor

eco-

[i] Vafconce). Sitio de Lisboa pag. 110. [1] Brandão na Monarq,

Lafic.lir.^7.c.ii. Caoha oaHííI. Kcclei. dcLiiboa part, %. cap.Si».

à



DoTermo dcLhloa. 477

economia, poderão ter feito hnm formofo Templo,
mais amplo, e com melhor formalidade.

XXV.

Oeiras.

5*4 C Uppofto que o Lugar de Oeiras foíTc erc-

O gido em Villa a 7 de Junho de I7fp por
mercê do Fideliílimo Rcy D. Jofeph I. da qual o mef-
mo Senhor creou Conde de juro, c herdade a Se-
baítiaó Jofeph de Carvalho fcu Secretario de Efta-

do, como da ponte para cá pertence ao Termo de
Lisboa, me pareceo conveniente fallar deftc fitio.

^f Eílá elle afFaítado da Cidade três legoas ao
Poente, e o faz muito fértil, e appcticivel hum rio

que lhe paíTa pelo mcyo , fazendo trabalhar muitas
azenhas. A fua Igreja Paroquial , que ha pouco fe

reedificou por aótividade de António Rebello The-
foureiro geral da Bulia da Cruzada, tem o titulo da
Senhora da PurificaqaÕ , e o Pároco o nome de Cu-
ra , aprsfentado pelo Prior, e Beneficiados de S.

Lourenqo de Lisboa. Compõem- fe de quatrocentos
vifinhos diftribuidos pelos Lugares de Arieiro, Bar-
ril , Cacilhas , Cafal da Medrofa , Ccirogato , Ef-
pargal , Efpargueira, Feitoria de S. Giaõ, Lage,
Laveiras, Murgalhal , Paqo de Arcos, Porto Sal-

vo, Terrugem, Villa de Buflieos, Villa Fria, No
feu deftrióto exilte o feguinte

Convento,

Fallis Mifericordia, De Religiofcs Monges Car-
tuxos de S. Bruno, de quem já falíamos no tom. t,

part. 3. deite Mappa cap. 3. §. 7. num. 4. A fua

Igreja achey que fora fundada no anno de 1614, fe-

gundo confta da InfcripqaÕ feguinte :

jínno
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Anno Dm i6i^ die 8 Decembr.

Ego Hier, Ifat , £5? Tingit Eps,

Ad honorem B. Marine yirgims

Primum hum lapide benedixi

In alma Carthufide f^allis Mijericordia

Sedente S. P. Paulo f. Pont. Max,
Et Pbilippo L. Porttig. fí Hifp, Rege.

f6 Dentro dos feus limites exiftem as feguintcs

Ermidas,

Nojfa Senhora dos Anjos, Na quinta do Forneiro.

Santo António. Em Laveiras.

Santo António. Na quinta da Boiça.

iS*. Bartholomeu. Na quinta do Barril.

Noj[[a Senhora do Bom Succejfo. Na quinta da Ponte.

Nojfa Senhora da Conceição. No Lugar de Cachias.

NoJfa Senhora da Conceição. Na Feitoria.

NoJJa Senhora da Conceição. Na quinta do Re-
guengo.

Nojfa Senhora do Ez^ypto,

Senhor 'Jefus dos Navegantes. Em Paqo de Arcos.

S, 'Joaõ Bautifta. No Forte das May as.

S. joaò Bautifla, Na quinta do Jardim.

S, 'Joaõ Nepomuceno, Na quinta da Medrofa.

S. Jofeph. Na quinta da Coita.

S, Lourenço. Na Cabeça Icca.

Madre de Deos. Em Vil la Fria.

Noffa Senhora da Penha de França, Na quinta dos

Valles.

S. Pedro, Em Cacilhas.

Nofa Senhora da Piedade. Na quinta do Couto.

Noffa Senhora da Piedade. Na quinta do Quintão.

Nojfa Senhora do Porto Salvo. No Lugar de Caf-

polima.

Na Forcaícza de S. Juliaõ ha huma Igreja Pa-

roquial com o titulo de Santa Barbara. O Pároco
tem
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tem predicamento de Cura , que aprefcnta o Pro-
vedor dos Armazéns , e coníta de cem yiíinhos ,

além das Companhias do prefidio, e Artilheiros.

XXVL

OUvaes.

S7 T) Rolonga fe de Lisboa efte fítio o efpaco de

jL legoa e meya para o Nordeíie, e nelíc ha
huma Paroquia , cuja ígrtja he dedicada a NoíTa
Senhora com o titulo dos Olivaes

,
por apparccer mi-

lagrofamente a fua Imagem no tronco de huma oli-

veira neítc mcfmo íitio. A Frcguezia he antiquifll-

ma , pois confia que o feu Prior oíFcrecera a Igre-

ja para habitaqaô dos primeiros Congregados dos
Cónegos Seculares de S. Joaô Evangelifta no anno
de 1410. Depois no anno de 1483 o Cardeal Arce-

j
bifpo D. Jorge da Cofta a unio à Capella de NoíTa

I
Senhora da AíTumpqaõ do Convento de Santo Eloy

,

i cujo Reitor percebe os dizimos defta Freguezia, e
' aprefenta hum Vigário com a côngrua de cem mil
i reis. Coníta a Paroquia de novecentos viíinhos fu-
s; bordinados ao Corregedor de Alfama, e tem no feu

íj
deftrifto os íeguintcs

Conventos,

S, Bento, De Cónegos Seculares de S. Joaõ Evan-
gelifta, a que o vulgo chama S. Bento dos Loyos.
Eftá fundado efte Convento nas margens do 1 ejo

meya legoa para o Oriente de Lisboa. Havia D.Ef-
tevaõ de Aguiar D. Abbade de Alcobaqa edificado

alli huma Eimida ao grande Patriarca S. Btnto ( e
foy a primeira cafa que o Santo teve em Lisboa ) com
o deíignio de formar alli hum Collcgio , ou Holpicio
para a fua Ordem 5 porém fobrcvieraõ-lhe embara-
qos

,
que lhe impedirão os feus projcftos. Gover-

na-
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nava entaõ o Reino ElRey D. AíFonfo V. com a

Sereniífima Senhora D. lúbcl lua mulher, a qual

fendo íummamente afFcóta ao fagrado Evangclilta,

tratou de lhe edificar hum Convento, cuja idca lhe

embaraqou a morte.

f8 Fazendo porém teílamento, mandou feedifi-

caííe o Convento, para o que deixou oito mil co-

roas de ouro, e que depois de acabado fe cntiegaf-

Ic aos Bons homens de Villar , e que foíTc cabeça
da Congrcgaqaó. Deu logo ElRey cumprimento a

e.íla vontade da Rainha j c mandando pedir a Ermi-
da ao D. Abbadc a entregou aos Padíes

, que to-

marão poíTe delia no anno de I4f f 9 e logo fe co-

meqou afundar a nova Cafa, e juntamente a fer ca-

beqa da Congrcgaqaó, a qual no anno de 1461 por
Breve de Pio 11. fe comeqou a denominar dos Có-
negos Seculares de S. Joaõ Evangclilta, cujo Con-
vento principiou a governar o Padre Joaõ Rodri-
gues.

fp Com os tempos fe foy coníumindo a primei-

ra fabrica, até que o Venerável Padre António da
Conceição lhe deu principio no anno de 1600 com
fcte toftóes, que lhe haviaõ dado de efmola. A Ca-
pella mor correo por conta de D. Joanna de Noro-
nha, filha dos Condes de Linhares, (i)

NoJ/a Senhora da Conceição do Monte Ohvete, De
Religiofis Agoílinhos Defcalqos. He fundação da

Rainhi D. Luiza mulher de ElRey D. Joaõ IV., c

lhe lanqou a primeira pedra no edifício ElRcy D.
AíFonfo VI. em if de Mayo de i66(5, (2) aíTiftin-

do a cftc folemnc aólo toda a Corte, e Communi-
dade de NoíTa Senhora da Graqa. Em 25 de Outu-
bro de i68j padecco a Igreja , e Convento hum
incêndio, que em duas horas confumio grande par-

te da fua primeira fabrica.

S.

[1] S. Mtria no Ce3 aberto liv. 1. cap.6. cliv.x. cap. a j*. Santuar.

Marian.tom. i.pig. ajf. Cary. naCorograf.tom. j.p.ypj. [a] San-
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S. Cornelio. De Religiofos Arrabidos. Foy fun*

dado para Convalecenca no anno de 1674 pelo Sar-

gento mór Joaõ Borges de Moraes , em huma Ermi"»

da de Noíía Senhora da Eftrella j depois paíTou a

Convento no anno de 17 18. Naõ fabemos o funda-

mento que houve para os devotos, que concorrem
a cila Igreja, oíFerecerem ao Santo certos comi-
nhos, ou de cera , ou de prata j acqaõ, que como
já diíFemos em outra parte, e bem reparou o douto
Feijó, (i) involve bum culto irriforio, que a pru-

dência politica muitas vezes coítuma tolerar ao po-
vo material , e rude.

Mofteiros,

60 Santo Agoflinho, De Religiofas Agoftinhas

Defcalqas. Foy fundado no íitio do Grillo pela Rai-
nha D. Luiza Francifca de Guímaõ, mulher de El-

Rey D. Joaó I V. , e lhe deu principio em z de Abril

de 1663 , fendo a primeira Fundadora a Venerável

Madre Sor Maria da Prefentaqaõ , que veyo com
outras cinco Religiofas do Mofteiro de Santa Mó-
nica de Lisboa. (1)

Nojfa Senhora da Conceição, De Religiofas de Santa
Brígida. Eílá fundado no fítio deMarvilla pelo Ar-
cediago de Lisboa Fernando Cabral em 18 de Mar-
qo de \66o, Neíle íitio renovou o primeiro Patri-

arca de Lisboa D. Thomaz de Almeida o antigo

Palácio, e quinta da Mitra, enriquecendo^ de no-
biliílimo ornato , e com efpecialidade duas grandes

falas, cm que mandou collocar os verdadeiros retra-

tos de todos os ExcellentiíTimos Arcebifpos de Lif^

boa em quadros renovados pelo excellcnte pincel

do infígne Francifco Vieira, por ordem do Senhor
Rey D. Joaõ V. Direy a difpoíicaõ com que alli

Tom.IILPart.V. Ppp ef-

[i] Feijó no Theatro Ciitico tom. 7. difc8, n. ij. [x] Santuar;

Marian.tom, 7 pag. 10,
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cftaõ collocados
,
que na5 hc chronologica, e iníí-

nuarey os caprichos pitoreícos do raelmo Artificc

com que os illuílrou.

O primeiro retrato da primeira fala uaó tem no-

me. Fatal defcuido !

O fegundo retrato he de D, jíntotito de Mendo*
{a , filho do primeiro Conde de Vai de Rcys, e de-

cimo oitavo Arcebifpo. Como clle vinculou toda %

fua fazenda na Cafa de Vai de Reys, fingio-lhe Vi-

eira no mcfmo quadro hum painel pendurado ,
que

Tcprcfcnta Encas com o pay às coílas , e hum mote
na moldura, que diz: Pius in Farentem,

O terceiro he do Cardeal D. Luiz de Soufa^ de-

rimo nono Arcebifpo. Tem huma infcripqaõ dos

feus titulos honoríficos cm hum dobrado , c fingido

papel encoftado a hum grande copo de criftal com
as fuás armas exprcíTadas à imitação dos vidros de

Alemanha, e he o que o retrato tem do pincel de
Vieira. Moílra o tal copo eftar cheyo de agua.

O quarto he de D. Rodrigo da Cunha ^ decimo fc-

timo Arcebifpo. Elle retrato hc antigo , foy reto-

cado por Vieira, que lhe accrefcentou huma livra-

ria, cujos titulos dos livros laô os que o mcfmo Ar-
cebifpo compoz. Tem çíles difticos, que dizem:

Jnvida nattira potuit tibi tollere vitam
Mors , viíam Fama tollere non poterif.

yivit adhucy fpiratque fimul tua Pneful imagú,

Fivit in bis lihrisj fpirat in hac tabula,

O quinto he de D, ^orge da Cofia ^ chamado o
Cardeal Alpedrinha, e oitavo Arcebifpo. Eílá en-

coílado a hum bofetc, em que tem hum livro aber-

to , onde fc vé a eítampa do paralytico com a ca-

ma às coílas, a quem Chrifto diíTc : 1'olle grahatum
tuum-y eallude à fugida occulta, que o Cardeal Ar-
cebifpo fez para Roma, por contradições que teve

com o Príncipe D. Joaõ, que fuccedeo no Reina-
do a ElRey D. Aííonfo V. Em cima do bofete fe

vé
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vé hum globo , onde fe divifa huma roda de navalhas

,

em lembranqa do que devia à Infanta D. Gatharina,

cmpreza de que fempre ufou. As fuás armas pró-

prias eítaô em hum fuppofto retrato do meímo Car-

deal Arcebiípo, exprcfladas na moldura no canto do
painel.

O Texto he D. Joaõ Manoel , áecimo fexto Arcc-
bifpo, e Vice-Rey de Portugal.

O fctímo he D. Jffonfo Furtado de Mendoça , de-

cimo quinto Arcebifpo.

O oitavo he D. Miguel de Caflro , decimo quarto.

Deftc Arcebifpo naõ fe achou em todo Portugal

outro retrato mais que hum feito depois delle mor-
to , com os olhos fechados, e deitado : e dizendo

ElRey a Vieira, que era prccifo reíufcitallo, clle o
expreíTou com a maó efquerda no peito , e com a

direita apontando pára hum relógio, que moflrava

em duas aberturas adequadas o numero do dia , e o

nome do mez em que fallecera, e no termo inferior

do dito relógio o anno : e para íignificar que o tal

relógio alli ccíTara , fez lhe o apontador cahido no

bufete/ e para dar fatisfaqaõ à ordem do Rey , fi-

gurou-lhe no fundo hum medalhão pendurado com
a refurreiqaò de Lazaro, e hum letreiro na moldu-
ra, que diz : Veni foras,

O nono YíQD.Jorge de Almeida^ decimo terceiro

Arcebifpo.
O decimo he o Cardeal Rey D, Henrique ^ánO"

decimo Arcebifpo. Ettá elle figurado em hum jar-

dim folitario em a6bo penfativo, com hum maço de

papeis nas mãos, e eítas encruzadas. Ao lado direi-

to huma eítatua de bronze
,
que reprefcnta a Luíi-

tania, com afua lanqa cahida, ea figura difpoíla de

modo, que eftá fem cabcqa, parque juftamente fi-

ca cortada com a moldura para diífimular o concei-

to. Junto do pedeílal da dita figura eítá huma plan-

ta de cardo fcco com dous caracoes pegados. Da
parte efquerda eftá hum bufete de pedra avermelha-

Ppp ii da,
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da, e fobre efte hum livro grande fechado, que tem
no lombo eicrico hum letreiro ,

que diz : Reino de

Portugal, Sobre o dito livro elhi huma coroa de lou-

ro , e fobre cila huma Coroa Real, e hum coelho,

fymbolo de Hefpanha, que defde hum canto puxa
pela laurea , e^tomba a dita Coroa Regia.

O undécimo he D, Fernando de P^afconcellos e

Menezes y undécimo Arcebifpo. Tem na fingida pa-

rede do feu quarto pendurado hum jígnus Dei de

Paulo III.
, que foy o Pontificc, que o creou Arce-

bifpo.

O duodécimo he o Cardeal Infante D. Affonfo^

decimo Arcebifpo. Eílá expreífado de modo , que
moftra por meyo de jeroglificos, eftimar, e favo-

recer mais tervorofamente a Thcologia , que a Fi-

Jofofia.

O decimo terceiro he D. Martinho Faz da Cof*

iay irmaõ do i:\lpedrinha, nono Arcebifpo. Moftra
cUe cftar lendo humas Conclusões , em que fe vê
jia Dedicatória o feu nomej cem huma urna India-

na , as fuás armas. Erta he a ferie confufa dos Ar-
cebifpos de Lisboa, que naquellas duas falas ic vem
collocados

,
podendo eftar por melhor ordem , c

completos com os mais retratos que faltaÕ.

O mefmo EminentiíTimo Prelado mandando fa-

zer aborda dapraya huma calqada mageftofa, íervio

com eíla grande obra de utilidade ao bem com-
mum, a que o feu nobre efpirito muito attendia.

