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ADVERTÊNCIA

Este livro não é a historia de Santarém. Repare-se no

titulo. A propósito dos monumentos, que se registam, lo-

maram-se uns apontamentos, colligiram-se uns factos, quer

antigos, quer modernos, e deu-se tudo isto á estampa.

Não quizemos ser breve, nem prolixo. Os que sabem

quanto custam estes trabalhos de investigação, quando se

procede, como nós procedemos, com o escrúpulo de apu-

rar a verdade, desculpam decerto as nossas faltas; os que

o desconhecem, se não forem benévolos comnosco, com-

mettem uma faha maior do que a maior das nossas, porque

nos condemnam sem terem a consciência do que fazem.

O livro ahi vae. Alguns erros escaparam na revisão, mas

nem por isso julgamos necessária a chronica costumeira

das erratas.

Sc conseguirmos agradar a parte dos leitores, jcá não é

pouco.

Sacpe premente Deo, fcrt Deus alter opem.

O AUCTOR.
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CAPITULO I

Da Terceira a Lisboa

(J aucUjr (resto livro saií d.i ilha Terceira |iara S;irilar(!íií. -A illia vista

do Ijordo dl) vapor Atlunlíco.— O Monle-Hrazil.— O castelio de S. João

haplista dcj AiifcTa. 1'laiio de- defensa da illia. O lorlede Santo Antó-

nio.— Oprior do(;ra!(j.— Éacciainado rei na viiladi; Santarém, e pou-

co depois na illia Terceira,— Lisonjas d(! Damião d(í Góes.— O infantf!

I). I.uiz, lillio irel-rei I). .Manuel. —Kdijcação litteraria de I). António.

—

Obras quB compoz.— Sua mort»; em Paris. A ilha Terceira restaura-

da.— Notável coinciíhíticia.— Kahia de l'onla l)elj,'ada.— Sohiííomar.—
Recordações do Kayal.— Historia de um naufiat!Ío eonlaiJo por um nau-

frago.— Sécca e .Meca.

I'<'l.'i.s íjiiatro lioni.s da tarde do dia 'iH d(; jaiKMro d(i 1877,

largou da I» diia de .\ii}.Ma <lo IIcioímuo, onde eslava ancorado,

o va[(or Atl(iidici). da (ioiiipaiiliia liisiilatia d(! .Navíj^Nirão, cíjiii

destino a Lisboa, la/eMÍo escala pela ilha de S. .Mij^iiel.

Kra o andor d'e.^te livro udi dos iiiiiitos pa.s.sa}í(!Ífos, (Jikí

vinliairi a honlo (]'a(|nelle vajjor jiara o coiitiiiente. IVir ordem

(lo ministério da ^ínerra íôra elle Iranslerido, s(!ndo primcirí) It;-

tiíinttí da cotnpanhia n." \ dos Açoro.s, f)ara o rogimeido de ar-

lil[i(;iia M." .'{, aquartelado ein SantanMii.

Ninguém pnjcisa do salior o motivo, [)oi- (jne, ao sairmos da

illia Terceira, íicátrios, dnrantt; algum líMiipo, .sobro a tolda do

navio a contemiilar o a[)ra/,iv(d (piadro, 'jue nos ofTeroce, ao

vôl-a de bordo, a mais íoiino.sa das illias dos Açoius.
MONUMKNTOS DE .SANTAUJiM 1



E porque nós não sabemos dar-lhe o necessário colorido,

também não tentaremos pintal-o ; contentar-nos-hemos com um
singelo esboço.

A cidade de Angra estende-se em amphitheatro ao longo da

bailia, que lhe deu o nome; e os seus bellos edifícios, domi-

nados pelas torres de numerosos templos, projectam-se sobre

as encostas cultivadas das grandes montanhas vulcânicas que

a circumdam, e formam o fundo d'este quadro inundado de luz,

no qual sobresaem alegremente a elegância e alvura, com que

os terceirenses capricham em conservar as suas habitações inex-

cedivelmente asseadas.

Uma das montanhas que melhor se avistam do mar, e tam-

bém a mais notável do archipelago açoriano, é o Monte-Brazil.

Provém o appellido Brazil do seu primeiro possuidor, que foi

Pedro Luiz de Sousa, fidalgo muito nobre da antiga villa de

Santarém, o qual aportou á Terceira, vindo das terras de San-

ta Cruz com muitas riquezas, e suppõe-se com bastante funda-

mento, como opina o auctor dos Annaes da Ilha Terceira, que

este Pedro Luiz de Sousa, pelos annos de 1572, fundara e de-

ra principio ao castello de S. João da ilha Terceira, e fortifica-

ções do Monte-Brazil, o qual em memoria do illustre santa-

reno ainda hoje assim se chama.

Demora este monte em 38° 38' 33" lat. N., e em 18" 4' 2"

long. 0. do meridiano de Lisboa. É uma península formada a

leste pela bahia de Angra, a oeste pela do Fanal, ao sul pelo

mar e ao norte pelo isthmo, que separa aquellas duas bailias, e

desce em suave declive da península para a cidade. Termina su-

periormente em quatro picos, no meio dos quaes existe um
valle circular, cratera de um vulcão extincto, a que vulgar-

mente chamam a caldeira. Este grande cone de tufo é de mui

feio aspecto, visto pelo lado do sul, por suas negras, e elevadas es-

carpas verticaes, que o tornam inaccessivel em quasi todo o



seu circuito marítimo. A largura do isthmo é occupada pelas

fortificações abaluartadas do caslello de S. João Baptista, no

interior do qual ha uma pequena povoação com os necessários

estabelecimentos de uma praça de guerra. A peninsula contém

muitas terras cultivadas e algum arvoredo, mas a sua cultura

está ainda muito longe de attingir o grau de desenvolvimento,

de que é susceplivel.

Como posição militar é o Monte-Biazil uma das mais respei-

táveis, e já em tempo do cardeal rei se lembraram de fundar

ali um grande castello; mas a divergência (U^ pareceres entre

os da governança da cidade fez com que não se realisasse o

intento. Mais tarde, porém, logo no começo do reinado do pri-

meiro dos Filippes, D. António de la Pucbla, governador da

ilha Terceira, e o bispo D. Manuel de Gouveia, entregaram-se

de vez á lundação do caslello de S. Filippe, o qual, desde o

l)rincipio de abiil de IG4)], começou a chamar-se de S. João

Baplista, em cuniprimenlo dos alvarás das honras e mercês con-

cedidas á cidade de Angra por el-rei D. João IV, e a pedido

de um procurador da mesma cidade, chamado ás cortes de

Lisboa, depois do memorável acontecimento da acclamação

d'esle afortunado monarcha.

Tiveram os castelhanos por escopo construir no Monte-Hra-

zil uma formidável fortaleza, que não só defendesse a ilha Ter-

ceira, mas ainda servisse de seguro adminiculo das outias ilhas

do archi{)elago, se poi' inimigos fossem entradas.

Consideraram, como consideram hoje muitos, o castello uma

cidadella, que relativamente á ilha Terceira desempenha um
papel igual ao d'esta para com as ilhas restantes.

Com as suas frentes abaluartadas para terra, e as suas ba-

terias e linhas de fogo para o mar, a fortaleza, devidamente

artilhada, ficaria em circumstancias de imprimir tal confiança

aos habitantes de Angra, que de boa vontade se esforçariam



para o ajudar em uma enérgica defeza, quando fosse tentada a

posse daquella cidade, e obstaria a que se aproximassem os

navios couraçados de uma esquadra inimiga, não só da bahia

de Angra, como da do Fanal. Porquanto as baterias da Pon-

ta de Santo António, no Monte-Brazil, varrem o porto de An-

gra, cruzando os seus fogos com os do castello de S. Sebastião,

que fica na ponta de leste da baliia; e os da Ponta de S. Dio-

go, no mesmo monte, varrem a babia do Fanal, cruzando com

os de outros fortes porventura situados ao longo da costa de

S. Matheus.

De bom aviso andaram sempre portuguezes e castelhanos,

procurando fortificar o Monte-Brazil, A natureza, nos poucos

logares, que lhe deixou, de fácil accesso, parece ter ensinado

aos homens de guerra, que a arte devia de completar a sua

obra, fazendo d^aquella península o cofre, onde fossem guar-

dadas as grandes fortunas dos açorianos, e o primeiro baluar-

te, prompto a defender, n'um dado instante, todas as suas immu-

nidades e regalias.

São escassos os recursos da nação, é certo; mas também nos

não sobra desejo de aproveitarmos o pouco que nos resta.

Não nos atreveríamos a dar conselhos, por não termos para

isso auctoridade, nem competência. Quer-nos parecer, porém,

se é permittida a nossa opinião, que não pôde o castello de S.

João Baptista, com os recursos de que dispõe actualmente, tan-

to de material, como de pessoal, defender um desembarque

em qualquer das bahias da cidade. Porque o fogo de peças de

alma lisa, que o guarnecem, não evita a aproximação de na-

vios couraçados, e com duzentos ou trezentos homens de iu-

fanteria ou caçadores, não se defenderá com proveito uma li-

nha de fogo da extensão de duzentos metros, pouco mais ou

menos, suppondo mesmo, que toda a guarnição sustenta a de-

feza.. da frente atacada, abandonando outros pontos a isso su-



jeitos, e que o inimigo não deixaria de visitar, [)elo menos com

o fim de distrair forças ao adversário.

Por terra ainda o castello pôde empenliar-se na defeza com

os seus fogos flanqueantes de artilliei'ia e fusllaria, não obstan-

te estar exposto ao fogo da artiltieria inimiga de bordo, a qual,

por não haver cousa alguma que se lhe oppoiíha, será assesta-

da a distancia tal, que não perca um único tiro.

A ilha Terceira é, pela natureza de suas costas, quasi inex-

pugnável, e sendo defendidos por excellentes fortificações os

seus poucos pontos accessiveis, torna como impraticável todo o

desembarque, que na ilha se intente fazer á viva força. Sup-

pondo (jue o inimigoconseguisse saltar em terra, achar-se-ía sem-

pre exposto a ser batido e desbaratado, emijuanto não tomas-

se o Monte-Brazil. E para se assenhorar delle, estando bem

abastecida a sua guarnição, necessitaria sitial-o em forma; pa-

ra o que teria de dispor de uma força considerável, composta

de boas tropas, dado até, que a guarnição do castello não ex-

cedesse a (jualrocentos homens.

Para levar a effeito uma defeza enérgica do castello e de to-

do o litoral da ilha, seria mister, que o seu armamento, ma-

terial de guerra, fortificações e baterias marginaes, fossem pos-

tos em condições de poderem offerecer uma resistência séria

ao desembai"quc das forças inimigas; que a companhia de ar-

tillieria de guarnição, e o batalhão de caçadores, aquartelados

no castello, estivesssem no seu estado completo; que se creas-

sem dois ou trez batalhões de segunda linha, sendo um de ar-

tilheiros, para auxiliar a defeza; e finalmente, que no castello

de S. João Baptista se estabelecesse um deposito de material

de defeza, e um pequeno trem, para cujas otlicinas existem ali

casas suíficientes.

Tudo isso demandaria grandes despezas, e é pobre a bolsa

do thesouro.



Com os meios actuaes temos, por sem duvida, que se não

pôde repellir o ataque de uma esquadra inimiga. Tental-o se-

ria temeridade. Era expor esses fracos recursos a uma derro-

ta inevitável, sem utilidade nem gloria. Torna-se preferível,

pois, não os dispender de balde, consentir no desembarque do

inimigo, e, quando elle esteja fora da protecção da sua artilhe-

ria de bordo, carregal-o com a nossa artilheria de campanha

e com a fusilaria.

No castello de S. João Baptista a defeza deve começar ainda

á vista, da esquadra inimiga, e por isso as linhas de fogo e ba-

terias terão de situar-se e constrnir-se por forma, que os dam-

nos causados pela artilheria de bordo sejam promptamente re-

parados. Abandonando a linha de fogo em Santo Anlonio, e subs-

tituindo-a por outra no caminho denominado da Casa do regalo,

no extremo doesta deveria construir-se uma bateria enterrada.

Esta bateria, com os seus fogos mergulhautes, incommodaria

muito os navios couraçados, mesmo com as antigas peças de 15

de alma lisa, e os estragos (pie lhe fizessem as de bordo, fa-

cilmente seriam concertados com terra, que deveria ser o seu

revestimento.

O resto da linha de fogo é no prolongamento d'esta bateria

para o lado do cães da Figueirinha.

As baterias e linhas de fogo de S. Diogo também deve-

riam abandonar-se, e ser substituídas por fogos a meio do mon-

te, que impedissem aos aggressores a sua marcha pelo caminho

de S. Diogo, cortando-lhe este em alguns pontos, para obri-

gal-os a demorar, expostos aos nossos fogos de artilheria de

campanha.

É difficil organisar um plano regular de defeza de uma pra-

ça de guerra, quando escasseiam todos os recursos materiaes.

Nem nós nos propozemos tratar agora com o desenvolvimento,

que merece, assumpto de tanto peso. Tocámos n"elle por dever



do oílicio, e apenas desejamos fazer sentir bem, que tendo al-

guns dos antigos trabalhos de fortificação dos nossos ínaiores

cabido derrocados pelo tempo, e existindo outros (]ue, em pre-

sença dos progressos da arte da guerra, nada tèem de úteis, le-

vantar uns e reformar outros, em harmonia com os preceitos da

sciencia, era dever nosso, sustentando como sustentámos com

grande sacrifício, um exercito permanente, e para não chegar

desgraçadamente uma occasião, em que na mais pequena opera-

ção militar do inimigo effectuada na ilha Terceira, vejamos um
obstáculo invencível pela falta de recursos, devida ao nosso des-

cuido e abandono.

Essas obras, que não seriam muito dispendiosas, deveriam de

ter por complemento uma de alia impoitancia para ocommer-

cio da ilha, e que augmentava consideravelmente a força da

praça de guerra. Era a abertura de um canal, que fizesse com-

municar a baliia de Angra com a do Fanal.

Por esta forma as duas bahias offereceriam abrigo seguro, em

todos os tempos, aos navios, (jue demandassem as alturas dos

Açores, e não se repetiria o triste espectáculo de darem navios

á costa na bahia de Angra, (juando sopra rijo o vento do sueste.

Sendo certo que o castello de S. João Baptista é obra dos

Filippes, á qual o segundo doestes deu grande incremento, anhe-

lando o fim d'ella, por se convencer de (]ue com tal fortaleza

dominava a Terceira e as outras ilhas dos Açores, facilitando

igualmente a communicação com as possessões ultramarinas pe-

la provisão das frotas, que vinham refrescar ao archipelago aço-

riano, é também verdade, que os i)ortuguezes começaram a for-

tificar o Monte-Brazil, e delles foi o plano das suas fortifica-

ções.

Mostrava a experiência ser da maior necessidade, construir

um forte na ponta do Monte-Brazil, da parte de leste. Foi este,

pois, o que primeiro se fabricou ii'aquelle monte, dando-se-lhe



o nome de forte de Santo António, em obsequio de D. António

prior do Crato

;

«O roi a quem a cobiça

Com rebuço da justiça

Da pátria e reino privou»

como diz um dos numerosos epitaphios compostos á sua memo-

ria.

Seria a cubica dos outros, ou a leviandade d'elle a verdadei-

ra causa dos seus desastres? Quer-nos parecer, que foi a sua

leviandade.

Tão turbulento, quanto ambicioso, fez D. António opposição

ás pretensões de Filippe II, que não chegou ao preço por que

elle queria vender alma e corpo aos castelhanos; conforme a

phrase eloquente do sr. A. Herculano.

Julgou-se o prior do Crato com direito á coroa de Portugal

por filho, que pretendia ser, legitimo do infante D. Luiz, e de

Violante Gomes, á qual, por ser mui discreta e formosa, chama-

vam a Pelicana—nome de ave tão famoso em Portugal, como

em Castella o de Pomba; diz M. de Faria e Sousa. Ao ver, po-

rém, os apparatos militares do despótico successor de D. João I

de Castella, o insensato descendente do mestre de Aviz busca-

va quasi com medo o que havia desejado com presumpção. Es-

teve caido nos laços, que lhe armava aquelle a quem sem es-

crúpulo, nem pejo, teria beijado os pés, a troco de mais algu-

mas honras e alguns ducados de renda. Salvou-o de mais es?a

vergonha o vulgo, não tanto pelo amor que lhe dedicava, como

pelo ódio que tinha aos castelhanos.

Vindo a Santarém, acompanhado de alguns de seus sequa-

zes, foi ahi declarado pelo povo Defensor do Reino. No dia im-

mediato, 49 de julho de 1380, saindo da villa com o pretexto

de lançar a primeira pedra em uma fortaleza, que projectava
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levantar —segundo dizia— para defeza da mesma villa, os da

sua facção o fizeram pôr a cavallo. Succedeu, que ao prepa-

rar-se para montar, ia caindo, o que não era bom presagio

em la! occasião. Posto a cavallo, discorreu as ruas da villa, pre-

cedido dos nobres, a pé e descobertos, como era de uso na

acciamação dos reis.

Então um patriota chamado António Baracho, ou Baracha,

tirando a espada, atando-lhe na ponta um lenço, e alçando-a

aos olhos do povo aggiomerado em massa junto delle, excla-

mou : viva el-rei D. António! Este viva foi enthusiasticamente

correspondido pela multidão, no seio da qual refulgia ainda o

amor da independência nacional, e acciamando rei dos portu-

guezes o prior do (]rato, ergueu-o sobre o i)avez popular, on-

de a Providencia do Creador gravou a devisa gloriosa, que

distingue o vulgo dos egoístas e ambiciosos— dar a vida pela

pati'ia é morrer com honra!

Assignalou-se entre os acclamadores D. Francisco de Portu-

gal, terceiro conde do Vimioso, que dos trágicos successos de

D. António foi inseparável companheiro.

Pouco nos importa que D. António passasse de Santarém a

Setúbal, e ahi fosse de novo acciamado, como querem alguns,

e com bom fundamento; ou tomasse logo o caminho de Lisboa,

e n'esta cidade se fizesse primeiro a sua acciamação na casa do

senado com as mesmas ceremonias com que o de Santarém a

fez, depois da ruidosa manifestação popular promovida pelo

muito celebre Baracho, principalmente celebre, porque ninguém

lhe sabe ao certo o nome, chamando-lhe uns Baracho, outros Bara-

cha. O historiador Ilerrera foi-o denominando, por sua conta e

risco, Antmio Borralho. A historia de certo nada lucra em tirar a

limpo este insignitlcantissimo caso, nem mesmo em averiguar se

o tal sujeito era fidalgo, ou segundo a opinão de Rebello da

Silva, otricial mechanico.
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Fado averiguado é, que o prior do Crato deu-se pressa em

enviar de Lisboa á ilha Terceira o fidalgo António da Costa com

a nova da morte do cardeal rei, seu tio, fazendo-o portador de

cartas para as camarás, ás quaes pedia que o jurassem e accla-

massem por seu rei. Com o mesmo intuito escreveu ás mes-

mas camarás a de Lisboa, mencionando-lhes os justos motivos,

que a levaram a seguir o procedimento da muito nobre villa

de Santarém.

D. António foi immediatamente acclamado, depois da leitura

daquellas cartas, no dia 5 de agosto de 1580, porque a ilha

Terceira não consente, em tempo algum, que lhe levem a pal-

ma em primores de lealdade e valor os povos do nosso reino,

e nisso faz consistir certamente o seu mais honroso brazão.

Ahi temos, para o attestar na historia, as famosas épocas da

restauração de D. João IV, e da sustentação dos direitos da

Senhora D. Maria IL

Nomeado em seguida governador da ilha Cyprião de Fi-

gueiredo, tomou este a seu cuidado dar andamento ás forti-

ficações do Monte-Brazil, projectadas muito antes pelo enge-

nheiro Thomaz Benedicto. Gonstruiu-se o forte de Santo Antó-

nio.

Desculpemos aos terceirenses o favor, que dispensaram ao

prior do Crato, do nome dado ao forte, pois que não merece

menos reparo a benevolência, com que alguns escriptores tra-

tam o incorrigível sobrinho do casto cardeal rei. Entre todos

Damião de Góes é aquelle a quem D. António mereceu mais

sympathias. Na primeira parte da Chronica de D. Manud, e no

capitulo Cl, que trata «Do nascimento do Infante dom Luis á- das

calidades de sua real pessoa», diz o chronista: «Não foi casa-

do, deixou um filho per nome dom António, que ouve de uma

donzella. O qual ao presente he Prior da ordem de Sam Joam,

homem mui affabil, cortes, á bem instituído nas artes liberaes.



& tain magnifico á libei'al que todalas riquezas do uumdo se

poderião ler nelle por bem empregadas.»

. Parece que Damião de Góes não cria na sentença daquelle

grande estóico, chamado Séneca : Malimim vms offemlere, quam

placere adulando; isto é, (jue preferia oífender com a verdade,

a ser agradável com a lisonja.

Que D. António foi mui douto, também o aíTirma D. Manuel

de Menezes na Chronica del-rei D. Sebastião; mas, acrescen-

ta o mesmo chronisla, «não se soube api"oveitar das suas letras,

e por amor d"eile se padeceram grandes trabalhos no reino.»

A sua educação havia sido esmerada, e não mereceu a seu

pae menos cuidado a sua instrucção. Para o filho de D. Manuel

era indubitável, que lhe dava n'ella o dote mais precioso; do-

te que também D. Luiz recebera, pois que pela sua illustração

o chamavam Delicias de l^orluc/al.

E de certo é uma delicia o seu soneto

:

lluras breves do meu contentamento,

nunca me pareceu, quando vos tinha,

que vos visse mudadas tão azirdia

cm tão compridas horas de tormento.

Os meus castellos, que fundei no vento,

o vento ní'os levou, (|ue m"(js sustinha.

Do mal que me ficou, a culpa é minha,

pois sohre cousas vaãs fiz fundamento.

Amor com falsas mostras apparece,

tudo possível faz, tudo assegura,

e logo no melhor desapparece.

(dl dano grande, e grande desventura !

Por um pei|ueno bem, que desfalece,

aventurar um bem, que sempre dura.
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Creou-se D. António no convento da Costa em Guimarães, d'on-

de, trazido para Lisboa, teve aqui i)or mestres D. Fr. IJartholo-

meu dos Martyres, e D. Jeronymo Osório. Não podiam ser mais

bem escolhidos os preceptores d'aqutílle, a quem seu pae desti-

nava para a vida ecclesiastica. Tendo aprendido o latim, a phi-

iosophia e a thoologia, foi constrangido por D. Luiz a seguir

aquella carreira.

Nos seus primeiros annos recitou, com geral applauso, na

presença de D. João III, da rainha D. Catharina e de toda a

corte, uma oração panegyrica, em latim, a D. Affonso Henriques.

Andava, porém, impaciente, em um estado, para que não ti-

nha vocação, e valendo-se da intercessão de seu primo, Filippe

II de Caslella, conseguiu do pontilice Paulo III faculdade para

viver em trajo secular, e foi promovido a D. Prior do Crato.

Sentindo-se mais á vontade, fez-se aventureiro, e começou

a deixar-se dominar pelas suas paixões, sendo-lhe todavia sem-

pre adversa a fortuna. A íinal, depois de ter soffrido muito bal-

dão, desde a batalha de Alcácer, em que foi captivo, até á sua

retirada para França, desenganou-se das vaidades do mundo,

e entregou-se á vida contemplativa. Nos seus últimos annos,

que passou em Paris, compoz na lingua latina Paraphrasis su-

per spptem Psalmos Penileniiales ; outro Psalmo, que intitulou Eii-

charistico; um livrinho de Solilóquios; um volume de cartas

varias; uma declamação ao papa Gregório XIll sobre o direi-

to que tinha á coroa de Portugal; e a historia da sua vida, em

dois volumes, obra excellente, segundo affirmam alguns escri-

ptores, e que ficou na bibliotheca de S. Victor em Paris.

No dia ^6 de agosto de 1593, tendo completado sessenta e

quatro annos de idade, falleceu pobremente n'aquella cidnde,

foi sepultado, com o titulo de rei de Portugal, no convento de

S. Francisco de Pai'is, e o seu coração na igreja da Ave Ma-

ria do mosteiro de Sinta Clara.
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A ilha Terceira foi ganha aos portuguezes, que seguiam D.

Anlonio, por I). Alvai^o Bazan, marquez de Santa Cruz, em dia

de Santa Anna; e, por notável coincidência, Ibl entregue aos

portuguezes, que acciamaram I). João IV, por D. Alcaro de Vi-

veyros, em dia que no porto da cidade de Angra entrou a

caravella Santa Anna. O primeiro acontecimento teve logar no

dia 16 de março de 1582, e o segundo em 10 de março de

1642.

Corre a noticia dos factos na historia da Terceira, e nós re-

petimo-Pa por mera curiosidade, sem considerarmos decretoria

a correspondência do dia, nem a igualdade dos nomes.

Em vão edificaram os orgulhosos castelhanos o nuii vasto e

forte castello de S. João Baptista de Angra, para servir de freio

aos vencidos, e de seguro asylo aos oppressores, pois que fo-

ram ohrigados a hugar a valiosa presa. O pavilhão portuguez,

que havia sido feito e pintado com a maior diligencia e segre-

do pelo fiade Manuel dos Santos, no seu convento de Angra,

por este mesmo foi alçado na guarita mais elevada do castello:

o que em toda a cidade causou grande jubilo, e por muitos

dias foi solemnisada a sua apparição com as mais exaltadas de-

monstrações de alegria.

Ao raiar da aurora da liberdade dos terceirenses apagaram-

se os vestígios da dominação castelhana. Tinha soado a hora

da retribuição para aquelles, que por mãos do algoz ceifaram

as vidas de muitos dos mais distinctos moradores da ilha.

É muito interessante a historia da ilha Terceira, mas não po-

demos demorar-nos na sua exposição, por ser outro o íim a

que nos dirigimos, quando tomámos a deliberação de escrever

este modeslissimo livro.

Dez horas depois de uma bella viagem d'aquella ilha para a

de S. Miguel, fundeámos no magnifico porto da cidade de Pon-

ta-Delgada, capital d'esla ilha, e a maior, mais commerciante,
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e mais rica povoação do archipelago, e sem duvida a primei-

ra do paiz, sob o ponto de vista commercial, depois de Lisboa

e Porto.

Está situada na costa do sul mais próxima á ponta Occiden-

tal da ilha, na latitude N. de .37" 43', e na longitude 0. do me-

ridiano de Lisboa de 16° 33'. Como fica na costa de uma vas-

ta enseada, que sendo a melhor da ilha, é comtudo exposta aos

ventos dos quadrantes do SO. e SE., e mal protegida con-

tra os do NO., está-se construindo um grande porto arti-

ficial, para ofierecer abrigo commodo e seguro ás numerosas

embarcações, que demandam aquella bahia, e facilitar as suas

cargas e descargas.

Não podemos agora visitar os esplendidos jardins de Ponta-

Delgada, verdadeiramente sumptuosos pelas suas coUecções bo-

tânicas, e bellezas artísticas, que os tornam superiores a quan-

tos existem no continente do reino. Em outra occasião o fare-

mos, quando nos dispozermos a ir expressamente a S. Miguel

passar alguns dias deliciosos no seu ameníssimo valle das Fur-

nas.

Quarenta e oito horas depois de termos ancorado, o navio

levantou ferro, e continuou a sua derrota para Lisboa.

Ahi vamos nós estar setenta e tantas horas, se o vento for

de feição, entregues ás ondas, separados de um abysmo por uma

tábua, parecendo-nos o mar um immenso lago circular, limi-

tado unicamente pela abobada do céu.

Anio-te, ó mar sombrio e solitário!

Pareces um vastíssimo sacrário,

Guardando o nome esplendido de Deus I

Espelho do infinito em toda a parte,

N'este mundo a que podes comparar-te ? I

Ah I vinde vel-o, atheus I
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Durante a viagem tivemos occasião de fallar com saudade da

ilha do Fayal, da sua formosíssima bahia, da sua sociedade ilkis-

Irada e elegante, dos bellos dias que lá passámos na amabilis-

sima com{)aiiliia dos mais distinctos fayalenses, cuja convivên-

cia nos deixou gravadas para sempre na alma as mais gratas

recordações.

Um i)assageiro, talvez por nos ouvir fallar com entliusiasmo

da ilha do Fayal, sympathisou comnosco, e, logo no primeiro

dia de viagem de S. Miguel para Lisboa, começou por contar-

nos a sua vida.

É de uma consolação ineíTavel encontrar a bordo alguém

que nos comjjrehenda, íjue preste attenção aos nossos desaba-

fos, que falle comnosco intimamente.

O nosso caro companheiro era um açoriano, que tinha ga-

nho honradamente no Brazil uma excellente fortuna; era um
d'estes homens, que em Portugal costumam chamar brazilei

ros ricos. Distinguia-se pela alTabilidade, e pela intelligencia

bastante cullivada. Nunca entrámos no seu beliche, que não

fossemos dar com elle de livro na mão.

— Agora leio — dizia-nos— para me distrair, e para me

instruir. Preciso de distracções, por isso leio, e viajo. Traba-

lhei muito, quero descançar. Deus também descançou depois

de formar o mundo, segundo resam os livros santos.

Um dos episódios da sua interessante vida, e que mais gos-

támos de ouvir-lhe, é o que vamos narrar.

Nasci pobre. Tinha uma repugnância invencível pela vida

militar, o que é natural nos açorianos, como sabe, accrescen-

tou elle. Para subtrair-me a um imposto distribuído com tan-

ta desigualdade— o encargo a que o povo se sujeita mais dif-

ficilmente— para fugir emfim ao tributo de sangue, tanto mais

vexatório, quanto é certo que o recrutamento, sendo um dos

ramos mais importantes da administração publica, parece não
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ler iii(!r(!('i(l(» a s(íiia alUsiição dos governos, resolvi iirn dia ir

|)i(t(iiiar vida por (!sse mundo. 1'^ creia, (jue a giaiide ciiiigia-

rão dos anoiianos, laiilo a legal como a claiidcjslina, lom por

cansa pi'ÍMcipal a aversão ao seiviço das armas.

iCslava snria na lialiia da minha ilha nma linda escnna in-

gle/a, (\iu' largava pai'a Liverpool no dia immedialo ao da mi-

nha ríísolnção.

I''ni Irr com o ca|)ilão, enlrcguíú-lhe uma caria de recom-

mcndação, ipie cn mesmo |)edi ao consni inglez, e elle rece-

licn-mc logo, diztMido-mti, (jne licava sendo moço da camará

alé Liverpool, e ahi lomass(í en o (híslino (pu; (piizesse.

Kslava dado o primeiro passo da minha vida, depois Ião Ira-

lialhosa. Tinha eiilão de/oilo annos inconi[)lelos.