6i S. Felis ^ e Santo Adrião. De Religiofas Co-
negas Regrantes de Santo Agoftinho. Eltá funda-

do efte Moliciro no fim de hum Valle ,
que cha-

maõ deChellas, muito frefco, e aprazivcl por cau-

í*a das muitas hortas, e quintas, que o cercaó, nffaf-

tando-fe de Lisboa meya Icgoa pelo Tejo acima
quafi do Meyo dia para o Norte. He fundação an-

tiquiíliraa , c dizem alguns , (i) que no tempo da

Gen-

rnt^ll^uii Marinho Antiguid; deUiboaliv.i, cap. i.
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Gentilidade habitarão nellc Virgens Veílaes, o que
he muito duvidofo.

6z Depois no principio da Chriítandade fe edi-

ficou Templo, dedicando-o aos gloriofos Martyres
S, Felis, e Santo Adriaõ, que em diverfos tempos,
e por vários cafos vicraô aportar a eíte íitio, onde
entaó chegava o mar pelo valle de Xabregas. Pcr-
maneceo efte Templo no império , c fujeiqaó dos

Árabes, mas naô confta fe namayor fúria, e perfe-

guiqaó delles confeguio a mefma liberdade. O que
fe tem por mais certo he, que asReliquias dos San-
tos fe efconderaò pelos Chriftãos , c que recupera-

da Lisboa ultimamente pelo invifto Rey D. AíFon«
fo Henriques , fe defcobriraõ , e a Igreja íc reno-

vou.

65 Logo nos princípios defta reftauraqaÔ fez

ElRcy D. Sancho L no mez de Agofto de iips
mercê defta Igreja a certos Religiofos, cuja ordem
fe ignora. Depois no reinado de ElRey D. AíFonfo
IH. no anno de 12.71 , confta que já havia Religio-
fas, mas que ordem profeíTaífem , he ponto contro-
verfo 5 porque o Chronifta Fr. Luiz de Soufa per-
tende foíTem Dommicas j c o Chronifta mor Fr.
António Brandão he de parecer , que fempre fo-

raó Conegas Regrantes, (i) Ultimamente foy eíta

Igreja aperfeiçoada no anno de i6po , e he o feu

Mofteiro fubordinado ao Prelado Diecefano.

Ermidas,

Santo'António, Na quinta da Concha.
'Saúto António, No Braqo de prata.

S. Bento. Na quinta dos Padres Loyos.
Bom Paflor. Na rua nova.

No(fa Senhora do Carmo, No Condado.
Nof'

[ I ] Soufa Chron de S. Doming. liv. i . cap. 13.614.. Brand. na Mo-
narq. Luíít liv. lo.cap. gj*. Veja-íèa D. Rodrig.daCunha noCatal,do»

Bifpos de Lisboa part. z. cap, 38, n. <J.
'

' ^



Noffa Senhora da Conceição, Na quinta do Bizato.'

Nojfa Senhora da Conceição, Na quinta do Marquez
de Marialva.

Nojfa Senhora da Conceição. Em Cabo ruivo.

l^o[fa Senhora daConceiçaà. No fitio do CanJieiro,

'"Jefus Maria 'Jofeph, N4 quinta dos Mozinhos.
^efus Maria 'Jofepb. Em Marvilla.

S> JoaÕ Bautifia. Na Panafqueira.

Madre de Deos, Em Alfundaõ.
Madre de Deos, No Cibeqo.

NoJ/a Senhora das Mercês, Na Bella vifta.

Noja Senhora da Piedade. Dos Padres Trinos.

Noffa Senhora da Purificação, Na quinta da Fla-

menga.

XXVIÍ.

Povoa.

64 T7 Ste Lugar ,
que difta de Lisboa pouco mais

r\< de legoa e meya , conlla de huma Fregue-

sia, cuja Igreja he dedicada a Santo Aclria5, a qual

fe defanncxou da Paroquia de Loures pelo delcom-
modo que experimentavaõ os Freguezes moradores

neftc Lugar , efpecialmente no tempo de inverno j

c aflim eftabelecendo côngrua ao Pároco, fao clles

os que o aprcfcntaõ com titulo de Cura, e com hu-

ma Capella, que tem annexa, lhe renderá o Curato
duzentos mil reis. Tem fetcnta fogos , e perto de

quatrocentas peíToas. No feu deílriâo exiite a

Ermida,

Noja Senhora do Bom Succejfo.

XXVIIL

I
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XXVIIÍ.

S. ^itttino.

6f Y\ Iftantç dç Lisboa cinco legoas para o Nor-
!_>/ te le vê ette Lugar em íitio alto. A fua

Igreja Matriz hc dedicada a NoíTa Senhora da Pie-

dade, cujo Pároco tem o titulo de Vigário. Ha na
feu deítri£to duas

Ermidas.

Efpirito Santa.

Nojfa Senhora da Fé,

XXIX.

Sacavém^

66 T^T As margens de hum viílofo rio, que dcf-

X^ emboca no Tejo duas legoas diítantc do
Oriente de Lisboa, eftá edificada ella povoação em
lugar fértil naô fó pelo terreno , mas pelo bom com-
raodo do porto. A fua Paroquia he antiga

, pois

defde o anno de upi temos delia memoria , (i) ,f

he dedicada a Nofla Senhora da Purificaqaõ , fendo
o feu Padroado da Real Cafa deBraganqa, que apre-

fenta o Prior, e efte a féis Beneficiados. Coníla de
novecentos vifínhos fujeitos à Correiqaõ de Alfama.^

Incluem-fe no feu deítrido os feguintes Templos.

Mofteíra,

NoJfa Senhora dos Martyres. De Religiofas Capu-
chas da primeira Regra de Santa Clara. Foy funda-

do no anno de 1^77 por Miguel de Moura Secreta-

rio

{1} CunhanaH^ftor. Eccl^deUsboa ^n.i,Ç4iS,n,6*
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rio de Eílado , e Efcrivaõ da Puridade de ElRey
D.S:íbaftiaô, efua mulher Brites daCofta, no fu io

onde cftava huma antiga Ermida com o mcfmo ti-

tulo da Senhora dos Martyrcs, a quul havia cr-gido

ElRey D. Affonfo Henriques para memoria de hu-

ma milagrofa batalha, que alli alcanqara dos Mou-
ros, (i)

Ermidas.

E/pinto Santo,

S. 'Jofeph. Na quinta Conde de Alvor.

Noffa Senhora Madre de Deos, Na quinta da Fran-

celha, que poflue Eítevaó da Colla Solano, Thclb-
reiro que foy da Alfandega delta Cidade.

Noja Senhora da Saúde.

S. Sebaftiaò. Nj quinta do Vifcondc,

Nojfa Senhora da f^iãoria.

68 No braço de mar, que por aqui entra, exif-

te hnje huma barca chamida da carreira ,
que por

invcnqaõ cngenhofa de Bento de Moura facilita

muito a paíTagem de huma para outra parte. Anti-

gamente havia huma ponte de que fc lembra Fran-

cifco D ílanda , como refiro no Roteiro Terref-

trej a qual depois que cahio , nunca mais fe levan-

tou por incúria dos Portuguezes , fegundo bem de-

plora o Author do Santuário Mariano, (i)

XXX.

Santiago dos Felhos,

69 T\T^^G pequeno Lugir , que fica huma Ic-

X^ goa para diante de Bucellas, ha huma
Freguczia, que confta de noventa fogos, com hum

Cu-

[l] Brand. naMonarq. Lufit. liv. 10 cap. 17. Far. tom.j.daEurop

pftg 14.. Marinhodc Aic?. nas Antig.dcLísb. lw.4 rap. 14. Cardof. no

Agiolog.tom. i.p^fi.etom. a. p 309. Leitaõnis Mifcellan. dialog. a.

pag. 3^. Santuar. Miriaa. tom. i . p. 1 a8 Barbofa BiKiot. tom. j. p. 4.78,

[aj Siutuar.Mw.t,i.p.i>9« Vcja-fctanibcm aMonarq. LuÇljio.c.i/.
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Cura que o povo aprefenta.^ A invocaqaô da Matriz
deu nome ao Lugar.

XXXI.

Sapataria.

70 T Az em hum fítio baixo , e na diílancia de

J quatro legoas e meya para o Norte. A fua

j

Matriz he confagrada a NoíTa Senhora da Purifica-

I qaõ, e o feu Cura hc aprcfentado pelo Prior de S,

Julião da Cidade, e lhe rende oitenta mil reis. Conf-
ta de quatrocentos viíinhos repartidos pelos Luga-
res feguintes : Bica, Bouço, Cafalcochim , Gal-
Icgos, Gudeis, Limões, Malforno, Moita, Moitel-
las. Molhados, Sarreira, Silveira. Contem nosfeus
limites eílas

Ermidas.

Nojfa Senhora do Defterro,

Efpirito Santo,

S. Giraldo.

NoJfa Senhora da Guia,

S, Martinho.

NoJfa Senhora da Salvação,

S, Sebajiiad,

XXXIL

1^^^^ Fia-Longa,

yi T7 Stabelecco-fc eíla povoação, a que mui-
JlL tos intitulaõ Villa- Longa, em fítio alto, c

alegre aíFaftado de Lisboa trcs legoas ao Norte. A
fua Paroquia dedicada a NoíTa Senhora da AíTump-
qa5 he annexa à Paroquial de Santo André da Cida-
de, c o Cura de Via-Longa paga à de Santo André

Íiiio mil reis por conta das offertas j porque no an-
' Tom.IILPart.V, Qqq no
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rio de ijpo os moradorçs de Via-Longa fízcraõ à

fua cuíta huma Ermida , e pedirão licenqa ao Pre-

lado, que entnõ era D. Joaó Anncs, para terem Ca-
pcllaõ

,
que lhes adminiftraíTe os Sacramentos fem

prejuízo dos direitos Paroquiaes de Santo André.

71 Depois no anno de 1440 tornarão a fuppli-

car os moradores ao Prelado Diecefano lhes concc-

Úgí^q poderem ter Cura feparado com a condição

de fe repartirem as oflPertas entre o Prior de Santo
André de Lisboa, e o Cura de Via-Longa, o qual

feria aprefentado pelo dito Prior, e os Beneficiados.

Sobre iíto houveraÕ varias demandas , e o que prc-

fentemente íe obferva he dar o Cura de Via-Longa
oito mil reis ao Prior de Santo André, c o povo da-

quelle Lug?ir aprefentar o Cura , a quem rende ò
Curato trezentos mil reis. Coníía a Freguezia de

feifcentos vifinhos, c comprehcnde nos teus limites

os Templos feguintes.

Convento.

Nojffa Senhora do Amparo. De Religiofos Capu-
chos. Intitula-fe eíle Convento a Cafa nova da Ca-
pucha, e eílá fundado em huma baixa do Lugar da

Verdelha, cuja erecqa5 fe deve a Pedro de Alcaqo-
va Carneiro primeiro Conde da Idanha a nova, c

Vedor da Fazenda de ElRey D. Joaõ IH, do qual

Convento tomarão pofle os Religiofos no anno de

Mofleiro,

7J No(fa Senhora dos Federes. De Religiofas ob-
fcrvantes Clariftas. Foy a fua fundadora D. Brites

dcCaílello-Branco, filha de Heitor Mendes Valen-
te, Alcaide mór de Tcrena , a qual obteve Breve

de

[1 J Carvalho naCorograf Port. tom. |. p, ^p(>, Çlauftr, prancift.

í*8 47- Saa^^lar. Marian. tora, i, p.4y/.

I
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de Pio IV. no anno de if5í para efta fundaqaõ' , c

o mefmo Pontiíice declarou na Bulia , que foíle o
Moíleiro dedicado a Nofía Senhora dos Poderes ,

naõ obítante pedir ainítituidora o titulo para a Se-

nhora da Incarnação. Até o anno de 15-74 eftiveraó

as Religiofas fubordinadas ao Prelado Dieccíano}

porém no fcguinte deraó obediência à Província de

Portugal 5 e no mefmo anno fe transformarão de

Terceiras em Religiofas de Santa Clara, cuja Regra
obfervaõ. (i)

Ermidas»

Nojfa Senhora da Graça. Na quinta, e Palácio do
Conde de Vai de Reys. He huma das Ermidas no-

bres , c das mais aíTeadas que temos viíto.

Nojfa Senhora das Mercês. Na quinta do Duque de

Cadaval no ficio da Alfarrobeira. Aqui fuccedeo

aquella deplorável batalha de 20 de Mayo de 1449,
cm que morreo o Infante D. Pedro filho de ElRey
D. Joâó í.

XXKIII.

Unhês,
c:

,

74 T7 Stá fundado eftc Lugar junto do rio dcSa-

Jj^ cavem na diílancia de duas legoas de Lií-

"boa para o Norte. A fua Igreja, naó obftante dizer

io Arcebifpo D. Rodrigo da Cunha, (1) que fora

^eredâ no anno pouco mais, ou menos de itJJ pelo

Bifpo D. Mattheus, confta de huma carta original

de ElRey D. Affonfo III., que exifte no Cartório

deíla Igreja, que já no anno de iijy eílava eftabe-

Iccida. :.. i.r -v ^.\ :- ^
-'

,\., . ,

.:. ^ \V\

7f He ella do Padroado da SereniíTima Ci^fn de

Bragança , e rende ao Pároco quatrocentos mil reis

Qqq ii çom

[i] Cardof. no Agiol. Luf. tom. i.p. 101. etom.i.p. 213, Soledade

tom. f. Htft. Seraf. liv. 1. cap. 19. Santuar. Marian. tom, i. pag. 438^
Íi\ CuBha Çatalog, dos Bifp. de Lisboa pag. 1 7^,
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com o Benefício que lhe he annexo. Permanccco
com o titulo de Vigairaria até os principios do Sé-
culo decimo fexto, cm que fendo provido pelo Se-

nhor D. jayme I. do nome, c IV. Duque de Bra-
ganqa o Padre D. Gonqalo Fernandes Cónego Re-
fular de Santo Agoltinho, teve a denominação de
rior, com a qual foraõ collados todos os feus luc-

ccíTores •, os quaes aprefcntaò dous Benefícios de oi*

tenta mil reis cada hum. Compocm-le elte Lugar de
duzentos vifinhos fubordinados à Correição de Al-
fama. Dentro dos feus limites ha as feguintes

Ermidas.

Nojfa Senhora da Efperança, Na quinta da Malva-
ai.u Foy fundada por D. Brites de Velafco , e fc

cejebrou nella a primeira MiíTa no anno de ifpp.

NoJfa Senhora da Nazareth, No Lugar do CatejaL
He Imagem milagrofa, com quem os moradores de
Lisboa tem muita devoqaó. (i)

NoJfa Senhora do Populo. Na quinta da Bouça con-
tigua ao Lugar de Unhos.

S, Sebajliaõ. Situada no arrebalde defte Lugar.
Foy fundada pelos annos de if^i.

Nas Antiguidades de Lisboa, que efcreveo An-
tónio Coelho Gafco, fc lembra elle no cap, fo. de
ver na Igreja de Unhos huma pedra de fcpultura

Romana, cujo cippo dizia aílim:

Julius \ Ita-

Ucus \ Auguf-
Tal': H.S.E.

Ifto he: jíqui eftd enterrado 'Júlio Itálico Sacerdote d$
jíugujio.

[i] Satttuar»Mariaa.tom.i.pag.47j,

SUM-
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ROTEIRO
TERRESTRE :

D E

PORTUGAL,
JIM QUE SE ENSINAÔ POR JORNADAS, E SUMMARIO$

naô l"ó os caminhos, e as diftanci-s ,
que ha de Lisboa para as principaes

terrajs das Províncias defte Reino, mas as derrotas por traveflia de hu-,

mas a outras povoações dcUc.