(]hegnei a Liverpool, e oilo dias depois convidaram-me no

cães para lazer |»arle da lri|)nlação dv mn navio, (pie (islava a

sair |iara a America. Acceilei, mas o navio não chegou ao

seii destino, poi^pie nanhagon. Depois (Tíisse lerrivel naidVa-

gio é (pu' ni(í deliherei a ir para o Hi-azil, e, graças a Deus,

em hoa hora fui.

— (loslava (l(! lhe ouvir contar a histoiia d'esse naidVagio;

observámos-lhe nós.

— (lonlo, (jm; o trago sempre hem priísenle na memoria.

Marca uma época notável da minha vida.

Ouçamos, pois, a interessantíí nariativa do nosso companhei-

ro de viagem.

O navio, (pu" tinha nanhagado, era a galeia ameiicana Mor-

niuij S((ir, do lote de novecentas toneladas, i)ertencent(í á casa

ISay iV- 1'eriv de New York, e (pie, havia dezoito annos, fa-

zia regniarmenie a carreira enirií Liveijiool e a(piella ci-

dade.

CouKiuanh) tivesse sido sempre um navio muito feliz, já na

viag(!ni anlecedeute de Liverpool para New York ariil)ára a
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S. JoTío (];i T(;rr;i Nova com falta do lemo; o que fizera dizor

ao sou vollio capilHo: «a fídioidadií comora a caiiçar-so.»

K oíT(!('iiva[íioril,(; liiilia rasão; a roda dosaudara.

Nosla ulliiiia viai^onj, cncolada cm dia iiyÀ-.v^a, UkJo linha

sido ooiilralompos.

Os mariliinos, como lodos salxnn, |)or mais iliiislrados qiio

s»!jam, são sompi-c supísrsliciosos. Acostumados, dosdo a irilaii-

cia, a [)assar, a maior pailo da vida, isolados no ocoauo, om

conliiiiia liicta com os (díMíioiilos, loiído por único oscudo a

sua poricia o scioncia, o vorido, uma c onlra, muitas vozos im-

|)Otoul(!s conlra a CiMia dos vonlos, ou o poso das vaj^as, tor-

nam so insonsivolmoutc supersticiosos o fatalistas.

{•ara elles o navio r nni individuít, a cujos destinos pr<!sid(;.

1)01' íbr(;a, uma hoa ou má eslrclla, o por mais (|uo a rasão, (í

a pliilosophia, lluss digam o conliario, persistem por habito, o

necessidade nas suas idéas ; |)oi- isso não »'• [)aia admirar, ver

fia occasião do [)erigo o mais inln'|)ido fazer um voto, e o mais

frio di/.rr: «Tinha do ser, saimos (;m uma sexta feira.»

Ora a galera Morni/Kj Slar Linha partido do New York com

nnia carga do coroaos (!in luna sexta feiía, <; chegara a íiiver-

piiol, trinta c nove dias depois, com péssima viagen», e, ainda

mais, com agua aberta.

Depois do íHitrar na doka, c. fazer os devidos reparos, rece-

beu carga geral para New York: tiTio ponde, porém, obter car-

ga com[)l(!ta, o a (pn; alcançou foi |)oi' insignilicant(! freto.

O capitão, desgostoso, dizia ao piloto: «A fortuna abando-

nou a MonniKj Slar, e, logo ({iw cheguemos a N(;vv York, fa-

rei o mesmo. Kste navio acrediloii-me, não rpiero que mo de-

sacredite agora.»

O piloto cont(!ntava-se om observar, que esta viagíjui não

podia acabar bom, ponjuo tinham largado do New York cm

iniia sexta feira,

2



Chegou íiiialmenie o dia de se fazerem de vela. Uma l)risa

de lesle, ainda que branda, favorável, levou o navio alé quasi

defronte de Dublin, na Irlanda; todavia, ahi pelas quatro lioras

da tarde, o vento acalmou, e, desde o pôr do sol, uma cinta

de grossas nuvens começou a subir do lado do oceano.

A lua, também iimã gémea da Lua de Londres, que inspi-

rou ao nosso João de Lemos uma das suas mais i)rimorosas

canções, com a sua côr baça e cercada de ampla auréola ain-

da mais baça, presagiava mau tempo, e o barómetro, verda-

deiro oráculo dos nautas nas altas latitudes, acompanhava

o astro da noite em seus presagios; isto é, descia rapida-

mente.

Com eííeito, o resultado não se fez esperar. Pelas dez ho-

ras da noite começou o vento a soprar rijo do sul, e na ma-

drugada já era tal a sua violência, que o navio com diííiculda-

de supportava o panno mestre.

O capitão, vendo que era impossível com este vento galgar

o canal de S. Jorge, voltou para dentro, e foi abrigar-se uo

quebra-mar de Holy-Head.

Passados oito dias, tendo mudado o vento para o nordeste,

tornou a sair, e d"esta vez poude agarrar o oceano.

Si-m narrar todas as vicissitudes d'esta vi;igcm, basta dizer,

que, no hm de quarenta e nove dias de tormentosa navegação,

a Morniiig Star apenas se achava em 45" de latitude N. e 42"

de longitude 0. do meridiano de Greenwich.

Pela manhã do dia 18 de março o vento, que, havia cinco

dias, soprara com força do sudoeste, entrou a amainar algum

tanto, e o mar também pareceu cair um pouco. Porém, escuros

aguaceiros entraram a formar-se do lado de oeste, e, com-

(juanto os que subiam, correndo pela pròa.desseui pouco ven-

to, todavia, pela sua persistência em se succederem.não eram

para desprezar.
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U capiírio, siispL-itaiido (jue este desiiiullihiio <la aliu()>[)lii'ia

lusse a guarda avançada do assoladui' corlejo du cíjiiiiioccio,

l)rocuroii acautela r-se, para o que acontecesse, e, temendo

que o vento debaixo dos aguaceiros saltasse de repente para o

noroeste, como muitas vezes succede n'estas paragens, e a[ia-

nliasse o navio s(Mjro, isto é, pelo lado opposto ás suas amu-

ras, virou para o sul, annu-ando por estil)oi'do.

l*oucos mimdos dejiois de arabada esta manobra, os agua-

ceiros, que alé então se tinham elevado destacados, ligaram-se

todos, e, íormaiulo uma só nuvem, que abiangia o liorizorde

de sudoeste a noroeste, entrou esta a subir negra e rápida,

como negras e rápidas devem de subir para o moribundo as

trevas da eternidade:

«Tão tcmcPdsa virili;i, e cjirregaJa,

Que poz nos corarucs um grande medo.»

O horizonte aiiroximava-se do navio com uma velocidade

es|)antosa; a tempestade estava prestes a estalar.

Então o silencio, que se tinha feito a bordo, foi (juebrado

pelas vozes de commando do capitão, grilando: «Carrega a

vela grande! Arria as gáveas!»

Era tarde. O tufão desencadeando-se do oesnoroeste com

um im[)eh) assond)roso e indisci'iptivel, caiu sobre o navio, e

fel-o inclinar. |)ondo-o quasi de cobertas a prumo!

N"este momento foi tudo conhisão. A vela giaiidc cnja es-

cola tinha sido arriada, fez-se em pedaços. A bnjairona, e o

velacho, tiveram igual sorte. E o navio, orçando de re[ienle,

espetou-se em uma vaga, ficando snbmergido alé á casa do

fouão.

(Jiiaiido, [lelo iialmal movinienlo da ondulação, o na\io Ic-

vanlou a proa, o gorupez linha desapparecido. Depois o mas-
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tro do traquete, faltando-lhe o apoio dos seus estaes, quebrou

pela enora, e caindo sobre o mastro grande, foram ambos pela

borda fora, arrastando na sua queda os mastaréus do mastro

de ré.

A Morning Star estava completamente desarvorada. De todo

o seu lindo apparelho restava apenas o mastro da gata, e isto

em um instante, em um momento mais rápido, mais curto do

que a gente precisa para o dizer, sem que houvesse mesmo

tempo para uma exclamação. Se, durante esta terrível scena,

alguém podesse estar a sangue frio, olhando para o capitão,

tel-o-ía visto murmurar uma palavra.

Qual foi a que murmurou o capitão da Morning Star nin-

guém poude adivinhar. Um capitão portuguez diria provavel-

mente:—Misericórdia, Senhor! O capitão americano exclamou

talvez:

—

Godam!

Passou a primeira impressão de terror. O capitão, com

aquella fria coragem, que é distinctiva do velho marinheiro,

tratou de occorrer á salvação commum, e mandando caçar a

mezena, para que o navio, conservando-se de capa, evitasse

os mares, que de continuo lhe arrebentavam dentro do navio,

ordenou em seguida, que desembaraçassem este da mastre^i-

ção, a qual, permanecendo atracada ao costado, podia arrom-

bal-o.

Começou então essa faina incessante, na qual a destruição é

a salvação, e o machado, e a faca, são a espada de Alexandre

!

Ao pôr do sol o navio estava safo completamente dos des-

troços do seu arvoredo, e, capeando bem com a mezena, sup-

portava regularmente a força do mar, e do vento, que então

tinha firmado do noroeste.

Dois dias se conservou o navio de capa, até que no tercei-

ro, tendo rondado o vento para o norte, e abrandando o mar,

cuidou-se de arranjar algum apparelho para o velejar.
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Do algumas antenas se fizeram as competentes guindolas, e

depDÍs de dois dias de traballio insano, achando-se o navio em

estado de poder navegar, deliberou o capitão, ouvida a tripu-

lação, arribar á ilha do Fayal, único porto do archipeiagu aço-

riano, onde então podia um navio reparar avarias de conside- .

ração.

Morosa e ab)rrecida continuou a viagem, até ipie, ao calxi

de quatorze dias, avistaram a ilha das Flores, e, seguindo pa-

ra leste, d'ahi a dois dias amanhecemos pei^to da pimfa dos

CapeianJioít, na ilha do Fayal. Mas infelizmente, sendo o vento

susudoeste, e muito rijo, não se ponde tomar a ilha [tor bar-

lavento, e seguimos pelo noi1e.

Tendo passado a pnnla da Ribeirinha, o capitão mandou

içar no topo d»^ proa a bandeira nacional, paia pedir pratico;

mas em vão o esperou, porque estando o mar muito agitado,

e o navio distante, os práticos do porto da Horta não se atre-

veram a sair, apesar da sua reconhecida intrepidez.

Esta falta de pratico, que em outra occasião nenhuma im-

portância teria, por ser a bahia da Horta de franca entrada,

d"esta vez foi fatal á Mnrning Siar.

O ca|)itão, em logar de bordejar próximo da costa do Fayal,

onde pela abrigada, que fazia a terra, encontraria sempre o

mar mais chão, entrou a fazer bordos grandes até á costa da

ilha do Pico, que fica fronteira ao Fayal, resultando ilesia na-

vegação, (jue tudo quatito ganharia no b «rdo do Fayal perdia

no do Pico.

Assim se conservou lodo o di^, e parte da noite, bordejan-

do, sem nada augmejilar para barlavento.

Desde o anoitecer, que um espesso nevoeiro tinha coberto-

as duas ilhas, e p(ir conseiiuencia navegava-se com mais cau-

tela. Alem da vigia de proa, linham-se collocado mais duas aos.

j)nrlalós.



Pela meia noite o capitão foi descancar, e recommendaiido

ao pilolo toda a vigilância, ordenou-Ihe mais, que virasse de

hora em hora.

i'eit() das três horas da manhã, seguindo o navio na iiorda-

da de leste, e quando o piloto se julgava ainda distante da

cosia do Pico, foi sobresaltado pela voz da vigia de proa, que

grilava —«Terra !»

Effectivamente era a terra, a qual se não podia ver, mas

que o sussurro das encapelladas ondas, despedaçando-se con-

tra as rochas, evidentemente annuncinva.

Ou porque o piloto se tivesse descuidado, ou porque a cor-

rente da maré, que na sua enchente n'este canal se dirige

])ara leste, houvesse imprimido ao navio mais velocidade iTes-

le bordo, o que é certo é que elle estava na costa do Pico,

O pilolo mandou immedialamentc virar do bordo; mas ha-

vendo muito mar, e seguindo o navio íiuiito pouco por causa

do seu pouco panno, mente a virai". Manda virar em roda
;

porém, essa manobra, que é vagarosa, e obriga o navio a des-

crever um gi'ande semi-circulo, mais o aproxima da costa.

.lá .1 este tempo o capitão tinha saltado para o convez, e

vendo o iniminenle perigo, procurou animar a tripularão, gri-

lando:— «Não é nada, o navio obedece!»

Na verdade o navio obedecia, e, prolongando a costa do Pi-

co, recebia já o vento pela alheta, dando desfarte esperança

de que em breve aproaria ao mar.

M;is, oh fatalidade! uma vaga espumante, iracunda, immen-

sa, repentinamente se levanta, e, arremessando-se contra a |)ò-

pa do navio, de novo o faz orçar. Segue-se outra vaga, ainda

mais outra, e á quarta o navio é arrojado ás pedras, consu-

mando assim a sua perda!

A prophecia do piloto estava realisada. A Morning Star, ten-

do saído de New York em uma sexta feira. Ti de novembii) de
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I8.")8, (lesarvorára em 18 de março de 1839, (jiie lamhíiin Pti

:sexta feira, e na madrugada de sexta feira, 8 de abril do mes-

mo arino, naufragava na costa da ilha do Pico em um iogar

denominado Bocas do Cachorro, bocas que, em poucas iioras,

devoraram o seu lindo casco.

hMa singela narrativa produzir-nos-ía sem duvida nicin).-; im-

pressão, SC não fossemos sobre o mar.

É bem triste a vida do marinlieiro!

Mas (juantos escolbos não encontramos nós todos no grande

nvM da vida, n'este mar de lagrimas nunca enxuto! Kvitar os

naufrágios deveria de ser o nosso principal cuidado.

Após pouco mais de três dias de uma bella viagem, desem-

l)arcámos no porto de Lisboa. O nosso excedente companheiro

loi viajar pela h^uropa, e nós pai-timos para Santaiem.

Antes de entrarmos na pátria de fr. Luiz de Sousa, corre-

jnos Sécca e Meca.

Não se julgue, porém, que Sécca e Meca ficam lá para as

bandas dos outeiros vulcânicos dos Açores, e não á Ponle de

Asseca, conforme pretendeu o espirituosissimo auctor das Via-

iiem na Minha Terra. Como não temos tempo para estarmos

averiguando etymologias de dictados, fechemos este capilulu,

<iue precisamos chegar a Santarém.





CAPITILO 11

O sitio da cidade de Santarém

Como vieram a Santarém os illiístrcs escriptores, Gairett e A. Herculano.

— Como vae ali hojn toda a gente, í|iie sae de Lisboa com tenção de a

visitar.— Depois das Viagens na Minha Terra Santai-em é um pomo vo

dado.— Exclamação de Garrett.— Um tal rei Altidis liypollietico funda-

dor de Santai'em.— Nomes que teve a povoação.— liapido esboço do

sitio onde loi fundada. — Promette-se dizer a verdade.— Nem só o que

pertence aos outros é bom.— O que nos aíTirmam as pedras carcomi-

das da velha Santarém.— Uma quadra de Sá de Miranda.— Veneração

pelo passado, e confiança no futuro.

N outros tempos, para ir de Lisboa a Santarém, metlia-se a

gente em nm barco serio e siziido, que nos esperava ao cães

das colinnnas — vo vapor de ViUa Nova— saía do cançado cor-

redor no irislfí desembarcadoiro de Vdla Nova da Rainha, o mais

feio pedaço de terra alluvial, em que a gente ainda puisuii os

nossos pés, escarranchava-se sobre uma alimária quahjuer, ou

encaixava-se dentro da carroça de mu amigo, que providencial-

mente nos apparecia ao desembarcar, apeavamo-nos sobre as

areias do celebre pinhal da Azambuja, montávamos uma infe-

zada malinha asneira, que linha de ser o nosso tramporic dali

até Santarém, subíamos, a bom trotar da malinha uma impi-
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nada ladeira, muito próxima da povoação, e cliegavamos em-

fim ao alto, apresentaiido-se-nos diante do nós a magesfosa en-

trada da grande villa; como aconteceu ao auctor das Viagens

na Minha Terra.

Ou então em Villa Nova d;i Rainlia saltávamos do vapor pa-

ra uma a pobre gôndola atada a dous rocins lazarentos, ás al-

bardas gotliicas,aos campinos selvagens, como uma cousa viva

a uma cousa morta, e representando um bynclironismo impos-

sível entre os dous termos: 1553- IS-j:}. Dois cavallos hecti-

cos, a cujas sellas rugosas e remendadas ia prender-se a cor-

da que a movia, choutavam ao longo da senda mai'giiial de

sirga, montados por dois campinos em desliabillé ribatejano, e

conduziain-nos até á ponte da Asseca. No cães montávamos,

por exemplo, um cavallo que um amigo tinha antecipadamente

disposto para ahi nos esperar no dia da nossa chegada, e par-

tíamos immediataniente para Santarém», que fica perlo: á ma"

neira do sr. A. Herculano, quando em 1854 visitou aquella

muito antiga e notável villa.

Hoje não é assim. Quem se resolve a sair da capital destes

reinos, para ver Santarém —poucos têem essa curiosidade—
chega à estação de Santa Apolónia, compra um bilhete para a

de Santarém, mette-se no comboio, e duas horas depois ouve

dizer a um empregado da companhia real dos caminhos de

ferro portu^'uezes:— «Santarém, dez minutos de demorai» Salta

a gente para a plata-fórma, pega na sua mala, e, ao sair da

estação, encontra um vehiculo, que nos leva inevitavelmente á

poita da hospedaria da Felicia, se não recommendarmos ao

cocheiro, que nos conduza a outra parte.

É mais rápido, miis commodo, mas também é menos poé-

tico este passeio hoje em dia.

Não se nos dava de alfirmar, que. se vivesse agora o auctor

da Historia de S. Dimingús, não era capaz de descrever O si-



27

lio da villa de Santarém, de forma que o seu eslylo tivesse sa-

bor clássico.

«Depois das Viagens na Minha Terras, Santarém é como um
pomo vedado: pertence de propriedade ao auclor daijuelle es-

l)iriluoso e poético livro» ; diz o sr. A. Herculano. Mas Santa-

rém já devia de ter sido pomn vedado de[)0is da Hi^toi ia de S.

Domingos; e Gari'elt, por ser íillio de Eva, peccou. tocando no

pomo.

Fez muito bem.

A Santarém de fr. Luiz de Sousa — valha-nos Deus' — que

diíTerença que fazia da que viu Garrett!

For isso este fugiu d'ali exclamando: «Em Porlugal não lia

religião de nenhuuia espécie. Até a sua falsa sombra, (pie é a

liypocrisia, desap()areceu. Ficou o materialismo estúpido, al-

var, ignorante, devasso e disfarçado, a fazer gal;i de sua he-

dionda nudez cynica no meio das ruinas profanadas de tudo

o ipie elevava o espirito.»

Grande alma de poeta, que, no meio da horrível devasta-

ção, teve a coragem de dizer a verdade a uma geração de hy-

pocritas.

Mas nem por isso Santarém íicou pertencendo de proprie-

dade ao auctor das Viagens na Minha Terra. E visto que pai'a

os escriptores de profissão é ella como um pomo vedado, nós

que não somos do numero d'esses taes, descrevel-a-hemos,

€Oino podermos e soubermos, e desculpe-nos a veneranda me-

moria do sábio redactor do Panorama.

O Tibre concorre para a noticia da fundação de Roma, co-

mo o Tejo para a de Santarém. Aquelle rio não submerge Ro-

mul(^ e o Tejo arroja á sua margem direita a cesta onde vi-

nha Abidis.

E. fabula ou uno, Rómulo é am.immentado por uma loba,

Al)idis por uma corça.
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Sí3 foram, ou não foram alimentados com o nccailo sangui-

neo alimenio das taes alimárias — para me servir da piírase do

sr. padre Vasconcellos, auctor da Historia de Santarém Eil
i
fi-

cada —])0iKa imporia.

Heródoto tem o sea Cyro; Tito-Livio o sen Uomido; e os

nossos cln'Onistas o seu Abidis.

O próprio fr. Luiz de Sousa não considerou— e fez muito

bem— (pie poderiam ficar manchadas as paginas da sua bri-

lhantíssima Historia de S. Domingos, eí>cie\enáo: «com o de

Escalabis foi ella (Santarém) couhecida muito antes que a .co-

nhecessem Romanos: e tanto atrás que não falta quem queira

referir sua origem a um Abijdis Rei vigésimo quarto dos que

em Hespanha lloreceram logo depois do diluvio por successão

continuada.»

A poesia é necessária á historia, e Deus nos livre, que ella

faltasse na historia da humanidade.

A iiistoria refere a verdade; mas se a narrasse, nua e ciua^

era de uma aridez insupportavel.

Estas reflexões occorreram-nos a propósito do primeiro no-

me, que teve Santarém

—

(Scalabis).'^omQ que o nosso Camões,

recordou (juando disse, referindo-se a Santarém:

o sempre ennobrecido

Scaiabicastro, cujo campo ameno

Tu claro Tejo, regas tão sereno.

E já OS m )uros a haviam intitulado Calabicastro, por syii-

cope de (Escalabis Castram), sendo ao mesmo tempo conhecida

e venerada dos catholicos com o nome de Santarém, o (jual

como epitaphio lhe pozeram, para conservar a memoria do se-

pulchro de Santa Iria.

«A ambição Homana, que, em nome, como em posse, (jueria
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fazer Indo seu— diz fr. Luiz de Sousa— lhe poz o de 1'rorsi-

dituii Jdliinn, e metlendo dentro moradores Romanos, como

quem conhecia a força do sitio, honrou-a com titulo e privilé-

gios de Colónia Romana. E porque o log.ir era capaz de tudo.

assentou n'elle uma das Ires Relações ou casas de justiça com

que se governava a Lusitânia, a que chamavam Conventos ju-

rídicos. »

Eis a derivação dos três nomes, por que foi conhecida San-

tarém.

Mas na nmdança de nome, se bem se considera — diz a

chronica dos carmelistas descalços— não perdeu o prinieii'0 de

Scalabis, ou (^/i/s-Scfl/í/j, por ser agora a Escala, ou Escada dú-

plice, em que a Terra subiu de ponto, dando tumulo á Santa

Iria, e a Santa dando o seu nome á Terra, em que se fez um
Empório de singulares prodígios.

Em eminente sitio, entre dilatadas campinas, que fertilisa o

Tejo, e á direita d'elle, está situada Santarém, 7o kilometros

ao NE. de Lisboa, na latitude de 39° \d' e longitude 9° 50'.

lV)r causa de dois jirofundos valles, que se abatem no andar

daquelle formoso rio, e ainda i)or amor de outras quebradas,

parece o monte uma curta cordilheira, a qual sobre a coroa

de seus montes, em plano igual ao d'aquelle que pelo lado do

norte os reúne, distinguindo-se pelo do sul a pouca distancia

que lhes serve de continuação, é assento da grande povoação

de Santarém, saudável por seus ares puríssimos, e aprasivel

[)or suas vistas esplendidas.

No primeiro dos seus valles, que é o mais largo, e, junto á

margem do rio, está situada a graciosa aldeia da Ribeira, a

qual pela sua grandeza bem merecia o privilegio de villa ; e

no segundo, o cada vez mais triste e decaído logar do Al-

fange.

Além do Tejo, para o nascente, estendem-se os feracissimos
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campos de Almeirim, Ião celebrados da antiguidade, pela abun-

dância dos frnclos, creação de gados e ligeireza dos cavalos:

e da parte do nordeste lanjbem bordam a margem direita do

rio carupos menos extensos, mas igualmente férteis.

Alguns annos faz o Tejo, em uns e outros, o oITicio de Nilo

no Egypto, e ás vezes é tamanha a enchente, qne leva grande

destruição ás terras marginaes, como lambem o notável rio

dos Montes de Al-Kamar costuma fazer.

Caminhando do norte para sudoeste, vêem-se outeiros e val-

les cobertos de olivedos e arvores fiuctiferas, e semeados de

habitações pittorescas, com que a terra igualmente se torna

attractiva e faria.

No LiiTO das (jrandezas de Lisboa dá fr. Nicolau de Oliveira

a seguinte curiosa noticia: «Em Santarém ha tanta copia de

azeite, cjue onvi dizer algumas vezes a moradores daquelle

villa, que se largassem o azeite, que tem, fazião um rio tão

grande como o Tejo; e assi se diz [inr exaggeração Olivaes de

Santarém ; e deste azeite se leva só para Flandes em cada uni

anno mais do trcs mil pipas, afora o que vai para as conquis-

tas; e tanto ti'igo, que a não haver tanto concnrso de gente

estrangeira neste Heino, e a faltaremlhe as navegações de

suas conquistas, bastava [lara sua sustentação; e se cultivaião

bem os campos e pauis (|ne se tem (o que se [loderá fazer

com pouco custo) se podéião mandai- d'a(jui para fora em-

barcações carregadas de trigo, assi como agora vem de outras

partes.»

Km todos os tempos se tèem dito e escriplo cousas exagge-

radas a lespeito de Santarém: é todavia fora de duvida que

as grandes várzeas e collinas, que a ciivumdam, foiniam um
qnadro immenso e lbi"mosissimo.

A nossa alma senle-se arrebatada perante ellc, e (jner ex-

clamai- Cijin o cantor das Georgicas : O uhi fampi 1
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No remale do ininifiro du^ iik)iiU'<, [tara o ladu do ííuI, c

(|iiasi a prumo sobre o rio, fica o baiiio da Alcáçova, antiga

íorlaleza, para a (jual se entrava jior ponte levadiça ; o do

monlc próximo, seguindo [lara oesle, é coroado pelo cemitério

dos Capuchos.

Tal é o sitio, (Ilide foi ediíicada uma das mais insignes po-

voações d e.^te reino.

Depois da descripção primorosa, que tez do mesmo logar o

nosso clássico fr. Luiz de Sousa, foi temeridade esboçal-o. Mas

por não ser um esboço desenho bem acabado, pôde aijuelie

tolerar-se, visto ser-nos preciso, antes de entrarmos ilo assum-

pto principal do livro, indicado pelo titulo deste, dizer onde íica

Santarém. Occultar essa circumslaucia eia faltar ao rigoroso

dever de historiador.

Promel lemos dizer a verdade, a qual bastante nos ciislnu a

apurai' do iniiilo (|ue lemos e ouvimos acerca d"esta terra mo-

numental.

Também i'eferiremos o (jue ouvimos — repare-se bem —
;

por(|ue tiii matérias onde íallam auctoi'es, vale de nuiilo a

tradição vidgar, e as cousas que os antigos traziam entre si,

como authenlicas e verdadeiras, e as ensinavam a seus des-

cendentes.

Seremos talvez prolixo, transcicveudo ou citando passagens

e documentos curiosos.

Assim o entíudemos.

S;inlarem é uma terra, que a maior parte dos portuguezes

iião conhece, e que P(u lugal deveria ulanar-se de possuir.

Todavia, (|uanlos dos nossos c(impali'iotas lerão viajado pelo

estrangeiro, sem se lembrarem lalvez de que existe Saula-

rem

!

Proh pudor!

É o caso de se dizer com um antigo poela nosso

:



Se um estranho á terra vom,

Dizeis todos em geral

:

Kunca aqui chegou ninguém;

K do vosso natural

Nada vos parece bem.

lunfim que por natureza,

E constellação do clima,

Esta nação portugueza

O nada estrangeiro estima,

O muito dos seus despreza.

Que Santarém é uma terra momimental estão lá para o at-

lestar aquellas pedias mudas! O camartello da revolução des-

pedaçou-as, e o revolucionário braço demolidor, indignado e

intransigente, arremessou os estilhaços á face dos que vêem no

passado grandes tradições gloriosas, e exemplos edificantes

de um acrisolado amor da pátria.

Sabem comtudo alguns portugnezes ler ainda a chronica il-

lustre de nossos avós nas paginas desconjunctadas d'esses li-

vros de pedra, que elles compozeram, á custa de tanto traba

lho e sacrifícios.

A esses— qnc são poucos — narram ellas uma data, ou um
nome notável, um feito illusti^e, um rasgo heróico, a historia

d^esses tempos, em que a maior nobreza dos grandes togares

eram casas de oração sumptuosas. Affirmam-lhes esses már-

mores tostados dos séculos, e por Santarém dispersos e par-

tidos, que, desde a fundação da monarchia até ao insigne lues-

tre de Aviz, e depois, desde D. João II até D. Sebastião, nun-

ca houve talvez successo ou portuguez distincto, que não dei-

xasse assignalada a sua memoria em algum d'elles.

K certo, (jue em Portugal as sciencias não tinham grande

desenvolvimento nos primeiros tempos da monarchia, por causa

(las continuas guerras; o que muito lamentaram já os nossos
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poetas, e na seguinte quadra de Sá de Miranda bem se paten-

teia isso mesmo:

Dizem dos nossos passados,

Que os mais não sabiam ler,

Eram bons, eram ousados,

Eu não gabo o não saber.

E quem p()de gabar a falia de instrucção?

Com effeito, confrontando as sociedades modernas, com es-

sas de que nos conserva a lembrança a brilhante historia do

passado, vemos, por sem duvida, que tem attingido um alto

grau de perfeição o desenvolvimento e progresso dos conhe-

cimentos humanos; e maior luz estará por vir talvez— e Deus

o queira! — illnminar ainda o espirito do homem, principal-

mente no tocante á boa pratica de certos princípios eternos.

Deve de ser essa pelo menos a fagueira esperança dos que

tèem crenças.

Mas, por tal motivo, havemos de nós desprezar o passado,

infamal-o mesmo, commettendo contra os homens e as cousas

d'essas eras heróicas, atíentados bárbaros, horrorosas profa-

nações, impiedades estupendas, que deviam de fazer corar de

pejo uma nação clvilisada?

Quando vemos, que taes actos se praticam em nome d i li-

berdade, começamos a convencer-nos, de que esse santo jirin-

[)rincipio não logrou ainda ser comprehendido, nem lespei-

lado.

Nós temos profunda veneração pelo passado, mas esse sen-

timento jamais pôde impedir-nos de confiar muito no futuro.

Assim este seja, como o nosso paiz precisa, a todos os res-

peitos.

Vamos tratar dos principaes monumentos de Santarém. E

MONUMEiNTOS DE SANTARÉM 3
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dizemos principaes, porque n'esta terra cada pedra é um mo-

mmiento, e cada monumento, um padrão de gloria nacio-

nal.

As suas lendas também são das mais bellas do paiz. Basta-

riam ellas para respeitarmos e amarmos, com o coração de

portuguez, essa terra, que cinge a tríplice auréola da antigui-

dade, da gloria e da desventura. Contaremos as que souber-

mos, que nos deliciamos em memoral-as.