INTRODUÇÃO.
STE Roteiro, quepeloaíTumpto havia de

fervir de complemento ao noÔb Mappa de

Portugal , apparece agora com antecipa-

ção depois da quinta Parte delle a inftan-

cias da curioíidade. Eu já havia refleóti-

do fer fummamente importante o conhe-

cimento das eftradas com as diftancias ,

que entre íi guardaõ os lugares, por onde fedifcorre, naô íó

para o bom commodo dos viajores , feguranqa das expedi-

Tom. III. Pare. V. A ^óes
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ções militares, [i] e fácil condufta dos géneros concernen-

tes ao commercio reciproco, mas fobre tudo para o foccor-

ro , que comribue à verdadeira pofiqaõ , e noticia local das

terras , q'ie he a baze da Geografia , e huma das principaes

luzes da Hiítuia. [i]
2 C nfeíTo porém , que defde que emprendi eíla Obra ,

me preoccupou b illantemente o cuidado o poder fatisfazella

neíta par te pela falta
,
que tínhamos deíla inílrucqaô •, e fen-

do- me quafi impoíTivcl poder indagar ifto peíToalmente, co-
j

mo era precifo, de algum modo o confegui, valendo- me da !

intervenção de meus amigos António Daniel , Tenente do
Carreio mór defte Reino , e de Manoel Gomes Rebello,

Orficial antigo do mefmo expediente , os quaes mandando
pedir a todos os Correios aíTiílentes das Províncias os Itine-

rários ,
que dos ícus deftritos havia ate Lisboa, os mais d:l-

les , infjrmando íe de peíToas práticas , remeterão relações

provavelmente bem averiguadas, de que formey o prelente

Roteiro com a melhor formalidade, eexacqaõ, que foy pof-

fivclj fcm eraba-go de que em algumas partes vay dimmu-
^, naõ fó por falta de noticias , e algumas indigeílas , mas
por fer cfta huma empreza verdadeiramente dcfigual ao meu;
talento, e mais própria de pulfo fupcrior.

} A verdade he , que parte deite projeéto naõ fófoy já

intentado , mas poíto em cxecuqaõ por ElRey Filippe IV.

deíde o anno de 165^ ,
quando governava efte Reino j por-

que defejando fabir as dííhncias ,
que havia de humas a ou-

tras terras delle, paíTou hum Decreto, para que os Correge-
dores das Comarcas fizeíTcm tirar com individuação o calculo

deltas medidas pelas terras da lua alqada , encarregando a di-

ligencia ao Duque de Villa Hcrmofa. As liftas , ou relações

originaes, que ie remettcraõa Madrid, mecommunicou jáhív

tempos o erudito Fr. Francifco de Santa Maria , Religiolb

Au-— 11 m i m * m
[i] Primttm itinerarU omnivm Ttghnum , in quibus òellum geritur , fltniffimè

Jtòtre h»6tre per fcfipt» , í/4 ut locorum intirvãlU ntn folum pàfJuMm numero , fel

%tUm viarum qutditatei ptrdifcaê. Vcgerio lib. 3 de Re militari c.p. 6 [1] E)l

ãutem itinrnm notitU non t^ntum mercsttsrihus necejfãrU ,
qui ptr xérias r^gionn

ptregrinititur
, fej ex»ãiori locorum defrtptiont pliirímum Infervit , c^ totius Gto*

grnphU fnndamentnm eft. St\m\tT\\% in prãf*t, liintr, Antonini. E mais p^radianre:

Aff^trt ttum Itintmm eo^nitio multum lucis Hífioriurum leãoni Veia-fe Monf. D'

Audií&ct ao Pref, da G»o^r. tom. i* ç ao P.Segura na i.p, do Sorte Critice difc, i.J f»
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guftini^no
, que a morte nos ufurpou taõ depreíTa , as

quaes cm dous volumes de folha exiílem prerentemente na
infígne livraria do Convento de N. Senhora da Graça defta

Corte , e delias me aproveitey quanto a alguns Sunimarios
fomente ; porém eílaÔ defcituofas , e incompletas 5 porque
embaraqando-fe com outras averiguações, deixaõ em muitas
de correfponder as repoftas aos interrogatórios.

4 Também o laboriofo , e diligente Padre António Car-
valho da Coita [i] prometteo hum Roteiro breve de Lis*

l)oa para as principaes povoações do Reino j mas fem duvida
ficou fó na promeíTa, pois naô me confta que alguém o vif*

fe j de forte
,
que elta minha idéa , oííiciofa em benefício

publico do Reino , fem mais intereíTe
,
que fcu o próprio luf-

tre, bem pódc merecer o titulo de primeiro Itinerário, que
"até agora le tem viftodifpofto para onoíTo particular Paiz.

f Nelle, depois de dar huma breve noticia das Vias Mi-
litares

5 que no tempo dos Romanos difcorriaõ pelas noflas

terras, e de algumas pontes, queatraveííavaõ pelos noíTos rios

[memoria, que achey naó ler imprópria do afrumpto prefen-

te "] entroa delinear o Itinerário moderno, conftituindo aCi«
dade , c Corte de Lisboa , centro de todos os Roteiros ,

que
diílribuo para as principaes povoaqõesdas Provincias, e dcG»

tas faqo produzir, e derivar outras Vias por traveflia ,
que

fervem como ramos , que vaõ pegar nos lugares circumvizi-
\nhos mais notáveis. E porque naõ foy polfivel demarcar por
'jornadas , c mansões todos os intervallos

,
que ha de huns a

t)utros firios , reduzi alguns a compêndios , ou fummariosj
fazendo porém muito pelos orientar, ou ajuftar à melhor
arrumaqaó , com que humas tcrrasfe correm com outras, re-

gulando-me para iíTo pelo Mappa de Joaõ Bautifta Homan-
nu. Naõ fey todavia fe acertey em todos os rumos.

6 O ponto central
,
que elegi para delles lanqar os Ro-

teiros para as mais partes
,
pareceo-me fer adequado , e útil

para a clareza. Lisboa , como Corte do Reino Portuguez ,

he o coraqaõ da fua Monarquia , naõ tanto pela vantajem do
feliciffimo íitio, em que eftá, quanto pela grande capacida-

de, e conveniência do commercio, que tem 5 onde à maneira

A ii do
^ II "

.
I

'

1 >—»—

[i] Na Gorograf. Portug, t. 3. no princip. do liy, i,
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do coraqaõ nos corpos viventes, que he o principal fundamen»

to ,
que vivifica todos os feus membros , afíim Lisboa com

huma fácil, e continua diilribuiqaó communica, e reparte a

fubílancia vital dos cabedaes a todas as partes mais remotas

das fuás Comarcas ; ou já pelas veas dos portos , e trajectos

dos rios , ou pelas vias das eítradas, por mcyo das quaes re-

cebe também com reciproca affluencia a fertilidade, e regalo

dos frutos, que todas as terras defte Continente lhe eftaó tri-

butando 5 como a Prmceza.

7 Em nenhum tempo melhor que no pacifico, e fauftd

reinado delRey D.Joaõ V. fe verificou toda eíta felicidade,

pois a cffcitos de íeu heróico efpiíicp fempre pio, augufto ^

c providente, vimos as ruas, e as praqas de Lisboa mais lar*

gas , e as eftradas, que nos conduzem a ella, mais elpaqofas.

Obfcrvou Tibullo, [i] que os moradores dos fuburbios de

Roma cantavaÕ louvores a Marco Meílalla
,

porque havia

mandado reedificar os caminhos Tufculano , e Albano, pe^

los quaes voltavaó feguros para as fuás terras , aiada que fof-

fcm de noite , fem perplexidade alguma :

... H)c glarea dura

Sternitur-y hh apta jitngitur arte filex.

Te canit agrícola , ^ magna cum venerit urbe

Serus , inoffenfum retuleritque pedem.

8 Porém a incomparável providencia de Sua Mageftade,
eximindo de todos eftes defcommodos a feus vaíTallos, per-

petuou os feus louvores j porque mandou ampliar os cami-
nhos, e defimpedir as eftradas, fez facilitar a communicaqao
defla fertilidade, e multiplicou juntamente as occafiões , de

que podeíTcm todos com fuavidadc vir lograra miúdo os mi-
mos da Corte, e gozar damageftofa prefenca de hum Monar-
ca verdadeiro Tito , igualmente benéfico, foberano, e aífa-

vel. He o quepor efte motivo cantou hum noíTo Poeta grande
imitador dos antigos, [i] p Ago-
^—^-^^-^^

.
. . I -—

I

[i] Tibul. 1. 1. clcg 7. ad fin. [1] D. Luiz, de Lima part. 2. cpigr.ôo.

HiC ãuguft» patent
, /path/aqueJirau viarum ,

Teque juhentt, cita juniitur arte fiUx.
Urbi tu* fie populis feãtt undi<^ue pervta Princepf ,"

Quique & inofenfum firtqut, refertqtie ptdim,

Obict j*m dtmpto pr§ptrat
, gefiitíjue viator

j

iicque dAtur (Ului írimipis m frui.
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P Agora hum' dos pontos principaes, que neíie affumpto

I

íe faz precifo advertir, he fobre o calculo das léguas. Nef-
te Reino naõ ha medida cerra itinerária , e por líTo encon-
tramos pelas Províncias tanta irregularidade neíle particular 5

pois vemos que as léguas da Eílremadura pela mayor parte

I

íaõ pequenas, as do Alentejo mayores , e as de Trás os Mon-
tes, e Algarve demafiadamente compridas : donde diíle bem
o Padre Argote, [i] que entre as léguas Portuguezas ape-
nas fe achaó duis

, que convenhaó no comprimento 3 e tudo
nafce, porque vulgarmente fe medem as léguas por eftimativa.

10 No fyílema do Engenheiro mor [t] deve compu-
tarfe a légua por huma! hora de caminho a paflo cheyo , e
ordinário , dando a cada légua trez mil paílos geométricos,
€ a cada paíTo geomt tricô cmco pés geométricos, que fazem
quuíi fete palmos de craveira. Naô quizera metter agora ao
Leitor em prolixas averiguações defte ponto , que pode ver
em utros Àuthores mais de efpaqo 5 [3] lo he bem que faiba

terfe obíervado ordinariamente, que hum Poftilhaõ, ou Cor-
i reio, indo a pé,. caminha em vinte e quatro horas de veraõ
quatorze Icguas, e de inverno treze j e indo pela pofta, anda
nas vmte e quatro horas trinta léguas.

1

1

Da medida do pé horário
,
que fe determina median-

te as vibraqôcs de hum pêndulo
,
quando fe praticaíTe uni-

verfalmcnte, diz Pedro Du-Val , [4] que refultariaÕ certas

as diftancias itinerari is em toda a parte 5 e já hoje alguns Geo*
grafos peritos ufaõ deíle cngenhoío inftrurnento para regula-

rem fem fallencia as léguas , e intervallos progreíTivos. [f] Po-
rém em quanto fe naõ obíerva geralmente , ou naõ fe toma5
outras precauções para efta medida , me foy precifo accom-
modar naaíTmaqaô daslcguas coma vulgar eílimativa doPaiz,
praticada entre os caminhantes, que mais curfaõ as eftradasj

e por iíTo advirto
,

que entre nós naõ merecem muito cre-

dito os Itinerários de Cherubim Stella , Joaõ Maria Vidari

,

e I>.

[i] Argote nas Antig. da Chance!, de Braga p, 10 1. [ij Manoel de Axev.'

Fcrt. no Modo de fazer as Cartas Geograf.pag, 4. [3] CíiiveríonaGeograf. Fort,

no Engenh. Portug.t. a.l. i.c.6. Fr.Bern. dtBric. na Monarcfa. Portug. p. a. 1. f.

c. Tl. Birreir. naCorograf. ío). 6\. [4] Du-Val Trat. do Uíb do Gobo , e do

*^PP^- U] D. Jorge Juan nas Obícrv. Aílronomic, feit, por drLSUi delRey Fi«;

Ijppc V, 1.8. c. I, ha pouco imprelT,
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c D. Pedro Ponton ; mõ fó porque erra6 os nomes das nof-

fas terras nas poucas viagens , que por eíte Reino dcfcrevem,

mas também
,
porque naõ accrcaõ na medida aftual

,
que ha

entre terra , e terra.

li Nefta , e nas mais noticias
, que pertencem ao noíTo

Reino, íaõ ordinariamente miferaveis os Authores Eftrangei-

ros i [i] porque ou feja por malicia , ou ignorância , hu-

mas vezes efcrcvem o que naõ fe deve dizer , outras diztm

o que naõ he > e defte defeito fíquey fummamcnte cftimu-

lado , quando li no Tomo xv. do EJlado prefente da EuropA

o que feu Author efcreve modernamente de Portugal. Eilc
{

diz o que nunca houve : miítura o antigo com o moderno '

fem o feparar : erra os nomes das pefíbas confpicuas , e pou-
co acerta com a época dos tempos : de huma particularidade <

tira conclusões univerfaes para informar ao mundo dos noíTos
j

coílumesi em fim omitto muitas patranhas , que o Author
refere

, porque naõ he eíle o lugar para criticas. E aílini i

tornando à falta das medidas itinerárias, parece-me quefeevi-
i

taria eíte inconveniente, fe fe abraqaíTe oarbitrio demandar
coUocar nas entradas , e fahidas das povoaqões do Reino , C
de efpaqo a efpaqo por todos os caminhos mais frequentados

.

cruzeiros de pedra, em os lados de cujas bazes eftiveíTcm nu-,
meradas as dillancias das léguas, ou dos paíTos , que ha déi
hum a outro lugar, calculados todos por huma medida certa.

ij Imitariamos niílo louvavelmente aos Romanos
,
que

aílim o ufaraõ para guia dos paífageiros por todas as terras do
feu Império cm columnas altas , e groílas } e já ElRey D.
Í)aõ V. com advertida providencia fez dar principio a elle

em commum , mandando pôr no caminho Real de Mafra
padrões com letras gravadas em língua vulgar ,

que decla-

raõ a feparaqaõ das eítradas , e a diltancia
,
que hadalli até

às mais proximis povoações.

14 Parece me que tenho dado aos Leitores a razaõ, que
baila para penetrarem naõ fó os fundamentos da minha idéa,

e o car«ftir da Obra , mas poder merecerlhes também a áç('

culpa dos defeitos delia j para que talvez concorrerão muitos
ac-

[l] ^"ioJ fiqiti exttri rtsLufuAnái attlgenint ^ pAUcl ii f*ne funt admcdum ,
id-

ãuf *deò íuhia pl"umii4t ftdt fecemtft , ht f£ft íqU mtntvlÂ. Mccc!. in l*rjeUt. a4
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accidentes inevitáveis , os quaes poderá emendar o teiT?po

com a diligencia, que applicar outro qualquer zcloío dobem
publico em o defempcnho defte projeóto.

if Paílemos agora a dar huma noticia previa , e fum-
maria das Vias Militares, e Pontes, que havia ncíle Reino
em tempo dos Romanos. He defaber, que amayor obra pu-
blica, mais magnifica , e mais útil

,
que os Romanos fabrica-

rão por todas as terras do feu dominio , foy a das Vias Mili-

tares , ou Calqadas , e Eítradas Reaes. Difcorriaõ ellas ó^Ç"

de os últimos fins doOccidente, que eraaLufitania, até além
de Babylonia Oriental, e de Norte a Sul deíde a Efcocia ixtè

Africa. Com efta continuada progrtíTaõ, e ferie de caminho
hiaÕ parar todos como em centro no meyo da praqa de Ro-
ma junto aoColiíTeo, onde eílava huma baliza, ou meta, que
fe chamava Umbilicus Urbis,

i6 Nas Taboas Geográficas de Peutingcr, que vem no
fim do Tratado doutiflfimo, que deíle afTumpto compoz Ni-
coláo Bergier

, [i] fe cbíerva, que as taes Eítradas eílâva5

Lnqadas pelas terras do Império Romano da mefma forma,
que vemos defcriptos os rumos , ou linhas nas Cartas de ma-
rear

,
pelos diverios ramos , que enlaqavaõ , e faziaõ pegar huns

caminhos com outros cammhos , até pararem nas povoações,
a que fe dirigiaõ. A clle fim rompiaõ por entre penhafcos ,

e rochcd( s , circulivaô montanhas , e valles , atraveíTavaÕ

ribeiras , e rios por cima de mageítofas pontes ,
procurando

fempre neíta obra verdadeiramente Regia a fortaleza delia ,

c acommodidadc dospaíTageiros, que em qualquer tempo ,e
a qualquer hora , ou foíTem a pé, ou a cavallo , nunca acha-

vaõ embaraqo algum.

17 Eriíó as Eítradas pela mayor parte efpaqofas, cujo pa-

vimento compunhaõ pelo meyo pedras pretas, a que chama-
vaô Silice , e guarneciaõ as ourcllas outra caila de pedrinhas

mais miud.is , como cafcalho , a que chamavaõ Glarea , to-

das perfeitamente unidas humas às outras j de cuja conftruc-

caÔ , arqu'te£bura , e aíTeyo tinhaô cuidado divesrfos Magií^

trados , e Perfonagens , a quem os Imperadores dava 6 efte

officio j e fuperintendencia com o honrofo titulo de Tfiumvi-

ri

[1] Apud Bergier tom. a, Hifioire des grmdi Chmins de í Emfire ia fine.
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ri viarum carandarum , cujo cargo ainda hoje exifte em Ro^
ma , reíticuido à lua antiga mageílade por Martinho V. c
augmentado por outros Summos Pontífices, (i)

i8 Pelas margens dcftas Bilradas íe viaõ collocados de
quarto a quarto de légua naó fó certos poyaes de pedra

,

para delles fe montarem a cavallo os paíTageiros, mas colum-
nas altas, e groíTas, em que eílava gravado em Lat m o nu»
mero das milhas, que tinhaô andado, e as que Ihefahavaõ an-

dar dalli para diante. De todas eílas medidas , e diítancias

bem calculadas mandarão os Imperadores compor hum Iti-

nerário, de que fe extrahio o Códice, que hoje exiíte, cha-
mado de Antonino, (i) áo qual injuílamente faz pouco ca-

fo o Padre Larramendi , como fe pôde ver no Diário de los Li'^,

ttratos de E/pana tom. t, pag. i6,

19 D;.íle Itinerário
,
principiado por Júlio Cefar, conti-

nuado por Oótaviano , publicado por hum dos Imperadores
Antoninos, e aperíeiçoado pcrTheodcfio o Mayor, fe apio-

veitavaõ naó fó os poftilhões para laber onde haviaõ de per-

noitar, e mudar de cavallo , mas lervia muiro para a jornada
dos Pretores, Preíidentes, e Legados, que com os fcus Mi-
niltros paíTavâò de Roma a vifit^ir as luas Provincias, e Con-
ventos Jurídicos , e fobre tudo para a marcha das Ti opas,
a cujos Cabos fe dava fempre hum dcftes Itinerários, ou Ro-
teiros para por elle fe governarem nas marchas , é faber por
onde haviaõ de ir, e onde haviaó de aquartelarfe. (5)

20 Dl magnificência delias obras Romanas participou o
noflo Reino em muitas partes delle , de que apenas hoje íe

vem as fuás ruinas. Qiianto às pontes, a que permanece com
menos lefaÕ, he a do Tâmega, rio , que paíla por dentro da
Villa de- Chaves, c contta de dezafeis arcos , que occupaõ o
comprimento de noventa e dous paíTos geométricos, tendo

de

(i) Ja-ob Cahcllio \n títtitU CurdinAUius c. i f . Congrcgat. 16. pag. g6
{%) Pliitarc. ífi vúaC.Grnchi Muratori tom 8. Scriptor. Italic. pag 474 {%) $•

Ãfnjrofio^uper Pi. 1 18. MiUs , ^uiingreJi/ur ittr , viandi orjinem non tpfc difpcnit

fibi,... fd ItintrArtum ith Imperãton nccipU
, c^ cuftodit illud , prdfcripfo incedit w-

dim^ rtSique vU eonficit iter , tit inveniât tommistuum parjtfa fibi fttb/idia , &c^k
O mcftno diicm Z rica , c André S:hott no Prefacio do Itincrar. de Antonino:

Dueibui varo , militiòui^iu ^ 4C Proconfullbus , ò* Prétoribus in ProvhcUi proficif-

€tnti6'4s corn;f9jh'í-n »fp:tnt Itmrârium , »$ êbirrunvt à vi4, &e. Vcgecio Dt R#
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<Ie alto trinta e dous palmos craveiros, e de largo vinte e fcis,

incluindo a groíTura do parapeito, (i) E he couía para re-

parar , que femelhante edifício fe conferve ainda taô fixo ha

tantos annos.

21 Havia também a ponte , <jue os Romanos edificaraS

íobrc o rio de Sacavém , cujos veíligios ainda permaneciaô
fto anno de 1/70 ,

pois delles le lembra o curioíb Francifcò

Dolanda no cap. 7. do fcu fíngular Tratado da Fabrica ,
que

falJece à Cidade de Lisboa j cujo livro ,
porque nunca fe im-

primio , he vi fto de bem poucos. E fuppoílo que o Reve-
rendo Doutor Ignacio Barbofa Machado o allega no leu eru-

ditiíTimo Tratado Hiílorico-Juridico do Âqueduão de Lisboa^

he fó pela informaqaõ , que nós lhe communicámos , e el-

le pode adquirir da primeira Parte do noílo Mappa de Portu^

gal. No lugar citado diz pois o tal Author , fallando com
ElRey D. Sebaftiaõ : A primeira das pontes foy fobre o rio â^

Savavem , como fe vem claros , e manifefios o começo , e o fim , e efta

deve F, Alteza mandar reedificar , forque he prcveiíoja muito , e

também para pajfar por ella a Corte
, fem o rodeio de ir ao fojah

z% Outra ponte íizeraõ os Romanos fobre o rio Tejo em
Santarém, de que o mencionado Francifcò Dolanda diz, que
ainda fe conferva alguma memoria nas junqueiras , onde cha-
maõ a lerruja

, palavra derivada do Francez [quando eftes

occuparaô Santarém no tempo de Carlos Magno] de Torra

roxa , porque era o pégaô da ponte de tijolo vermelho , co-
mo teftifica o mefmo Author. Aílim de Abrantes , onde dit

que eftavaõ os pegões, e montes de pedra, havia outra pon-
te magnifica 5 para reedificar as quaes traz o allegado Fran-
cifcò Dolanda dous defenhos muito bons.

23 Porém deixando a noticia de outras pontes, e tornan-
do às Vias Militares

,
que os Romanos fabricarão em noíTas

terras, delias farey aqui refumida lembrança, fegundo as ex*
põem o Itinerário de Antonino , aprovei tando-me do qu&
acerca defteaííumpto efcreveraõ o iVieílre André de Refen-
de nas Antiguidades da Lufitania ^ e o exaébo Argote nasA/fWí?-
rias do Arcebifpado de Braga , c os Commencadores de Antonino ,

accrefcentando também alguns reparos meus.
Tom.III. Part.V. B §.!.

(1) Monmh. luftan, apud Argote nas Memor. de Brag4 t. i.l. 1, c.3. u.^ôIm
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§. I.

Da primeira Fia Militar , que de Lisboa fahiaparaMeriJa»

Equa hona Coina i lU paflbs , ou j léguas.

Cetobriga Setúbal iiU paíTos.

Ciciliana, Mais deprefla me atrevera a dizer , que efta povoa*
qaõ era, onde hoje tíkk Jgualva ^ àu^iS léguas de Setúbal,

que fazem os 8U paíTos , que lhe dá Antonino , do que
jílcaçovas , como querem alguns , pois eílá muito mais
afaftada. Refende de Equa-bona paíTa logo a Ciciliana,

Malceca Marateca i6U paflbs.

Vafconcellos nos Efcolios a Refende emenda a diílancia

deftes i6U paífcs em 8U fomente.
Salada Alcácer do Sal iiU paflbs.

Ebora Évora 44U paflbs.

Eftas quarenta e quatro milhas
,
que o Itinerário de Anto»

nino conta de Alcacere a Évora , fazem onze léguas j ma»
como bem adverte Gafpar Barreiros na Corografia pag.6 } .v.

comprehendem-fe nas nove grandes , que hoje contaõ
os caminhantes de hum a outro fitio mencionado.

24 De Évora paflava ao Guadiana , e fe mettia em Caf-
tella até Merida j mas he de advertir ,

que o Itinerário de
Antonino , conforme o Códice Blandiniano , afllgna a efte
caniinho i6iU paflos. O exemplar de Zurita , chamado Na-
politano^ lhe dá 177U Refende augmenta-o a 10jU paflbs^
c Vafconcellos aiizU.

«. 11.

Da/egunda Fia Militar para Merida, À
'^ritio' Pretório Benavente , ou Salvaterra 38U paflbs.

4belterio Alter do Chaó 28U paflbs.

Admira-me achar em todos os Códices do Itinerário de
Antonino as vinte eoito milhas de diítancia, que faõ fe*

te léguas entre Benavente , ou Salvaterra , e Alter do
Chaó 5 fendo que hoje contamos dezoito léguas de hun^
lugar a outro.

Matufara Ponte de Sor 24U paflbs.

Vaf-
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Vafconccllos nos Efcolios deRefendel. j.pag. 249. primei-
ro põem efta eftancia de Matufaro , e depois a àcjílíeri
c parece que aflim deve fer , fegundo vemos em quaíi to-

dos os Mappas,a fítuaçaó deílas terras, regulando direi-

tamente a Via Militar > porém no Mappa antigo de Abra-
haõ Ortelio eãi primeivo jíbelterium ^ c àci^ois Matufarum»

jldSeptem Jras AíTumar 48U paíTos.

Conforme a arrumaqaõ do Mappa de Ortelio , bem fe re-

gula o progreíTo , que defcrevc o Itinerário de Antoni-
no 5 porque de Matufarum ao íitio chamado jíd Septem
Aras contarfe-hiaõ as oito milhas 5 mas fe Matufaro he a

Ponte de Sor, e Ad Septem Aras a Villa de Ajfumar ^ de-

vemos dizer
,
que ou a conta dos 8U paíTos, que lhe dá

o Itinerário, eftá errada, porque devem fer mais, ou que
a mudança feita por Vafconccllos eílá racionavel.

Budua liU paíTos.

Daqui paífava a Plagiaria, e fe mettia era Merida.,

§. III.

Da ierctira Fia Militar para Merida,

'Jerahrica

Scalabin

^ubucá
Fraxinum
Medobriga

Ad Septem Aras

Alenquer
Santarém
Abrantes
Alpalhaõ
Aramenha
AíTumar

30U paíTos.

jiU paílos.

32U paíTos.

jiU paíTos.

joU paíTos.

14U paíTos.

Daqui paíTavâ a Plagiaria, e dahi fe mettia em Merida.

§. IV.

Da Via Militar ,
que fahia de Lisboa para Braga,

Jerabrica Alenquer
Scalabin

Cellium

Conimbrica

Eminio

Talabrica

Langobrica

Sanearem
Ceice
Condeixa a Velha
Águeda
Aveiro
Feira

30U paíTos.

32U paíTos.

^iU paíTos.

34U paíTos.

40U paílos.

loU paíTos.

18U paílos.

B ii Cah
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,

Calem Porto 13U paíTos.

Bracara Braga ^fV paíTos.

EílaEílrada, como bem adverte o Padre Argote tom. t^

1. J. cap. 9. das Memorias de Braga , era quaíi a mefma , que
ainda hoje fe pratica j pofto que em algumas partes fe differen-

ce da Romana.

§. V.

Da primeira Via Militar
, q^iie de Braga fahia para JÍftorga^

Salada Salamonde loU paflos.

Treftdio Codeqofo do Arco 26U paflos.

Caladuno Ciada 26U paflos,

jíd Aqua$ Chaves 18U paflos.

Tinetum. Vai de Telhas 20U paflos.

Rohoretum, Daqui para diante fahe fora de Portugal.

25* A mayor parte deita Eftrada difcorria por cima Je
montanhas , mas por planicies commodas , e para fugir de
más pafl^agens, fazia alguns rodeyos, donde procede naõ con-
cordar o Itinerário de Antonino nasdiílancias, que aflíina a ef-

ta Via Militar com a Eílrada aftual ,
que hoje fe pratica > por-

que de Braga a Chaves contamos quinze léguas, e o Itinerá-

rio da Efl;rada Romana conta vinte e duas emeya. Os curió-

fos, fe quizerem, podem ver a dcfcripqaõ deíla Eftrada Real
no tom. 2. das Memorias de Braga do Padre Argote, que com
çfpecial miudeza a defcrcve defde pag.fji. até fP4.

§. VI.

Dafegunda Via Militar para Jjlorga.

'jíquis Ceknis Faó \6^ eftadios.

Viço Spacorum Foz do rio Ancora ipf eítadios.

Duo Pontes Rio de Vigo ifo eftadios.

Efta Eftrada parte delia era terreftre , e parte maritT-

ma, porque fahindo de Braga, fe encaminhava para o rio Ca-
vado, e alli fc embarcavaò os paflageiros , e caminhavaó até

Aquas Celenas , c por iflb cftas diftaocias marítimas fe defcre-

viaõ por eftadios.

;: á.viL
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§. VIL

Da Terceira Via Militar ^ara JJlorga.

Salamana junto de Viana 21U paíTos.

^quis Origirâs jà cahia fora dos limites de Portugal. ':

Eíta ViaMilitar Romana, a que hoje chamaõ aGeirai
era huma das mais fobcrbas Eílradas, que os Romanos fabri-

carão. Trata delia com individuaqaó o Padre Argote tom. i,

aileg. 1. 3. cap. 10. e 11.

§. VIIL

Da quarta Via Militar fará Jftorga,

ipU paíTos.

24U paíTos.

§. IX.

que corria de Xerez para Beja.

24U paíTos.

i6\J pâílos. I

6o\J paíTos

32U paíTos.

44U paíTos.

1311 paíTos.

20U paíTos.

22U paíTos.

30U paíTos.

A ordem , com que as terras dcíla Via eílaõ lanqadas

no Itinerário de Antonino, eftá perturbada , como bem ad-
vertem os feus Expoíitorcs , talvez por vicio dos copiílas.

26 De todas eítas Eílradas Reaes , ou grandes caminhos ,

que os Imperadores Romanos mandarão fazer em Portugal
,

naõ cxiftem mais, que humas pequenas memorias em alguns
padrões, porque o tempo tudo arruina , e confome . (i) e

cada vez mais, pois já hoje naõ ha memoria da Via Militar
,

que

{i) Refcnd. de Anti^uh tufit* lib. j,

Limia Ponte de Lima
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que fahia de Lisboa para Sacavém, c daqui difcorrla até Ro-
ma , como Francifco Dolanda obfervou no anno de if/o,
c o cfcreve no curiofo Tratado, que referi acima Cap. 7. por
cilas form-ies palavras.

17 E naò pudera eu crer efta coufa , fe quando parti de Lisboa

y

indo a Roma , logo em Sacavém naõ achara a Via Romana ^ e a

Ponte quebrada no rio , e nas charnecas de Montargil^ alli onde cha'

fnaõ as Meftas , as calçadas de Silice , e em Cajlella nos barcos d'

s/ílconete , e na antigualha de Capara , e depois em Aragão , Leri'

da , e Catalunha , e depois em França na Cidade de Nimes , on^

de eflâ o famoftjjimo Anfiteatro , e memorias dos antigos , e depois

em o Faro de Júlio em Provença , em Antibo , e nos Alpes , e por

toda a Liguria , e Tofcana , fempre achando a mefma calçada
,
que

achey , fahindo de Lisboa , até entrar em Roma. Pr-rém deixadas

eílas deploráveis ruínas, paíTemos ao noíTo principal aíTumpto.

DIVISÃO I.

Roteiro de Lisboa para as principacs povoações da
Provinda da EJtremadura,

EStaProvincia, que, fe attendermos àetymologiarigo-
rofa do feu nome , impropriamente conlcrva , e expli-

ca o que tem
, porque a fua extrema naõ he o rio

Douro, mas o Mondego, c o Tejo , comprehende-fe den-
tro dos limites de quarenta léguas em todo o feu comprimen-
to , e nas vinte da fua mayor largura. He a parte do Reino,
que fica mais fobranccira , e debruqada para a cofta do mar
Oceano, que a provê de muito , c faborolo peixe > cm tu-

do o mais he fértil , rica, habitada , cultivada , e capaz das

marchas de exércitos > c ainda que tenha algumas terras af-

peras, faò pouco fragofas. Divide- fe prefenremente em nove
Comarcas, que vem aTer : Lisboa , Torres Vedras , Alenquer^

Leiria , Thomar , Ourem , Santarém , Setúbal , e Abrantes. Para
as fuás principacs povoações daremos os roteiros por jorna-

das, e as diftancias por fummarios, na forma feguinte.
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C A P I TU L O I.