CAPITULO III

O mausoléo de D. Duarte de Menezes e o claustro

do convento de S. Francisco

D.Duarte de Menezes armado cavalleiro.— Santo Agostinho e as espa-

das portuguezas.— D. Duarte governador de Ceuta.— D. AfTonso V em

Africa.— Morte de D Duarte de Menezes.— O seu mausoléo.— É um

dente ou um detlo o que ellc encerra?— O que dirá um artista ao entrar

na capella das almas da igreja de S. Francisco.— Para que serviam os

claustros.— Gomo lembra o perystilo dos romanos.— Eram os francis-

canas quem ajardinavam melhor os claustros.— O claustro de S. Fran-

cisco.— O (jue fizeram do seu pavimento.— A irgeja transformada em

cavaiJarií^a — O tumulo de D. Francisco de Almeida.— Liberdade para

todos.— Tolerância religiosa.— A causa dos frades.— Victor Hugo e-

l.eit)nitz.— Nem todos são Judas.— As sociedades monásticas aprovei-

tadas como instituições politico-religiosas.— As prisões e os conventos

— Quem foi o fundador do convento de S. Francisco.— O tumulo de

D. Fernando.— Bella architectura do coro da igreja.— Castigo dos

frades franciscanos.— Resposta de um commandante militar.— Onde

estão os ossos e o tumulo de D. Fernando.— O grande alpendre do

adro da igreja.— Historia de um frade executado dentro de um cor-

tiço.— Uma imagem de Santo António.— Não precisamos de frades

para viver santamente, mas conservemos as suas obras.— A republica

fianceza a dar-nos lições de amor pátrio.

No reinado de D. AlTonso V, um dos grandes capitães d'aqnel-

les tempos, em que os havia insignes, foi o conde de Vianna,

D. Duarte de Menezes, filho natural de D. Pedro de Menezes,

conde de Villa Real e primeiro capitão de Ceuta, e de Isabel
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Domingueis, moça da camará da primeira mulher do mesmo

D. Pedro, sendo depois legitimado em 15 de março de 1424.

Contava apenas dez annos, quando começou a dar patentes

provas do seu animo varonil, e prudência rara; motivo por que

seu pae lhe deu logo casa. Aos treze foi por eile armado ca-

valleiro, no campo da batalha, por amor de seus feitos de ar-

mas contra os infiéis ; e se ficaram assombrados todos os que

o viram abrir caminho com a ponta da sua espada assoladora,

para atravessar victorioso por entre as apinhoadas hostes afri-

canas, não causou pouco temor a estas o singular denodo, com

que se batia em idade ainda tão tenra.

As espadas portnguezas quasi que venciam tanto sendo vis-

tas, como brandidas ; e, para maior honra da nação lusa, che-

gavam onde o glorioso Santo Agostinho não poude chegar com

o seu peregrino entendimento.

Cresceu em annos, e avantajou-se em façanhas o nosso ho-

mérico D. Duarte.

Sendo governador de Ceuta, na ausência de seu pae, repe-

tidas vezes foi o flagello dos mouros, sempre mais numerosos

do que os seus soldados, podendo avaliar-se pelo destroço que

lhes fazia, a fortuna e furor com que pelejava.

N essa liicta continuada, e desigual, nunca poude saber a'é

onde chegaria a sua força irresistível.

Conquistada a praça de Alcacer-Ceguer, confiou-lhe Affonso

V o governo d'ella. Mas não se continha somente nos limites

da defensa da praça o porfiado e valoroso cavalleiro; trouxe

sempre inquieto o inimigo, fazendo entradas, a grande distan-

cia pelo sertão dentro, reduzindo muitas terras á sua obediên-

cia ; e não acceitando por vezes a vassallagem, que outras lhe

offereciam, os moradores d'ellas despovoavam n'as, fugindo

pasmados e transidos.

Em um dos seus recontros, postos por elle os infiéis em
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debandada, foi seu filho D. Henrique de Menezes — depois

conde de Valença e de Loulé— no encalço de um; lançou-se

atraz d'elle pelo mar dentro, e matou-o, com tanto risco de

afogar-se, que andou largo espaço iuctando com as ondas. Pas-

sava D. Duarte, seguindo a vicloria, e, vendo o filho em ta-

manho perigo, não lhe estendeu a mão para o salvar, [)orque

a tinha empunhando a espada, com que dilatava os dominios

da pátria, e cravava no solo afiicano o symbolo da sua reli-

gião augusta. «Deus salvará meu íilho, que por Deus estou eu

dando a vida», ponderou talvez, n"esse heróico instante, o obe-

diente, c fidelíssimo cavalleiro.

Na coníjuista de Tarifa, em que elle ajudou ao duque de

Medina Sidónia, D. João Peres de Gusmão, quando os mouros

se entregaram, não quizeram para sua segurança outros reféns

mais, do que a palavra de D. Duarte, e sob ella foram guar-

dadas as capitulações com a [)onlualidade, de que foi sempre

capaz um antigo cavalleiro iiorluguez.

Tanto fiavam os mesmos infiéis da palavra e verdade d'este

Ínclito capitão!

Devia de morrer pela pátria o nobre conde de Vianna. Tor-

nava-se necessária mais essa circumslancia, para eternisar a

fama de seus feitos gloriosos, e a honra do seu nome imma-

culado. Dulce et decorum vsl pro pátria mori.

E assim foi. Teve logar a conquista de Alcacer-Ceguer no

dia 150 de setembro de 1458.

D. Aífonso V empenhado em engrandecer o reino, então

quieto, e ao mesmo tempo em expressar ao papa Calixto 111,

quanto o seu animo era zeloso da fé, voltou novamente á Afri-

Cí, na esperança também, por certo, de ganhar o cognome de

Africano, e acrescentar aos títulos da sua grandeza o áaquem,

e (Valem mar em Africa.

Não poude, porém, D. Duarte de Menezes ver consummada
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uma obra para a qual elle tanto havia concorrido. Ar/ila u

Tanger runderam-se depois da sua morte.

Era o dia 21 de março de 1464. Ordenara D. Affonso V

uma arriscada marcha pelo sertão dentro. D. Duarte de Mene-

zes pretende dissuadil-o, por prever o mau successo; mas o

rei não escuta o conselho, de quem tão experimentado era, e

parte, acompanhado de oitocentos dos seus mais ihustres e es-

forçados cavalleiros, levando pouca mais gente de pé.

Foi um troço de exploradores, e de bravos, commandndos

pelo general em chefe, e composto da flor do exercito. Nada

mais temerário, e menos táctico.

Ignorando completamente a topographia do terreno que pi-

savam, sobem, á ventura, uma alcantilada serra, como quem

procura descobrir mundo. Nem os cavallos se podiam manejar,

e os de pé salvavam as fragas.

O inimi^'0 não tardou; que estava sempre cálerta. Um im-

menso cardume de indígenas, ao avistar aquella formosa ala,

firma o salto, á imitação do garboso rei das suas selvas, e cae

sobre ella como sobre uma pequena caravana inerme. Toinou-

se encarniçada a peleja.

E como bateriam n'essa hora suprema os aguerridos cora-

ções juvenis dos cavalleiros portuguezesi

Parecia cada vez maior o numero dos infiéis, e já o campo

se via por toda a parte juncado de cadáveres de muitos d'el-

les.

Por vezes o pendão real esteve perdido, e outras tantas foi

recuperado.

Corria perigo a pessoa do rei ; mas a retirada n'aquelle transe

era tão diíficil como perigosa. Cobriram-lh^a os seus cavallei-

ros; porém, elle antes de a effeiluar, recommendou a D. Duar-

te, que inlerlivesse o inimigo.

Bem conhecia elle a quem deixava as suas ordens; mas D.
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Duarle de Menezes não conheceu menos, que ficava para pagar

com a vida a temeridade dos companheiros.

Faz rosto aos mouros, e cae-lhe morto o cavallo. Seu cunha-

do, o conde de Monsanto, acode-lhe com outro, mas ao caval-

gar fere com a espora o cavallo na garupa, por acertarem de

estar compridos os estribos, e elle de ser curto de pernas, e

o animal cuspiu-o de si.

Ninguém o viu mais, senão um tropel de mouros, um bando

de abutres, que se precipitou sobre o infeliz, e cevou-se no

seu cadáver

!

E assim se apagou para sempre o raio, que abrazava os

exércitos de Africa, á luz scintilante do qual refulgiam túmi-

das as nossas quinas, e tremiam assustadas as lanças maho-

metanas

!

Muitos foram os cavalleiros, que se assignalaram n'este re-

contro, mas sobretudo o conde de Villa Real no resguardo da

pessoa do rei, de que lhe serviu dizer-lhe este na presença

dos da corte: «A fé ficou hoje toda em vós, conde.»

Nem uma pequena parte da fé, ou fidelidade, coube ao ou-

tro conde, que por elle perdeu a vida

!

É que a differença entre mortos e vivos consiste em que

dos últimos raras vezes se perde a memoria, e os primeiros,

antes mesmo- de estarem entregues á terra, já o estão ao es-

quecimento.

Lição proveitosa esta, e que ninguém deveria de olvidar.

A condessa D. Isabel de Castro, esposa de D. Duarte de

Menezes, estava em Alcácer do Sal, quando soube da triste

nova da morte de seu marido. Tratou immediatamente de eri.

gir um sumptuoso monumento á sua memoria, e por isso par-

tiu d'ali com seus filhos para Santarém, onde havia a capella

de familia.

No cruzeiro da igreja do convento de S. Francisco, e na
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capella das almas, levantou aquella dama trophéu ao famoso

capitão— e não diremos sepulchro, porque não encerra esta

magestosa fabrica mais que um dente do heroe magnânimo,

guardado por ella nas despedidas. Querem outros, que seja um

dedo encontrado no campo da batalha. É menos verosímil esta

opinião.

A capella das almas fora antigamente dos perdões ou indul-

gências, depois privilegiada para as almas por uma bulia amplís-

sima do papa Gregório XIII, a qual, em 2 de setembro de

1572, d'elle impetrou D. João Telio de Menezes, bisneto de D.

Duarte, e foi o próprio portador do breve pontifício, ao re-

gressar a Portugal da sua embaixda a Roma, no reinado de

D. Sebastião, tendo allegado para a concessão d'elle os depó-

sitos de seus illustres antepassados.

Consiste o principal do tropheo de D. Duarte em uma figu-

ra de pedra, que o representa vivo, armado de todo, deitado

em uma sarça com os ramos de bolota, empunhando a espa-

da, e coroado de flores.

Este soberbo artefacto de finíssima pedra com primorosos e

delicados lavores, riquíssimos coruchéus, três baldaquínos do

mesmo lavor, servindo de sobrecéu a pequenas imagens e treze

fogaréus artisticamente lavrados, um dos quaes entre dois es-

cudos de armas, posto que bastante mutilado, é ainda um dos

mais bellos monumentos antigos de Santarém, e um dos

primeiros n'este género em Portugal.

Tem a seguinte ínscripção:

Memoria de D. Duarte de Menezes, tercehio conde de Vian-

NA, tronco dos condes DE TaROUCA, PRIMEIRO CAPITÃO DE Al-

CACER SeGUER EM AfRICA, QUE COM QUINHENTOS SOLDADOS DEFEN-

D EU ESTA PRAÇA CONTRA CEM MIL MOUROS, COM OS QUAES TEVE

MUITOS ENCONTROS, FICANDO DELLES SEMPRE VENCEDOR. MuRREU
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COM GKANDR HONHA, E GLOUIA NA SKHHA DE BeNACOFÚ POR SAL-

VAR A VIDA DE SEU BeY I). AFFONSO V.

Jlistor. Seraph. da Prov. de Porliig., tnm. I, liv, 4.", cap.

30, n." 1.

O mausoléu não teve, na sua primitiva, inscripção alguma, e

esta foi ali gravada, cremos nós, já nos principios íl'este sé-

culo, naturalmente na occasião em que repararam os estragos

que lhe fez a desenfreada soldadesca franceza. Como se vê, é

tirada da Historia Seraphica, publicada séculos depois da sua

fundação.

Na mesma capella se ajuntaram os restos mortaes de mui-

tos portuguezes illustres, que por todos os caminhos ennobre-

ceram a pátria, pertencendo o maior numero delles á antiga

família dos condes de Vianna, como indicam as inscripções tu-

mulares, e brazões que lá existem.

A par d'essas sepulturas vè-se também a de D. Affonso de

Portugal, filho de D. Affonso Henriques, removida para este

recinto em 184o, da igreja de S. João de Alporão, onde sem-

pre estivera.

Os quadros da ceia do Senhor, e do apanho do maná, re-

presentados no bello azulejo que guarnece as paredes da ca-

pella, são dignos de ver-se.

Promettemos, porém, dizer a verdade, e ainda estamos a

tempo de cumprir a promessa. ^

A capella das almas já não existe.

Perdeu esse nome para servir de deposito de cantaria, e de

casa de ensaio da charanga de um regimento.

Que reflexões fará a este respeito um artista, que vier a

Santarém admirar o magnifico monumento de D. Duarte de

Menezes, e o encontre mettido alil
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Dirá talvez, que era Portugal já não ha amor pela arte ?

Indignai o-ha tanto indifferenlismo? Horrorisal-o-ha tanta igno-

rância?

Deixemos á apreciação dos que comprehendem — que não

são muitos— essa trindade sublime do bem, do bello, e da

verdade, e que a sabem traduzir nas suas immorlaes producções

artísticas, tanto quanto é dado á natureza humana aproximar-

se da perfectibilidade suprema.

Permittira Deus, que a alma do artista fosse sempre um es-

pelho polido e brilhante, que reflectisse os raios d'essa infini-

ta luz, a qual partindo do eterno centro creador, vem incidir

sobre ella, como poderoso motor, que lhe imprime a vida, pa-

ra manifestar-se em ioda a sua amplitude.

Melhor fora então para o mundo, porque o artista, o verda-

deiro imitador da natureza, elevar-se-ia, sem duvida, a toda a

altura da sua missão sublime.

Elle, com a sua palavra, com o seu lápis, com o seu cinzel,

com a sua penna, com a sua idéa, rasgaria o véu que nos en-

cobre este mysterio, em que a vida humana anda envol-

ta, e sobrecarrega atrozmente o nosso coração com a incer-

teza.

Nós, como soldado porluguez, que nos presamos de ser,

curvamo-nos respeitoso ao passar pelo mausoléu de um dos

mais honrados e intrépidos cavalleiros portuguezes do século

XV, embora nenhum valor tenha a homenagem prestada á sua

memoria, por quem é tão humilde; e sentimos não t-jr desco-

berto o nome do artista que concebeu e realisou aquelle soberbo

artefacto, para n'este logar lhe deixarmos consignado o tribu-

to da nossa admiração e do nosso respeito.

Foi D. Duarte de Menezes o fundador de dois lanços do

grande claustro do convento de S. Francisco, e dos outros dois

os senhores da casa de Villa Real, como apontam ainda hoje
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os escudos cl'essas illustres fnmilins, collocados nos fechos das

abnhadas, tjiie formam as galerias do mesmo claustro.

Nas constriicções religiosas dos séculos xu a xv os claustros

eram a parte mais importante, d(í[)ois da igreja, em todo o

edilicio ceiiobitico. Alguns d"elles formam, e são ainda modelos

de arcliitcctura monástica.

O íim a que se destinavam os claustros assim o exigia. D )S

claustros recebiauí luz e ventilação as cellas dos frades, e ou-

tras casas dos conventos— em gei'al grandes fabricas; e dos

claustros p4'ecisavam frequentes vezes também as counnunida-

des, para passir as horas de exercício e recreio.

A íim de satisfazsr a primeiía destas necessidades, havia

em muitos conventos mais de um claustro, como acontecia cii-

Ire nós, e principalmente no de Christo, em Thomar, que ti-

nha nove.

A segunda, que consistia em reunir o ulil ao agradável, bem

l)atente se tornava na construcçãi d essas galerias, em que se

evilava a fúrma monótona da architeclura clássica, consentin-

do que o cinzel do artista tivesse a liberdade de deixar gra-

vada na pedra a sua engenhosa imaginação. E esses primoio-

sos lavores são ainda hoje immutavel archivo dos conhecimen-

tos preciosos, que nos legou a antiguidade.

Á similhança do perislylo das antigas habitações dos roma-

nos, o espaço descoberto do recinto de alguns claustros era

ajaidinado. As flores, ao passo que recreavam a vista, purifi-

cavam a atmosphera d'aquelles ambientes, para que ella fosse,

em ondas perfumadas, embalsamar a que respiravam em seus

dormitórios os previdentes cenobitas.

E entre estes distinguiam-se os franciscanos. A devoção e

azáfama, em que andavam nas suas peregrinações, levando a

toda a parte a luz do evangelho, a semente da verdadeira ali-

mentação do espirito, não os impedia de trazer das longiquis
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regiões, que atravessavam com tanto custo, plantas raras e

mimosas, para embellezar os seus jardins claustraes, e conse-

guir aclimatal-as na Europa.

O melhor exemplo d'esta curiosidade pela botânica deram

aquelles religiosos no magnifico jardim do claustro de S. Lou"

renço fuori le mura, em Roma— obra do século xi.

Conforme as constituições de certas ordens, devia de guar-

dar-se no claustro o mais religioso silencio. Ordinariamente

servia elle também de cemitério da communidade, e ali pas-

seavam os monges, meditando por sobre os túmulos de seus

fallecidos irmãos.

O claustro do convento de S. Francisco, de Santarém, é da

era de 1350.

Os seus quatro lados são guarnecidos de columnas de 1^,50

de altura, tendo O*", 16 de diâmetro a secção horizontal do fus-

te, que é cylindrico. Os capiteis d'estas columnas, caprichosa-

mente lavrados com a mais variada ornamentação vegetal, são

diíTerentes, sem comtudo discordarem em ramos phantasiosos

e grosseiros.

Agrupadas duas a duas, formam como que pilastras sobre

as quaes assentam arcos perfeitamente ogivaes.

Não é para comparar esta architectura com a dos famosos

claustros do século xni, de S. Paulo fuori le mura, e de S.

João de Latrão, em Roma; todavia nada se fatiga a vista no

seu passeio alegre por estas arcadas floridas.

Na abobada da galeria estão salientes arcos em diagonal,

que assentam sobre impostas, cujo ornato é similhante ao das

columnas.

Offerecem estas impostas certa curiosidade, porque cada uma

d'ellas tem a forma do capitel de uma columna, sob o qual

começa a adelgaçar-se o fuste, sendo o adelgaçamento feito

uniformemente dos lados para o centro, e da frente para o
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muro, deixando apparente sobre o parede, onde entra o lar-

doz da imposta, um meio cone. É uma espécie de misula, des-

tinada a snpporlar a carga dos arcos da abobada, fazendo par-

cialmente a descarga na parte da parede, na qual está embe-

bida, differindo assim de uma verdadeira imposta, que serve

para distribuir uniformemente a carga dos arcos, e descarre-

gal-a sobre a pilaslra.

Algumas columnas estão já troncadas e carcomidas, e pare-

ce que (lo lado do norte o claustro soffreu um desabamento,

sendo substituída parte do corpo primitivo por uma arcada

circular fcnnada de pilastras de construcção moderna. Do la-

do do nascente apresenla-se-nos também uma volta de arco

na abobada da galeria, mascarando parte do claustro, e desti-

nada segurainenie a impedir o desabamento d'aqiiella, assim

como em outros pontos alguns gigantes, ou botaréos, são de

maiores dimensões, do que foram certamente na sua origem,

para suster os empuclios dos arcos da abobada.

Vi)v baixo do pateo do clauslro, e occupando todo o seu qua-

dro, está uma cisterna larga e profunda com um bocal ao cen-

tro, de boa cantaria, tendo outro de menores dimensijes do

lado do sul; e sobre a superfície exterior do mesmo pateo le-

vantam se quatro canteiros, ermos de vegetação.

Outr ora foi o pavimento do claustro formado pelas campas,

que fecliavam as sepulturas de frades, e de diversos persona-

gens; depois arrancaram essas pedras, e serviu parte delias

para lagear de novo as quatro ruas, que dividem os canteiros.

Onde param as outras campas, e os ossos que Iodas co-

briam?

Que responda a isso, quem mandou desempedrar o claus-

tro, para evitar, que não escorregassem os cavallos de um re-

gimento de cavallaria, que esteve aquartelado n'aquelle con-

vento.
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Não approvamos, nem condemnamos o facto, registamol-o.

Subirá, porém, de ponto a indignação do artista, que con-

teni[)l;ir estas ruinas, ao sair do claustro, e entrar na profana-

da igreja do convento — e profanada sem as formalidad<'s do

rito catholico.

Já não é aqueila casa a magestosa igreja de três naves,

com cinco arcos no corpo de cada lado a repartil-as, toda ella

obra do mais puro estylo, e que servia de modelo para mos-

trar em Porlugal a transicção entre a architectura latina e by-

santina.

Não é isso. A igreja do convento de S. Francisco de San-

tarém é uma cava 11 a ri ca.

As suas grandes columnas em resaltos boleados sem ares-

tas, e de capiteis com magniíicos ornatos, e as suas capellas,

n'uma das quaes se vêem ainda riquíssimos lavores, servem

de aparar os couces de gado muar e cavallar.

E são capazes de ficar eternamente immoveis esses padrões

da historia pátria, visto que não desabaram com os golpes de

um camarlello inconsciente, que bateu por certo com força

mais brutal.

E, por cumulo do vandalismo, sendo precisa uma pia para

um cavallo atacado de mormo beber em separado dos outros,

aliraram-se ao tumulo de um varão illustre— D. Francisco de

Almeida— da era de 153i, destruiram-n'o, aproveitaram-se

para aquelle fim do cofre de pedra que encerrava os seus res-

tos mortaes, e jogaram estes para a cerca do quartel. O vanas

hominum mentes, o pectora coeca.

Foi S. Francisco de Assis, que floreceu no século xiii, quem

fundou em Portugal o primeiro convento da ordem dos Mcfio-

res; instituição benéfica e fecunda, como o foram todas as or-

dens religiosas; na phrase conscienciosa e discreta de Frede-

rico Hunter.
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Este sábio, eminente e imparcial historiador de um dos pa-

p;is mais notáveis da idade média, do grande Innocencio III,

abandonando a presidência do consistório de. SchaíThouse, alta

dignidade, a que o tinlia elevado o seu profundo mérito no

grémio da igreja protestante, abraçou as doutrinas do catho-

licisnio, e lornou-se estrénuo e tenaz apologista das ordens re-

ligiosas.

N'esses tempos o habito do monge era um lábaro preclaro

e persuasivo da propagação da fé; o frade era querido e aca-

tado; e as congiegações monásticas a mais íh-me e a mais leal

milícia do christianismo.

Nós temos fé nas profundas e sublimes idéas, que agitam o

mundo moderno. Cremos, que a sua missão é cumpril-as; e,

se nós amamos este século, é porque elle aspira com tanto ardor

ao seu ideal, embora esteja ainda muito longe de o realisnr.

Não trememos de susto ao ouvir pronunciar as palavras —

liberdade, igualdade e fraternidade. Se taes palavras nos fa-

zem cstiemecer é de enthusiasmo, porque felizmente compre-

hendemos a sua significação e o seu valor.

Permittii'a Deus, que fosse aquella um dia a divisa de todos

os povos.

A liberdade não é predicado de um só homem, ou de um

limitado numero de homens ; é condição impreterível da vida

humana, como é necessária a luz, sem a qual nada se vê.

Queremos a liberdade para todos; mas por isso mesmo que

somos catholico, desejamos que os protestantes, os schisnia-

licos, os sectários de Mahoinet, e de Confucius, de Boudha, e

de Sinto, emfim todos quantos professam uma religião diffe-

rente da nossa, saibam, que o calholicismo foi, quem {ilantou

n'este solo árido, em que vivemos, a arvore frondosa da liber-

dade, regada pelo sangue de um só homem— Christo, o Re-

dcmptor Divino.
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Nãu pertencemos ao numero dos que regeitam o bom, e o

legitimo, sot) pretexto de acabar com o abuso, que se faz dis-

so— o que é sempre um mau processo; mas dos que enten-

dem, que é necessário vencer o abuso.

A causa dos frades, em Portugal, está julgada, é certo; pa-

rece-nos todavia, que terão cabimento n'este nosso capitulo do

genuína, e interessante, historia de um magestoso mosteiro,

umas breves reflexões acerca d'essa causa.

Os que oram são sempre necessários aos que nunca oram
;

diz o maior poeta d"este século—Victor Hugo. Portanto, se um

dos fins das ordens religiosas é orar pela humanidade, está

provada a sua utilidade.

E não o patentea menos a justa apreciação, que faz d'ellas

no seu Systema Thcologico, o sábio Leibnilz, cuja auctoridade

é insuspeita n'esta matéria.

«Como cada um pude, diz Leibnitz, segundo a sua condição

e seu caracter, procurar a gloria de Deus e prestar serviços

aos outros, quer pela auctoridade, quer pelo exemplo, é evi-

dente, a utilidade publica exige, que, alem dos que cuidam

dos negócios e da vida commum, haja na igreja homens, que,

desprendidos das occupações terrenas e dos prazeres munda-

nos, se dêem á contemplação da divindade e á admiração das

suas obras ; ou até mesmo que, desprezando tudo o que pes-

soalmente os respeita, só cuidem em prover ás necessidades

dos outros, seja instruindo os ignorantes, ou os que estão no

erro, seja soccorrendo os pobres e afflictos. E não é essa uma

das menores prerogativas doesta igreja, única que tem con-

servado o nome, e o caracter de catholica, em que vemos por

toda a parte resplender e reproduzir-se os sublimes exemplos

de todas as virtudes da vida ascética. Por isso confesso, que

approvei sempre as ordens religiosas, as confrarias, e todas as

instituições pias, que são uma espécie de milicia celeste sobro
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a terra, conr.tanlo que, removendo os abusos e a corrupção, as

dirijam, segundo as regras de seus fundadores, e o summo

poniiíice as destine ás necessidades da igreja universal.»

Sem os mosteiros — aíBrma igualmente o mesmo escriptor

— quasi todos os manuscriptos dos antigos se teriam perdido,

€ com elles a sciencia.

E porque?

Porque uma das principaes occupações dos monges, e até

das freiras, antes da invenção da imprensa, o que teve logar

como ninguém ignora, no melado, do século xv, consistia em

copiar livros para os transmittirem á posteridade, e por esse

motivo também as obras primas da antiguidade transpozeram

as épocas da ignorância, e da barbaria.

Durante a noile intellectual, que se fez em toda a Europa

Occidental na queda do império romano, os mosteiros foram os

asylos das letras, do estudo, e do pensamento. Abstraindo

mesmo do caracter sagrado d'essas piedosas associações, com

quantos benefícios as ordens monásticas dotaram a humani-

dade!

É incontestável effectivamente, que muitos frades commette-

ram grandes abusos, introduzindo-se hypocritamente no centro

de famílias sinceras, roubando-lhes aleivosos a paz e a honra,

e desacreditando a própria religião com procedimentos escan-

dalosos.

É igualmente fora de duvida, que muitos regulares, tendo

feito voto de morrer para o século, se intrometteram nos ne-

gócios d'elle, aggravando em vez de os remediar, muitos ma-

les sociaes.

Não devemos comtudo admittir por defeito de corporação

os vicios de alguns dos seus membros. Porque um Judas foi

traidor, não diremos que era pérfido todo o apostolado.

Alem d'isso, e primeiro que tudo, sendo um frade ura ci-
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dadão no exercício dos seus direitos, como tal, é porventura

permittido a alguém negar-Jhe o direito de associação?

O que pôde recear um governo liberal, e illuslrado, das as-

sociações religiosas?

Não tem um governo forte auctoridade bastante, para impe-

dir, que essas associações, ou por qualquer de seus membros

ou (ollectivamente, perturbem a ordem social, e invadam a

esphera da actividade governativa?

As sociedades monásticas seriam instituições politico-religio-

sas muito úteis, e dignas de respeito, modeladas segundo as

circunstancias, e relativamente á utilidade commum.

Os conventos poderiam ter aulas publicas de sciencias e ar-

tes, sob a immediata fiscalisação do governo, e sem que ao es-

tado peza-sse o encargo da sua sustentação. As ordens mendi-

cantes seriam igualmente obrigadas ao magistério publico den-

tro do claustro, sem que se lhes locasse na esmola, de que

viviam, porque esta podia ser augmentada, diminuída, ou ne-

gada, segundo as posses ou vontade de quem Ih'a dava, que

era o povo; e por esta forma se tornariam merecedores da es-

tima e consideração publicas os regulares, que eram, como os

seculares, porluguezes, cidadãos, e filhos da mesma pátria, á

qual serviam pelo modo que lhes era permittido.

Não só como escolas de educação prestariam relevantes ser-

viços á sociedade portugueza, mas ainda como asylos, onde se

acolheriam indivíduos, a quem o aborrecimento da vida, e de

si próprios não arrastaria ao pavoroso crime do suicídio, e

onde o espirito atrophiado d'esses entes enfermos iria encon-

trar instrucção e agasalho. Quanto lucraria Portugal, se em vez

de construir penitenciarias, conservasse os conventos!

«Comparae— diz Victor Hugo— as prisões com os conven-

tos : a expiação forçada e raivosa do crime com a expiação vo-

luntária do amor e da innocencial»
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O claustro continuaria a ser o doce refugio de muitos re-

morsos pungentes, de muitas paixões illudidas, de muitas de-

cepções amargas, de muitas esperanças perdidas.

E não se votariam ao ostracismo as ordens religiosas, que

poderiam aproveitar-se, como poderoso insti'umenlo de civil!-

sacão.

Somos, ou não, uma sociedade catholica?

Pois se o somos, é dever nosso acatar tudo quanto concorra,

para (jue ella seja mais perfeita. E as instituições cenobiticas

concorriam, mais que nenhuma outra instituição, para esse

a[)erfeiçoamcnto.

Mas, deixando de discorrer sobre a causa dos frades, bas-

tante prejudicada por elles, e por essa rasão mais procedente

se tornou o libello accusalorio, que lhes fizeram, voltemos ao

principal assumpto deste capitulo.

Tinha o terceiro l();,'ar, na província de Portugal, o real con-

vento de S. Fi'ancisco de Santarém. Já não era por aquelles

tempos [jcquena honra para esta povoação.

O seu primeiro fundador e protector, foi D. Sancho II, con-

tinuando depois a protegel-o eííicazmente D. Fernando, D.João

III, e os dois primeiros Filippes.

Qual fosse, porém, o anno da sua fundação, ignora-se.

Entre l^iO e l^iUi começou com elfeito a ediíicar-se, e al-

guns chronistas querem, (pie fosse em Ii4á; mas não satisfa-

zem completamente as rasões, que adduzem em favor da sua

opinião.

Um terrível incêndio abrazou quantos papeis c memorias

havia no seu archivo. Reformaram-se algumas escripturas, cuja

copia se tirou dos livros das notas, onde estavam lançadas, i)or

carta de D. Affonso IV, dada em Coimbra a l^i de abril de

1348; e aquellas mesmas teriam sido devoradas pelas cham-

mas, em 1000, n'outro fogo, que se accendeu— para não ser
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tamanha desgraça singular n"este convento — se, quando elle

acceitou a regular observância, não fossem taes papeis depo-

sitados no mosteiro das freiras de Santa Clara, que lhe ficava

a dois passos, e era da mesma ordem.

- São estes os principaes motivos, por que se não pôde affir-

mar com certeza a data, em que principiou a edificar-se o con-

vento, de que tratamos.

O segundo marido (se tal nome poderá caber-lhe) da mes-

salina D. Leonor Telles de Menezes, a qual por um rei dei-

xou um cavalleiro, e depois por um cavalleiro deixou um rei,

e que

«... sua incontinência deshonesta,

Ums, depois de viuva, manifesta,»

ao passo que cercou de formosas muralhas Lisboa, Évora e

Santarém, tornando-se mormente admirável n'essas obras a ra-

pidez, com que se faziam, e o luxo de gastar á larga as co-

piosas sommas, que seus antepassados haviam enthesourado,

ampliou o convento de S. Francisco em todos os seus edifícios,

e mandou construir, para seu jazigo e de sua mãe, no meio

da magestosa igreja do convento, um elevado coro, sustentado

por abobadas de cantaria primorosamente lavrada.

A igreja era de três naves, como já se referiu, e no meio

da nave principal, tomando três arcos, dos cinco que n'ella ha-

via, de cada lado, estava o coro; mas porque n'este logar—
parece fútil uma rasão tal — fazia o templo muito sombrio, mu-

daram-no em 1588 para junto da porta principal, com os mes-

mos fundamentos, ficando todavia de menos comprimento, mas

tendo a mesma architectura roman, do mais apurado estylo,

parte da qual ainda hoje se admira n'aquelle logar.

No espaldar do coro, por baixo do espelho entre as cadei-

ras, estava o tumulo, que era um formoso e grande caixão de
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pedra, e no seu ataúde depositaram os restos mortaes de D.

Fernando.

Na frente do tumulo viam-se entalhados uns escudos com as

quinas reaes, e outros com as armas da infanta D. Constança,

que eram um leão balalliante, e uma aza com um bi"aço em-

punhando uma espada.

Na cabeceira achava-se uma representação de figuras pe-

quenas em relevo, que signilicavam a impressão das chagas

de Christo na carne do Seraj)hico Padre S. Francisco.

Os ossos de D. Constança, que jaziam na capella-mór da

igreja dos padres domiiiicos de Santarém, não chegaram a en-

trar n'aquelle tumulo; foram trasladados em 1370, por ordem

do rei, seu filho, para a igreja de S. Francisco, e depositados

debaixo do coro.

Antes da exlincção das ordens monásticas, já os soldados de

Napoleão I haviam dado começo á profanação destruidora de

muitas relíquias memoráveis, religiosamente guardadas nos

conventos de Santarém. Mais tarde, em 1834, os i)roprios li-

Ihos de Portugal seguiram-lhes o exemplo de vandalismo, não

se contentando unicamente com o ter-se derramado o sangue

de irmãos sobre o solo sagrado da i)atria,' n'essa desgraçada

lucta fratricida, em que tanta sede havia de sangue e de ruitia.

Hoje, em vez dos hymnos entoados pelos franciscanos em

louvor da divindade, repetem os echos da igreja de S. Fran-

cisco o rinchar dos cavallos presos ás manjadouras, que sub-

stituem os seus antigos altares. Mas, para fatiarmos com a im-

parciahdade, que deve caracterisar os escriptos de quem histo-

ria, parece-nos que Deus permittiu similhante flagício, para

imprimir severo castigo a muitos dos frades d'este convento,

que, por se haverem tornado licenciosos e devassos, por terem

commettido sacrilégios escandalosos dentro da própria igreja,

talvez ate na occasião dos officios divinos, deram os primei-
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ros passos para a profanação cVaquelle religioso templo. Por

essa causa seriam substituidos pelas bestas, que se podem

governar com o freio, visto que o freio da religião, que pro-

fessavam, já não podia reprimir os desvairamentos da rasão

cega e alastrada d'esses celebres franciscanos.

Por proposta de um membro da junta geral do districto de

Santarém, pediu a mesma junta ao ministério da guerra esta

igreja, a fim de estabelecer ali um museu militar.

O pensamento d'aquelle benemérito cidadão era generoso,

pois queria talvez evitar, que de futuro se transformasse em

estrebaria tão grandioso monumento.

O ministro da guerra louvou os desejos da junta geral, mas

disse, que não deferia á pretensão, sem ouvir o commandante

militar de Santarém, que era um coronel de cavallaria, com-

mandante de um regimento então aquartelado no convento de

S. Francisco. Foi ouvido o coronel, que respondeu unicamen-

te— e nem mais era preciso para classificar o seu bom gos-

to -«que não podia dispensar-se a igreja, porque necessitava

d'ella para um palheiro!»

Em 1834 abriram, pois, o magnifico sarcophígo de D. Fer-

nando, e despedaçaram parte de seus relevos, sem respeito,

nem pela arte, nem pelos ossos contidos n'aquelle venerando

monumento, fossem elles de quem fossem.

Dos ossos nunca ninguém mais soube, dt tumulo sim.

Um artista portuguez, muito illustrado, o sr. J. P. Narciso

da Silva, conseguiu da camará de Santarém levar aquella pre-

ciosa obra para o museu archelogico do Carmo, em Lisboa,

onde se admira ainda.

Em consequência de terem os frades mudado o tumulo do

seu logar primitivo, ficou defeituosa a fachada da igreja, por-

que taparam, em metade da sua altura, o óculo, por meio de

uma parede tosca.
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Kraiii os antigos frades menores de Santarém — e não direi

os da ultima época do convento— muito respeitados c que-

ridos do povo.

Não menos o foram sempre dos monarchas, como o prova,

por exemplo, o privilegio, (pie lhes concedeu el-rei D. iManuel^

de serem preferidos a outrem, depois do alcaide-mòr, (piam lo

buscassem na praga ou no açougue o que houvessem mister;

e ainda antes de ser almolaçado, como mandou D. João III,

que também lhe consentiu, que fizessem a lenha de que pre-

cisassem, nas suas malas da charneca de Almeirim.

Bem necessitavam elles d'essas e de outras offertas, pois

que a pobreza franciscana foi sempre divisa e singular orna-

mento da ordem seraphica, .pelo que se tornou proverbial uma

tal pobreza.

O [)ovo acudia ferveroso e devoto aos seus oITicios divinos
;

e tal era nuiitas vezes a concorrência, que não bastava para

ella uma igreja tão vasta. Resolveu, pois, a cominunidade es-

tender em dilatado campo o alpendre do adro.

Assim se fez. Um grande alpendre corria todo coberto até

o chão da feira, onde estava uma cruz de pedra, que ficava

junto ao adro, e districto, do convento dos padres Trinos.

Na igreja e no alpendre, assim feito e acabado, se podia já

alojar sem oppressão o numerosíssimo concurso.

E manhãs houve, que justificaram a obra; pois tal era a

multidão de gente em certos dias de festa, que necessário se

tornou orarem na mesma manhã dois pregadores, um dentro

na igreja, outro fora no alpendre.

A fama, que estes frades adquiriram, de grandes oradores

sagrados, fazia despovoar Santarém e seus arrabaldes, quan-

do se espalhava, que elles pregavam, ou faziam suas prati-

cas.

Buscava o povo a Deus na doutrina, que o compungia, e no
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pregador que o edificava; como elegantemente se expressa e

nosso fr. Luiz de Sousa.

Occupava o alpendre uma extensão dupla da da igreja; mas

não foi a sua grandeza o que o tornou mais notável.

Já o cruzeiro, onde elle ia terminar, servia de recordar, a

quem passava, uma grande atrocidade ali praticada.

É o caso: um rico homem de Santarém, muito amigo de

D. Pedro, o justiceiro, costumando visitar pessoalmente o rei,

e fazer-lhe seus presentes de fructos de suas herdades, sem-

pre que este vinha áquella terra, contra o seu antigo costume

deixou de apparecer a D. Pedro, uma das vezes que este lá

foi. Perguntou o rei a outros da terra, se aquelle seu amigo

era vivo ou morto. Ao que lhe responderam, que vivo era

ainda, mas, ha muito tempo, não saía fora da sua casa por

estar anojado em virtude de um filho seu lhe ter dado uma

cutilada pelo rosto.

Admirado bastante, ouviu D. Pedro I a resposta inesperada

de seus interlocutores, e logo mandou, que da sua parte dis-

sessem ao seu amigo, viesse sem demora vêl-o.

Não tardou este, embora triste e amargurado, em obede-

cer pontualmente á ordem terminante do seu amigo e do seu

rei.

Também precisava elle de verter as suas lagrimas n'um co-

ração, que lh'as comprehendesse, e fosse capaz de enxugar-

nras mui affectuosamente. A dor necessita de allivio, e a sua

era tão cruel, que n'este mundo só podia dar-lh'o o bom aviso

de um sincero amigo.

Procurou o monarcha. E tão natural era esse passo, quanto

é certo, que, sendo o infeliz rico-homem da intimidade de Pe-

dro I, havia de certamente admirar n'elle a imparcialidade,

com que espalhava os prémios, e applicava os castigos, reve-

lando assim o seu grande espirito de liberdade.
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Desabafou com o rei o bom do homem; e aqiiclle, ao des-

pedil-o, ordenou-lhe, que lhe enviasse sua mulher e seu filho,

porque desejava vêl-os.

Ao apresentarem-se, mãe e hlho, o rei, que, á similhança

dos antigos legisladores gregos, não podia imaginar, que um

filho mallralasse seu pae, e por isso na sua legislação penal

nem por sombras admittiram estes a possibilidade de tão hor-

roso altcntado, tratou de saber da mãe, pondo-se a sós com

ella, se o seu filho era filho do crime.

A adultera confessou-lhe a sua falia, que ella havia calado

e encoberto [)or amor do seu nome, e revelou ao mesmo tem-

po o do arteiro frade, que a seduzira.

A esse temi)o não podia saber a fraca filha de Eva, que o

auctor da lUsloria Seraphica havia de pôr na boca do demó-

nio a seguinte phrase bem significativa, com a qual ella casti-

garia de certo os impudicos amores do lascivo franciscano

:

«Deixa-me, frade capelludo!»

Despediu-a el-rei branda e cortezmente, consentindo, que

seu filho a acompanhasse.

Não se passou, porém, muito tempo, sem que elle, por um
corregedor, mandasse, como mandou, prender o filho, o qual

condenuiou a degredo perpetuo, por ler aggi-avado aquelle,

que considerava seu pae.

Ao outro dia foi o rei ouvir missa ao mosteiro, onde o frade

residia, e acabada esta, perguntou pelo tal franciscano, que,

vindo logo ante elle, mandou metter em um cortiço e serral-o

pelo meio.

Alguém lhe estranhou o castigo, sem se atrever a chamal-o

bárbaro, posto que bem merecia essa qualificação; mas D. Pe-

dro respondeu: «que não fazia mal ao padre, mas somente

mandava serrar aquelle cortiço.»

E desafrontando por esta forma o seu amigo, foi iníenção
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similhantes desatinos.

Segundo diz a tradição, no logar onde existia o cruzeiro,

a que nos referimos, foi executado o pobre do monge.

Na Chronica de D. Pedro 1, publicada pelo padre José Pe-

reira Bayão, dá-se noticia d'este episodio. Na que vem inserta

no tom. IV dos Ined. de Hist. Port. não se encontra. A esta

falta exactamente o capitulo, onde a outra narra o facto, e

também o antecedente. Não discutiremos agora, se Fernão Lo-

pes escreveu, ou não, estes dois capítulos, ou se tem rasão o

sr. Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, quando diz

na sua lutroducção ás chronicas de Fernão Lopes, que taes ca-

pítulos foram inseridos muito posteriormente nalguma copia do

século XVII, taloez na fé de Duarte Nunes do Leão.

Não menos assignalado ficou o grande alpendre de S. Fran-

cisco, por ter sido ahi jurado, em 10 de novembro de 1477,

el-rei D. João II, na ausência que fez a França seu pae, D. Af-

fonso V ; e n'elle mesmo ordenou D. João III, e o infame car-

deal seu irmão, que os padres da igreja de Mafvilla viessem

benzer as palmas no Domingo de Ramos um anuo, e o outro

no alpendre de S. Domingos, deixando de as benzer no rocio

das Donas, segundo d'antes usavam.

Ainda era outro o fim, para que se construíam os alpendres,

ou alpendradas.

Por grande reverencia dos templos e santuários, era costu-

me antiquíssimo fabricarem os enterros nos pórticos, ou alpen-

dres das igrejas.

D'onde veiu a dizer S. .Toão Chrysostomo, vendo que o im-

perador Constantino se enterrava no pórtico da igreja de S.

Pedro, em Roma, que na sepultura serviam os imperadores

christãos aos pescadores, como tendo o mesmo ministério, que

os porteiros de seus paços.
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Em Portugal, do tempo de D. Diniz em diante, esfriou este

costume, posto que fosse observado ainda por seu fdlio D. Af-

fonso Sanches, que ordenou edificar para si, e sua mulher, en-

terro fora da igreja do convento de Santa Clara de Yilla do

Conde, por elle fundado em 1318, dizendo, que só para oS

santos se devia dar sepultura dentro dos templos.

A estas sepulturas, fora dos templos, chamavam galilés, ou

galileas.

E fr. Luiz de Sousa também dava ás galilés o nome de al-

pendoradas.

Nos mosteiros das illustres famílias de S. Francisco e S. Do-

mingos, era estylo observado e uniformemente seguido, cingir

o adro de paredes, que o separassem do campo, e cobril-o de

telhado, (jue o defendesse do tempo, como cemitério, em que

muitos fieis se mandavam enterrar por devoção.

O alpendre, de que temos fallado, era o mais espaçoso de

todos os que se conheciam em Portugal. Hoje apenas existe

uma pequena parte d'elle, já mui deteriorada.

Ali se vê ainda na verga da porta, que fica á esquerda da

principal da igreja, e em outro plano, a seguinte inscripção

:

O Santíssimo nome de jj^g

A Immaculada Conceição

As Cfi AGAS DE XPO ^0 PaTRIARC JJ A DOS POBRES

São OS BIUZÕES DA religião SeRAP j^ICA.

E o que temos nós mais que ver na igreja e no alpen-

dre?

Ruinas I

O que resta hoje do sumptuoso mosteiro de S. Francisco

faz parte de um péssimo quartel militar.

Em 1844 veiíi para ali. onde esteve aquartelado até 13 de
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janeiro de 1872, o regimento de cavallaria n.° 4, o qual foi

substituido pelo n.° 7 da mesma arma, e este retirou em 23

de maio de 1873.Em29d'este mez e anno foi mandado aquar-

telar no mesmo edifício parte do regimento de arliiheria n.° 3,

e lá se conserva ainda.

Fechemos este capitulo. Mas antes de sairmos do meio das

ruinas do convento de S. Francisco, vamos ver na parte pos-

terior da parede, onde se abre uma arcada, da ordem dórica,

que dá ingresso á escadaria, por onde se sobe para casernas

e outras casas do aquartelamento, figurada em bello azulejo a

imagem do nosso glorioso thaumaturgo, tendo na mão esquer-

da o seu Menino Jesus.

Por cima da imagem lè-se a seguinte quadra :

Deus fez-vos amigo d'alma

Na palma se vos quiz pôr.

Por se saber que do amor

Só vós levastes a palma.

E por baixo da mesma imagem:

Anlonio se todo dás

Quanto tienes en Ia mano,

El mismo Dios soberano

Cierto no puede dar más.

Admira, que se não tenham lembrado de arrancar, e fazer

em pedaços aquelle azulejo.

Agora muito á puridade perguntamos nós : será preciso, pa-

ra regeneração da sociedade portugueza, e máxima ventura da

mesma, deslruir os padrões da nossa historia?

Será realmente necessário, para instillar no animo d'este
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honrado c generoso povo as idêas de liberdade e de progres-

so, acabar com tudo quanto servia de perpetuar a gloria e a

virtude de seus antepassados?

A historia deixou finalmente, ou resolveram os sábios que

deixasse, de ser a mestra vida ?

Se continua a sel-o, porque se não guarda tudo o que possa

concorrer para a iiiustrar, para a tornar mais genaina e res-

peitada?

Nós não precisamos, c certo, dos frades para sermos calho-

licos, nem do seu conselho ou do seu exemplo, para vivermos

santamente ; mas o que nos seria útil e indispensável mesmo,

se fôramos artista, era a conservação das obras que nos le-

garam as ordens monásticas, para estudar conscienciosamen-

te e com proveito, uma parte importante da historia do pas-

sado.

Os communistas de Paris lançaram por terra a columna da

praça Vendôme, que recordava as glorias do primeira impé-

rio, e a republica franceza erigiu-a de novo.

Sirva-nos de escarmento este acto praticado por um dos go-

vernos mais illustrados e mais liberaes do mundo.





CAPITULO IV

O campo de Sá da Bandeira

Fundação do convento da Trindade.— Era de César e era de Christo.^

Quem fez a reforma antes de D. João I.— Duvidas sobre a data da fun-

dação do convento.— Missão dos frades trinos. — Como vieram elles

para Portugal.— Perigos no alto mar.— Arribada ao porto de Lisboa.

— Pedro Alvares e D. Soeiro Viegas persuadem-os a ficar.— São apre-

sentados em Santarém na corte de D. Sancho I. — Determinalhes este

rei sitio para edificarem o seu convento.— Idéa geral do edificio.— De-

sabamento do pórtico.— De que serve hoje o convento com a sua igre-

ja.— Descreve-seo campo de Sá da Bandeira. — Ruinas do convento de

S. Domingos.—Um fecho de abobada.— O que foi para uns a idade

média, e como a consideram outros.— Mostra-se o desejo de se aper-

tarem cada vez mais os laços da fraternidade entre a Hespanha e Por-

tugal.— O padre S. Domingos.— D. fr. Soeiro Gomes.— Porque veio de

Montejunto para Santarém.— Primeira fundação em Monteirás.— Er-

mida de Nossa Senhora da Oliveira.— D. AíTonso II e D. fr. Soeiro Go-

mes.— Uma carta regia d'aquelle monarcha.—Vem a propósito o mos-

teiro de Salzedas.— Carta regia da senhora D. Maria II.— Em que po-

diam ter empregado o convento de S. Domingos.— Leonor Telles e seu

genro D. João I de Caslella. — Como este recompensou a generosidade

da sogra, indo caminho de Coimbra.— Motivo porque ao largo Fora de

Villa se chama Campo de Sá da Bandeira.— Acta de uma sessão da

camará de Santarém.— Edital do governador civil do dislricto.

Completa o quartel do regimento de artilheria n.° 3, em que

falíamos no capitulo antecedente, o convento dos padres trini-

tarios.
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Antes de irmos ver o campo de Sá da Bandeira, que se en-

contra logo á saida da porta principal do quartel, chamada a

porta das Armas, não deixemos de contemplar o que resta

hoje do exiincto convento da Trindade.

Pouco é.

E por correr adulterada em muitos livros a historia d'esta

antiquíssima casa, justo nos parece trazer para este logar o

que da melhor fonte bebemos, e que não pouco trabalho nos

deu a procurar. Nem nos custou menos desprezar, por pouco

verdadeiro, o muito que a tal respeito havíamos já lido em
obras clássicas e de grande tomo.

Fr. António Brandão na Monarchia Lusitana, fr. Luiz de

Sousa na sua Historia de S. Domingos, o arcebispo D. Rodrigo

da Cunha na sua Historia Ecclesiaslica da Egreja de Lisboa, e

outros escriptores, assignam á fundação d'este convento o an-

no de 1218, no reinado de D. Affonso 11. E entre estes figura

fr. Bernardino de Santo António no Epitonie Redemp., que por

tcdos foi seguido.

Muito embora, porém, consideremos a gravidade d'este dou-

to escriptor, só nos merece inteiro credito sobre o assumpto

o referido por fr. Jeronymo de S. José na sua Historia Caro-

nologica da Trindade, publicada em Lisboa no anno de

1789.

Com maior zelo e mais escrupuloso cuidado, procuraria es-

te chronista apurar a verdade em negocio, que tanto de perto

lhe tocava, recrescendo sem duvida o seu interesse, por ver

que não eram bem claras as rasões, com que os outros chro-

nistas haviam fundamentado a sua opinião.

É de D. Sancho I a fundação do convento da Trindade de

Santarém. E começava logo por affirmal-o a inscripção escul-

pida em uma pedra, que estava por cima da porta da igreja,

e era a seguinte:
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EuA M.CCXVI DUODÉCIMO Kal. Octohh. Ufa Sanc. coki».

AKDIF. CoENOn. S. TlUMT. ET llOSP. CaP.

o que traduzido em vulgar, significa: Na era de 1240, aos

lá dias das calendas de outubro, el-rei D. Sanclio princi[)iou

a edificar este convento da Santa Trindade, e o seu iiospital

de ca[)tivos.

A era de que falia a inscripção, é a de César, adiantada à de

Cliristo trinta coito annos, da (]ual se usou até ao reinado de D.

João I, que decretou a extinc(;ão d este uso a 2:2 de agosto de

li22, correndo a dita era de César em 14G0. A letra X, com

uma linha curva assim coberta, valia o numero iO, e o dia

duodécimo das calendas de outubro é, confoi'me o Martyrolo-

gio Romano, o vigésimo de setembro. O anuo de 1240 cor-

responde, pois, na era cliristã, ou em a nossa era, como costu-

ma dizer-se, ao de 1208.

Nole-se, que esta reforma da conta dos annos da era de Cé-

sar pela dos annos da era de Christo já linha sido feita em

Castella pelo portnguez D. Pedro Tenório, antes de D. João I

a fazer. Não foi essa reforma tão pequeno acto de piedade.

Mas ainda com fundamento mais solido se prova esta mes-

ma antiguidade da fundação do convento por uma carta de

doação real, feita a este por D. Sancho I, a qual o Presentado

fr. Marcos de Moura extraiu fielmente do cartório do mesmo

convento, em 1001, para a sua chronica manuscripta. É data-

da de 1240, era de César. E o Ínclito monarcha ratifica a

mesma doação em uma clausula do seu testamento feito em

1247, isto é, dois annos antes da sua morte.

Confirma igualmente aquella antiguidade uma escriptura

d'esse tempo, que existia no cartório do convento, sobre a

composição de um litigio trazido entre os padres trinos e o

prior e mais beneficiados da freguezia do Salvador de Saula-

MONUMENTOS DE SANTARÉM 5
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rem. a respeito das offertas e mais direitos parochiaes das

pessoas, que tinham devoção de se sepultarem com o habito

da ordem na igreja da Trindade.

Fr. Bernardino de Santo António fundou-se na auctoridade

do trinitario Roberto Gaguino, padre geral, na sua chronica

dos Ministros geraes da ordem, e em duas duvidas que se

lhe oíTereceram, satisfeitas as quaes, seria de certo da opinião

de fr. Jeronymo de S. José.

Em primeiro logar, como o dito padre geral assistia em Pa-

ris, não admira que não tivesse cabal noticia dos documentos

archivados nos cai tórios dos conventos portuguezes, para fazer

selecção do verdadeiro ao falso.

E as duvidas são : que se el-rei D. Sancho I fundasse o coiv

vento, assim como fundou o hospital para captivos, enfermos

e peregrinos, deixaria á sua obra algum legado, como o fez

a muitos do reino, sem que d'elles fosse fundador; e se fora

fundado em 1208, confirmal-o-ía o papa Innocencio III na bulia

que passou aos santos patriarchas em 1209, fazendo d'elle ex-

pressa menção, como se deu na França, Itália e Hespanha.

Julgo também, diz fr. Jeronymo de S. José, que este nosso

erudito escriptor não viu os documentos, em que nos funda-

mos ; ou por não apparecerem no seu tempo, ou por não ter

o trabalho de chronista, que se os visse certamente mudaria

de parecer.

Responde-se á primeira duvida : que D. Sancho não deixou

legado algum ao convento, porque, sendo o testamento do mes-

mo rei feito em 1209, havia um anno, que lhe tinha dado com

grandeza o que consta da referida carta de doação ; e isto não

obstante legou para a redempção dos captivos, cuja adminis-

tração pertencia aos religiosos do dito convento, quinze mil

maravedis de ouro, isto é, sete contos e quinhentos mil réis,

e tudo o mais que restasse das suas disposições.
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A segunda duvida fica satisfeita, dizendo-se: quando o papa

concedeu a bulia, não tinha ainda o convento formalidade, por

ter só um anuo de obras, nem em Floma haveria essa noticia,

para d'elle se fazer menção expressa, assim como também a

não fez do convento de Metis, fundado em 1 11)8, de llcndis-

cota em láOi, de Vernojio em 1^05 e do de Jerusalém em

[•li)\, jior não ser o pi'incipal assumpto da mesma bulia a ex-

pressa e particular menção de lodos os conventos, mas sim

da protecção da nova ordem.

Assentado fica, pois, o anno da fundação do primeiro con-

vento, que houve em Santarém, e também do primeiro que te-

ve a ordem dos trinitarios em Portugal.

Todos os chronistas são concordes, em que por acto mila-

groso se estabeleceu entre nós a ordem da Trindade.

Explicar por milagre certos acontecimentos, nem sempre é

justo, e serio, antes muitas vezes é olTender o Creador, se a

a inl('lligen(;ia, que por Elle foi dada ao homem para com[)re-

hondor e admirar as suas obras, não trabalha por conseguir o

liiii para (pie a destinou a sua providencia infinita.

Dez ânuos antes de se dar começo a esta obra do convento,

havia Innocencio III approvado a resolução e o i)lano do sa-

cerdote e doutor em theologia, João da Matta Plana, nascido

no anil) de MGO, em Falcão, na Provença, o qual, ajudado por

um seu companheiro e amigo, chamado Félix de Valois, fun-

dou a ordem da Trindade, ou da redempção dos captivos.

Uefere Duarte Nunes de Leão na Chronica de D. Sancho 1,

que antes d'aquelles padres irem ambos a Roma impetrar do

papa regra e ordem de viver, já tinham perseverado três an-

nos na vida de ermitães em ura logar de França, na terra

Meldense, que antigamente se chamava Meldas, e em fran-

cez Meaux, onde o rio Marne dividia a França da Gallia Bél-

gica.
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Abandonaram o logar ermo, para se tornarem membros

mais úteis da sociedade.

Innocencio III mandou edificar-lhes um mosteiro no monte

Celio, em Roma, vestiu-os de branco com uma cruz no peito,

de vermelho e azul, e concedeu-lhes o que elles im[)elraram.

Os mouros, pela guerra e pela pirataria, haviam feito uma

infinidade de escravos, e o fim do instituto especial de João

da Matta Plana era resgatar os captivos, e soltar os prisionei-

ros das barbaras mãos dos musulmanos com o producto das

esmolas, que recebesse para isso da caridade dos christãos.

Era nobre e desinteressada a missão dos religiosos trinita-

rios— que muitos foram os que logo professaram — e chegou

ella a causar tanta admiração aos próprios infiéis, que, não

tendo muitas vezes os pobres monges com que pagar o res-

gate, em troca de uma simples promessa sua lhes entregavam

os captivos. Outras vezes servia de penhor da sua palavra o

cingulo, que desatavam, e punham nas mãos do príncipe mu-

sulmano.

De um ou de outro modo, garantindo a volta aos paizes dos

infiéis, os trinitarios regressavam á pátria, entregavam os ca-

ptivos ás suas famílias, retomavam a saccola e o bordão, e lá

iam pedir esmola por toda a chrístandade, a fim de se prepa-

rarem para, em novas viagens, levantar o penhor, e provar

mais uma vez a sua dedicação sublime pela humanidade.

Depois de estabelecida por nove annos esta religião, manda-

ram os seus patriarchas á Palestina oito religiosos do conven-

to capital de Cervo Frigido, para consolar e resgatar os ca-

ptivos, que tinha sob o seu tyranno domínio, desde 1187, o

j)rincipe do Egypto, Saladino, que tantos infortúnios havia fei-

to padecer aos latinos. Eram os nomes d'esses religiosos: An-

dié de Claramont, Hoberlo Henoch, Pedro Guilherme, Umber-

lo, Thomé, Ricardo, e João Henoch. O primeiro d'estes havia
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recebido o liabito das mãos de João da Malta, de quem fora

dislincto discípulo na Universidade de Paris.

Emhan.-aram estes religiosos no porto de Ruão, onde o rio

Sena forma a sua barra, sobre o mar britannico, ou canal da

Mancha, no 1." de setembro de 1^07, em nma armada, que

faria viagem para o soccorro da Palestina.

(À)mpunha-se esta armada de três naus, e parecendo aos

missionários, que na derrota, que seguiriam, haviam de navegar

com prospera ventura, em breves dias encontraram os espi-

nhos da mortificação em uma horrosa tormenta.

Não ha em toda a natureza espectáculo mais horrível, do

que um naufi-agio. Vão os viajantes descuidados, entregues á

liberdade das ondas, de repente vèem-se assaltados de uma

horrenda tempestade, de um tufão assolador ; os ares e os

mares, o-, raios e os coriscos, o mundo todo parece que se

conjura e conspira em perdição dos navegantes! E a fiiria do

temporal ou obriga a dar com o navio através e desfazel-o em

rachas, entre infames cachopos, ou atira com elle subitamente

a uma restinga, ficando varado na areia, sem lhe valer remé-

dio algum, ou se torna irresistível, e o frágil barco precipitado

no immenso pélago, submerge-se para sempre.

Que desgraçada e alllictiva deverá de ser a morte entre as

ondas furiosas do mar encapelladof

Quantas ondas conspiram contra a embarcação, quantas mor-

tes bebe o naufragantel Não tem a dita de soíTrer a morte de

uma vez só, porque morre tantas vezes, quantas forem aijuel-

las em que temeu a morte. É a morte prolongada pelas ondas,

que lhe dilatam a vida para o malar.

Na proximidade dos equinócios os maritimos esperam sem-

pre mudança de tempo. E succede frequentes vezes, naquel-

las duas épocas do anuo, rebentarem grandes tempestades no

alto mar.
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Não é, poiS:, extraordinário, nem caso milagroso, que, no mez

de SHteml)ro de 1207, ás três naus que navegavam para a

Terra Santa, e corriam a nossa costa para embocar o estreito

de Gibraltar, sobreviesse um temporal tão rijo, que a todas

deirotasse, mettendo a pique duas d'ellas, como effectivameiíte

metteu.