Summario dàs dijiandas, que ha de Liiioa aos lugares , efcvoa-

ções do feu Termo.
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CAPITULO II.

Roteiro de Lishpa para a Filia de Torres Vedras , em quefe coh-*

taòfete léguas ao Norte.

De Lisboa ao Lumiar i
|
A' Enxara dos Cavalleiros i

Dd Lumiar a Loures. i l A' Cadreceira i

A' Cabeqa deMontachiquc i
|
A Torres Vedras i

A' Povoa I

§. I.

Roteiros traverfos de Torres Vedras para as principaes terras cir

cumvizinhas , e primeiramente para a Filia das Caldas , em
que fe contaò [eis léguas ao Norte.

De Torres ao Ramalhal i

Do Ramalhal a S. Giaõ i

AN.S.daMifericordia i

A' Roliqa í

A' VilladeObidos i

A's Caldas x

5. II.

Roteiro dt Torres Fedras para a Filia de Mafra , em que fe contaS

trez léguas ao Suduefte.

De Torres a Azueira i i A Mafra i

Pa Azueira ao Gradil i
|

$. III.

Roteiro de Torres Fedras para a Filia de Alenquer ) em que fe
contaÕ quatro léguas ao Lefte.

De Torres à Serra de S. Giaõ I 1 A' Efpiqandcira l

A' Aid. Galcg. daMercian. i |a Alenquer i

§. IV.

Roteiro de Torres Fedras para a Filia de Peniche, em que fecon^

taà quatro léguas ao Noroefie,

DeTorr.às pont.deVilLFac. i [Cruz da Lagoa i

Lourinhã i | Peniche i

S- V,
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Mofeiro de Torrei Vedras para a Filia da Ericeira, em quefe cm^^

taõ três léguas ao Oefte,

De Torres à Ponte do Rol i IA' Ericeira i;

A' Labogeira i 1

§. VI.

Roteiro de Torres Vedras para a Villa do Cadaval , em quefe í"<?«-;

taõ quatro léguas ao Nordejie,

De Torres ao Ramalhal i I Venda de FernaS da Cunha i

Cabeqa do Bombarral i I Cadaval t

§. VIL

Roteiro de Torres Vedras para a Villa da Alhandra , em quefe
contaõ cinco léguas ao Suefle.

De Torres à Ribaldeira i
|
Arruda t

Aos Chãos de eftira corda i | Alhandra Z

O mefmo he para Alverca ; e dos Chãos de eftira cor«

da fe divide o caminho para Villa Franca, Povos, e Caftanhei-»

ra, e dalli para qualquer deftas Villas fazem duas léguas.

§. VIII.

Roteiro de Lisboa para a Villa de Mafra , em quefe contaõ féis

léguas ao Noroefte.

De Lisboa a Loures z

A' Cabeça de Montachique i

Ao Pinheiro da Seiceira i

A' Abrunheira t

A Mafra i

No tempo de VcraS fe vay também por Odivellas.

c u $. IX*
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5. IX.

Summario das diflancias ,
que ha de Torres Vedras às terras ã^

fua Correição.

De Torres Vedras a

Alhandra
Alverca
Arruda
Bellas

Cadaval
Cafcacs

Caílanheira

Chileiros

Colares

4 para Sue ft.

4 paraSueft.

3 paraLeft.

6paraSid.
4paraNord.
8 paraSud.
5" paraLeft.

j paraSud.

7paraSud.

Enxar.dosCavall.iparaSucft.

Ericeira 3
para Sud,

Lourinhã 3
paraNorc.

Mafra 3
paraSud.

Povos 4paraSueíl.

Sobr.demont.agr.i para Sutft.

Villa Franca y para Sueli.

Vilia Verde 3 paraNord,

CAPITULO TIL

iRoteiro de Lisboa para a Filia de Alenquer , em que Je contaõ oi"

to léguas ao Norte.

De Lisboa ao Camp. grand. i I De Bucellas a Alenqucí 3

DoCamp.grand. aBucellas 4 |

Por outro caminho.

De Lisboa a Sacavém i iDe Alverca à Caílanheira 4
De Sacavém a Alverca 2 | Da Caftanheira a Alenquer z

§. I.

Summario das diflancias que ha da Villa de Alenquer às terras prin^

cipaes da fua correição.

AldeaGalcg.daMerc. 1 Nort.
Caldas 6 Nort.
Chamufca yLeft.
Cintra 9 Suá,

De Alenquer a

Óbidos
Sclir do Porto
Ulme

f Nort.

7 Nort.

7 Nord.

§. II.
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§ n.

2Í

wV
Summarh das dijlandas ,

que ha da Filia de Alenquer md fé aos

lugares do feu termo mas à Filia de Torres Fedras.

r\jKj^ rKj<>^
De Alenquer a
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De Alenquer a

Tojal lem.
Torre derrub. niey a.

Vai de Figueir. meya.
Valverde i e m.

Ventofa 2.

Villa Nova da'

Rainha i.

De Alenquer a

T. Vedr T Vtdrif

h
4-

3 e m.

?•

§. iir.

Roteiro de Lisboa para a Filia das Caldas , em que fe contao qua*

torze léguas ao Norte,

De Lisboa a Loures
A' Cabeça de Montachiq.
Povoa
Enxára dos Cavallciros

Mata da Guerra
Pelas eftradas de Runa fazem fó treze léguas, que he,

Ipaflada a Mata da Guerra, tomar a eftrada da maõ direita,

ir a Runa, c lahir à Bugalheira , e affim fe evita huma légua.

Por outro caminho , indo pelas Villas.

De Lisboa a Sacavém z

De Sacavém a Alverca z

JVlhandra i

z
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§. V.

Roteiro das Caldaspara Santarém , em qfecontadfeie léguas ao Lejle.

Das Caldas à Fanadia i

A' Mata d' Albergaria
Rio Mayor
Efcuía

Malhaqueijo
Pêro Filho
Santarém

§. VI.

Roteiro dasCaldaspara Peniche, em qfe contaS quatro léguas aoOeJie,

Das Caldas a Óbidos i 1 A' Atouguia i

Ao Furadouro A Peniche

¥• CAPITULO IV.

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Leiria , em que fe contaò vin'^'

te e três léguas ao Norte,

Aos Candieiros

Ao Moliano
A* Venda dos Carvalhos

A S. Jorge
A Leiria

De Lisboa a Sacavém 2,

De Sacavém até Ota 8

De Ota a Tagarro 1
A' Venda da Agua i

A' Venda da palhoça i

A' Venda da Cofta i

Eíla jornada ordinariamente le reputa por vinte e duas

léguas , e aflim fe paga
, por ferem pequenas as kguas das

Villas. Note-fe que nefta eftrada áMt a Venda da Cofta
até à Venda dos Carvalhos he má a paíTagem

,
por fcr pelo

pé da ferra j naõ fallando no Moinho Novo , e no Caricga-i

do, que em tempo de Inverno hc trabalhofo.

§. L

hteiro de Leiriapara Coimbra , emqfe contaò doze léguas ao Norte,

DeLeir.àVêd.dosMachad, i

Daqui à Venda do Gallcgo i

A' Venda da Boiça i

A' Venda Nova i

A' Villa do Pombal i

A' Villa da Redinha
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Tem alguns Ribeiros arrebatados no tempo de In'

xmo

§. II.

Summario das ãiflancias , que ha de Leiria para as terras da fu-t

Correição , e algumas mais circumvizinbas

.

De Leiria a

Alcobaqa
Alfeizerão

Aljubarrota
Alpedriz
Alvorninha
Atouguia
Batalha

Santa Catharina

Cellas

Coz
Ega
Évora de Alcob.
S. Martinho

f Sud.

7 Sud.

4 Sud.

2 Sud.

8 Sud.

iz Oeíl.

2 Sud.

} Sud.

6 Sud.

J
Sud.

p Nort.

f Sud.

7 Sud.

Maiorga
Óbidos
Ourem
Pederneira

Peniche
Pombal
Porto de mós
Povoa de Mont.
Redinha
Selir do mato
Soure

Turquel

4 Sud.
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De Lisboa a Santarém
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Ancião
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§. V.

Roteiro de Tbomarpara Ourem, em qfecontaõtres léguas ao Noroejfe,

DeThomaraoVal dosOvos I 1 A Ourem I.

A Chaó de Maqans i |

§. vr.

Summario das diflanáas , ([ue ha de Thomar às Filias dafua Correição.
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Efta jornada também fe faz embarcando-fe em Lisboa,
e caminhando até Tancos , em que Ce contaò dezanove Ic
giias, e dahi pela Aflinceira fe fegue a mefma derrota.

C A P I T U L O VI.

iHoteiro de Lisboa para a Filia ^/^ Abrantes , em que fecontaÕ vin»

i te e três léguas ao Nordefie,

De Lisboa até Santarém
De Santarém às Barrocas

A' Ponte d' Alviella

A' Ponte d' Almonda
A* Golegã

Entre Tancos, e Punhete paíTa o rio Zêzere , que tem
barca fempre de veraõ, c de inverno.

Roteiros iraverfos de Ahrantes para algumas terras circumvlzinhas^

e primeiramente para Callello-Branco , em que fe con-

taò quatorze léguas ao Nordefie,

De Abrantes ao Penafcofo

H
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§. III.

Roteiro de Abrantes para a Filia de Rftremoz , em que fe contaS

quinze léguas ao Suejle,

De Abrantes ao Azedo 2

Dahi à Ponte de Sor 5

A Benavilla 3

Ao Ervcdal
Ao Cano
A Eítremoz

Na Ponte do Sor ha huma ribeira
,
que de inverno ad-

mitte paífagem em barca para qualquer parte 5 as outras ri-

beiras tem pontes. -

§. IV.

Roteiro de Abrantes para a Cidade de Portalegre, em que fe cgií'

taÕ doze léguas ao Lefte,

De Abrantes à Cala branca % A Gafete
Dahi ao Gaviaõ
A Tolofa

A A lagoa

A Portalegre

CAPITULO VIL

Roteiro de Lisboa para a Filia de Santarém , em que Je contaÕ

quatorze léguas ao Nordejie.

De Lisboa a Sacavém
De Sacavém à Povoa
A Alverca
A Alhandra
A Villa Franca



Iõ Mappa de Portugal,

Por outro caminho, em que fecontaô vinte c huma h
guas , a faber :

De Santarém à Golegã 4 A's Cacharias

A Paialvo 3 Ao Pombal
A Chaó de maqãs 2

Daqui para diante fe fegue a mefma derrota,

$. II.

Summario das diftancias ,
que ha da Filia de Santarém às Filiai

da fua Correição,

Alcanede
Alcoentre
Almerim
Aveiras de cima
.... de baixo

Azambuja
Azambujeira

4 para Nor.

4 paraPocnt.

I paraSuelt.

4 paraSud.

3 em.aSud.

4 para Sul.

z paraPoent.

De Santarém a

Erra

Golegã
Lamarofa
Monte argil

Mugem
Salvaterr.deMag
Torres Novas

7paraSud.

4 paraNord.
6 para Sueíl.

7 aLesfuelt,

i para Sul.

.4paraSul.

f paraNord.

§. IIL

Summario das diftancias , que ha da Filia de Santarém a alguns

lugares do feu Termo.
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De Santarém a

Arrezario 2.

Arneiro dos Borralh.i e meyâ.
Arruda 3.

Atalaya 2.

Azinhaga 3.

Azinheira 3 emcya.
Azoia debaixo i.

. ... de cima 3.

Alfouvres 2.

Bairro falcão 2.

Bompaheu 2 emeya.
Cabanas i emeya.
Calla 3.

Caparota 2.

Carrapateira. 2.

Carrigueira 4.

Carvalho 2.

Cartaxo 2.

Cafalde Santa Maria 2.

.... do Paul I e meya.
Cafaes i e meya.
. . , . de S.Braz 3.

5 . . . dosCardiaes i cmcya,
.... de Porto máo i.

Caxalinhos 2.

Chouto 4.

Corredoira '^ ' '»í> it.

Còrrcas 3.

Cafevel 3.

Çhamufca '^bj.

.Çomeira 3.

Curutello i

.

Detrás da Serra f.

D. Belida

D. Conftanqa.

Eireira

D. Fernando.
Fontainhas
Fonte da Pedra
Grainho
Gucherre
S.Joaó da Ribeira

Joaninho

j
Lamarofa
Lobo mprto
Louriceira

Louroía
MaquíTa
Malhaqucijo
Marmelheira.
Monchaô
Monfarias
Nabaes.
Oiteiro da Vargca i.

Pêro filho ..^q inpctíií n

Pé da Serra ^ittt^ õí^'»:
, : vi*

Pimenteira i. ^'
.

,"5*

Pombal raí;D oijuo íi e meya.
Pontével 3.

Porto de Mugem 2'.

Poufas ; } , ' >;^ i 3v

Povoa dos Gallegos :i;c meya.
.: . . . Nova f I; i emeya.
; . . , de trez | j>

.... doBaixiníio i emeya.
Ribeira dcS. Joaõ 2.

...de

2.

3-

?•

I emeya.
meya.
2.

I.

2.

3.

2.

3-

4-

2.

3-

3.

2.

3-

2.

I eme.yC
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De Sanearem a

. . t . de Mugem

.... de Pernes

Rio Mayor.
Romeira.
Sentcrra

Soudos
SouriíTo

Tanquinhos
Torre do Bifpo

Tojofa
Topineira
Tremes
yallada

O'

3-

4-

I

?

I

?•

6.

z.

2.

3-

3-

3-

cmeya.

emeya.

Valle I

Vai de Figueira i

Vai de Donzelhis i

Vai de Cavallos i

Vai de Pinta
3

Vaqueiros 4
Ventozclla

]

Verdelho z

VilLi gateira i

Vil.Novad'Aimoíl.3
Vitureira 2

cmeya,

Virtudes

Ulme
3 e meya.

3-

$. IV.

Roteiro de Lisboa para a Filia ^/^ Torres- Novas, em que fe con-

^l taò dezanove léguas ao Nordejle.

©e Lisboa a Sacavém 1

De Sacavém à Povoa 1

Da Povoa a Alverca

E daqui pela mefma cílrada, que aíTinámos até Santa-

rém, e de Santarém a Torres- Novas ,
que fazem cinco let

guas.

Pdr outro caminho , em que fc contaó vinte léguas.nv

De Lisboa a Loures
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Summario das dijlanciãs que ha da Filia de Torres Novas para al'^

gumas terras ârcumvizinhas.

De Torres- Novas a

3 Sueftc.

j Nort.
j- Sudueíl.

z Suelle.

3 Nordeíl,

4 Sul.

CAPITULO VIII.

Roteiro de Lisboa para Setúbal, em quefe contaõ féis léguas ao SuL

Abrantes
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Por outro caminho.

De Lisboa a Caflilhas iDabiaCoina lem.
por mar i I Dahi a Setúbal

3

Dahiaoriodojudeo iem.|

§. I.

Roteiro traverfo de Setúbal para Monte- Mor o Novo , em que

fe contao onze léguas ao Najcente,

De Setub.aAguasde Moura 3 . A's Silveiras z
Dahi à Landeira i A Monre-Mór z
A Cabrella

3

1

Por outro caminho.

De Setúbal ao Efpilra 4em.|Dahi às Silveiras z
Dahi às Vendas Novas lem.l A Monte-Mór z

Èofeifo de Setúbal para Alcácer do Sal, em que fe contaÕ feteU
guas ao Suejie,

De Setub.aAguasde Moura 3! A Albergue i

A Palma zl A Alcácer i

i. IIL

Summariodasdiftancias^ que ha de Setúbal às Filias da fua Correição

De Setúbal a

Alcácer do Sal

Alcochete
AI<^ea Gallega
Alhos Vedros
Almada
Azeitão
Barreiro

Cabrella

Sul.

Nort.
Nort.
Nort.
Noroeft,

I cm. Nort.

4 Noroeft.

7.

7
4
4
?

6

C,amora Corrêa
Canha
Cczimbra
Coina
Grândola
Lavradio
Moita
Palmclla

8 Nordeft.

7 Leite.

4 Oeíl.

3 Noroeft.

II.

4 Noroeft.

3 Nort.

I Nordeft.

Dl-
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D I V I S A O 11.

Roteiro de Lisboa para as principaes terras da
Provinda do Alentejo.