Aquella em que vinham embarcados os oito trinitarios, de-

pois de completamente desarvorada, sem leme, nem panno, e

sem prompto remédio para navegar, fugindo aos perigos do
mar, e passando pelos muitos da nossa barra de Li>boa, en-

trou arribada n'este porto, quatorze dias depois da sua saida

do de Ruão.

Da te ira acudiram logo a bordo da náu a perguntar que

gente era, d'onde vinha, e para onde navegava. Respondeu o

capitão, que todos eram francezes, contou o perigo do seu nau-

frágio, e, chegando ao escotilhão, chamou pelos religiosos, que

logo appareceram no convez. Com a narrativa do capitão já se

havia excitado a curiosidade de ver ds novos frades. A estra-

nheza e compostura do habito, a modéstia e suavidade da lin-

guagem dos trinitarios, começaram a andar de boca em boca

entre os habitantes de Lisboa, por isso muitos correram a

vel-os e a praticar com elles, emquanto a náu se ia reparan-

do dos estragos causados pela tormenta.

Chamados os religiosos pelo governador de Lisboa, a quem

a historia denomina Pedro Alvres, e levados á presença do bis-

po D. Soeiro Viegas, tanto este, como aquelie, trataram de os

persuadir, a que ficassem em Portugal.

Propozeram-lhes, pois, com sabias rasões, que, se Deus lhes

havia concedido graça superior, para desejarem a coroa do

martyrio, a poderiam facilmente alcançar nas Hespanhas, onde

muita parte d'ellas se achava ainda debaixo do jugo agareno;

que tanto inimigos da fé eram estes, como os da Palestina, e
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íinalmente, que para o cumprimento do seu instituto cie redem-

pção, tiuliam em Badajoz, Sevilha, Córdova, Jaem, e, em nosso

reino, Alcácer do Sal, fortissima praça dos mouros, em que ha-

via muitos caplivos, com os quaes poderiam exercer, e suavi-

zar, os ardores da sua caridade.

Ou somente por estas rasões tão eíFicazes e convincentes,

ou porque talvez acrescentassem, que fácil seria concertal-os

com os seus superiores, caso estes levassem á conta de des-

obediência, não seguirem para onde os mandaram, é averi-

guado, que ficaram ; e dada a obediência ao bispo porluguez,

foram remettidos a Santarém, aprazível corte, onJe D. San-

cho I então vivia.

Já em 1188— refere Duarte Nunes de Leão— a pedido

d^aquelle mesmo rei, muitos cavalleiros estrangeiros, (jue se

destinavam á conquista da Terra Santa, e navegavam para lá

em uma grande frota, que teve de arribar a Lisboa por causa

de um temporal, que sobre ella carregou na costa de Ilespa-

nha, se pozeram ao serviço de D. Sancho, e o ajudaram na

tomada de Silves aos infiéis.

O modo como os padres trinitarios foram recebidos pelo rei

manifestava-o com bellas luzes — diz fr. Jeronymo de S. José

— um antigo quadro, que se achava no claustro do convento

da Trindade de Lisboa, na parede da casa do capitulo, onde

se admiravam, pintados a óleo, os mesmos oito padres, em

estatura ordinária, beijando a mão ao dito rei, bem similhan-

tes aos próprios retratos, acompanhados do referido bispo D.

Soeiro, com seis camaristas; e de um lado a náu no meio do

mar, à vela, e do outro a fundação do primeiro convemto, in-

dicado com a mão do rei.

Determinou-lhes D. Sancho sitio accommodado para a edi-

ficação do convento, e, emquanto lh'o não mandou pôr em esta-

do de poderem ir habitar nelle, hospedou-os no seu palácio.
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A pouca distancia d'este e no logar onde esteve uma ermi-

da denominada da Senhora da Abobeda, se fez a obra, servin-

do esta capella de igreja, pelo espaço de setenta e seis annos,

até que em 1284 deu principio á nova igreja o padre fr. João Na-

varro, então ministro do convento. Junto a este, e também a 20 de

setembro de 1208, se fundou o hospital em outra ermida do

titulo de Santa Maria dos Santos, cujo sitio se conjectura com

grave fundamento ser o da velha ermida do Espirito Santo.

O fim do hospital era para n'elle se curarem os pobres ca-

ptivos, que viessem resgatados de Alcácer do Sal, e das Hes-

panhas, assim como os peregrinos, tendo todos aquelle abri-

go e consolação, que pedia o preceito da caride.

Mais tarde esta piedosa instituição deu origem ás Misericór-

dias, obra de el-rei D. Manuel, a quem o frade trino Miguel

de Contreras aconselhara e persuadira, que as criasse, e lhes

apropriasse rendas e privilégios, como teremos occasiãode re-

ferir mais largamente.

Passados tresentos quarenta e cinco annns da primeira fun-

dação do convento, D. João III renovou-o, e edificou-o quasi

todo a fiinãamenlis, e cento trinta e nove annos depois se fez

de novo o dormitório, por se ter lançado por terra o outro,

que ameaçava ruina
;
por este mesmo motivo a primitiva igre-

ja, no fim de quatrocentos e dezenove annos de duração foi

demolida, e logo no mesmo chão se deu principio a levantar

outra com novos alicerces, maiores, e boa cantaria lavrada.

Era de uma só nave, como ainda hoje se vê, toda de abo-

bada, com volta direita, e elevada, arcos de pedraria, boas ci-

malhas e tribunas, e sobretudo com onze altares excellentes.

Teve o seu complemento, pelo que toca ao material, no anna

de 1740, e na mesma se collocou o Santíssimo em 18 de no-

vembro do dito anno.

A torre d'esta igreja está ainda bem conservada. É de boa
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architecliira, e em 1877 foi mandado collocar sobre ella nm

pára-raios, que communica com o reservatório commnm, pas-

sando o conductor por mna das quatro cisternas do largo, que

serve de parada do quartel, e donde se tira a agua por moio

de uma nora. Da torre passa-se para um terraço sem grades

ou halauslrada, que possa servir de amparo. Fica sobre parte

da igieja, e d'elle se logra a vista de um magnifico e extenso

I)anorama.

Tinha a igreja na sua entrada principal, que era para o la-

do de oeste, um elevado e notável frontispício, mandado fazer

a expensas suas, pelo arcebispo de Évora, D. fr. Luiz da Silva

Telles, da casa dos marquezes de Alegrete. Formava este

frontispício um grande pórtico, todo lageado, com tecto de abo-

bada, e quatro arcos de pedraria, que o sustentavam, offere-

cendo pela parte esquerda a entrada para a portaria do con-

vento, e pela frente as da igreja.

Em dia de S. João da Matla, a marg;irita preciosa da angé-

lica religião da Trindade, como !he chamam os chronistas, des-

abou a bella frontaria pelas c^nze horas e três quartos da noite

de 7 de fevereiro de 1866.

Singular coincidência I

A igreja serve hoje de arrecadarão de material de guerra.

É o parque do regimento de artilheria n.° 3.

Do claustro do convento não ha o mais leve vestígio. As

differentes cnsas do edifício são occupadas pelo hospital mili-

tar, bibliotheca, e aula regimental. E a excellente casa, que

havia no seu pavimento, chamada do De profundis, com as suas

paredes ornadas de singulares retratos de corpo quasi inteiro

dos varões illustres e antigos da província, é uma cavallariça, as-

sim como a que se lhe segue immedialamente, que foi a do

refeitório.

Não temos mais que ver no quartel de artilheria 3, a não
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cas obras boas que lá fizeram modernamenle. Poderiam ter

deixado ao menos uma capella, visto haver hospital, e capellão

no regimento ; nem tudo lembra.

Ao sair do quartel pela porta dns armas, fica-nos á esquer-

da um pequeno jardim, occupando parte do campo de Sá da

Bandeira. Foi inaugurado em 15 de setembro de 1878, é fe-

chado com gradeamento de ferro; chama-se oíTicialmente pas-

seio da Rainha, mas ninguém dá por isso. É o passeio publico

mais frequentado de Santarém, e nada oíTerece de curioso,,

nem pela flora, nem pela elegância.

O campo de Sá da Bandeira é um espaçoso largo, sem a

monolonia da forma regular, estreitado na extremidade do su

pelo antigo palácio dos condes de Unhão de um lado, e pelo

convento das Donas do outro ; logar este conhecido antiga-

mente pelo nome de barbam.

Ao nascente uma aberta ampla nos encaminha a esta dilata-

da praça, limitada também do mesmo lado pelo grandioso edi-

fício do Seminário Patriarchal, e outras moradas de casas, que

d'este são pertenças, com a sua frente para uma estrada ar-

borisada, que corta o campo, e nos leva á feracissima várzea

da ponte de Asseca, ao sitio encantador da povoação do Valle

de Santarém, e a outros logares. Para o lado do poente a vista

alonga-se pelos subúrbios cortados de outeiros cultivados e re-

vestidos de frondoso olivedo, e um pouco para a direita topa

com a estrada de S. Domingos, e a penitenciaria districtal, cu-

jos trabalhos de construcção começaram no dia primeiro de se-

tembro de 1879 no monte da Rafôa, a pequena distancia do

largo. Finalmente ao norte dá folgada serventia a uma boa

fiada de casaria, terminada pelas ruinas do antigo mosteiro dos

ct^lebres frades pregadores.

Ao contemplar as ruinas do convento de S. Domingos, d"esse

f^ii?''»'^»'"
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nolavel nionumenlo religioso e arlislico, [irofanailo, e (juasi de-

molido, iradicção viva e invejada de tanta grandeza do passa-

do, o nosso animo contrista-se, e sente-se inspirado da melan-

cólica poesia, que nos infundem.

Um dia fomos vascuiliar atiuellas pedras soltas, enegrecidas,

despedaçadas, e enire ellas encontrámos uma, que nos pareceu

ter servido de fecho de abobada. Era de pouco lanianho, cii-

cular, de bello lavor, e em volta tinha esculpido sobre a sua

parte anterior em caracteres gothicos, quasi carcomidos: Faz

o teu dever. Em uma ílta da mesma pedra, cingindo-a em dia-

gonal, lia-se: A seu tempo.

Qual seria o pensamento de quem mandou gravar aquella

inscripção?

Elevada é decerto a significação daquellas palavras, as

(]uaes, apesar de singelas, podem ser o argumento de uma

epopeia, e junlamenle a recordação memorável de voto cimi-

prido por algum illustre cavalleiro portuguez, dos muitos que,

com suas esmolas, concorreram para a edificação e engrande-

cimento d'aquella casa.

Constou-nos depois, que esta pedra foi levada para o museu

districtal de Santarém, do qual fatiaremos detidamente em ou-

tro logar.

A idade média, acoimada por muitos de extravagante e bar-

baia, de estúpida e supersticiosa, forneceu, segundo a opinião

de outros, á historia da humanidade o seu tributo de gloria e

de virtude, o seu óbolo de sciencia e de phiIoso|jhia, e foi para

estes uma época de transição, e de elaboração de germes fe-

cundíssimos.

Não admira o modo diverso de apreciar aquelle importante

período histórico, porque entre os homens ha de haver sempre

controvérsias, e juizos apaixonados.

Não nos referimos agora ao grande período entre a queda
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do império do occidente e a do oriente: 476-1453, o qual

muitos escriptores denominam idade média; falíamos do que

podemos considerar o coração da meia idade, isto é, do tempo

que decorreu desde o secnio ix até o século xn.

O magestoso movimento intellectual d'este ultimo século foi

percursor do que no século xm se tornou esplendido para o

catholicismo, sob o pontificado de Innocencio III. As ordens re-

ligiosas, em numero superior a quarenta, nascidas no século

anterior, as cinco grandes cruzadas que se fizeram, os mais

bellos monumentos gothicos, admirados hoje, foram o caracte-

rístico mais notável do impulso, que no século xni recebeu a

nossa igreja da força prodigiosa da fé, com a qual se engrande-

ciam, e quasi cegavam os corações.

É n'esle século que florescem S. Francisco de Assis e S.

Domingos.

Não é pequena gloria para a nação hespanhola ser o berço

d'este ultimo santo, e para Portugal, que também d"ella tem

farto quinhão.

Assim devia ser. Concorreram sempre para as tradições il-

lustres d'esta honrada familia peninsular, as duas nações irmãs.

Melindravam-se por vezes uma com a outra, como dois filhos

muito amigos do mesmo pae, que nas partilhas parece ter fa-

vorecido mais a um delles ; mas no momento preciso, são ca-

pazes de esquecer o seu agastamento reciproco, e de se uni-

rem debaixo da mesma bandeira, para exaltar os sãos princí-

pios, com que foram e continuam a ser educados, e de defen-

der de mãos dadas as suas idéas de independência e de liber-

dade, por que dão a vida, como a historia d'estes dois povos a

cada passo confirma.

Melhor fora, porém, que esta união se conservasse sempre

bem intima, e a geração moderna tornar-se-ía credora da gra-

tidão de ambos, se lhes infundisse no animo os piincipios da
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fraleriiidade, que tão precisos se tornam para apagar entre el-

les certos prejuízos iui[)roprios da sua civilisação.

Não nos parece que possa haver iucomi)atibilidades entre o

zelo de seus interesses peculiares, e a diligencia com que cada

um delles procure tornar cada vez mais arraigada em seus co

rações leaes e generosos a sincera amisade de irmãos tão di-

gnos um do outro.

Proveitosa lição de cordialidade e de bom senso dariam elles

por essa forma ás outras nações.

Nasceu o padre S. Domingos da nobre familia dos Gusmões

na villa de Calaroga, da diocese de Osma, em Castella-a-Vellia,

pelos annos de 1170, e foram seus pães D. Félix de Gusmão

e D. .loanna d'Aça.

Tendo-se distinguido por seus talentos e virtudes na celebre

universidade de Valência, foi, ao sair d'essa escola, i)romovido

á dignidade de cónego regular, e de sub-prior da calhedral de

Osma. Tornou-se pregador notável, e dedicou-se especialmente

á conversão dos albigenses, poderosos hereges, que de AIbi,

cidade da França, tomaram o nome, e perseguiram obstinada-

mente a igreja.

Em 1208 fundou ao pé dos Pyrinéus um instituto de mulhe-

res para a contemplação e oração, e outro de homens, cuja

missão especial era a pregação, d onde lhe veio o nome de or-

dem dos frades pregadores.

Era esta esclarecida ordem a primeira das quatro mendican-

tes, de que faz menção o direito canónico, nomeando-as, con-

forme a antiguidade da sua confirmação: dos pregadores, dos

menores, dos eremitas de Santo \gostinho, e dos carmelitas.

Os padres pregadores trouxeram a principio o mesmo ha-

bito dos cónegos regrantes de Santo Agostinho, porque a sua

ordem íoi confirmada pelo [)apa Honório III. em 22 de dezem-

bro de 1216, sob o habito e regra do grande doutor da igreja;
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dois annos depois tiocaram o roqiiete de iinlio e a murça, pelo

capelio, escapulário branco e capa preta, tornando se mais hu-

mildes na veste, mas conquistando mais auctoridade na pala-

vra.

O mosteiro de Santarém, como primogénito e morgado entre

os da Hespanha e Portugal, herdou a ultima capa, de que seu

santo patriarcha usava.

Não foi de pouca significação tamanha herança. Ao que pa-

rece previa S. Domingos, que tal convento era incapaz de dei-

xar aos outros a capa no terreiro.

E assim succedeu
;
que nenhum dos da sua ordem lhe foi

superior em illusiração e virtudes.

Um portuguez illustre por geração, e não menos por suas

acções, D. fr. Sueiro Gomes, fundou o convento de S. Domin-

gos de Santarém, Tendo recebido, primeiro que nenhum outro,

das mãos do padre S. Domingos, o habito da ordem dos pre-

gadores, desde logo ficou sendo pontual companheiro e coope-

rador inseparável dos primeiros trabalhos do santo patriarcha.

Justo é, pois, considerarmos D. fr. Sueiro uma das pedras an-

gulares, sobre que se firmou o grande edificio da religião domi-

nicana.

Querendo o padre S. Domingos mandar á Hespanha missio-

nários seus, escolheu quatro religiosos mui doutos, e despa-

chou-os ao seu destino. Foram elles : fr. Sueiro Gomes, fr.

Miguel de Uzero, fr. Pedro de Madin, e fr. Domingos Hes[)a-

nhol, o pequeno. Saíram estes padres do convento de Tolosa,

onde com elles estava o padre S. Domingos, e poseram-se a

caminho, indo a pé, e sustentando a vida com o pão comprado

à custa da vergonha, com que de porta em porta o pediam,

conforme a regra que lhes fora prescripta. D. fr. Sueiro vinha

na qualidade de superior dos seus companheiros, e obedecendo

todos quatro á voz de quem os enviara, os ires últimos fica-
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ram em Hespanha, e o nosso fr. Sueiro, eslendendo mais a

sua jornada, passou a Portugal, onde por pregar na própria lín-

gua, raais profícua se tornava a sua [)ropaganda. Depois, o

amor da pátria é fogo sempre vivo e decerto maior luz lhe

daria ao entendimento, quando preparasse a terra que o creou,

para lançar n'ella semente que tanto desejava germinasse.

É bem natural, sem que pareça egoismo, trai ar primeiro do

que nos pertence, e depois olhar pelo que é dos outros, em-

bora em ambos os encargos se empregue o mesmo zelo; como

foi e será sempre de grande honra, para quem cuida do seu e

do alheio.

Entrou D. fr. Sueiro em Portugal nos fins do anno de 1:217.

Começou logo a tornar-se conhecido por suas pregações e vida

ascética, cuja nova chegou aos ouvidos da iiilanta I). Sancha,

que morava a esse tempo na antiga villa de Alemquer. Dese.

jou a infanta vel-o e ouvil-o, e por isso o mandou vir á sua

presença, ao que D. fr. Sueiro promptamente obedeceu.

Tratou D. Sancha de saber delle a causa de sua vinda a ter-

ras portuguezas, e depois de bem informada do que Ir. Sueiío

trazia no animo, lhe disse, como senhora que era de Alemquer,

por herança de seu pae, que procurasse por ali sitio accom-

modado ao intento, com que viera de pregar e de fundar,

para se ir multiplicando e estendendo a familia dominicana.

Escolheu fr. Sueiro no mais alto da serra do Montejunto,

duas léguas e meia contra o norte da referida villa, a eiinida

de Nossa Senhora das Neves; rraquelle tempo romagem de

grande devação. Ali deu principio na primavera do anno de

1218 ao solar, que teve a ordem dominicana em nosso reino.

Era humilde a morada, mas forte a perseverança de fr. Suei-

ro em crear noviços, não só para religiosos ordinários, mas

para mestres da província que vinha estabelecer.

Yendo-se já com substiuitos capazes para o ministério do
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piilpilo, foi assistir ao primeiro capitulo, que se celebrou em

Rolonlia no principio de maio de láiO, e, no anno immedialo,

ao segundo, que teve iogar lambem ali em dia de Pentecostes,

e no qual foi nomeado em primeiro provincial de Hespanha,

para onde logo voltou com cartas de recommendação do papa

Honório III, para que os reis e os prelados o não encontras-

sem, antes o favorecessem e ajudassem na sua gloriosa em-

preza.

Chegado que foi ao seu humilde convento de Montejunto,

entendeu que era aquelle Iogar mais próprio para eremitas, do

que para frades pregadores. Resolveu, pois, sair d"ali com seus

súbditos por amor da vida que professavam.

A estes tempos souberam os habitantes de Santarém da de-

terminação de D. fr. Sneiro. Não lhe faltaram recados desta

terra como de outros logares, que requeriam fundação, e offe-

reciam para ella suas esmolas, como refere fr. Luiz de Sousa.

De accordo com a infanta mudou de casa, acceitando provi-

soriamente o sitio que os santarenos lhe offereceram.

E a rasão da preferencia dada a Santarém, cremos que fosse

por não ficar longe de Alemquer, e ser da Exlremaduia a villa

mais notável em riqueza e população.

Saiu, pois, o provincial com seus frades para o sitio de Mon-

teirás de Santarém no anno de 1223, e ali acharam uma boa

ermida, da qual se serviram para celebrar n'ella os oíllcios di-

vinos, e começaram logo de acrescentar o edifício, fabricando

por suas próprias mãos uns cubículos, para lhes servirem de

cellas em que dormissem.

Nas faldas do monte, que hoje chamam de S. Bento, e no

valle, onde contam os chronistas, que D. AíTonso Henriques,

na sua marcha de Coimbra i)ara Santarém, fizera alto com os

seus soldados, para esperar a hora de tomar esta villa aos mou-

ros, estava a igreja de S. Domingos de Monteirás. O sitio não
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era o rnais accommodado para a fundação do novo convento

de fr. Sueiro, por isso lançou este as suas vistas a logar mais

saudável e mais visinho da villa. Preslaram-se da melhor von-

tade os moradores d'ella a servil-o em tudo, e por tal motivo

não faltou quem d^entre os santarenos corresse a dar-llie q di-

nheiro, de que precisava, para a compra de novo sitio.

Effectnada a compra do logar, onde hoje vemos o mosteiro

das Donas, no largo chamado do Sitio, ou da Magdalcma, come-

çou fr. Domingos do Cubo, encarregado pelo provincial da di-

recção das obras, a abrir os alicerces do convento. Corria o

íinno de 4225.

Havia a esse tempo no local, onde se vêem hoje as ruinasdo

convento de S. Domingos, uma ermida da invocação de Nossa

Senhora da Oliveira. Era esta ermida annexa da igreja colle-

giada de Nossa Senhora da Alcáçova, e ficava-lhe contigua uma

quinta muito bem cultivada e com casas dentro, pertencente a

uma nobre senhora de Santarém, a qual, por grande devoção,

se lembrou de a dar de esmola aos frades pregadores. Accei-

tando-a, tinham os frades cerca, e quasi feito o convento, se

os cónegos da Alcáçova se resolvessem a fazer-lhes doarão da

sua ermida. Realisou-se a liberalidade da collegiada e da illus-

tre dama santarena a favor dos dominicanos, e estes mudaram

immedialamcnte a sua residência de Monteirás para a nova

casa e ermida.

A pouca capacidade d'esta obrigava a pôr o púlpito fora,

quando os padres tinham de pregar, e por isso fizeram um es-

paçoso alpendre, onde podiam os devotos, defendidos dos ri-

gores do tempo, ouvir a sua palavra.

Diz fr. Luiz de Sousa, que não soíTrendo a devoção de

D. Sancho II a descommodidade, que a pobreza do convento

dava ao povo, mandou aquelle rei a fr. Domingos do Cubo,

que, no que tocava a tudo o mais do convento, seguisse em-

MONUMENIOS DE SANTARÉM 6
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bora as leis da sua ordem, mas quanto á igreja e crastas, dei-

xasse a traça á sua conta.

Tardou a igreja em se levantar muitos annos — continua o

clironista— porque teve na traça rei, e faltou-llie rei no lavor.

Falleceu D. Sancho, que a traçou : e seu irmão e successor,

D. Aífonso III, inda que ajudou a obra com boas esmolas,

era como em cousa alheia, não como própria.

Parou a obra da igreja, porque as esmolas que pediam os

religiosos, apenas davam para sustento seu e conservação da

casa em que viviam. Concedeu-lhes, porém, a impetração sua,

o papa Alexandre IV uma indulgência para todos os devotos

que dessem esmolas áquelle convento com a tenção de se aca-

bar a obra n'elle começada. E com eííeito terminaram, á custa

dos fieis, igreja e claustro, pelos annos de 1257. Mais de três

séculos depois, foram estas partes do convento reedificadas,

ficando todavia a igreja com a sua fórma primitiva, e conser-

vando-a até á extincção das ordens monásticas em Portugal.

As ruinas, que vemos á hora presente, do convento de S.

Domingos, devem desapparecer; mas o que se torna extrema-

mente diííicil é rasgar do livro da nossa historia pátria, a pa-

gina brilhantíssima em que se falia d'este magestoso monu-

mento.

Foi obra de D. fr. Sueiro Gomes, e não deve esquecer-se,

que na época em que floresceu este porluguez illustre, nenhum

dos seus compatriotas podia ter a vã gloria de ser seu emulo

na justa consideração que lhe deram todos os poderes do es-

tado.

Quando por terras porluguezas entrou este varão insigne,

achava-se o reino ferido com dobrada espada: temporal e es-

piíitual. Nos tribunaes não se administrava justiça, nos cora-

ções não imperava a caridade, e até a mesma fé esteve em ris-

co de perder-se. Parecia um paiz de bárbaros, onde se cons-
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pirava para partir o escudo da sua maior gloria, que era a de-

feza do catliolicismo.

Heinava então AíTonso 11, ciiamado vulgarmente o gordo. Ga-

nhava em matéria o que perdia em espirito este ambicioso e

alambazado monarclia.

Considerando pequena a grande herança, que teve de seu

pae, tratou de esbulhar de seus haveres as suas três irmãs,

D. Thereza, D. Sancha e D. Branca, e de converter em be-

neficio de seus cortezãos as rendas, que de direito havia a

igreja do arcebispado de Braga. E, como não altcndia ás jus-

tas ponderações do arcebispo d^esta diocese, nem obedecia ao

Summo Pontifice, que, na qualidade de supremo juiz nas cau-

sas entre principes, defendeu os incontestáveis direitos das in-

fantas, foi posto interdicto ao reino, e punido com a excom-

munlião o principe.

Chamou AíTonso II a fr. Sueiro para ser juiz arbitro n'estas

demandas: sendo a primeira, porque D. Affonso queria tirara

suas irmãs o senhorio das terras de Montemór-o-Velho, Alem-

quer e Esgueira, que seu pae lhes deixara em testamento ; e

a segunda, por causa de graves perdas e damnos, que tinham

recebido dos grandes interessados da corte as igrejas do ar-

cebispado de Braga.

A ultima das contendas foi decidida com toda a prudência

por fr. Sueiro; a outra não o chegou a ser no reinado daquelle

monarcha, porque, andando elle mais que tibio em cumpiir o

necessário para a dicisão, n'essa conjunctura falleceu.

Era D. fr. Sueiro mui douto e sciente, e, para melhor go-

verno, e bem da justiça, tratou de fazer com seus frades as

primeiras leis d'este reino, estando ainda o convento em Mon-

tejunto.

Acceitou íVíTonso II muito mal as ordenações dos dominica-

nos, e diligenciou logo obviar á inlroducção d"ellas, particular-
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mente em Santarém, por ficar mais visinho dos seus auctores,

enviando á camará d'esta villa a carta regia do theor seguinte:

«AíTonso pela graça de Deos Rey de Portugal ao Alcayde de

Santarém, Auguasis, e todos os mais homens que n'ella julgão

de minhas cousas, e aos Taballiães e concelho saúde. Mando-

vos firmemente a todos, que não haja pessoa alguma em essa

vossa Villa, que ouze trazer a publico aquelles decretos secu-

lares sobre a matéria de penas pecuniárias, e castigos corpo-

raes dos delinquentes, es quaes Sueyro Gomez, Prior da or-

dem dos Pregadores, ordenou com os Frades da mesma or-

dem : porque não sou contente, que se proceda nos casos so-

breditos por sua lista, e assim o acordey com meus privados.

Movome a isto a hua, por sairem os taes decretos em que-

bra grande dos foros de minha Corte, e dos Reys meus suc-

cessores, e dos meus Fidalgos, e em summa de todas as pes-

soas do meu Reyno, Fidalgos, villãos, seculares, e Ecclesiasti-

cos. E também por encontrarem aqueile livro de minhas Leys,

aonde se diz expressamente, que se não admittão novas Leys

€m nosso Reyno, o qual livro contem os foros por onde devem

ser julgados os Fidalgos de Portugal. Mayormente que os taes

decretos não andavão nunca em pratica em tempo do conde

D. Henrique, nem no tempo de meu Avô El-Rei D. AfTonso, a

quem o Papa Alexandre III por seu Privilegio confirmou em

Rey, e a sua terra em Reyno. Nem em tempo d'el-Rei D. San-

cho meu Pay, que teve hãa Carta de protecção do Papa Cle-

mente III. Nem também em meu tempo, tendo duas, hua de

Innocencio III e outra de Honório III. E assim por todas es-

tas razoens todo aqueile que quizer sahir a publico com estes

Decretos me pagará mil maravedis de condemnação, além de

fazer em sua pessoa, e fazenda, a justiça conveniente. E tenha

por sem duvida o meu Rico homem, em cuja terra sahirem os

Decretos sobreditos, que além de ficar em desgraça minha,
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ha de perder a terra que de mim tiver. O Alcayde perderá a

minha Alcaydaria, e meu amor, e será castigado em fazenda,

em pessoa, como for direyto e justiça. E dos Aguasis, Tabal-

liões, e mais justiças tomarey justa vingança em corpos, e fa-

zendas. Mando com tudo que se alguém vender o furto, e es-

condidamente cousa alguma por ser contra os Decretos pre-

sentes, que n'este ponto admíltto, me pagará de pena quinhen-

tos maravedis, e será castigado em sua pessoa, e fazenda, além

de perder a cousa vendida : e do mesmo modo se procederá

com os que fizerem compras em contrario destes Decretos,

que além das penas sobreditas perderá o que comprou, e o

dinheyro que por ella deu. Dada em Santarém a dezenove de

junho por mandado del-Uey.»

Não se aponta o anuo, em que foi feita esta carta, mas diz

George Cardoso no seu AgcMlogio Lmilann, que fr. Sueiro an-

dava o anno de 1221 com seus comi)anheiros nas louváveis oc-

cupações de ordenarem certas leis sobre pontos de justiça
;

por isso devemos crer, que fossem aquellas que D. Aífonso

contrariou.

Não existe memoria d'ellas, e não é maravilha, que D. Af-

fonso as não acceitasse, pela rasão de lhe ser a esse tempo

tão desfavorecido o estado ecclesiastico.

É de crer, que seriam os estatutos de fr. Sueiro ajustados

com a rasão, e com o direito civil e canónico, pois que o illus-

tre Provincial era tão qualificado em religião e letras, das

quaes grandíssima falta havia n'aquella idade, que foi pelo i^ro-

prio Affonso II nomeado juiz das causas mais intrincadas e im"

portantes do seu reinado. Em uma d'ellas, que era uma quês-

tão de família, em que figuravam como parte três virtuosas

damas, a quem assistia todo o direito, deu fr. Sueiro pare-

cer contra o monarcha. Pois apesar da sua indisposição com ^

Santa Sé, e do dissabor que devia de causar-lhe a opinião da
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melhor cabeça do seu reino, adoptou, como se vê da sua carta

regia, alguns preceitos do projectado código de leis, que D.

fr. Sueiro, por amor do seu paiz, desejou apresentar, e pres-

tava assim um serviço patriótico á sociedade broma, no meio

da qual vivia, e a quem aíToutamente podia tomar o pulso.