CHama-íe efta Província /llemtejo , ou Tranftagana ,
por fi-

car da outra parte do rio Tejo a refpeito da Cidade de

^ Lisboa. Divide-fe dos Reinos de Gaítella , elpecial-

mentc da fua Eílremadura , pela parte do Nafcente , e por
efte lado tem de comprimento quarenta léguas, contando def-

de Mertola a Montalvão. Pela banda do Sul confina com a

Província, e Reino do Algarve, de quem o fepara a St^rra de
Monchique , logrando por eíla raia íó vinte léguas pouco
mais, ou menos de largura. Ao Poente lhe fica o mar Ocea-
no fcrvindo de margem , e pelo Norte o aparta o Tejo da
Beira, e Eftremadura Portugueza.

He a mais plana entre as outras Províncias do Reino , de
menos montes , e poucos rios , mas de grandes charnecas 5

abundante de pa5 , caqa , e vinho , e por iíTo com grande com-
modidade para fuftentar exercito moderado , tendo fervido

por varias vezes o feu terreno de theatro da guerra , de que
procede confervar lugares, epraqasde armas muito bem for-

tificadas. Também he a Província
, por onde fe pôde cami-

nhar por poftas, ca que tem melhores eílalajens, e mais bem
providas para commodo dos paíTageiros. Confta de oito Co-
marcas, para as quaes daremos Roteiros utiliílimos.

CAPITULO I.

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Évora, em que fe contaÕ vin^
te léguas ao Suefte,

DeLísb.aAld.Gallcga
j

IDahi aos Pegões f
A* Vendas Novas 3
A's Silveiras 2,

A Monte-MóroNovo 2

A Patalím zem.
A Évora 2 em,

E ii s.L
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,

§. i.

Roteiros traverfos de Évora para outras povoações circumvizinhas ^.

e primeiramente para a Moita, em queje contaõ dezoito

léguas ao Poente,

De Évora a Monte- Mór f
Dihi às Silveiras 2.

A' Cabrella 2

A Aguas de Moura
A' Moita

5. II.

Roteiro de Évora para Alhos Vedros , em que fe contaÕ dezoito

léguas e meya ao Poente,

DeEvoraaMonte-Mór f 1 A Aguas de Moura f
Dahi às Silveiras z| A Alhos Vedros 6 em.

§. III.

Roteiro de Évora para o Lavradio , em que fe contaõ doze léguas

ao Poente,

De Évora a Monte- Mor f
A's Silveiras z

fí*$ Vendas Novas 2.

A Aguas de Moura j
Ao Lavradio 7

§. IV.

Roteiro de Évora para o Barreiro , em que fe contaõ dezanove lé-

guas e meya ao Poente.

De Évora a Monte- Mór f i A Aguas de Moura j

A's Silveiras z Ao Barreiro 7 e m
A's Vendas Novas z I

§. V.
Roteiro de Évora para Caflllhas , em que fe contaõ vinte e humr^

léguas ao Poente,

De Évora a Montc-Mór f A Aguas de Moura J
Dahi às Silveiras z A Palmella j

A's Vendas Novas z A Caflilhas 6
§. VL
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§. VI.

Roteiro de Évora para Almada , em que fe contao vinte e duas &•
guas ao Poente.

De Évora a Montemor f.

E dahi fegue a mefma eftrada até Palmclla , que fazem
quinze léguas-, e de Ralmella até Almada, que fazem fete , e

por todas as vinte e duas.

§, VIL
Roteiro de Évora para Setúbal , em que fe contaÕ dezafeis léguas ao

Poente,

De Évora a Monte-Mor f iDahi a Setúbal p
Dahi às Silveiras 2I

§. VIII.

Roteiro de Évora para Alcácer do Sal, em que fe contaÕ nove k"
guas ao Poente,

De Évora àTorredaGéíleir. 2

A Santiago do Efcoiral z

A Rio Mourinho 2 em.
A Alcácer do Sal z e m.

§. IX.

Roteiro de Evorapara Garvaõ , em queje contao dezoito léguas ao Sul,

Aos Longueiros zDe Évora a Aguiar 4
Dahi a Viana i

A Villa-Nova i

A Ferreira d' Aves 5

A Aljuftrel z
A' Defeza 3
A Garvaõ z

Nefta jornada entre os Longueiros , e Aljuftrel fc tem
de paíTar a ribeira chamada do Roxo.

§. X.
Roteiro de Évorapara Menoh ^ em quefe contaÕ vinte léguas ao Sul,

A Beja 5
Ao Valcovo 8
A Mcrtola i

De Évora a Aguiar 4
A Agua de Peixes z

A Viila Ruiva i

A' Cuba I

Nef.
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Neíla derrota fe paíTaõ algumas ribeiras , e rios , o

Garavia , o Tcgrcs, e o Cobres.

$. XL
Roteiro de Évora para Serpa , em que [econtaõ doze léguas aoSuL

DeEvor.àTorr.dosCoelheir.5
I

A' Vidigueira z
A Benalvcrgc i\ A Serpa f

PaíTaô-fe nefta jornada as ribeiras Morteira, e de Peixes.

§. XII.

Roteiro de Évorapara Moura , em que/e contaô onze léguas aeSueJIe.

DeEvor.aS.Mig.doMachede i

A Monte de trigo 3

A Amieira z

A Alqueva i

Ao rio Guadiana z

A Moura z

§. XIII.

Roteiro de Évora para Mouraõ , em que fe contaõ nove léguas ao

Nafcente.

De Évora à Vendinha f 1 Dahi a Mouraõ j
Dahi ao Reguengo 1

1

Pafla-fe por aqui o rio Guadiana , que divide as duas

y illas Monfarás , e Mouraõ fronteiras, ehuma légua diltantes.

§. XIV.

fioteiro de Evorapara Elvas,í« que/e contaõ doze léguas ao NordeJIe,

De Évora a Évora monte 4 1 A Elvas 6

A Eftremoz z
|

§. XV.

Roteiro de Évora para Olivcnqa , em que fe contaS doze léguas ao

Nafcente,

De Évora ao Alandroal 7 1 A Olivença z
A Jurumenha 3 1

S, XVI.

1
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§. xvi.

RoUlro ãe Évora para Campo- Maior, em que fe coniao quatorz^

léguas ao Nordefie,

De Évora a Eílremoz 6- A Campo- Mayor. 8

§. XVII.

Roteiro de Évora para Portalegre , em que fe contaò quatorze le--

guas ao Nordefie,

De Évora a Souzel 7! A Portalegre f
A Fronteira 2 1

§. XVIII.

Roteiro de Évora para a Ponte do Sor , em que fe contaõ quatorze

léguas ao Norte,

í De Évora ao Vimieiro f j
A' Ponte do Sor /

A Avis 4I

§. XIX.
Roteiro de Évora para Tancos , em que fe contaõ dezanove léguas

ao Norte.

A Montargil 5
A Tancos p

De Évora a Arrayolos
3

A Pavia ^ 3

A Cabeqao i

§. XX.
Roteiro de Évora para Santarém , em que fe contaõ doze léguas ao

Noroefle,

De Évora a Monte-Mòr f 1 A Coruche 4
A Lavre 3 1

§. XXI.
Roteiro de Évora para Banavente , em que fe contaõ dezafete le»

guas ao Noroefie.

De Évora a Monte-Mor f 1 A's Vendas Nova$ 2
A's Silveiras zl A Benavente , S

5. X}^II.
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^. XXII.

JRofeiro de Évora para Coruche , em que fe contaò doze léguas ao

Noroefte.

De Évora a Monte-Mór f j
A Coruche 4

A Lavre 31

§. XXIII.

Roteiro de Évora para Marvão , em que fe coníaõ dezafeis léguas

ao Nordejie,

De Évora a Souzel

A' Fronteira

A Portalegre

A Marvaõ

; §. XXIV.

Summario das diftanciãs ^
que ha de Évora às Filias dafua Correição,
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$. XXX.
Roteiro de Montemor a Elvas , em que fe contaõ quinze léguas.

De Montemor a Arrayolos 3 i A Eftrcmoz
A' Vendd do Duque } |

A Elvas

§. XXXI.

Roteiro de Montemor « Beja , em que fe contai doze léguas.

De Montem.aSant.doEfcoir. 2 1 A Alvito i

A Vianna 4I A Beja 5-

§. XXXII.

Roteiro de Montemor a Évora, em que Je contaÕ cinco léguas»

DcMontcmóraPatalim zem.-A Évora zcm.

CAPITULO II.

Roteiro de Lisboa para Beja , í»»» que fe contaÕ vinte e duas lé-

guas ao Suefte,

De Lisboa à Moita
Dahi à Palhota
A Aguas de Moura
A Porto Carvalho

A Rio Mourinho
Ao Torraõ
A Alfundão
A Beja

Por outro caminho
,
que feguem os Almocreves.

De Lisboa à Moita
A' Palhota

A Aguas de Moura
A Palma
A Albcrge

^ Porto de Lama.

Por outro caminho
,

De Lisboa a Aldeã Gallcga
Dahi às Rilvas

ApsPégôcs

A* Palhota z

A'Quint.deD.Rodrig. i em,
A Odivcllas

A Al fundão

A Beja

3

I cm.
?

que fcgucm os Eftafetas.

j A's Vendas Novas
1 A's Silveiras

l \ Montemor

l

z
AS.

j
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A Viana
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4] A Alvito

21 A Beja.
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I

f

Por outro caminho , que íegucm as carruagens.

De Lisb. a Aldeã Gallcga 3

Dahi até às Silveiras 10

A Santiago do Elcoiral 3

A S. Braz 3

A Viana z

A Agua de Peixes

A Villa Ruiva
A' Cuba '-

'

A Beja

' i.

meyaí
I

I emi
3

§. I.

Summario das dijlanciãs
^
que ha da Cidade de BéjaàsViUasda

fua Correição,
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,

Eftas cinco léguas do Cercal a Odemira he caminho de

de ferra ,
porém foífrivel ; e ha hum ribeiro, em que entra

a maré ,
que de inverno tem fuás enchentes. Toda eila der-

rota he a ordinária.

Por outro caminho.

De Lisboa à Moita 3 1 A Aguas de Moura
A Marateca f |

Aqui íe paíTa huma ribeira grande.

De Aguas de Moura à Palma z

Nefte caminho , fuppoílo fer de charneca , ha tamben:
outra grande ribeira.

De Palma a Alcácer z

Ha aqui outra ribeira.

De Alcácer à Grândola 4

Eílas quatro léguas todas faõ de charneca.

De Grândola a Odemira 1

1

Entre o cfpaqo deílas onze léguas ha cinco ribeiras, que
paflarj huma tem ponte, as mais íaõ caudalofas de inverno ,

c naó tem ponte.

§. III.

Roteiro de Lisboa a Meflejana , em quefe contad vinte e huma léguas.

A Vai dcjuizo, ouArcaõ i

A Niza 5

Bairros i

Alvallade 2

a

MeíTejana z

De Lisboa à Moita J
A Palhota 2
A Aguas de Moura 3
A Palma 2

A Aiberges l

A Alcácer do Sal. i

£m rodas eílas terras ha foífriveis cílalag^^ns.

Por outro caminho.

De Lisboa pela mefma et [ A Vai de Rcys meya.
' trada ate Aiberges 1

1

1 A. Porto de Lama meya.
Quin-
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Quinta de D. Rodrigo 2 [Figueira dos Cavalleiros. z
Agua do Paqo 1 1 A MeíTejana 4

Por outro caminho.

De Lisboa à Moita 3 Grândola 6
A Palmclla 2 Alvalade f
Setúbal i Meílbjana z
Comporta por mar 3

O Correyo vay a MeíTejana
, que difta féis léguas gran-

des com duas ribeiras , de que huma chamada a Douroana, he
caudalofa de inverno : Por GarvaÔ fe evita por ter duas pon-
tes, porém he mais diftante. De Meílejana paíTa o Correyo
a Beja , era que ha huma ribeira grande , e caudalofa ^ outra

mais pequena, e faó féis léguas 5 de forte que difta Odemira
<Je Beja doze léguas , ficando-lhe o Campo de Ourique , c

fua Comarca de permeyo.

As Villas do Campo de Ourique , com quem ha mais

communicaqaõ, faõ eítas

:

GarvaÔ q difta de Odemira 4 De Almodovar à de Collos 4
De Garvaó a Ourique z A Sines P
De Ourique a Alm.odovar 3

Com o Reino do Algarve ha também communicaqaõ ,

por fer Odemira a ultima da Provincia do Alentejo. Delia

difta Lagos onze léguas femembaraqo dos rios, por haver bar-

cos certos, c promptos.

§. IV.
Roteiro de Lishoa fará Alvito ^em que fe contaõ dezoito léguas

ao Suefte,

De Lisboa à Moita 3

Dahi^^a Aguas de Moura f
A Porto Carvalho 2

A's Alcáçovas f
A Villa-Nova z
A Alvito I

Por outro caminho , que he indo por Montemor , por

onde vai o Eftafeta, e faõ vinte e duas Icguas.

DcLisb.aÁld.Gallcga 3

Aos Pegões f
A's Silveiras f

A Montemor z
A Viana 6
A Alvito I

Por
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Por outro caminho fecontaõ vinte léguas, indo por Palma.

De Lisboa à Moita } 1 A Alcácer z
A Aguas de Moura f Ao Torraó f
A Palma 21 A Alvito 5

$. V.

Summario das dijlancias
, que ha de jllvito às terras princlpaes

circumvizinhas.

De Alvito a

Aguiar
Alcácer
Bcringel

Cuba
Évora
Ferreira

2 Nort.
8 Noroeft.

5 Sul.

3 Sul.

6 Nordeft.

3 Suduelt.

Portel^

Torrão
Viana
Villalva

Vidigueira

4 Nafcent,

3 Poenc.

I Nort.
I Sucil.

3 Sueít.

CAPITULO IIÍ.

Roteiro de Lisboa para Villa-Vicofa , em que fe contaõ vinte e

féis léguas e meya ao Nafccnte.

A Eftremoz
A ViUa-Viqofa zem.

De Lisboa ate Montemor if
Dahi a Arrayolos 3

A' Venda do Duque 3

Por outro caminho.

I f
I

A* Venda do Redondo 4
f I A Viila-Viqoía 4

§. L
Roteiros traverfos de Filla-Fiçofa para algumas terras circumvizi^

nbas y e principalmente para Portalegre, em quefecon-
taÕ oito léguas ao Norte,

De Lisboa a Montemor
A Évora

De Villa-Viqofa a Monforte 4- A Portalegre 4
5. n.
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Roteiro de FiUa-Fiçofa para Olivenqa, em que fe contaS cinco le-

guas ao Nafceníe,

DeVilla-ViqofaaoForte i em. i A Olivenqa i

AJurumenha iem.|

§. III.

Roteiro de Filla-Fiçofa a Moux^^ò^em quefecontaÕféis léguas ao Sul,

DeVilla- VicofaaoAlandroal 1 1 A Monqarás
3

Dahi a Terena 1 1 A MouraÕ i

§. IV.

Summario das dijianciãs
^
que ha de Filla-Fiçofa às terras defua
Correição,

Alter do Chaõ
Arrayolos
Borba
Chancellaria

Evora-Monte
Monqarás

De Villa-Viqofa a

I Monfo
I Portel

rte

Souíel

Villa-Boim

Villa-Fernand,

V.

4 Nort.

p Sudueít.

4 Noroeft.

3 Nordeft.
jem.Norc.

7 Noroeft
8 Poent.

m. Poent.

10 Noroeft

4 Poent.

f Sul.

Roteiro de Lishoa para Arrayolos , em que fe contaõ dezoito léguas

ao Nafcente,

Do Lisboa a Aldeã Gallega 3
|
A's Silveiras 2

Aos Pegões f A Montemor z
A's Vendas Novas 3 ' A Arrayolos }

Por outro caminho.

De Lisboa a Aldeã Gallega 3

A Rilva I

A Canha 4

A Lavre
A Arrayolos

4
f

Por
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Por outro caminho.

De Lisboa a Efcaroupim it

A N. Senhora da Gloria i

A Coruche z

A N. Senhora das Brotas

A Arrayolos

§. VI.

Roteiro traverfo de jírrayolos para Tancos, em que fe contaõ pa* |
torze léguas ao Norte,

De Arrayolos a Pavia

A Cabeqaõ
}[ A Montargil
I A Tancos

S. VII.

Roteiro de Arrayolos fará Elvas , em que fe contaõ doze léguas

ao Nordejle,

De Arrayolos a Eílremoz 6- A Elvas í^

$. VIÍT.

Summario das diftancias , que ha de Arrayolos a outras terras

ctrcum'vizinhas.

Águias
Avis
Coruche
Évora-Monte

De Arrayolos a

} Nort.
6 Nort.
8 Noroeft,

4 Nafccnt,

Montemor
Pavia

Vimieiro

CAPITULO IV.

} Poent.

} Nort.

2 NorJcftJ

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Elvas, em que [e contaõ trif^

ta léguas ao Nafcente,

De Lisboa até Montemor
o Novo

Dahi a Arrayolos

A* Venda do Duque
. <; §1.
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Summario das dijia?tcias
,
que ha de Elvas às Filias da fua Correição,

De Elvas a

Barbacena
Campo* Mayor
Mourão

z Noroeft.
Norc.
Sul.

Olivença
Ougueíla
Tcrena

4 Sul.

4 Nort.
5- SuJueft.

CAPITULO V.

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Portalegre , em que fe contad

trinta léguas ao Nafcente,

A Souzel 5

A Fronteira ^
DeLisboaa Aldeã Gallega 3

Dahi até Arrayolos if
De Arrayolos ao Vimieiro i A Portalegre

Por fegundo caminho , em que fe contaõ trinta e duas

léguas.

De Lisboa a Aldeã Gallega 3

Dahi a Arrayolos if

Dahi a Eítremoz 6

A Monforte
A Portalegre

Por terceiro caminho.

De Lisboa a Efcaroupim
A' Ponte do Sor

A' Chanccllaria

II

12

3

Ao Crato

A Portalegte

De Lisboa até Santarém
De Sintarem à GoUegã
A Tancos
A Punhete
A Abrantes

Por quarto caminho mais obliquo.

A' Gafa branca
Ao G viiiQ

A Gifete

A Portalegre

14

í
2

I

2

Tom.IILPart.V. §. L
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§. L

Roteiro de Portalegre a Elvas , em que [e contai oito léguas ao Suefte.

De Portalegre a AíTumar 3 I A Elvas 5

A' Aldeã de Santa Olaya 2 1

§. 11.

Roteiro de Portalegre a Campo- Maior , em que fe contad oito

léguas ao Suefte,

De Portalegre a Arronches 4- A Campo-Mayor 4

§. III.

Summario das dijlancias ,
que ha de Portalegre às Filias da fua
Correição,



Kotelro Terrejlre. SI

§. r.

Summario das dijlanciãs ,
que ha da Filia do Crato às Filias da

fua Correição.
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A Vai de Guizio
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^e, he ella a mayor porqá6, grandemente itiontuofa , e com
alguns rios arrebatados. Da5-lhe os Geógrafos trinta c féis

léguas de comprido ^ e outras tantas de largo
, pouco mais,

ou menos. Para commodidade dos paílageiros he o terreno

fértil, e em partes ameno 5 pofto que em algumas eftalajens

naó fe experimente taõ bom tratamento, como emoutrasPro-
vincias.

Os Franceses, e Italianos, coftumados à delicia dos feus

paize5, e abundância das oftarias, faô osmaisqueixofos, quan-
do chegaõ a traníitar , ou girar por eltas partes 5 e aíTim re-

commcndaó nas inftrucçÕts, que fazem para os viajores, le-

vem comíigo aquella proviíaõ, que for poíTivel, por naõ ex-

perimentarem a penúria das eftalajens da Beira. Em algumas
aílim he, em outras naõ, porque em toda aparte ha hum bo-
cado de mán caminho, e he neccíTario attendcr ao eftylo dos
paizes, e à frequência dos paíTageiros.

C A P I T U L O I.

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Coimbra , em que fe contaÔr\

trinta e quatro léguas ao Norte,

De Lisboa a Sacavém
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De Lisboa à Caftanheira 8

DaCaílanh.aoMoinh.Novo i

A Ou 2

A Tagarro i

A' Venda da Cofta }

Ao Laranjo i

Aos Carvalhos z

A' Batalha
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De Coimbra a

Pereira

Podentes
Pombalinho
Pombeiro
Pov.deS. Chriílin.

Rabaqal

2 Poent.

3 Nafc.

4 Sul.

f Nafc.

2m Norc
3 Norc.

Redondos 6 Sul.

Tentúgal 2 Poent.
Vacariqa 3 Norc.
Villa'Novad'Ancos4 Poent.

Villa-Nov.dc Monc.4 Norc.

C A P I T U L O ir.

Roteiro de Lisboa para as Filias de Efgueira, e Aveiro, em que

fe comaò quarenta e dms léguas ao Norte , indo pajfar a barca,

no campo de Coimbra,

De Lisboa à Caftanheira 8

Ao Carregado
Ao Moinho novo
A Ota
A Tagarro
A' Venda d'Agua
A' Palhota

A' Venda da Coíla
Aos Candieiros

Ao Boliano

Aos Carvalhos

A S.Jorge
A' Cortiqa

A Leiria

Aos Machados

Aos Crefpos
A' Aimagreira
A's Caías velhas

A Vjlla-Nov.d'Ancos
A Fermozelhe
A Pereira

A Tentugal
A Villa-Nova
A Cantanhede
A' Camarneira
A' Mamarofa
A' Palhaça

Ao Salgueiro

A Efguena
A Aveiro

meya.
meya.

do Cáp. I,Por outro caminho já fica aíTmado no §.

deita DivifaÕ IIL
§. L

Roteiro traverfo de Aveiro para o Porto ^ em que fe contaÒ dez

léguas ao Norte.

Ao Corvo 1

Ao Chamorro i

Ao Porto I

H Por

De Aveiro a Ovar por barco f
De Ovar a Còrtegaqa i

A Paramos I

Tom.lII. Part.V.
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Por outro caminho, para tjuem naõ quer ir embarcado.

De Aveiro a Angcja
A Salreu

A Santiaes

A Vanca
A' Ponte Nova

A Cortegaqa
A Paramos
Ao Corvo
Ao Chamorro
Ao Porto

Advirta-fe
,
que ainda que naò fc vá ao Porto pelo rio

fempre em Angeja fe pafla a barca em tempo de inverno.

§. ir.

Roteiro de Aveiro para Vifeu, em que Je contaÕ onze Uguas

ao Nafcente.

De Aveiro a Eixo
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Roteiro traverfo deFifeu para Lamego, ^;» que fe contaõ nove
léguas ao Norte,

De Vifeu ao Campo
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§. I.

Roteiro fraverfo de Lamego para a Moimenta da Beira , em que

fe contad quatro léguas ao Nafcente,

De Lamego a Ferreirim i
[
Ao Sarzedo i

Dahi à Granja Nova 1 1 A' Moimenta i

§. II.

Roteiro de Lamego para a Lapa, em que fe contaÕ féis léguas

De Lamego a Mós i . A* Lamofa z
A Mondim i A' Lapa l

A Alvite I
I

§. IIL

Roteiro de Lamego para Villa-Real , em que fe contaS quatro Ic
guas ao Nordefie.

De Lamego ao PezodaReg. 1 1 A' Comieira r

Dahi aSantaMartha - 1 1 A Villa-Real i

§. IV.

Roteiro de Lamego para o Porto , em que fe contad quatorze léguas

ao Poente,

De Lamego a Santiaguinho i

Dahi a Mezamfrio i

Teixeira i

Carrafqueira i

Giefta I

Canavezes i

Arrifana 2

$.v.

Roteiro de Lamego para Braga , em que fe contaõ quatorze léguas

ao Noroefte,

De Lamego a Santiaguinho 1
1 A Teixeira 1

Dahi a Mezamfrio i Ao Carneiro x

A'

Fonte Sagrada
Baltar

Ponte Ferreira

V^allongo

Venda- Nova
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A' Ovelha
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§. VII.

Roteiro de Lishoa para a Filia da Moimenta da Beira , em quefe
contad cincoenta e quatro léguas ao Nordejie,

Eíla derrota fe divide em ^quatro jornadas. Primeira de
Lisboa até Santarém ,

que fazem quatorze léguas. Segunda
de Santarém a Coimbra, em que contaõ vinte léguas. Tercei-
ra de Coimbra a Vilcu , em que ha treze léguas. Eftas três

jornadas já eftaõ affinadasi reíla fó declarar o caminho
, que

vay de Vifeu para a Moimenta da Beira, em que fc numeraõ
fete léguas , da maneira feguinte.

De Lisboa a Vifeu



m Ma^^ de Portugal
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. íi

$. IX.

Roteiro da Moimenta da Beira para S. íoa6 da Pcfqueíra , et)i

que fe contad féis léguas ao Norte»

Da Moimenta a Gucdieiros i I Dahi à Villa de Trovões
Diihi a Paredes da Beira i I A S. Joaõ da Felqueira

1 §. X.

Roteiro dh Moimenta para Braga, em que Je contaò dezafete lé-

guas ao Noroefte.

Da Moimenta a Teixeira
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Sedavim
Sevadelhe

Freixo de NemaS

Barca do Pocinho í

A' Torre do Moncorvo, paf-

fando o rio Douro l

§. XIII.

Roteiro da Moimenta para a Praça de Almeida , em que fe con*,

taõ doze léguas ao Nafcente,

De Moimenta à Villa daRua 1 1 Santa Eufemia i

Villa da Ponte 1 1 Valbom i

Sarzeda i Pinhel I

Torrinha
Moreirinhas
Cótimos

Pereiro

Valverdinho

Almeida

§. XIV.
Roteiro da Moimenta para a Villa de Trancofo , em que fe con-

taõ féis léguas ao Poente,

Da Moimenta à Villa da Rua i Bem vende

Ao Garajal

Ponte do Abbadc
Rio de Mel
Trancofo

§. XV.

Summario das diflanciãs , que ha da Moimenta da Beira para aU
gumas povoações mais principaes.

Da Moimenta a

Ao Convento de Caria m.
Ao Convento de Salzeda z

Ao Convento de S. Joaõ de

Tarouca z

Ao Convento de Tabofa m,
A' Lapa z
A Sernancelhe Z\

A Leomil m.

CAPITULO V.

Roteiro de Lishoa para a Filia de Pinhel , em que fe contaÕ cift^

coenta e cinco léguas e meya ao Nordefte,

De Lisboa a Santarém i4| De Thomar à Venda Nova r

De Santarém a Thomar 81 Ceras 'li

, Tom.III.Parc.V. I
,

P^-
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Pereiros

Cabaqos
Barqueiro
Vcndjs de Maria
Venda dos Moinhos
Êfpinhal
Corvo
Foz d'Arouce
S. Miguel de Poyarcs
Ponte da Murcclla
Cortiqa

Moita
Venda do Valle

Venda do Porco
Galizcs

Por outro caminho, indo por Coimbra, fe contaõ cin-

coenta e fete léguas , e por Leiria fazem cincoenta c nove e

Iheya 5 mas ella eílrada ferve para quando os campos va5
stheyos de agua em tempo de inverno.

§. I.

Jíoieiro de Pinhel para a Guarda , em que fe contaõ cinco legtias

ao SíiL

I



Kóteirõ Tene/Ire. ^f:

—
§. IV.

Roteiro de Pinhel pvra Caftello-Rodrigo , em qae fe contaõtres

léguas ao Nordefie.

De Pinhel a Villar-Torpim 2 - Dahi a Caftello-Rodrigo t

§. V.

^Roteiro de Pinhel para Celorico , em que fe contaõ cinco léguas ^
Suduefie,

De Pinhel a Souro Pires 1 1 A Celorico t

Ao Baraçal 3I

§. VI.

Sumtnario das diftanciãs ,
que ha de Pinhel às Filias da fua CorreiçaSm

Aguiar da Beira
Alfayates

Algodres
Almeida
Almendra
Carapito
Caílanheira

Caíleiçaô

Caftello-Bom
Caftello-Mendo
Caftello Rodrigo
Cedavim
Ervedofa
Efcalhaõ
Figueiró da Granja 8
Fonte Arcada
Fornos
Guilheiro

De Pi



m Mappa de Fmugal
^

Pinhel

Reigada
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§. VIII.

#
Roteiro de Trancofo para Lamego , em que fe contao dez léguas

ao Noroefie.

DeTrancor.aBem-vend. i

Dahi à ponte do Abbade
A' Lapa
Lamoia
Ariz

§. IX.

Roteiro de Irancofo para Almeida, em que fe confaÕ feie léguas

ao Nafcente.

Pereiro

Valverde

. I
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CAPITULO VI.

Roteiro ãe Lisboa para a Cidade da Guarda , em que fe contaB

cincoenía e ires léguas ao Nordejle.

X>e Lisboa a Thoraar



Roteiro Tenejire, n
1

i

I

X

í

z

Os rios principaes, que featravefsaõ nefta jornada , faõ:

o Mondego , o Vouga, e o Paiva.

§. 11.

Roteiro da Guarda para Lamego , em que fe contao quatorze le*

guas ao Noroejie,

Da Guarda a Cabadoide
A' Ponte do Ladraõ
Forno telheiro

Souto de Vide
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,

Roteiro da Guarda para Cu ftello- Branco , em que fe contaõ qua*

torze léguas ao Sul.

Da Guarda às Vend. da Vella 2

Belmonte 2

Caria i
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§. X.

Roteiro da Guarda para a Praça , e Filia de Penamacor , em ^ue

fe contai nove léguas ao Sul.

Da Guarda a Panoyas
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,

mas eílradas do caminho , que vay para Pinhel j mas chega fo-

mente a Torrozello , e dahi à Villa de Cca , que he huma légua.

Eíta derrota he mais breve, e direita poreílaeftrada, que pe-

la de Coimbra, em que fe contaó quarenta e féis Icguas, ou
f)ela de Leiria, em que ha quarenta c ícte léguas»

§. XV.

Roteiro de Lisboa para a Villa deGoMvt^ , em que fe contaõ qua*

renta e oito léguas ao Nordejie , indo pela eftrada de carruagens.

De Lisboa à Caftanhcira
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Venda-Nova
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Da Guarda a
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De Caítello-Branco a

Caílello-Novo
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C A P I T U L o I.

Roteiro àt Listoa para a Filia de Guimarães , em que fe contao

feffenta léguas ao Norte,

Efta derrota he quafi aincrma, que havemos aflíinarno ca-
minho de Braga , e por iíTo deixemos de o fazer aqui.

S. I.

Summario das difiancias ,
que ha de Guimarães aos Coutos , FtU

las , e Concelhos dafua Correição.
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CAPITULO II.

Roteiro de Lisboa para a Cidade de Braga , em que fe contaõ/ef"

fenta léguas ao Norte,

De Lisboa ao Porto f 2

Do Porto à ponte de Leqa i

Ao Caílelejo i

A Carriqa i

Barca da trofa i

Villa-Nova deFamelicaô 1

Santiago da Cruz i

A Tabofa *
1

A Braga i

§. L

Roteiro traverfo de Braga a Chaves , em que fe contad quinze te*

guas ao Nordefte.

De Braga ao Carvalho Défte j
*' ^

^"^

Ao Pinheiro i

pardieiros i

Penedo i

Salaraonde i

Ruivaes i

Campos I

CAPITULO IV.

Roteira de Lisboa para Viana, em que fe contad fejfenta e duas /!?•

guas ao Norte,

Reparte-fe efta derrota em quatro viagens. A Primeira,
partindo de Lisboa, fe vay até Santarém, onde fazem quator-
ze léguas. Dahi para Coimbra, cmquefecontaõ vinte léguas»

De Coimbra ao Porto dezoito, e do Porto até Viànna dez , da
maneira íeguinte.

venda Nova
Venda da Serra

Alturas

Carvalhelhos



\
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$. i.

Roteiro traverfo da ãijlancia
,
que ha de Viana até Melgaqo , em

que fe contao doze léguas ao Norte,

De Viana a Caminha
3

1 Moncaô z
D,e Caminha a Villa-Nova 1 iVlelgaqo }A Valcnqa 1'

§. ir.

Roteiro de Fianapara Braga , em quefe contaõfeis léguas ao Nafcente,

A' Senhora do Bom defpacho i

A' ponte de Prado i

A Braga i

DeViana à Senhor.dasNeves.i
A's Boticas I

Ponte de Anhel i

CAPITULO IV.