A ordem dos frades pregadores não tirou, que nos conste,

proveito algum da legislação de D. fr. Sueiro, por isso não po-

demos censural-o, dizendo, que elle, como legislador, se en-

tremetteu com os negócios do século. E se proventura se en-

tremettesse, ninguém, como fr. Sueiro, tinha direito a ser con-

siderado, e seguido.

Outras ordens se tornaram condemnaveis por causa de si-

milhante entremettimento, que não esta. Alem de certos pri-

vilégios ecclesiasticos, conseguiram ellas dos monarchas mui-

tos outros temporaes, que lhes rendiam abundantes riquezas,

com grave prejuízo e vexame dos povos.

Que nos venha affirmal-o a historia, quando falia dos cele-

bres abbades magnates de S. Pedro das Águias, de S. João

de Tarouca, de S. Christovão de Lafões e de Santa Maria de

Salzedas.

O mosteiro de Salzedas, o mais sumptuoso depois do de Al-

cobaça, da mesma ordem de Cister, era obra de D. Thereza

Affonso de Astúrias, esposa de Egas Moniz. Esta senhora, em-

penhada na fundação d'aquella grande abbadia, conseguiu que

D. Affonso Henriques lhe coutasse a herdade de Algeriz, de-

mittindo-lhe toda a jurisdicção real. Até o anno de 1546 fo-

ram os abbades de Salzedas senhores no espiritual, e tempo-

ral, dos súbditos, e parochianos, do couto do seu mosteiro,

mandando depois D. João III, por morte do ultimo abbade per-

petuo, tomar posse da jurisdicção temporal.

Recebiam estes monges annualmente o quarto de todos os

géneros creados dentro do território, que abrangia o seu isen-
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to. Nenhum lavrador podia edificar, dentro dos limites da sua

grande abbadia, lagares de vinho, ou de azeite, e todos eram

obrigados a ir fabricar o seu vinho e o seu azeite nos laga-

res do convento, que os tinha em numero suíiQciente para sa-

tisfazer todas as necessidades. Os lavradores pagavam uma

certa quantidade de cada um d'aquelies líquidos, por cada es-

paço de vinte e quatro horas, que occupavam os lagares ; o

que dava em resultado serem esses líquidos sempre mal fabri-

cados para seus donos evitarem maiores despezas com laga-

ragem.

O rigor na execução de taes privilégios induzia os agricul-

tores a sophismal-os, quanto podiam.

Tinha o mosteiro, dentro do isento, um tribunal judicial seu.

Quando as novidades, ainda nas terras, se julgavam vencidas,

dois louvados, um escrivão e um meirinho iraquelle tribu-

nal, iam almudal-as ; isto é, iam calcular os alqueires de géne-

ros, (|uc o lavrador era obrigado a manifestar. O que se dava

com os renovos verificava-se com os rebanhos de gado, e o

lavrador havia de forçosamente pagar o quarto do que ficava

estqiulado no termo, que se lavrava.

Todos estes privilégios eram legaes, porque foram concedi"

dos aos monges por quem podia fazel-o, quando todos aquel-

les terrenos lhes foram dados pela fuandadora do mosteiro, e

pelo nosso primeiro rei, para os roíearem em seu proveito:

mas também é certo, que os ambiciosos monges nem sempre

comprehenderam a época, em que viviam, e as tendências que

os séculos XVI, xvn, xvni e xix foram manifestando contra

essas isenções e privilégios, que elles deveriam de ter ido mo-

dificando. Não o fizeram, e o desastre foi-lhes faial.

Alem de outros nuiilos porcos cevados, que se pagavam ao

convento, todos os annos recebia o mui celebrado porco do fis-

co, comprado para os fi-ades na feira de Santo Estevão, pro-
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ximo de Lamego. Ao procurador do mosteiro pertencia a es-

colha do cevado, e aos moradores dos treze casaes de Por-

têllo, na freguezia de Cambres, o pagal-o por todo o preço,

que fosse do ajuste; chamando-se a isto pagar o porco de ser-

viço ao mosteiro das Salzedas.

Durou muito tempo este costume, depois á camará municipal

do concelho de Penude é que pertencia o pagamento d'esse

tributo.

As padeiras de Lamego eram as incumbidas da criação d^nquel-

les enormes cevados, e de ordinário davam boas luvas ao frade

procurador, para que lhes fiscasse o seu porco de preferencia a

outros. O procurador apresentava-se na feira, de bengala em

punho, e aquelle porco por elle tocado com a tal bengala era

o fiscado. A camará comprava-o, e mandava-o conduzir por

sua conta ao mosteiro.

Em resultado de tanto vexame, quando os monges d'ali fo-

ram expulsos em 1834, o povo da visinhança exultou de ju-

bilo.

Estes e outros costumes e privilégios, nada tinham de com-

mum com a legislação de D. fr. Sueiro, a qual não chegou a

executar-se, e por isso não concorreu de modo algum para a

extincção das ordens religiosas.

O povo de Santarém não podia revoltar-se contra o que não

existia, e, ao desabar do convento de S. Domingos, não podia

manifestar, como não manifestou, o seu contentamento, á ma-

neira do que justamente fizeram os povos de Salzedas.

Parece-nos ficar assim restabelecida a verdade a respeito de

D. fr. Sueiro Gomes, o qual, a nosso ver, nenhuma censura

merece, embora aiguem com ousada ignorância Ih'a tenha

feito.

Extinctas as ordens religiosas em Portugal, foi, annos de-

pois, vendido pelo estado á camará municipal de Santarém o
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convento de S. Domingos, como consta da seguinte carta re-

gia :

«Dona Maria por Graça de Deus, Rainlia de Portuga! e dos

Algarves, (raquem e d'aiem mar, em Africa, etc.

Fa;o saber aos que esta (]arta de pura, e irrevogável venda

virem, (jue, [)recedendo as diligencias, aimuncios, e soiemni-

dades da Lei, e estilo, arrematou em hasta [jublica, perante o

Tribunal do Thezouro Publico, no dia vinte três de Janeiro de

mil oitocentos quarenta e seis, a Gamara Municipal da Villa de

Santarém, pela quantia de um conto duzentos oitenta e nove

mil réis, a pagar na conformidade do artigo primeiro paragra-

plio pruiieiro, da Garta de Lei de oito de Junho de mil oito-

centos quarenta e um, o Edifício do extincto Gonvenlo de São

Domingos da Ordem dos Pi'égadores da dita Villa — (exceptua-

da a Igreja e Sacristia)— que se compõe de três dormitórios

arruinados, dois paleos, Glauslro com cisterna, refeitório, e

varias officinas : parte com a Gèrca do mesmo Convento, e com

Galgada de São Domingos, uma casa que sérvio de adega, e

quintal contíguo, denominado dos Ossos, pertença do mesmo

Gonvento; a qual confronta com pateo do dito Edihiio, com

a Igreja, e largo de fora da Villa, e da Gèrca, que consta de

terras de pão, oliveiras, e algumas arvores de fructo, e quiu-

taes annexos, toda murada: confronta com a Galçada de São

Domingos, caminho que conduz do monte á bica de São Do-

mingos, e com vários prédios da Galçada do Monte, e Edili-

cio do mesmo Gonvento; os quaes bens pertenciam á Fazenda

Nacional, pela extincção do referido Gonvento, e foram anium-

ciados para venda na Lista duzentas e dezeseis, sob luunero

nove mil quatrocentos e dois. E tendo a dita arrematante sa-

tisfeito no dia oito de Setembro do dito anuo, nas Gaixas Gen-

traes, de dinheiro e papeis de credito, o preço da sua arrema-

tação, sendo em papel moeda, quatrocentos trinta e nove mil
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e duzentos réis, em dinheiro metal quatrocentos vinte nove mil

e oitocentos réis, e em papeis de credito quatrocentos e vinte

mil réis; como consta da respectiva Cautella de pagamento

que apresentou. Hei por bem transmittir á mencionada Gamara

Municipal da Villa de Santarém, por irrevogável e pura venda

toda a posse e dominio que nos referidos bens linha a Fazenda

Nacional, para que ella e successores os gozem, possuam, e

desfructem como próprios. Pelo que mando a todos os Minis-

tros, Justiças, e mais pessoas a quem o conhecimento d'esta

Carta haja de pertencer, que, sendo por Mim Assignada, e re-

ferendada pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da

Fazenda, Presidente do Tribunal do Thezouro Publico, e com-

petentemente seilada, e registada nos Livros respectivos, a cum-

pram, guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar sem

duvida ou embargo algum; e em sua observância o Governa-

dor Civil do Districto de Santarém lhe fará dar a competente

posse, de que se lavrará Termo, exarando-se as verbas que fo-

rem necessárias, para a todo o tempo constar a referida venda,

de que não se pagou Siza por assim estar determinado para

todas as de semelhante natureza. Lisboa quatorze de Setembro

de mil oitocentos quarenta e seis. A Rainha. Marino Miguel

Franzini. »

Effectuada a compra, o que havia de a camará municipal

de Santarém fazer d'aquillo?

Uma praça de touros, e o matadouro publico! Delenda Car-

thago!

N"a(iuelle vasto edifício podia ter-se estabelecido uma escola

normal com internato, e outras escolas de instrucção rural e

profissional. Poucas terras do reino serão, como Santarém, mais

aptas para a fundação e progresso de estabelecimentos doesta

Índole. Não lembrou a escola, porque a tourada é mais civili-

sadora, e sobretudo é a diversão favorita do scalabitano.
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gnifica igreja e sacristia do convento, com a condição de ser

construido pela concessionaria um quartel militar no extincto

convento. Como elia não satisfizesse a condição, o governo or-

denou-llie que entregasse toda a pedra da igreja e sacristia á

junla geral do districto, para esta a empregar nas obras da

penitenciaria districtal, como está empregando, á hora pre-

sente.

Não ({iiizeramos sair do grande largo Sd da Bandeira, sem

vermos a histórica ponte levadiça do castello, na qual a adultera

mulher do João Lourenço da Cunha, a extravagantemente cele-

bre Leonor Telles, recebeu os reis de Castella, D. João I e

D. Beatriz, sua filha e genro, a quem tinha mandado chamar,

para lhe sustentarem a coroa de rainha, que ella sentia vacil-

lante sobre a sua cabeça leviana. Já não existe vestígio algum

da tal ponte. O que, porém, ficou registado por Fernão Lopes,

o pae da historia nacional, foi a noticia dos successos interes-

santes, (pic, por esses tempos, tiveram logar em Santarém.

Havia o Mestre de Aviz feito justiça por suas mãos, e sa-

tisfeito a vontade do povo indignado, abrindo com um com-

prido cutello a cabeça do conde de Ourem, nos paços do Li-

moeiro em Lisboa.

Leonor Telles, ao ver o cadáver do amante, exclamou furio-

sa: «Ó Santa Maria vai! me mataram em elle ura bom servi-

dor! e sem no merecer, que o mataram bem sei porque. Mas

^u prometto a Deus, qu^e me vá de manhã a S. Francisco, e

-que mande ahi fazer uma fogueira, e ahi farei taes salvas,

quaes nunca mulher fez por eslas cousas.» E como ninguém

cuidava do enterro do seu muito amado João Fernandes, man-

dou-o ella soterrar, de noite, o mais escusamente que poude,

na igreja de S. Martinho, e foi-se para os seus paços de Al-

cáçova.
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O povo da capital amotinou-se, tomando o partido do Mestre

de Aviz ; e Leonor Telles, querendo pôr a sua vida em segu-

rança, deliberou partir-se d'aquella cidade para a sua villa de

Alemquer. Assim o fez.

Os que levava em sua companhia, que eram todos os da

sua casa, olhavam para traz, voltando-se contra Lisboa, e di-

ziam: «Que máu fogo a queimasse, e que ainda a víssemos

destruída e arada a bois.»

O Mestre de Aviz chegou a fazer preparativos de viagem,

para sair do reino, e ir apresentar-se ao serviço dos reis de

Inglaterra. Leonor Telles, que lhe tinha um ódio mortal, com-

prou a tripulação das duas embarcações, que já estavam afre-

tadas pelo Mesire de Aviz, planeando a morte, ou a prisão

d'elle.

Nada d"isto felizmente teve logar, porque o povo de Lisboa

convenceu o Mestre a ficar no reino, e, entre vozes de alegria,

acclamou-o Regedor e Defenso?- d'elle.

Foi nova punhalada, com que atravessaram o coração ran-

coroso de Leonor Telles. Mandou ella immediatamente cartas a

alguns concelhos, em que largamente lhes fazia saber quanto

ficara lasliinada, e cheia de quebranto pela morte de el-rel

seu marido, e que por cumprimento da ultima vontade d'este,

expressa em seu testamento, tomara a seu cargo a regência

do reino; mas em virtude do que se passara em Lisboa, en-

tendeu enviar recado a el-rei de Castella, que se soffresse de

entrar em Portugal; o que ella deliberou, não com tenção de

tomar vingança, mas somente por fazer direito e justiça, sob

a protecção de seu genro, sem deixarem de ficar sobre si, co-

mo estavam, os reinos de Portugal e Castella.

Depois d'isto cuidou de se partir de Alemquer para Santa-

rém, mas antes que chegasse a este logar, escreveu a Gonçalo

Vasques de Azevedo, um dos mais respeitáveis fidalgos d'esse
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tempo, e alcaide-mór da villa, que fallasse com os homens

bons de Santarém, e soubesse o parecer em que estavam a

seu respeito.

Todas estas precauções eram necessárias, por isso que, logo

depois do faliecimento d'el-rei D. Fernando, um escudeiro por

nome Vasco Hodrigues Leitão, que fazia então as vezes de al-

caide de Santarém por Gonçalo Vasques de Azevedo, um dia

pela manliã, observando as ordens que recebera da rainha,

mandou dizer aos melhores do logar, que depois de jantar se

reunissem no adro da igreja de Santa Maria de Marvilla, mon-

tados em seus' cavallos, i)ara trazerem pendão [)ela villa, e

chamarem arreai por a rainha D. Beatriz, herdeira do reino,

por morte de seu pae. Chegou-se a hora de véspera, e junla-

ram-se no adro da igreja uns setenta de cavallo, e nenhum de

pé, á excepção dos que foram só para ver.

Vasco Rodrigues cavalgava um alto e formoso cavallo, e

vendo que já era numerosa e luzida a companhia, depois de

receber o pendão, que lhe entregaram á porta da igreja, al-

çou-o, e bradou: tfArreai, arreai, por a rainha D. Beatriz de

Portugal, nossa Senhora.» O mais religioso silencio foi a res-

posta, com a qual elle não contava, de todos quantos o ouvi-

ram.

Então o escudeiro, mandando o cavallo ao passo, rompe por

entre a multidão, e voltando-se contra os cavalleiros, que o se.

guiam, disse-lhes: «E vós outros nom fallaaes nenhuma cousa?

Dizee, dizee, arreai por a Rainha D. Beatriz.» E outra vez re-

petiu em alta voz: «Arreai, arreai.» A isto só respondeu uma

velha, que gritou do meio da grande massa popular: «Em má

hora seria essa; mas arrayal i)or o infante D. João, que he de

direito herdeiro deste reino, mas não já por a rainha de Cas-

tella: e como em má hora sujeitos havemos nós ser a Caslel-

lãaos? Nunca Deos queira!» E dizendo isto, assim o comera-
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ram a repetir quanlos homens e mulheres havia pela rua. Che-

gando o escudeiro á rua dos Mercadores, onde se fazia uma

pequena praça, logar que se chama hoje, cremos nós, o Ter-

reirinho, exclamou elle outra vez «Arreai, arreai», como da

primeira.

O alvoroto cresceu, e quando o escudeiro estava já na praça

da villa, onde muitos o aguardavam, ao bradar «Arreai, ar-

reai», já se não ouvia, senão que em muito má hora tal pre-

gão fosse lançado, e que nunca Deus permittira, que outrem

reinasse em Portugal, senão o infante D. João, e nunca a rai-

nha de Castella, sobresaindo n'aquella grande confusão de vo-

zes as de uns magotes de gente, que se aproximaram do es-

cudeiro, e lhe exprobraram, como elle ousava levantar simi-

Ihante pregão, e quem lhe mandava fazer tal cousa. Então um
pilliteiro, chamado Domingos Anes, homem refece e de pe-

quena conta, disse contra os outros: «Que estamos fazendo, ou

(lue pregão é este?» e lançou uma espada fora, o que foi imi-

tado por todos, clamando, que matassem o alcaide.

Os companheiros da cavalgada debandaram a toda a pressa,

mettendo-se pela primeira rua ou travessa, que encontraram,

e o escudeiro deu de esporas ao cavallo, e fugiu também. Le-

vava ainda o pendão alçado, mas este topou em um sobrado á

entrada de uma rua, e não o podendo mais levantar, levou-o de

rastos até ao castello, onde entrou com elle pela porta da trai-

ção, que ficava ainda distante, sendo perseguido pelo povo,

que corria de espada nua após elle, vocifrando, que o matas-

sem.

Os que estavam em suas casas sairam d'ellas attraídos ])• lo

alarido, e foram com aquelles de volta, até chegarem ás porias

do castello, que sobre elles alguém fechou de golpe.

D'ali tornaram todos, clamando: «Viva o infante D. João,

viva! E quem n'oi-o agora aqui desse, e veríamos quem seiia
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ousado de apregoar «arreai» por a rainha de Castella, para

nos tornar-mos agora castellãaos.» E foi aquelie dia grande al-

voroto na viila, até pela noite adiante, que se não fallava em

outra cousa.

Ora, esta disposição de animo, em que estava o povo de San-

tarém, liavia de forçosamente inspirar muitos receios a Leo-

nor Telles, por isso ella tratou de se entender com Gonçalo

Vasques de Azevedo, antes de vir fixar ali a sua residência.

Gonçalo Vasques, depois de ler a carta da rainha, mandou

dizer aos de Santarém, que se ajuntassem na igreja de S. João

de Alporão — Alpião, diz a chronica de D. João I — pois tinha

que communicar-lhes. Acceitaram todos o convite do alcaide,

e este, logo que foram ali juntos, chamou-os para um grande

curral fora da igreja, e convenceu-os, de boas maneiras, que

pedissem por mercê á sua rainha, que estava em AlenKjuer,

viesse para Santarém, dizendo-lhe, que parecia a elles, não ser

honra sua, nem proveito, estar tão perto de Lisboa, e em tal

logar como aquelie; e que para qualquer cousa, que ella (|ui-

zesse, mais seguramente estaria em Santarém.

Gonçalo Vasques foi o primeiro portador da carta, que en-

viou a Leonor Telles o povo santareno. E, como ella soubesse,

não só por esta carta, que muito prazer lhe causou, mas pe-

las informações do alcaide, que os santarenos eram prestes

para o seu serviço, e ao mesmo tempo os enchia de jubilo vir

a rainha morar com elles, ordenou de se partir para Sanlareni,

depois de lhe terem assegurada os de Alemquer, que nenhu-

ma outra voz tomariam, senão a sua, e cumpririam fielmente

seus mandados.

As cartas, que Leonor Telles dirigiu de Santarém aos reis

de Castella, foram em sentido dilTerente, do que tinham as que

escrevera antes aos concelhos. Dizia-lhes, que ella se havia por

muito deshonrada do Mestre de Aviz, e dos moradores de íJs-
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boa, os quaes entendia, não queriam obedecer-lhe, nem haver

a rainha D. Beatriz por senhora do reino; que o Mestre de

Aviz tinha sido cabeça de motim em Lisboa, capitaneando, e

alvorotando os populares, e já se intitulava Hegedor e Defensor

do reino em suas cartas, por isso que pozessem aguça em seu

caminho, e viessem ler com ella a Santarém, onde ora estava.

Recebeu D. João de Castella, na cidade da Guarda, as aíTi-

cadas cartas de Leonor Telles, e não deu trigança a sua vinda.

Logo no outro dia partiram os reis de Castella em dii"ecção a

Santarém.

O plano d'aquella sagaz e maliciosa dama era fazer com

que o genro a vingasse do Mestre de Aviz, e dos homens e

mulheres de Lisboa, das quaes ella dizia: «que nunca havia

de ser vingada, até que tivesse um tonel cheio das linguas

d'ellas.» (Caramba!) Depois que fosse vingada, os reis de

Castella socegariam o reino com todo o seu grande poder, e

se tornariam para suas terras, ficando ella em sua honra e re-

gimento, e ninguém mais ousaria em Portugal contradizel-a,

com receio da desforra que ella podia tirar.

Dias antes de chegarem a Santarém os reaes hospedes,

mandaram elles ali Pêro Carrilho, seu aposentador-mór, para

requerer a D. Leonor, que lhes desse pousada em bairro para

os seus. A rainha consultou sobro a pretensão os da sua corte,

e lodos accordaram, que el-rei de Castella e os seus não pou-

sassem dentro da villa, mas que ao rei e á rainha se desse

pousada em um dos mosteiros, á sua escolha, e os seus de

fora, como melhor podessem. Discutiu-se igualmente o modo

como a rainha D. Leonor devia recebel-os.

Em isto chegou a real comitiva a Santarém, na tarde do dia

42 de Janeiro de 1384.

A rainha D. Beatriz vinha em uma mula de sella cobeita

de dó, e aconipanhavam el-rei cento c oitenta de cavallo, todos
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armados, lanças alcvantadas, e trombetas comsigo. Apearam-se

defronte do Castello as pessoas reaes, e todos os fidalgos, do-

nas e donzellas da sua comitiva, e ali esperaram D. Leonor.

Esta apenas soube da chegada de seus filhos, appareceu, co-

berta de grande manto preto, sobre a ponte á porta do Cas-

tello, e, quando estes a vii'am, correram a abraçal-a com muito

alvoroço, beijando-llie sua filha a mão. Ninguém ouviu as [lala-

vras que entre elles se trocaram, e apartando-a um pouco el-

rei da sua filha, fallou com ella em voz baixa, e logo depois

tomando-a de braço de uma parte, e a i'ainha da outra, leva-

ram-n'a comsigo para o mosteiro de S. Domingos, onde esta-

vam pre[)arados os reaes apo^^enlos.

Chegaram muitos mais homens de armas castelhanos, pela

tarde adiante.

Logo n'essa noite el-rei de Caslella disse a D. Leonor que

lhe não podia dar vingança do Mestre de Aviz, nem dos ou-

tros que ella queria, nem sujeitar villa, nem cidade das qne

tinham voz contia ella, se primeiro não renunciasse a elle e a

sua mulher o regimento que ella havia no reino, segundo nos

tratados se continha.

D. João de Castella mudou a rainha D. Leonor de todo o

seu propósito, e ella annuiu. Ao outro/lia, quarta feira, man-

daram chamar um tabellião, e foi assignada a escriptura publica

de renuncia.

A cegueira da paixão vingativa contra o Mestre de Aviz não

a deixou ver, que não podia de sua própria auctoridade tirar

de si a regência do reino, por quanto lhe fora ella dada pela

ultima vonladc d'el-rei D. Fernando e pelo contracto nupcial

do casamento da filha, approvado, jurado e ratificado em cor-

tes, e por este motivo era ella ificompetente para alterar as

disposições d"elle, que eram irrevogáveis, salvo em cortes ce-

lebradas para esse eíTeito.

.MOMMICNIOS Dlí SANTAUKM 7
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Ficou Leonor Telles muito ancha pelo acto que praticou, e

no (lia seguinte, pela manhã muito cedo, saiu do mosteiro para

o castello, quitou a menagem a Gonçalo de Azevedo, alcaide

mór, e tratou de ordenar a solemne recepção dos reis seus fi-

lhos na muito nobre e muito leal villa de Santarém. Para este

fim mandou chamar a João Gomes de Abreu Cavalleiro, ura

dos honrados moradores do logar, e disse-lhe, que fizesse abrir

as portas de Leiria, que se conservavam fechadas e guardadas

de gentes da villa, para por ellas entrarem os reis de Castella

com todo o seu cortejo, ao meio dia. João Gomes pretendeu

escusar-se, ao que ella respondeu queixosa e sanhuda : «E como?

Não quereis vós, que meus filhos entrem dentro na villa? Eu

vos digo, se vós não quizerdes, que eu lhes darei entrada pela

porta do Castello, e sahirão por essa outra porta. A villa dentro

é onde eu tenho ordenado delles irem pousar nas casas de

Gonçalo Vasques de Azevedo, e elle irá pousar nas vossas com-

vosco.

»

o bom de João Gomes obedeceu, e logo n'esse dia, depois

de jantar, abriu as portas.

Então el-rei, armado de umas folhas, e um ramo de cidreira

na mão, querendo talvez symbolisar a firmeza da sua vontade,

chegou á porta do castello, que saía contra o chão da feira, e

já ahi Leonor Telles estava de besta, a qual seu amado genro

tomou de rédea, seguindo-se-Ihe logo outra besta, em que mon-

tava a rainha sua filha, e que levava também de rédea o infan-

te de Navarra. Os judeus foram com a toura receber os reis

fora de villa.

Entraram as pessoas reaes com o seu séquito pela porta de

Leiria, indo adiante parte dos do acompanhamento, de bestas

armadas, e lanças alevantadas, e foram pousar nas casas de

Gonçalo Vasques de Azevedo, que ficavam místicas com a igreja

de Santo Estevão.
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Immcdialamenle foram entregues, o castello e alcáçova, aos

reis de Caslella, e estes pozeram no Castello Lopo Fernandes

de Padilha, e na alcáçova Garcia Odre, ambos irmãos, dando

oitenta lanças a cada um, para defensa de suas fortalezas. Os

paços reaes eram guardados por cincoenla homens de armas.

Poucos dias dei)Ois do seu aposentamento, começaram os

castelhanos a tratar tão desaforada, tão violenta, tão torpe-

mente os moradores da villa, que muitos d'elles desampara-

ram quanto tinham, e fugiram para Lisboa e outros logares.

O Mestre de Aviz esteve em conselho, se devia ou não vir a

Santarém dar batalha ao rei de Castella. Mas não sabia se os

recados que lhe mandavam d'ali eram verdadeiros, e como ti-

nham de vir em barcas, e estas não só comportavam pouca

gente, mas não chegavam senão até Muge, porque o Tejo le-

vava pouca agua, resolveu não o fazer.

Leonor Telles, de accordo com o genro, escreveu ao conde

D. Gonçalo, seu irmão, e a Gonçalo Mendes de Vasconcellos,

seu tio, os quaes a este tempo estavam em Coimbra, pedindo-

Ihes que tomassem voz por el-rei de Castella, e o recebessem

por senhor, cntregando-lhe o castello.

Ao que respondeu o conde, que para melhor se conseguir o

que sua irmã desejava, devia de ir el-rei com seu poder, mos-

trando que punha cerco a Coimbra; e que fosse ella na sua

companhia, pois que de outro modo duvidava, se o consenti-

riam aquelles, que com elle estavam. Calou o animo del-rei

esta resposta, e aprestou-se logo a marchar sobre Coimbra.

Saiu de Santarém, e foi pernoitar a Torres Novas, ficando elle

e sua mulher nos arrabaldes, e a sogra em outras pousadas,

as quaes mandou guardar por certos homens de armas caste-

lhanos. Quando ao outro dia Leonor Telles o soube, disse aos

(jue iam em sua companhia: «Como? Guardada sou eu de gente

de castelhanos? Quanto agora entendo eu que vou presa.

«
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Começou o genro a recompensar a generosidade da sogra,

mandando-a escoltar pelos seus soldados, tremendo que ella

conspirasse contra os fillios.

Entre ella e o genro já tinha havido suas desintelligencias,

porque tendo vagado em Castella o logar de rabbiado-mór dos

judeus, Leonor Telles pediu-o ao rei para um privado d'ella, e

D. João deu-o a sua mulher para um outro judeu muito hon-

rado e rico, e que fora privado d"el-rei D. Fernando.

Agastou-se bastante com isto Leonor Telles, que fora sem-

pre muito senhora da sua vontade, mas o genro, que já a co-

nhecia muito bem, desconfiou sempre d'ella.

Não se enganava. A Coimbra foi descobrir uma grande

conspiração tramada pela sogra contra elle. Soube ali, que ella

escrevera a todos os alcaides dos castellos, por onde pousa-

ram, em caminho de Santarém para Coimbra, (lue os não des-

sem a el-rei; e que o conde D. Pedro, primo co-irmão d'este,

casaria com sua sogra, matando-o piimeiro, e entraria com ella

em Coimbra, que lhe seria entregue pelo conde D. Gonçalo,

fingindo que se via forçado a entregal-a.

Indigna tanto enredo tecido por esta cigana, que manchou

o sólio augusto dos honrados monarchas portuguezes.

Em paga de suas astúcias vergonhosas, o genro mandou-a

para Castella, sob a guarda de Diogo Lopes Estunhega, homem

de toda a confiança de D. João, e lá foi obrigada a entrar no

mosteiro de Torredesilhas, onde falleceu, passados alguns an-

nos,

O largo onde se apearam os reis de Castella, era conhecido

pelo nome de Chão da Feira, pela rasão do uso em que serviu

— e continua a servir — nos segundos domingos de cada

mez. O vulgo chamava-o Fora de Vala, e hoje denomina-se

Campo de Sá da Bandeira. Á historia moderna pertence regis-

trar o motivo da ultima denominação.
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rou a camará de Santarém o seguinte:

«Que se lance na acta um voto de agradecimento ao excel-

lentissimo presidente de ministros, marquez de Sá da Bandei-

ra, pela elevação d'esta villa á cathegoria de cidade, pois que

a camará reconhece que só a elle se deve tão distincta elevação.

Outrosim deliberou, que o largo, que até agora se denomi-

nava de Fora de Villa, de hoje em diante se denominará com

todas as suas pertenças, Campo de Sá da Bandeira; e não sen-

do puramente da competência da camará a denominação das

ruas ou i)raças, mas sim um acto de policia de competência

das auctoridades administrativas, deliberou que se pedisse li-

cença ao excellenlissimo senhor governador civil para esta nova

denominação.= O presidente, José iMaria deMcilo=0 vice-pre-

sidente, Silvério Alves da Cunha= Os Vereadores, Modesto da

Costa Rosa= João Emigdio Athayde daFonseca=JoãoManade

Oliveira= Francisco Rodrigues de Sousa = José Figueiredo Car-

dozo dos Reis.»

Tomada esta deliberação, o governador civil mandou publi-

car um edital do theor seguinte

:

«D. João Pedro da Camará, do conselho de Sua Mageslade,

commendador da ordem da Conceição de Villa Viçosa-, da da

Rosa Imperial do BraziK grno cruz da de Santo Estanislau da

Rússia, e governador civil de Santarém.