Roteiro de Lisboa para a Filia de Barcellos, em que fe contaõ fef-

fenta léguas ao Norte.

DeLisb.atéàCidad.doPort.fi A Lameira l

DoPorto aoPadraó i Aos nove Irmãos m.
Ao Convento da Moreira i

O Efpaqo defta leguá heperigofo de inverno pelos gran-

des atoleiros
,
que ha.

A' Magdalena m. [Ponte de Arcos m.
Ao Caiai de Pedro i j Ponte da mulher morta m.

Nefte tranflto^ que hc junto da Villa de Rates , ha hu-

5mà ribeira, que paíTar.

Cacabaya i cm. -Barcellos mcya.

De Cacabaya a Barcellos ha outro ribeiro, que de inverno

he de má paíTagem.

§.i,
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§. I.

tí

Summario das dijiandas , que ha de Barcêllos às terras principaes

circumvizinhas

,

'
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Porto

BayaÔ



P^víelro Terrejlre. %y

DIVISÃO V.

Roteiros de Lisboa para as priticipaes povoações da
Provinda de Trás os Montes.

COmo feja precifo para haver de entrar nefta Província

fubir os montes do Maraõ, e as ferranias do Gerez ^

dahi vcyo chamarfe efta Regiaõ a Província de Trás

os Montes, que aíTim fe confidera relpeólivamente à do Mi-
nho. O feu âmbito occupa mais de cento e trinta léguas,

conforme o calculo de Joaó Salgado de Araújo , e quaíi que

todo elle he de forma quadrada 5 por iflb advirto, que em to-

dos os Mappas defte Reino , illuminados por Eftrangeiros ,

fe accrefcenta erradamente a eíta Província toda a Coiparçji

de Pinhel, que pertence à Beira.

He afpero o feu terreno , e por eíTa caufa as fuás Icguas

feõ reputadas por mayores , ainda que as diftancias fejaÕ de

menos paíFos. Reparte- fe em quatro Comarcas, cujos Rotei-

ros faõ os que fe feguem.

CAPITULO I.

"
Roteiro de Lishoa para a Filia da Torre do Moncorvo , em qwt

fe contaò fejfenta e três léguas ao Nordefie ,
^ue fe reputaò

por fejjertía e Jete,

De Lisboa a Santarém 14- De Santarém a Thomar 8

De Thomar fegue o mefmo caminho , que aíTmámos de

Lisboa para Trancofo até Celorico, que fazem trinta j edahi

fc aparta caminhando para S. Martinho
, que faô 3

DeS. Martinho ao Rabaqal 1

Do Rabaqal a Marvaõ 3

De Marvaõ ao Pocinho 2
Dahi à Torre do Monciorvo i

Nefta derrota fe paílaõ algumas vinte ribeiras
,
que quaíi

todas tem ponte , o Douro particul rmenie , e em todas as man-
sões ha eítalagens.

L ii §.I.
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s I.

Roteiros traverCos da Filia de Moncorvo para as principaes terras

circumvizinhas , e primeiramente para a Cidade de Bragança,
em que fe contaõ quatorze léguas ao Norte,

Do Moncorvo à
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§. V.

Roteiro de Moncorvo para Vi lia-Real, em que fe contaÕ quatcrze

léguas ao Noroefte,

Da TorreaVilla-Flor 3

Abreiro z
Monte febres 2 em.
Murqa lem.

Parafita

Juíles

Villa-Real

§. VI.

Summario das diftancias ,
que ha da Filia da Torre de Moncorvo às

terras da fua Correição.

Da Torre de Moncorvo a

Abreiro
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§. I.

Summíino das dijlancias
,
que ha da Cidade de Miranda às Filias da

fua Correição,

-
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Sobreiro
1

1 Vai d'Armeiro i

Vai PaíTos, ou aCuropos i|Villartam i

Aqui fe paíTa o rio Rabaqal.

LebuqaÔ 1 1 Fayões i

Monforte 1 1 Chaves l

Eftas doze léguas he no tempo de veraS
, que de inver-

no he precifo rodear três léguas , por paíTarem as aguas dos
rios acima na ponte de Vai de Telhas.

$. II.

Roteiro de Bragança para Miranda , em que fe contaõ nove léguas

ao Sul,

De Braganqa à Villa de Ou- i Dahi a Vimiofo j
teiro 3 1

Pahi a Miranda j

Por outro caminho.

De Braganqa a Rio frio 2iS. Joanico z
Paradinha 1 1 Malhadas i
Quinta de Vai de pena 1 1 Miranda ^ i

CAPITULO IV.

Roteiro de Lisboa para Villa Real , em que fe contaÕ cincoenta e

nove léguas ao Norte.

Faz-lc efta jornada pela derrota de Lamego , até onde fe

eontaõ ^j ,

DeLameg.ao PezodaRegoa 1 1 A' Comieira i

Santa Martha i \ A Villa-Rcal ,i

Por outro caminho , indo pela eftrada do Porto.

De Lisboa ao Porto fi
Do Porto à Venda Nova i

A Vai longo i

Baltar z
Arrifana 2
Villa meâ z

Amarante z
Ovelha i

Campeara z
Arabães i

Villa-Real i-

f. I.
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§. I.

Roteiro traverfo de Filia-'Reai para a Torre de Moncorvo, em
que fe contad onze léguas ao Suejle,

De Villa-Real a Alvitcs

Juftes

Parafita

Cadaval
Murqa

I Abreiro

I Villas-Boas

I VillaFlor
I

I

Carrafcal

I

I

Moncorvo

§. II.

Roteiro de Filla^ Real para Chaves , em que fe contaõ nove léguas

ao Norte.

De Villa-Real a Efcariz
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DIVISÃO VI.

Roteiros de Lisboa para as principaes povoações da

Reino y e Provinda do jí/garve.

SEm embargo de fer montuofa efta Província, he toda-

via fértil. Tem dézafeis léguas de fronteira com Anda^
luzia apartada pelo Guadiana , que fe naõ vadêa. At-

tacndendo à afpcreza da mayor parte das fuás eftradas , fe re-

putaõ as léguas por cincocnta em qualquer viagem defta Pro-

víncia, ou léja pouca, ou muita a diftancia, que fe caminha.

Os produóbos defte Reino , que confíftem em excellen-

tcs vinhos, uvas, e figos paíTados , amêndoas , c em muitos
gcneros de peixes goítofos , fervem grandemente ao com*
xnercio, e contrato naõ fó das naç6es do Norte, que os con-
duzem daqui à$ fuás terras, mas aos próprios nacionaes , que
por tranfporte vem com elles fertilizar as mais Províncias do
Reino , obrigando-os cftc interelTe a tranfitar com mais frc^,

quencia pelas terras defta Regiaõ.

C AP I T U L O I.

Roteiro de Lisha para a Cidade de Faro , em que fe contaô trin»

ta e nove léguas ao Suefte , as quaes fe reputaà , e coJiumaQ

^- pagarje por cincoenta.

De Lisboa à Moita 3 Caftro ;^ .xl
Aguas de Moura f S^mbrana } c rtlf

Alberges jiAmexial '>' } cm.
S. Brás j*

Faro z

Quinta de D. Rodrigo 4
Figueira dos Cavalkiros 3

Aljuftrel 4

Pou oiitro caminho.

De Lisboa a Aldeã Gallega 3
j
A V''iana (S

A Montemor o Novo III Alvito i

yom.lll. Part.V, M Beja
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f 1 Almodovar

:^ I Loulé rrr::
2

' Faro

8. I.

5

Z

Summario das dijiandas
,
que ha de Faro às terras do feu fermo^

De Faro a

Alagoa
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§. I.

Roteiros iraver/os de Lagos para as principaes terras circumvizi'^

nhãs ^ e primeiramente para Faro , em que fe contaò onze

léguas ao Nafcente, ^

De Líigos a Alvor i

Dahi aVillanpvadePortimaõ i

Ao Lugar da Alagoa i

Ao Lugar de Porxes i

Ao Lugar de Pêra i

A' Eítalajera da Nora z
A* Quinta de Quarteira i

A S. Lourenqo do Almancil z

5. n.

Roteiro de Lagos para Silves, emquefe contaõ quatro léguas

ao Nordefte.

De Lagos a Villa-Nova de i Dahi a Silyes pelo rio , ou
Portimão z\ por terra Z

§. IIL

Roteiro de Lagos para Sagres ^ em que fe contaò [ete léguas
'^

ao Suduejle.

Pe Lagos.atç à Vill.do Bifpo f - Dahi a Sagres Z

Roteiro de Lagos para Albufeira , em que fe contaõ féis léguas 00

. Nafcme. -1^- ^
De Lagos ao lugar de Pêra f - Dahi a Albufeira r

§. V.
Roteiro de Lagospara Loulé , em quefe contaõ dez léguas aoNafcente^

De Lagos à Quinta daQuart. 8 -Dàhi a Loulé '^' ^

[^

§. VL .

'. t
Roteiro de Lagos paraT^wixz , em que fe contaõ quinze léguas aoNafié

De Lagos até Loulé lo- Dahi a Tavira ' - f
Por Faro faõ dezafeis léguas.

M ii 5. VIL
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Mirfpa êé^Vortíi^al ,

§. VII.

Roteiro de Lagos para Caftro- Marim , em quefe contaõ vinU U'
guas ao Nafcente,

De Lagos a Tavira i(5- Dahi a Caftro-Marim 4
> Indo por Loulé íaó dezanove.

5. VHL
^Roteiro de Lagos para Alcoutim , em que fe contaõ vinte e^eis

Jeguas ao Nordefte,

De Lagos a Caftro-Marim zoi Dahi a Alcoutim pelo Gua-

I
diana , ou pela ferra 6

§. IX.

Roteiro de Lagos para a Filia doB\(^o , em que fe contaõ cinco
':

léguas ao Sul.

De Lagos aolugardeBudes zi Ao lugar da Rapozeira i

Dahi ao lugar da Figueira 1 1 A* Villa do Biipo i

ítoteiro de Lagos para a Cidade de Beja , em que fe contaõ vinte

e três léguas ao Nordefte.

DeLagosaolucardeOdcfcix.7 A' MeíTejana
A* VilTa de Odemira -d.

A' Aldeã de Santa Luzia
A Aljuftrel

A Béja

Por outro caminho 'oiais breve , indo pela ferra,

De Lagos ao lugar deMon-
chique f

A' Eílalajem da Palhota 4
A' Igreja de Santa Clara m.
A S.Marcinh. dasAniorcir.m.

A Gravao
Panoyas
MeíTejana

Aljuftrel

Beja

§.XL
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S. XL
Roteiro de Lagos para a Filia de Ourique, ^w ?«^y2f contaõ qua*

torze léguas ao Norte,

De Lagos a S. Martinho das 1 Dahi a Ourique t
Amoreiras it\

§. XII.

Roteiro de Lagos para Évora , em que fe contaô vinte c mvs U*
guas ao Nordejie.

De Lagos ate Meflejana ifi Aguiar t
Dahi à Villa de Ferreira 4 1 Évora 4
Alvito 4 1

§. XIIL

Roteiro de Lagos para a Vidigueira, ^ Villa de Frades, em que

fe contaô vinte e três léguas ao Nordefie.

De Lagos a Aljuftrel 16, Cuba %
A' Aldeã do Ervedel z Vidigueira, ou Villa de Fra-

Beringel 2| des í

5. XIV.

Roteiro de Lisboa para Albofeira , em que fe contaô trinta efeis

léguas ao Sul.

De Lisboa à Moita 3
Aguas de Moura f
Palma z

Alcacerc do Sal 3
Vai de Guizios i

Bairos 4
Alvalade z

Neíla jornada fe paflaõ íeis ribeiras.

M iii Por

Vai de Santiago 5
S. Martinho i
Santa Clara $
S. Marcos 5
S. BartholomcU Z
Albufeira }
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A Aljcfur

A Lagos
A Alvor
A Villa-Nov. de Portim,

A* Albufeira

Por Lagos ha 3f Icguas c meya , a faber

:

De Lisboa a Setúbal 6
A' Comporta m.
A Melides f
A Villa-Nov. demilfont. 6
Odefeixes 6

Por efta jornada naõ ha ribeiras que paíTar.

Pelo Serro do Malhaô ha 38 léguas, a faber:

De Lisboa à Moita 3 A Crafto J
A Aguas de Moira f A Almodovar 5
A Palma t Ao Serro do Malhaõ f
A' Figueira 8 1 A' Albufeira f
A Aljufter 4I

Tem efta jornada nove ribeiras que paíTar.

As terras principacs, e circumvizinhas a efta Villa, con«
tando de Albufeira até Caítro Marim, faó cftas:

De Albufeira a Loulé 31 A Tavih f
I>e Loulé a Faro z\ A Caftro Marim J

E contando de Albufeira até Lagos.

De Albufeira a Villa-Nova 41 A Lagos
A Alvor 1 1 A' Villa do Bifpo

5. xvy
Roteiro de Lisboa para a Villa de Loulé , em que fe contaS trinta

e fete léguas ao SuL

Dè Lisboa à Moita



Roteiro Terrejíre.

Por outro caminho mais breve.

95

De Lisboa à Moita
Setúbal
Santiago de Cacem
Panoyas

Ourique
Corte Figueira
Loulé

3

3

IO

í

• §. XVL
Roteiro de Lishèa para Villa-Nova de Portimão, em que fe con*

taÕ trinta e oito léguas ao Sul.

De Lisboa a Setúbal 6 Villa-Nova de mil fontes
De Setúbal à Comporta
Melides
Santo André

De Lisboa à Moita
Aguas de Moira
Alcacere do SàX

Bairos

Odefeixas
Aljezur z,

Viila-Nova de Portimão 5

Por outro caminho,

Vai de Santiago

Palhota

Monchique
Vilk-JSÍova dePortimaS

7
6

4
4

CAPITULO III.

Roteiro de Lishoa para a Cidade ^^ Tavira , em que fe contai qua*

renta e huma léguas ao Sul, efe reputab por cincoenta.

De Lisboa à Moita
A' Palhota

Aguas de Moira
Palma
Alberges
Porto da Lama
Porto DelRey
Qiiinta de D. Rodrigo
Figueira

Aljuftrcl

Entradas

S. Marcos
S. Joaõ
S. Scbaftiaõ

A' dos Caros
A' dos Vargens
Aos Gióes
Zambujal
Tavira

Por outro caminho , indo pela eflrada de cima.

De Lisboa à Moita 3

Dá Moita fegue amefmacf-
tradaaté Aljuftr. emqha ip

De Aljultrcl a Crafto j,

Ao Ameixial
A S. Braz
A Tavira.

z
z
z
l

z
I

I

z

7

7
T
4



9^ Mcíppa de Portugal
^

§. I.

Summario das diftancias , que ha de Tavira às terras da fua
Correição,



Roteiro Terrejre. W
§. IV.

Outra travejía.

De Sagres a Lagos < :V)ír

De Lagos a Villa-Nova
Daqui a Silves

De Silves à Alagoa
Daqui à Albufeira

T. 7] Daqui a Loulé

3 Daqui a Faro
2 Daqui a Tavira

j j
De Tavira a Lisboa

31

DISTANCIAS
De Lisboa às pnncipaes terras de Portugal,

3
z

r
4^

De JLisboa a
í>_.-

Abrantes
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Roteiro Terrejlre. 99

Dc Lisboa a

Nazareth
Niza
§bidos

eyras

Olivenqa
Ourem
Ourique
Otta
Palmella

Pampilhofa
Pederneira

Pegões
Pedrógão Pequeno
Penamacor.
Peniche
Perucha
Pernes
Pjas

Pinhel
Pombal
Portalegre

Porto
Porto de Mós
Povos
Punhete
Rabaçal
Rates
Redinha
Redondo
Salvaterra de Magos
Sampayo
Sandomil
SantÀrtm
Santiago de Cacem
Sardoal

20



100 Mappa de Portugal

Villar Mayor
Vimi.iro
Vifeu

De Lisboa a

21

47

Ulme
UnhaS
Unhos z

FIM.

fííc lahor extremus^ longarum hac meta víarum,

Hinc me digreffum vejlris Deus appulft oris.

[iEneid, l.j.J

-^ x.píj
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