Ilavendo-me a camará municipal de Santarém, em consequên-

cia da mercê feita, por decreto de 2i. do mez dezembro ulti-

mo, de elevar a tão antiga, como nobilíssima vilU do mesmo

nome, á cathegoria de cidade, representado sobre a necessi-

dade de alterar a designação do largo denominado Fora de

Villa, propondo igualmente a substituição d'esta denominação

pela de Campo de Sd da Bandeira; e attendendo a que o in-

tento da illustre vereação é em tudo justo, e conforme com a
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preeminência, era que subiu tão notável terra, digna d'ella pela

importância da sua posição, população, riqueza, patriotismo

dos seus habitantes, e tradições gloriosas, vinculadas pela his-

toria a seu preclaro nome; attendendo ainda a que pelo meio

proposto fica commemorada tão merecida distincção, expresso

o reconhecimento pelos relevantes serviços, que sempre lhe ha

prestado o seu mais illustre filho, e desvelado patrono — o no-

bre marquez de Sá da Bandeira — , e finalmente manifesta a

justa ufania dos seus naturaes por n'ella ter tido berço este

vulto venerando do nosso paiz, lidador incançavel pelo seu en-

grandecimento e gloria, já como esforçado soldado nas campa-

nhas da independência e da liberdade, já como um dos seus

abaUsados estadistas: por todas estas procedentes rasões, usan-

do da auctorisação que me conferem o artigo 227.° § 6.° do

código administrativo, e as ordens regulamentares do ministé-

rio do reino expedidas em portaria de 27 de setembro de 1843,

determino o seguinte : — o largo supramencionado de Fora de

Villa será d'ora avante denominado—Campo de Sá da Bandeira—

.

E porque assim se cumpra, chegue á noticia de todos, e não

se possa allegar ignorância, mando publicar o presente que será

affixado nos logares do costume. Santarém, 13 de fevereiro de

1869.=D. João Pedro da Camará.»

Acaba de fallar-se do mais illustre, mais prestante e mais

notável cidadão de Santarém, nos tempos modernos.

Foi brilhante a sua passagem por este mundo. Terminemos,

pois, aqui este capitulo, e vamos no seguinte expor alguns dos

factos mais interessantes da sua vida publica e particular, mui-

tos dos quaes são ainda ignorados da grande maioria dos por-

tuguezes.



CAPITULO V

A nogueira

Nascimento e morle do maniuez de Sá da Bandeira.— O que signiíiea a

nogueira plantada junto da sua sepultura.— Quaes são os lieroes di-

gnos da nossa admiração.— Profissão de fé.— Bernardo de Sá abraça o

systeina liberal.—A medalha da poeira.— Combate da ponte do Mar-

nel.— Desembarque dos generaes do Sr. D. Pedro IV.— Sua retirada

para Inglaterra.—Marcha de Sá Nogueira para a Galliza.—O carlisia

Eguia e Bernardo de Sá.—O Ihesoureiro da divisão leal.— Dialogo entre

Bernardo de Sá e um commendador bespanhol.—O que se passa a bordo

da escuna Santo António, que conduz Sá Nogueira para Inglaterra.

—

Como Sá .Nogueira comprehendeu a revolução liberal.— O que fazia o

governo inglez.—O annel do marquez de Sá.— A commenda da Torre

e Espada.— Despedida feita aos inglezes por um emigrado.— Presa do

brigue Britou nas aguas da ilha Terceira, levando a seu bordo Ber-

nardo de Sá, e seu irmão José.—W. Head e o capitão Champion.— Pro-

clamação de Bernardo de Sá a favor dos emigrados.— Bernardo de Sá

e António Feliciano de Castilho.— O Sr. D. Pedro V e o seu ministro

visconde de Sá da Bandeira.—A quem devem hoje dar-se as distinc-

ções.— Sá da Bandeira no seu gabinete de trabalho.— Offerecimento

feito pelo Sr. D. Pedro IV a Bernardo de Sá.— Carta de Agostinho José

Freire.— Carta do general Serrano, marquez de Torre-Soto.— Carta

regia concedendo a Santarém os foros de cidade.— Três grandes desejos

manifestados pelo marquez de Sá antes do seu fallecimento.— A ponte

de Santarém.- Resposta do marquez de Sá ao convite que lhe fizeram'

para assistir á ceremonia da collocação do duas coroas, uma sobre o

tumulo do visconde da Serra do Pilar, outra sobre o de Manuel Passos.

—Bernardo de Sá Nogueira não precisava que lhe chamassem Bayard

portuguez.— As duas paixões do marquez de Sá.— Qual deve ser a sua

divisa.— O que elle podia dizer cora Terêncio.

Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1.° barão, 1.*^ vis-

conde, e l.° marquez de Sá da Bandeira, nasceu em Santarém
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no dia 26 de setembro de 1795. Era filho primogénito de Fnns-

tino José Lopes Nogueira de Figueiredo, senhor do prazo do

Reguengo, e outros, moço fidalgo, alcaide-mór do Cadaval, e

desembargador da relação do Porto; e de D. Francisca Xaviar

de Sá Mendonça Cabral da Cunha Goodolphim, filha de Este-

vam de Sá e Mendonça, senhor do morgado do Desterro, ca-

pitão-mór da villa de Pias, e de D. Maria Ignacia Cabral da

Cunha Goodolphim.

Falleceu em Lisboa na madrugada do dia 6 de janeiro de

1876, deixando por descendência sua filha única, D. Luiza Fan-

ny de Sá Nogueira, casada com Faustino de Sá Nogueira, pri-

mo co-irmão d'esta senhora.

Por vontade sua, expressa em testamento, estão sepultados

seus restos mortaes na terra, que llie foi berço.

Devem os santarenos á sua memoria veneranda mais esta

prova do seu acrisolado patriotismo.

Lê-se sobre a lage que fecha o seu modesto jazigo, no ce-

mitério dos Capuchos, a seguinte inscripção também muito sin-

gela, porém, assas expressiva:

—Bernardo de Sá Nogueira— Foi soldado desde o dia 4 de

ARRiL de 1810; combatendo pela independência da pátria,

FOI gravemente FERIDO E DEIXADO POR MORTO NO CAMPO DE

Vielle, EM França; combatendo pela liberdade, foi ferido

QUATRO VEZES, E PERDEU O BRAÇO DIREITO NO ALTO DA BAN-

DEIRA. Servindo o seu paiz, serviu as suas convicções.

Morre satisfeito, a pátria nada lhe deve. Nasceu em San-

tarém EM 26 de setembro de 1795. E falleceu na cidade

DE Lisboa em 6 de janeiro de 1876.

-Plantada junto da campa, está uma nogueira, conforme a

ultima disposição do finado determinava.



i05

Fosse qual fosse o molivo (Fesla disposição, uma vez que

por elle não foi dito, nós temos a liberdade de considerar o

facto, como entendermos.

Não consentiria o nobre marqnez, que iiiter[)retassem, como

nós interpretamos, a realisagão do seu pensamento, res[)eitan-

do sempre os melindi-es de sua modéstia tão provada, e a me-

moria honrada de seus feitos, que tanto o illuslrai'am; e com

elle a historia nacional.

«Quando a sabedoria divina em diversos logares da sagrada

escriptura falia de plantas e flores, mais quer que por ellas se

entendam as significaçíjes, que têem, qne as palavras que

soam: — diz o P. fr. Isidoro de Barrcyras, religioso da sagra-

da ordem de Christo, no seu Tratado das significações das

plantas, que se referem na sagrada escriptura. Da nogueira,

escreve o auctor, ou do seu frncto falia a sagrada escriptura

em os Cantares, onde se lêem estas i)alavras: Descendi in hor-

tum nucuin ut vidcrem poma convallium. Km as qu;)es diz o

Divino Esposo, que desceu á horta das nogueiras, para ver o

pomo dos valles; palavras que não careciam de myslerio. Os

doutores sagrados, como S. Gregório Papa, e Santo Anselmo,

querem que pelo fructo d'esta arvore se entenda a virtude, a

qual debaixo da dureza e rigor da penintencia, debaixo da as-

pereza do trabalho encobre a doçura de sua graça, como a

noz debaixo de sua dureza encerra suavíssimo fructo.

Este significado que a noz tem da virtude, funda-se n^isto

:

que a virtude tem apparencias rigorosas, mas no interior sua-

vidades escondidas. Outra cousa é do que parece; mais doce

e proveitosa é por dentro do (jue por fora mostra, como o

fructo da nogueira, que é differente por dentio do que [)or

fora se vê.»

É, pois, a nogueira symbolo da virtude. Assim o querem os

livros santos, conforme commenta fr. Izidoro Barreyras.
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Bem mereciam, com effeito, as virtudes civicas de Sá da Ban-

deira, que sobre a sua sepultura florecesse quanto possa sym-

bolisal-as, para que, não as olvidando, seja mais fácil a muitos

imital-as pelo exemplo.

E assim consideramos nós a significação da nogueira que ve-

geta n'aquelle logar.

É um dos principaes monumentos de Santarém o jazigo d'este

varão illustre; jazigo notável pela simplicidade, e pelo que lá

dentro se guarda.

Aos olhos da multidão somente são heroes os grandes capi-

tães. Bonaparte, que dobra com as suas legiões victoriosas os

cumes dos Alpes, para avassallar um povo, é um heroe; e não

o é Benjamin Franklin, esse vasto e poderoso génio, esse in-

cansável apostolo da liberdade, que, abraçando no seu pensa-

mento o céu e a terra, soube domar o raio e os tyrannos, para

beneficiar a humanidade. Eripuit coeío fulmen, sceptrumque ty-

rannis; como diz Turgot n'este verso composto para o busto

de Franklin.

Pois nós sentimos o mesmo enthusiasmo, enlevamo-nos igual-

mente diante da espada que se desembainha a favor da inde-

pendência e da autonomia da pátria, e contra lodo o género de

oppressores d'ella, como diante da intelligencia que fulmina o

erro, e á luz da qual se illumina mais uma vereda, por onde

a humanidade pôde caminhar afoita para a verdade.

Para nós são igualmente dignos de admiração, e bemfeitores

da sociedade : os que derribam as muralhas, dentro das quaes

se encerrava um povo inculto, que pretendia negar se ao com-

mercio humano, para dar passagem ás nações civilisadas, que

vão lançar no meio d'esse povo a semente da fraternidade uni-

versal, embora tenham de deixar talado o campo, e juncado

de cadáveres o caminho ; como os que rasgam os continentes,

para tornar mais fáceis as communicações entre os povos, e a
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sua assistência ao convivio da civilisação — por isso que a terra

não é património de um só — e consomem o melhor da sua

vida na resolução d'esse problema gigante : o soldado que vae

ao campo da batalha defender com coragem e convicção inti-

ma os direitos da pátria, cuja causa podia ser julgada em con-

V gressos, ou arbitragens, e não se fazia assim correr a jorros

o sangue de irmãos — porque são irmãos todos os homens —
tendo esse soldado a consciência d'esles princípios ; mas ex-

pondo por dever o peito ás balas, e ganhando a coroa da glo-

ria, para a depositar sobre o altar da pátria : como o sabío

que trabalha constantemente por estreitar os laços que pren-

dem a familia humana, e vendo-se assaltado pelas oppressões

da tyrannia, que pretende esmagal-o, insiste sem temor na pro-

paganda benéfica, não mirando a outro escopo senão o bem

commum, com exclusão do seu, que lhe foi roubado por quem

dirigia e administrava os negócios de uma sociedade ignara e

inconsiderada.

Em presença desta doutrina, que para nós faz parte de uma

religião que professamos, não se nos pôde estranhar que nos

confessemos admirador e respeitador profundo da veneranda

memoria de Bernardo de Sá Nogueira, um dos mais valorosos

soldados do exercito portuguez, no presente século, um dos

mais denodados campeijes da liberdade, um dos mais inclylos

heroes da nação lusa.

Nenhum soldado houve, até hoje, mais honrado e mais libe-

ral do que elle, desde o dia 4 de abril de 1810, em que se

alistou voluntariamente nas liteiras do exercito, sendo lugo re-

conhecido cadete de cavallaria n.'' 11.

É interessantíssima e muito conhecida a historia da sua vida

;

alguns fados, porém, já vão entrando no esquecimento, e ou-

tros não foram ainda publicados. Recordaremos uns, e divul-

garemos outros, pois que muito proveito se pôde colher disso.
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A chegada a Portugal do senhor D. Miguel de Bragança,

em 22 de fevereiro de 1828, e as medidas por elle tomadas

logo no começo da sua regência, da qual tomou posse quatro

dias depois, jurando fidelidade a sua sobrinha a senhora D. Ma-

ria II, trouxeram contra elle a reacção, que teve logar no Porto

a IG de maio do mesmo anuo, e a criação, na mesma cidade,

de uma junta governativa.

A este movimento adheriu grande parte do exercito, e con-

siderável porção da sua força marchou para Coimbra.

Bernardo de Sá abraçara o systema liberal, proclamado em

1820; e tornando-se notável então na defeza da liberdade da

urna, que Manuel Fernandes Thomaz quiz entregar â influen-

cia única da magistratura, foi por aquelle motivo deportado

para a praça de Almeida. Conseguiu licença, para sair do reino,

e mudou a sua residência para França, onde esteve até 1823,

anno em que regressou ao seu paiz para assistir á queda do

governo que o perseguira. Entretanto não se resolveu a tomar

parte na celebre jornada de Villa Franca; preferiu ficar em Lis-

boa, fazendo companhia ao pequeno numero dos defensores da

constituição. Por esse motivo também não poude usar nunca

da medalha da poeira, como distinctivo da sua fidelidade aa

senhor D. João VI.

Vem aqui de molde lembrar um episodio curioso, narrado

por Simão José da Luz Soriano.

Em 1823, andava pelas ruas de Lisboa um homem de capa

branca, pedindo esmola para um Menino Jesus, que trazia ao

poscoço um habito de Chrislo, e ao peito uma medalha da

poeira. Esta imagem deu muito na vista, e o alferes de volun-

tários, Jono Eduardo de Abreu Tavares, publicou por essa oc-

casião o seguinte soneto:
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Já vi, e pasmo, quando n'isto penso,

Santa Apolónia, mostrando ao povo um dente;

Já vi deitado n'uma grelha ardente,

Qual tostado leitão, a São Lourenço.

(]om a lança em punho, capacete immenso,

Vi São Jorge acossar fera serpente,

E a São Sebastião, grego tenente,

Vi nú, tendo por tanga um fino lenço.

Vi Santo António feito peregrino,

Santa Clara cm trajo de padeira,

E São Bento rapado ao modo chino.

Tenho visto no mundo muita asneira :

Só me faltava ver o Deus Menino

Cavalleiro da ordem da poeira.

O soneto correu, e a intendência geral da policia Ir.ilou de

procurar o seu auctor; se o tivesse encontrado, dava cabo do

hunioristico poeta. Não chegou mesmo a saber o nome d'elle.

O despotismo bavia-se restabelecido, e Bernardo de Sá saiu

de novo para França, d onde voltou em 1820, para entrar na

lucta, que se feriu em prol da carta constitucional. Companheiro

d"armas do general Saldanha, então ministro da guerra, mar-

chou com elle na expedição, que. em outubro d'aquclle anuo

se fez contra os rebeldes do Algai^ve. Passou depois ao estado

maior do conde de Villa Flor, e n'essa situação fez o resto da

campanha, sendo no fim d'ella, em lo de março de 1827, pio-

movido a major graduado de engenheria, por distincção.

Declarou-se pela revolução do Porto, e podendo escapar á

vigilância do govei^no da capital, veio reunii^-se, em Condeixa,

á parte do exercito que tinha marchado para Coimbra, e ahi

foi empregado no estado miior do brigadeiro Saraiva. Assis-
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tio á surpreza das tropas miguelistas no logar da Ega, e de-

pois ao combate da Cruz dos Moroiços com a força que repeilio

o ataque dos miguelistas.

As tropas constiiucionaes, que se conservaram por mais de

quatorze horas no campo da batalha, foram mandadas retirar

para Coimbra, e depois ordenou-se a sua retirada para o

norte.

N'esta marcha, e a 28 de junho de 1828, teve logar um dos

mais violentos combates que houve na nossa guerra civil. Por

mais de nove horas a ponte do Mamei, e as passagens d'este

pântano, que d"ista pouco do rio Vouga, foram o theatro de

repetidos ataques das numerosas forças miguelistas, e as pou-

cas tropas constiiucionaes, que defendiam aquelles pontos, o

alvo do mais intenso fogo da artilheria e mosquetaria inimigas.

Por muitas vezes tentaram os miguelistas atravessar a ponte

e as passagens do pântano, mas outras tantas foram repellidos

pelas bayonetas dos soldados constitucionaes. A final, depois

da renhida liicta, os miguelistas retiraram, e os constitucionaes

conservaram as suas posições.

Terminado o combate, recebeu-se a noticia de que haviam

desembarcado em Mattosinhos, no dia 26, o marquez de Pal-

mella, o conde de Villa Flor, o general Saldanha, o general

Thomaz Guilherme Stubbs, e outros, vindos de Inglaterra,

para tomarem parte no movimento liberal do Porto.

No dia 29 as tropas constitucionaes continuaram a marcha,

e no logar de Grijó encontraram aquelles generaes com ellas.

O marquez de Palmella tinha sido nomeado pelo imperador

commandante em chefe do exercito, e, mesmo em Grijó, quiz

elle saber da opinião de Bernardo de Sá sobre o estado das

forças liberaes.

O majnr Sá Nogueira disse-lhe, com a lealdade e franqueza

próprias do seu elevado caracter, assim como inspirado sem-
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havia sido mal dirigido o exercito, e que, sendo reorganisado

no Porto, poderia, dentro em poucas semanas, retomar a oíTen-

siva.

Nos principios de julho, a junta resolveu dissolver se, e os

seus membros retiraram para Inglaterra, ficando o general Sal-

danha á testa da divisão leal, para a conduzir para Galliza,

caso não podesse conscrvar-se no reino.

Logo que os generaes desembarcaram em Mattosinhos, re-

conheceram que era immensamente desigual a lucta entre o

pequeno e mal organisado exercito liberal, e o numeroso e

disciplinado exercito miguelista, por toda a parte triumphante,

animado pelo enthusiasmo febril da grande massa popular, so-

bre o espirito fanatisado da qual o nome do senhor D. Miguel

exercia um f)restigio que será sempre celebrado pela historia

imparcial e desapaixonada.

Não era, pois, esta occasião das mais azadas para dois exér-

citos medirem as suas forças em campanha. K, ou fosse por-

que os generaes não quizeram sacrificar a divisão leal, ou por-

que lhes merecia maior cuidado a própria vida e fazenda, ou

ainda pelos dois motivos ao mesmo tempo, o certo é, que na

madrugada do dia 3 de julho, isto é, oito dias depois da sua

chegada a Portugal, voltaram todos, incluindo o general Sal-

danha, para o logar d'onde haviam partido, a bordo do mesmo

vapor que os trouxera.

Bernardo de Sá Nogueira, que não se desviara jamais da

linha recta por elle traçada para servir de norma da sua vida,

ficou firme no seu posto de honra.

A bordo do Belfast tinha o marquez de Palmelia reservado

um logar para o seu particular amigo Bernardo de Sá, que não

acceitou esse offerecimento feito pelo marquez, por querer se-

guir a sorte dos soldados que ficavam no Porto sem os seus
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principaes chefes, e que se mostravam dispostos a soíTrer com

resignação toda a espécie de infortúnio. Valentes I

Mas Bernardo de Sá, procurando salvar a vida do major Cé-

sar de Vasconcellos, depois 4." conde de Torres Novas, pediu

ao marquez que desse o camarote reservado a este major, o

qual, não podendo seguir para a Galliza por causa dos graves

ferimentos de que se estava tratando no Porto, e sendo possível,

ou quasi certo, os miguelistas apresionarem-no, seria prova-

velmente enforcado, ficando ali.

A esta acção espontânea e generosa de Bernardo de Sá res-

pondeu promptamente o marquez de Palmella, dando ao ma-

jor Vasconcellos um logar a bordo do Belfast.

Partiram, pois, para Inglaterra o Palmella e seus companhei-

ros; e as tropas que guarneciam o Porto, e se não haviam en-

tregado aos miguelistas, retiraram immediatamente para a Gal-

liza, onde entraram pela estrada da serra do Gerez, na noite

de 5 para (5 de julho.

Bernardo de Sá tinha já feito reconhecer áquellas tropas,

como general e commandante da divisão leal, um brigadeiro,

até ahi desconhecido por ter militado no Brazil, pertencendo

á arma de marinha. Foi o brigadeiro Joaquim de Sousa de

Quevedo Pizarro, a quem, depois da restauração de 1834, de-

ram o titulo de visconde de Bobeda.

A divisão retirou a salvo, devido isso ás providencias toma-

das por Bernardo de Sá no acampamento de Santo Thyrso, no

combale de Braga, e por fim na raia da Galliza, quando teve

logar a sublevação de infanteria n.° 21, e caçadores n." 11.

Estando estas tropas reunidas no seu acampamento de Ló-

bios, situado na confluência dos rios Caldo e Lima, foram de-

sarmados pelas auctoridades militares hespanholas, que as tra-

taram com a maior insolência, tirando além d'isso a muitos ofíi-

ciaes portuguezes o que lhes pertencia, e foi dispersado era se-
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gnida este troço de bravos, que cuidava menos de si do que

da [tatria.

O oílicial encarregado pelo governo de Madrid, para intimar

aos emigrados as suas ordens sobre o seu ulterior destino, foi

o famoso carlisla Eguia, capitão general da Galliza. Mandou

este immediatamente ao acam[)amenlo, [)ara dar cumprimento

ás ordens do seu governo, o celebre coronel de milícias de Pon-

tevedra, D. Manuel Ignacio Pereira, o qual levava sob o seu

commando grande numero de tropas.

Desarmados os porluguezes, exjjrubrou o coronel hespanhol

ao brigadeiro Pizarro o inaudito attentado de haverem entrado

armados no território de Ilespanlia. Pizarro absteve-se de res-

ponder-llie. Uernardo de Sá, porém, queixou-se ao homem, de

não lerem as aucloridades hespanholas protegido os emigrados,

quando dos montes visinlios ao seu acampamento as guerrilhas

lhes foram fazer fogo.

— Eso mereceu tisledes; replicou o hespanhol. Porque son us

ledes rebeldes ij criminosos.

— Rebeldes ij criminosos son esos, que os sigucn; atalhou Sá

Nogueira.

— Y se atreve v. a fiablar-me con esa alienaria?

— Yo le liablo a ik de la rnisma manera que v. me habla.

— V. me habla asi en quanto no le cuerto la cabeza.

— Y V. me habla asi porque no tengo mi espada a mi ladu.

Depois d'este dialogo, que se passou rápido, o fanfari-ão gal-

lego tira sanlmdo a espada da bainha, chama alguns dos seus

soldados, que calaram bayoneta, e quer arremessar-se contra

Bernardo de Sá, o qual, cruzando os braços lhe disse no tom

do maior desprezo : és una cosa gloriosa el sacar la espada con-

tra un hombre desarmado. . .

E a espada do cobarde não se tingiu no sangue do bravo,

porque os nobres olHciaes hespauhoes, que estavam ao lado

MONU M1'.>T0> DE SANTARÉM 8



d"aquelle, lhe tomaram o braço, salvando assim de uma nódoa

indelével a farda honrada do brioso exercito hespanhol.

Esta scena, que vem descripla com mais pormenores nas lle-

mlações da minha vida, de S. J. da Luz Soriano, ainda não ha

muito, nos foi confirmada por uma testemunha presencial, o il-

lustre marquez de Thomar.

Quasi todos os oíliciaes, e muitas praças da divisão, marcha-

ram para as cidad^^s da Corunha e do Ferrol, com o fim de se

transportarem dali para Inglaterra.

Foi de 2:386 o numero dos emigrados, que embarcaram para

aquelle paiz em péssimos transportes, pagando a passagem á

sua custa 876. Para satisfazer o resto do afretamento dos na-

vios, o honrado thesoureiro da divisão emigrada, Manuel Al-

berto Collaço, entregou ao brigadeiro Pizarro vinte e quatro

contos de réis em papel moeda, que, sem reparo das auctori-

dades hespanholas, poude salvar da caixa militar, em S. Thia-

go de Galliza.

Na escuna napolitana Santo António, em companhia de Hen-

rique da Silva da Fonseca, então coronel do regimento 15 de

infanteria, e depois visconde d'Alcobaça, e com outros oíTiciaes

e praças da divisão, embarcou Bernardo de Sá Nogueira.

Por occa"sião do embarque doestes emigrados no cães da Co-

runha, acercou se de Bernardo de Sá um cavalheiro hespanhol,

idoso, de boa presença, vestido de preto, trazendo a insígnia

de commendador da ordem de Malta.

Depois de breve conversação entre os dois acerca das ultimas

occorrencias de Portugal, disse o cavalheiro hespanhol ao nosso

illustre compatriota

:

— Ustcdes son hombrcs perdidos!

— Todavia no! replicou Sá Nogueira.

— Entonccs que esperan iistedes, que recursos tiencn?

— Tenenws nueslros brazos e perseveranza.
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— KsD lio ialc tíUila!

Dilu islo, o coiuinendadór de Mall;i reliroii-se de mau lniinor,

unno quem liiilia gasto a sua cera com ruins deíunlos.

Momentos depois fazia-se de vela o navio.

O nobre commendador lies[)anhol seguiu com passo vagoroso

para o seu lar. Parava por vezes no caminho, que nem via, car-

regava na testa com a ponta do dedo indicador da mão direita,

e resmungava somente isto:

— Hombres perdidos!

E a escuna singrava tão veleira por aquelles mares fora, que

parecia annunciar aos emigrados vento de feição.

Era tão pe([uena a sua lotação, e tamanho o numero de pas-

sageiros, que não podiam estes deilar-se todos ao mesmo tem.

po para dormir, á falta de espaço. O que importava isso? As

noites eram excellentes, de um luar esplendido, e os ofTiciaes

passavam parte d'ellas sobre a tolda, locando, cantando e rin-

do, fazendo um verdadeiro contraste a monotonia constante do

i)atcr das vagas sobre o costado da embarcação.

Hernardo de Sá, nas suas conversações intimas, dizia aos seus

companheiros de armas : «iiavemos de voltar á pátria; mas, con-

solidada que seja a constituição do senhor D. Pedro IV, não nos

associemos a represálias». E os soldados portuguezes aperta-

vam a mão immaculada d'aquelle bravo, protestando-lhe a sua

dedicação. A guerra era de irmãos, e entre irmãos não pôde

haver ódios.

Eoi assim que Bernardo de Sá Nogueira comprehendeu sem-

pre a revolução liberal. Dava a vida pelos princípios que defen-

dia, e nos inimigos não via senão filhos da mesma pátria, que

elle amava com tanto amor, observando sempre a grande sen-

tença de Gleobulo : Beneficiendiim amicis, ut conservenlur, ini-

micis, ut reconciUentur ; isto é, faze bem a todos; aos amigos

para os conservar, aos inimigos para os reduzir.
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Depois de sete dias de uma bella viagem, chegaram a Por-

tsmouth, onde desembarcaram.

A Inglaterra tinha-se mostrado neutral na lucta, por isso po-

deria servir de asylo seguro aos en.igrados, a quem não fazia

bem, nem mal. Todavia, mais tarde, foram as cousas mudando

de aspecto, e por occasião do cerco do Porto, ella sempre jul-

gou conveniente mandar para aquella cidade lord William Rus-

sell, com a missão especial de vigiar os passos do gabinete de

S. Fernando, e o coronel Hare para assistir ao cerco, informar

o gabinete de S. James, sobre a marcha dos acontecimentos, e

não perder ensejo algum de aconselhar o próprio senhor D. Pe-

dro.

Em linguagem oíTicial, chama-se a isto boa diplomacia.

Bernardo de Sá, apenas poz pé em terra, foi a Londres pro-

curar o marquez de Palmella, e conferenciar com elle.

Os liberaes haviam desanimado. É que tanto aíílige á alma

uma dilatada esperança, quanto a posse a socega e pacifica.

Só Bernardo de Sá conservava ainda esperança, e persuadi-

do, de que esta, para ser realisavel, carece de ser ajudada pela

perseverança, mandou fazer em uma ourivesaria de Londres um

annel de ouro com uma pedra sanguínea, na qual se gravou,

por determinação sua, a palavra Persevera7iça, ultima das que

proferiu no cães da Corunha, por occasião do dialogo com o

velho hespanhol, adoptando por sua divisa, emquanto durou a

lucta liberal, aquelle termo tão significativo, e não tirando em

todo esse tempo o mesmo annel do dedo. Mais tarde servia-lhe

de sinete, e considerava-o, como a melhor jóia, que possuia.

Passaram-se quarenta e quatro annos, depois d'aquelle facto

da vida intima de um dos homens mais insignes da nação portu-

gueza, e, quando sua filha casou, offereceu a esta aquelle mimo

preciosíssimo, dizendo-lhe: «faço este presente á minha filha,

poiquesei que o estimará toda a sua vida».
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A 20 de novembro de 1879 mostroii-nos aqiiella illuslre se-

nhora o histórico annel.

Enlevou-nos a commoção edificante, com que a saudosa íilha

do nobre marquez de Sá nos deu a conhecer então, quanto lhe

era grata a memoria de seu pae, e mais uma vez comprehen-

demos e adorámos os ineíTaveis segredos do amor de familia.

Iguahnente guardada tem a mesma senhora uma jóia não me-

nos preciosa: é a commenda da Torre e Espada, que seu pae

tinha ao peito, quando no dia de Corpus Christi, em 1838, sen-

do presidente do conselho de ministros, se achava em Lisboa,,

defendendo a porta de entrada da casa, a que se haviam abri-

gado António Bernardo da Costa Cabral, e seu irmão José Ber-

nardo da Silva Cabral, perseguidos pelo povo; o que deu l0p'ar

a que um dos amotinados lhe arremeçasse uma bayonetada, a

qual, por fortuna, lhe bateu na commenda, tirando-llie parte do

esmalte, e o salvou do golpe.

Não acompanharemos Bernardo de Sá pela Gran Bretanha, e

deixemos também por lá os emigrados.

Como depois João Eduardo d'Abreu Tavares se despediu dos

higlezes, em nome de todos os seus companheiros, muitos o

sabem, e nós também aqui o deixaremos registado.

Recitou no celebre theatro do barracão em Plymouth, na pre-

sença de emigrados, e de muitos inglezes, a seguinte engraça-

da decima:

Carvão, corvejíi, balatas.

Triste de vós me despesso.

Adeus, faces côr de gesso,

Dos raios do sol intactas

:

jNós vamos ver outras latas.

De honesta, luzente còr;

E para gloria de amor,
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Dos deuzes, o mais feitiro,

Levo dentro de um cortiço

A saudade, o pranto, e a dur.

Beriiaiilo de Sá ei'a preciso nos Açores, e resolveu sair da

InglateiTa. Vejamos, como isso foi.

A 19 de jmilio de 18i29, escrevia de Londres o marqnez de

Palmella a sua esposa o seguinte, que extraímos da própria

carta

:

«Estou hoje mais triste que de ordinário, com a funesta no-

ticia, que recebi agora, de haver sido apresada pelos navios de

D. Miguel, e levada pai^a a ilha de S. Miguel, a embarcação em

que ia o pobre Bernardo de Sá! Ainda não sei das circumstau"

cias do caso, e conservo alguma esperança, de que a pres''

fosse feita na volta da Terceira, e que os passageiros tivessem

tempo de desembarcar; mas entretanto bem podes suppor o

cuidado em que fico, e quanto este facto augmenta a terrive'

anciedade em que estou, de saber a sorte do conde de Villa

Flor e de seus companheiros.»

A embarcação a que se referia o marquez de Palmella era o

brigue inglez Brilon, do commando do capitão Champion.

Havia este navio recebido carga em Londres, e o capitão es"

tava munido com papeis, dando-lhe destino para Halifax. Com-

punha-se o seu carregamento de mercearias, tabaco e carvão

de pedra.

Não era este brigue o navio destinado a levar á ilha Tercei-

ra Bernardo de Sá, na qualidade de chefe do estado maior do

conde de Villa Flor, que tinha sido nomeado capitão general

dos Açores. Mas, como se demorasse o afretamento do outro

navio, e estava a largar do Thamisa o Briton, Bernardo de Sá

dirigiu se ao marquez de Palmella, encarregado do referido afre-

tamento, e pediu-lhe, que o deixasse embarcar no Briíon. O

marquez observou-lhe, que o brigue era ronceiro, e podia por
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. »

isso expor-se a ser capturado pelos navios da es(}uadra inimi-

ga, que fazia então o bloqueio das ilhas. Bernardo de Sá insis-

tiu, por lhe parecer que essa eventualidade da captura pode-

ria dar-se mesmo, quando o navio fosse mais veleiro. Consen-

tiu emfim o marquez, e Bernardo de Sá com seu irmão José

de Sá, então alferes de cavallaria, embarcou no brigue Briton.

que os lia via de largar na Terceira, como se ajustou com o ca-

pitão.

O navio levantou ferro e fez-se ao mar. Durante a viagem,

o commandante mandara praticar no porão, e entre o carvão

de pedra, que levava ali em deposito, uma abertura com o

espaço suíTiciente para esconder duas pessoas em caso de ne-

cessidade.

Chegado o brigue á vista da ilha Terceira, do lado de lésle,

nas alturas da villa da Praia, viu-se ao largo uma fragata de

guerra da esqunlra miguelista, que estava no bloqueio, da qual

fizeram signal ao brigue, chamando-o á falia, e lançando im-

mediatamente ao mar um escaler para o abordar. Então Ber-

nardo de Sá e seu irmão, foram para o escondrijo de ante-

mão preparado, d'onde saíram, pouco tempo depois, porque os

oíTiciaes que vieram de bordo da fragata, tendo examinado os

papeis do brigue, e achado tudo em boa ordem, retiraram-se,

recommendando ao commandante, que se seguisse o rumo de

sudoeste.

Poucas boras depois, estava o brigue nas alturas da cidade

de Angra. A nau D. João VI, que pairava por ali a esse tem-

po, avistando o brigue nas aguas da ilha Terceira, fel-o vir á

falia com um tiro de peça, que da nau foi disparado em con-

tinenti.

• Os dois passageiros do brigue recolheram logo ao escondrijo,

esperando voltar dentro em pouco para a tolda. Não succedeu,

porém, assim, e somente muitas horas depois, e alta noite,
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íicial do exercito porluguez com oito marinheiros e seis solda-

dos, e que esse oíTicial o tinha intimado a seguir para a ilha

de S. Miguel, dizendo-ihe que o brigue estava no caso de ser

apresado, e de se declarar boa a presa. E retirou-se do porão

o commandante, deixando aos seus refugiados um sacco cheio

de bolacha, e duas botijas com agua.

N'esta sorte de caverna, onde o honrado capitão Champion

acabava de dar uma solemne prova da generosidade da sua al-

ma, e também da sua circumspecção, nenhuma luz natural ou

artificial entrava. Ali próximo dormiam os marinheiros e os

soldados miguelistas, cujas vozes se ouviam na escassa e ne-

gra guarida dos intrépidos foragidos. Tão baixo era o vão,

onde elles estavam, que não podiam ir senão deitados, ou as-

sentados; mas n'esta ultima posição tinham de levar a cabeça

inclinada sobre o peito, por não haver espaço para os levan-

tar. Raríssimas vezes communicavam com o commandante ou

com o piloto que era irmão de Ciiampion; mas souberam, que

o navio havia fundeado, pelo ruido que fez a amarra no acto

de arriar a ancora.

Horas depois de estar surto o brigue, sentiram os irmãos

Sãs grandes pancadas sobre o convez da segunda camará, e

logo um som de verruma ou trado, mostrou que se praticava

um furo, provavelmente para por elle se sondar o porão.

N"esta conjectura, teve José de Sá a cautela de encher de

carvão o seu chopéu, e de o collocar na direcção do furo. Com

eííeito, pouco tempo depois, conheceram que elle era impelli-

do por uma sonda que foi retirada em seguida.

Por este buraco viram pela primeira vez a luz, após oita

dias de completa escuridão.

Na seguinte noite foi Champion dizer aos dois passageiros:

«estamos em S. Miguel, os apresadores consideram boa presa
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o brigue, e amanhã vae começar a descarga ; mas, logo pela

manhã, fallarei ao cônsul inglez, para ver se haverá meio de

os fazer escapar. Descansem meus amidos!»

Quando Champion retirou, disse José de Sá a seu irmão:

«se for descoberto, lanço-me ao mar». — aSe fosses descober-

to — observou-lhe Bernardo de Sã — o peor que poderia suc-

ceder-te, era seres enforcado; não vejo necessidade d(; poupar

ao executor o trabalho da operação».

N'esla mesma noite foram os dois passageiros transferidos

para a camará de ré, e tireram de ir de rastos por uma sorte

de mina aberta para esse íim no carvão de pedra, que pejava

grande paile do porão. Era essa pequena camará o logar de

deposito de cabos e de velas do brigue, e os passageiros fo-

ram envolvidos em algimias d'estas, procurando-se evitar as-

sim o serem descobertos, quando se procedesse á descarga do

navio.

Agora deixemos descansar estes aventureiros, tão dignos de

boa sorte, no seu leito de velas, sobre cabos e outros apres-

tes da embarcação, e vamos até á quinta da BeUa-Visia, resi-

dência elegante do cônsul geral britannico do archipelago aço-

riano, William Ilarding Read, nos subúrbios de Ponta-Del-

gada.

Á entrada do consulado, e no primeiro escriptorio d'este,

vê-se, assentado a uma secretária, um joven inglez, de dezeseis

a dezesete annos de idade. Lê-se no seu olhar a firmeza do seu

caracter, e a bondade do seu coração. É John Read, um dos

filhos do cônsul geral.

Foi também este cavalheiro, tão distincto pelas suas quali-

dades, um dos melhores amigos que teve o auclor deste livro.

E honravamo-nos tanto com a sua amisade, que registamos

isso n'este logar, com a alma repassada de gratidão e de sau-

dade
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lar. Este, depois de ordenar a seu filho, que não permiltisse

a entrada no consulado a pessoa alguma, emcjiianto durasse a

conferencia, retirou-se com Champion para um gabinete reser-

vado, e fechou á chave as portas d'elle.

John Read ficou ancioso por saber o objecto da conferencia,

que lhe pareceu mysleciosa. Uma hora depois saía Champion

do gabinete, e logo do consulado.

Entre o cônsul e seu filho não houve, cm todo aquelle dia

,

a mais leve troca de palavras com referencia á entrevista do

capitão do brigue Briton.

A meia manhã foi William Read fazer a visita ao navio, e

cumprir os deveres do seu cargo.

A John Read, que tinha até então merecido sempre a con-

fiança de seu pae, e a quem não eram estranhos lodos os ne-

gócios, que se tratavam no consulado, ainda mesmo os diplo-

máticos, os quaes, em época de revoluçíjes, se tornam ainda

mais melindrosos, parecia haver grande mysterio na conferen-

cia, embora mais tarde viesse a saber do segredo pela pró-

pria boca de seu pae, que era o seu maior amigo.

E não se enganou. Durante o dia, nenhum dos membros da

honrada família Read percebeu na phisionomia do seu respei-

tável chefe o menor signal de inquietação. A's nove horas da

noite, porém, William Read chamou seu filho, e disse-Ihe no

mesmo tom com que lhe mandaria fazer um officio para o mi-

nistério dos negócios estrangeiros da Inglaterra : «faz-te acom-

panhar do bolieiro, vae ao areal de Rosto de Cão, e esperem

ahi um bote, que ha de trazer para terra dois officiaes por-

tuguezes de bordo do brigue Briíon; condumzamnos á Bdla-

Vista, aproximem-se o menos que poderem da cidade, e cui-

dado não sejam reconhecidos».

John Read apenas fez esta reflexão: «vamos a pé?»



A pé, sim;— respondeu-llie seu pae — e não sigam na ida,

nem na volla, a estrada ordinária; pela canada sempre.

Kra uni caminho péssimo de dia, quanto mais de noite, e

em (loite escura, couio estava ariuella. Fortes topadas liavia de

dar o pobre de Jolni He.)d nas piçarras da canada ! Pouco se

lhe dava d"isso áqueile valente moço, que ficou lodo ufano,

porque seu pae o imcumbira de uma empreza tão arriscada,

e mostiando ler tanta coníianca em seu fdlio, como se elle

propiio fora. Não ha nada, (jue mais console um filho, do que

a confiíuiça n'elle depositada por seu pae.

Para ficarmos conhecendo bem este episodio interessantís-

simo da vida do marquez de Sá, e tão verdadeiro, (jne foi por

nós tirado de documentos authenticos, que possuímos, volte-

mos ao Urilon.

São nove horas da noite. Vejamos o que se passa a bordo.

Na camará de ré, assentados defronte um do ourto, a uma pe-

quena mesa, o piloto do brigue, e o ollicial de marinha por-

tugueza, conversam, comem bem cosinhado roasl-becf, e bebem

á farta excellenle port-tvinc.

No rancho de proa são convivas de uma lauta cèa, oíTereci-

da pela tripulação do brigue, os marinheiros e soldados da

nau D. João VI, Tudo ri e folga, como em plena festa de bordo.

Deixemos de contemplar esse quadro alegre, e volvamos os

olhos para o areal de liosio de Cão.

De bruços sobre a areia estí o nosso sympathico John Head,

a vér S(í ao hime d'agua descobre algum bote a remar i)ara

terra.

Sòa meia noite nos relógios da cidade de Ponta-Delgada, dá

uma, e duas horas, e John Read não vê senão a superficie

tranipiilla do Atlaniico, o qual n'essa noite parecia estar ador-

mecido, contra o seu costume nas costas dos Açores.

Ergueu-se lesto, por lhe parecer adiantada a hora e avau-
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çou para o lado da Calheta, aproximando-se da cidade, in-

flingindo assim os preceitos de seu pae, e não altendendo as

reflexões do bolieiro, que n'essa occasião lh'()s recordava.

EíTectivamente, a pequena distancia, vio um bote, que se

fazia á terra; já próximo d'ella, reconheceu-o por um signal,

e pouco depois estava agarrando a mão de um dos passagei-

ros do bote Era a de Bernardo de Sá que saltou sem perigo

sobre uma rocba. José de Sá saltou também, mas um pouco

sobre a ré, sem esperar que lhe offerecessem a mão, caiu ao

mar, e por causa d'isso teve de ir em meias para a quinta da

Bella-Visla. O seu calçado foi menos cortez, do que elle.

Tinliam de passar pelo escabroso caminho da canada, ima-

gine-se, pois, em que estado o pobre José de Sá chegaria á

quinta.

Como sairam do brigue os nossos illustres compatriotas,

vamos sabel-o em poucas palavras.

O oíficial de marinha adormeceu depois da ceia, e a mari-

nhagem também. Unicamente os irmãos Sás, que se conserva-

vam embrulhados nas velas, e quatro dos tripulantes do bri-

gue, que pouco comeram, e pouco beberam á tal ceia, ficaram

acordados depois delia, que terminou ás onze horas. Dirigiu-

se o piloto aos dois passageiros, encaminhou-os para uma das

janellas da camará inferior, e disse-lhes: quando sentirem ba-

ter n'esta janella, saiíim immediatamente por aqui. O piloto

em seguida foi á proa, appareceu-lhe logo o contramestre, e

e dois marinheiros do Briton. Vollando-se para elles, apenas

soltou esta palavra— larga!

Foi percorrer o navio, e os dous marinheiros arriaram pres-

tes um bote, que encostaram á embarcação logo abaixo da

janella, junto da qual esperavam os irmãos Sás.

José de Sá, que era magro, saiu perfeitamente por ella, logo

que lá ouviu bater. Outro tanto não succedeu a seu irmão.



Foi preciso, que o conlrameslre do brigue, pondo-se em pé

sobre a borda do bote, puxasse com toda a sua força por Ber-

nardo de Sá, que a muito custo coube n'aquelie apertado vão.

No dia seguinte Champion, que tinha ficado em terra, foi

ao consulado, e recebeu do cônsul geral um apertado shake-

hands. Eia o signal de se congratularem ambos pelo bom êxito

do seu [)lano.

E o plano era d'elles, não ha duvida. Foi traçado durante a

conferencia pedida por Champion a VVilliam Read, e magnifi-

camente executado pela tripulação do Briton e pelo joven John

Read.

Champion a principio estava receoso de narrar ao cônsul

britannico, que tinha escondidos a bordo os dois officiaes por-

tuguezes. Mas como estes, depois da descarga do brigue, se-

riam infallivelmente descobertos, permanecendo a bordo, ani-

mou-sc a confiar ao cônsul o seu segredo, esperando que elle

o ajudasse a salvar os officiaes. O seu receio fundava-se, em

não saber quaes eram as idéas politicas do cônsul, ou as in-

strucções que elle tinha do seu governo, o que também lhe

declarou com a sinceridade e franqueza dos bons homens do

mar. Ficou, porém, satisfeitíssimo, quando VVilliam Read, ap-

provando quanto Champion tinha feito em favor dos dois offi-

ciaes, acrescentou, que não admittia politica alguma, que sa-

crificasse os sentimentos humanitários, dos quaes o capitão

havia dado provas muito honrosas para um súbdito de Sua Ma-

gestade Britannica.

Como foram recebidos por William Read os dois officiaes,

dizem no uns apontamentos do nobre marquez de Sá, dos

quaes extractamos o que se segue: «Estávamos em perfeita

segurança em casa do sr. Read, e ahi recebemos a mais cor-

deal e delicada hospitalidade. Á memoria d'este cavalheiro de-

dicamos sentimentos da maior gratidão.»
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Ao (jiiarlo dia de hospedagem, perguntou Bernardo de Sá

ao cônsul, se elle poderia arranjar um bote com quatro valen-

tes remadores, que fossem desembarcal-o na Terceira.

— Posso, respondeu William Read, se quizer, que eu depois

d'isso peça a minha demissão de cônsul geral britannico dos

Açores, pois que t^nho recebido ordens terminantes do meu

governo, para observar a mais rigorosa neutralidade.

— Tem rasão, observou Bernardo de Sá. Não reflecti sobre

um ponto tão grave. Sou preciso na Terceira, é certo, mas

veremos, como chegarei lá.

—Não será diíficil isso; replicou o cônsul,

— Proporcionando-se a occasião, que pôde não tardar, de

voltar a Inglaterra, e d'ahi mais facilmente se dirige á Ter-

ceira.

— Pois bem, entrego-me nas suas mãos.

— Descanse.

Um mez depois, aportou a S. Miguel, para refrescar, um
brigue de guerra inglez, com destino a Inglaterra. O cônsul

pediu ao commandante do brigue, que conduzisse a bordo do

seu navio para Londres os dois oíSciaes portuguezes. O olli-

cial inglez promptificou-se logo a isso, mediante uma requisi-

ção por escripto do cônsul geral. A requisição fez-se, e os ir-

mãos Sás, no dia seguinte, fardados de oíTiciaes de marinha

de guerra ingleza, saíram da Bella-Vista na sege do cônsul,

indo apear-se á casa, que W. Read tinha na cidade, e onde

eram esperados por alguns oíTiciaes do brigue de guerra. D'ahi

partiram lodos para o cães de Ponta-Delgada, em pleno dia,

saltaram para um escaler, que estava atracado ao cães, e re-

maram para bordo do vaso de guerra britannico.

O brigue saiu para Londres, d'onde, poucas semanas depois,

voltaram os irmãos Sás para os Açores, e desembarcaram na

ilha Terceira, ainda durante o bloqueio da esquadra miguelista.



Se luio íôfa a generosidade de Chaiiipiuii, a disi:i[jlina e b(ja

vontade da liipnlação do Britou, e os sentimentos huinanila-

rios de W. Uead, as vidas do major Sá, e de seu irmão, es-

tavam muiio em risco.

Kra tenaz a perseverança de Bei'nardo de Sá, mas sobretu-

do sabia olle insinuar-se no animo de todos pela franqueza e

lealdade do seu caracter. Uead e Champion apreciaram o ver-

dadeiro valor dessas qualidades, e tributaram o maior res[)ei-

to, e lambem a maior dedicação áquelle que em tão alto grau

as possuia. De uns e outros foi sempre conselheiro o seu co-

ração liberal, e nem uma sombra de egoismo enervou a pure-

za das suas intenções.

Boa gente aiiuella.

Intrigas politicas fizeram depois com que W. Read fosse

chamado a Inglaterra, para responder ás accusações contra

eile, constantes de uma nota enviada pelo governo portuguez

ao ministro dos negócios estrangeii'os do gabinete de S. James,

o conde de Aberdeen. Pela corveta ingleza Âriadne re<"ebeu o

cônsul geral ordem do seu governo, para embarcar na fragata

ingleza Vndaunlnl, que havia de entrar na bahia de Ponta-

Delgada com o fim de o conduzir a Londres.

Apenas ali chegou a Undaunicd, e mal acabava de ancorar,

o cônsul apresentou-se a bordo, e a fragata, sem mais detença,

levantou ferro, e seguio para Inglaterra.

W. Uead entrou em Londres, e dirigiu-se immediataniente

ao ministério dos negócios estrangeiros. O conde de Aberdeen

recebeu-o com frieza, dizendo-lhe: «Estranho, que um ollicial

Ião antigo, e que fora sempre tão considerado, não tenha ulti-

mamente cumprido com todo o rigor as ordens, que lhe tèem

sido enviadas por esta secretaria de estado.

— Queira v. ex.^ informar-me do meu delicto; respondeu o

cônsul omito serenamente.



— Tenho recebido, cuniiiuiou o ministro, umas poucas de

queixas contra o senlior cônsul, da parte do governo portu-

guez; mas a principal é a de ter o senliur cônsul fretado um

navio para conduzir á ilha Terceira dois officiaes portuguezes,

que se revoltaram contra o seu governo, não podendo ignorar

o senhor cônsul, que o governo de S. M. Britannica resolveu

observar a mais rigorosa neutralidade na causa, que se debate

em Portugal.

W. Read, explicando todos os passos, que tinha dado, disse

por ultimo ao ministro, que os oíTiciaes portuguezes, por via

de requisição feita por elle, haviam regressado dos Açores para

Inglaterra, transportados em um vaso de guerra inglez.

O conde chamou immedialamente um empregado do seu mi-

nistério, e ordenou-lhe que fosse ao almirantado, e trouxesse

com urgência uma nota da requisição a que se referiu o côn-

sul geral dos Açores.

Não tardou a resposta. E com ella ficou o conde de Aberdeen

tão satisfeito e inteirado, que disse ao cônsul : «as outras ac-

cusações são tão frivolas, que lhes não dou importância , o côn-

sul Read praticou um dever de humanidade, e vae ser reinte-

grado no seu logar».

— Quanto tempo precisa para se demorar na Inglaterra?

— Nenhum, replicou o cônsul. Parto já, se v. ex.* ra'o orde-

nar; mas permitia me que lhe observe, que tendo-me o gover-

no mandado sair de S. IVliguel a bordo de um navio de guer-

ra, não devo voltar ali, senão como sai.

— E ha de voltar, aíTirmou Aberdeen. O primeiro navio que

vá para oeste, conduzil-o-ha.

Assim foi. W. Read recolheu ao seu posto, passados poucos

dias, conduzido por um vaso de guerra inglez.

Quando o navio entrou na bahia de Ponta-Delgada, e depois

de fundear, içou o pavilhão portuguez, salvando com vinte e um



liros. Do caslcllo de S. Braz respoiíderaiii-lhc com egual nu-

mero de tiros.

O cônsul, ao sallar para o escaler que havia de leval-o para

terra, teve de voltar-se para o navio, e agradecer a salva ipie

estavam dando ali, em honra do cônsul geral dos Açores. A

esta salva corresponderam também logo do castello de S. Braz.

Foi erro de oíTicio, ou deferência demasiada da parte do go-

vernador militar para com um funccionario inglez, a quem elle

havia intrigado tanto? O mais provável é ter-se o governador

[lersuadido, que fora dada a demissão a W. Bead, e o governo

inglez tinha satisfeito os seus desejos, mandando novo consni

geral para os Açores.

No dia 2 de agosto de 18)31, depois da ac;ão, que teve logar

nos montes da Ladeira da Vdlia, na ilha de S. Miguel, entre

a divisão do conde de Villa Flor e as tropas miguelistas, (jiic

solfreram uma grande derrota, as (pie guarneciam Ponla-Dtíl-

gada abandinarani a cidade, e o povo rompeu em vivas à rai-

nha a senhora D. Maria II e á carta constitucional.

No castello de S. Braz foi arvorada a bandeira nacional, e os

[)opulares começaram sobre a tarde a desarmar e prender os

olFiciaes e soldados, (jue fugiam do campo da acção.

O general Prego, com parle do seu estado maior, o corre-

gedor, e juizes de IV)ra de Ponla-Delgada e da Ribeira Gran-

de, tiveram tempo de embarcar na fragata ingleza Galat/iCa,

que logo saiu do porto de Ponta Delgada.

Esta fragata tinha sido avistada sobre vela, dois dias antes,

pelo brigue escuna Liberal, que levara a seu boi'do parte das

tropas expedicionárias do conde de Villa Flor á ilha de S. Mi-

guel. A fragata aparlava-se desta ilha no rumo de noroeste,

mas tornou a nuidar-se para o da terra, quando appareceu a

n'iliiha que conduzia a divisão.

Quem livrou dos insultos do povo amotinado o general Pré-

MONUMENTOS DE SANTARÉM O



130

go, que era o capitão general miguelista do arctiipelago, foi W.
Read. Vingou-se generosamente do seu accusador o honrado

cônsul. Esquectu as intrigas que contra elle tinha forjado aquelle

general, em virtude das quaes fora chamado á presença do con-

de de Aberdeen, e acompanhou a bordo da Galaihéa o seu ac-

cusador, que tinha já antes d'isso procurado protecção e refu-

gio no consulado inglez.

Bernardo de Sá merecia ter, como protector, W. Read. Eram

dign( s um do outro estes dois homens de bem.

Não cuidava Bernardo de Sá unicamente de cumprir os de-

veres da sua posição oíTicial, velava ao mesmo tempo, e cons-

tantemente pela sorte dos seus companheiros de armas, que

longe d'elle viviam. Sem pertencer ao numero dos que dão es-

mola somente com o fim d'aquella honrasinha publicada, a sua

alma generosa e compadeciíia não consentia, que os emigrados

soííressem no exilio o desespero da fome. Por este motivo, em

20 de maio de 1830, estando Bernardo de Sá na ilha Tercei-

ra, dirigiu aos seus camaradas, ali residentes, a seguinte pro-

clamação, a qual copiamos do original, escripto e assignado

pelo próprio punho de Bernaido de Sá, quando elle tinha ain-

da a sua mão direita, que foi perder, a 8 de setembro de 1832,

no combate do Alto da Bandeira, ao sul de Villa Nova de

Gaia.

kEui Plymouth os nossos compatriotas emigrados, que ali se

acham, pela extrema necessidade têem sido obrigados a recor-

rer á caridade publica. Tèem recebido soccorros da humanida-

de ingleza, mas apenas sufficientes, para que possam viver.

Yarios delles, com numerosa familia, soffrem a maior miséria.

O governador da Casa dos pobres escreve ao sr. conde de Villa

Flor, e diz-lhe, contando-lhe esta miséria, que se novas peti-

ções de esmolas lhe forem feitas pelos emigrados, elle se verá



talvez obrigado a tratal-os como as leis mandam li-atar os po-

bres na IngialeiTa, isto é, emprcgando-os em serviços meclia-

nicos, e elle lamenta tal obrigação, attendendo á educação c

estado social d^ariiielias viclimas da honra e da fidelidade.

Diz, alem d'isso, que a maior parte dclles estão muito in-

dividados pelos seus alojamentos, e que devem aos individiios

mais pobres de Plymoulli,

De Londres escrevem cousas similliantes, e aífirmam que

muitos dos emigrados, que por longo tempo tèem vivido unica-

mente com pão, estão cheios de dividas e não ha quem lhes

empreste um penny.

Da Bélgica vem noticias igualmente tristes.

E nós, que estamos na Terceira, que comparativamente com

elles estamos ricos, não devemos fazer algum esforço para ar-

rancar os nossos compatriotas, os nossos camaradas, das gar-

ras da fome?

Sim, nós o devemos fazer ; e eu, emquanto elles não estive-

rem livres da miséria, que actualmente os opprime, não pode-

rei receber o meu soldo sem remorços; mas o meu soldo é

nada para os auxiliar, porém, muitas pequenas partes de mui-

tos soldos será alguma cousa.

N'esta consideração tenho a honra de propor aos meus ca-

maradas, que concorramos para beneficio daquelles infelizes,

cada um cedendo parte do seu soldo, até que as circumslan-

cias melhorem.

Decididos a isto, nós poderemos pedir ao governo, que haja

por bem receber as nossas subscripções, que devem durar em-

quanto não for possível ao governo o pagar-nos, como agora,

ficando em divida, para sermos indemnisados logo que haja

fundos.

Deveínos igualmente supplicar a S. M. que se digne garan-

tir as dividas contraídas pelos nossos camaradas paia vive-



rem, e finalmente que os faça transportar para a Terceira, onde

com elles repartiremos o pão.

Não sendo possivel que a todos seja igualmente praticável

o cederem parte do seu soldo, porque o official superior está

em melhores circumstancias do que o subalterno, é de espe-

rar, que aquelle que poder, o fará.

Emquanto a mim, pela situação em que estou, posso ceder

dous terços do meu soldo mensal ; mas certamente quasi ne-

nhum outro officia! superior poderá fazer outro tanto.

Se este projecto for approvado pelos commandantes dos cor-

pos, e elles quizerem apresental-o aos seus oíTiciaes, teremos

a esperança de ajuntar um fundo com que possamos salvar os

nossos dignos camaradas da fome e da miséria, e a nós da idéa

de sermos insensíveis aos soffrimentos d'aquelles que comba-

teram pela mesma causa que nós. Angra, 20 de maio de 1830.

==--Bernardo de Sá Nogueira. ^^

Grandes alegrias intimas deviam de serenar por vezes o ani-

mo guerreiro de Bernardo de Sá.

A sua maior felicidade consistiu certamente na tranquillida-

de da sua consciência.

Cincinnato no desinteresse e na bravura, foi também Catão

na austeridade e nas virtudes.

Depois de desbaratar os exércitos inimigos, não o encontra-

vam no campo guiando a charrua, é certo ; mas via-se sentado

à mesa do seu gabinete de estudo, entregue ás letras, de que

foi cultor distincto.

E tão considerado era, como homem de letras, que, em 6

de julho de 1844, recebeu de António Feliciano de Castilho,

uma carta, a pedir- lhe que se dignasse ser collaborador do seu

jornal a Revista, acrescentando : «que teria a maior satisfação

em que ahi se lesse, por entre quasi todos os nomes mais res-



133

peitados em Portugal por sciencia e letras, o respeitabilissimo

e de todos tão bem quisto nome de s. ex/

— «Negar-me-ía v. ex.* esta graça? — perguntava Gastillio.

Muito temeria eu a resposta da sua modéstia, se me não con-

fiasse inteiramente na da sua amisade.»

Como prova de homenagem á sua vasta instrucção, escre-

via lhe o poeta, como tributo de merecida con>ideração pelas

suas qualidades de estadista, escrevia-lhe o chefe do estado.

Em 11 de março de 1859 dirigiu Bernardo de Sá Nogueira,

então visconde de Sá da Bandeira, ao sympathico e virtuoso

monarciía o sr. D. Pedro V, uma carta do teor seguinte

:

«Senhor: — A impossibilidade, em que me acho, de ir ao

paço, me obriga a expor por escripto a Vossa Magestade, que

o meu estado de saúde é tal, que me não permitte continuar a

servir no ministério; e por isso solicito de Vossa Magestade a

graça de conceder-mc a exoneração dos cargos de ministro da

guerra, e de ministro da marinha.

Permitta Vossa Magestade, que n'esta mesma carta eu con-

signe a expressão do meu respeitoso reconhecimento pela

constante benevolência, que Vossa Magestade se dignou dis-

pensar-me durante todo o tempo que tive a honra de exercer

o cargo de ministro.

Deus guarde a Augusta Pessoa de Vossa Magestade por

longos annos.

Beija a regia mão de Vossa Magestade o— De Vossa Ma-

gestade súbdito submisso = V. de Sá da Bandeira.

Lisboa, 11 de março de 1859.»

A resposta do senhor D. Pedro V foi como se segue

:

«Meu caro visconde:—Recebi, por seu irmão, a carta em que
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me participa a impossibilidade absoluta de continuar a gerir os

negócios das duas repartições, que lhe commetti com uma con-

fiança, que nunca foi traída. Transmilto-a ao marquez de Loulé,

que me proporá o meio de sair do embaraço, em que vem

collocal-o a declaração olTicial de um facto, que o visconde se

pôde honrar de que não influísse, tanto quanto era natural, na

marcha dos negócios.

Ao acceitar a resignação de um poder, que eu não podia

desejar em mãos nem mais fieis nem mais votadas ao bem do

paiz e à honra do soberano, seja-me permittido exprimir-lhe,

e sinceramente, o dobrado pesar que tenho do facto, e das

causas que o determinam.

Nos três annos que servimos juntos, divergimos algumas

vezes de opinião: fizemol-o, como devem fazel-o, um soberano

e um ministro constitucionaes
;
quer dizer, discutindo livre-

mente, e sem nos entrincheirarmos, como muitos fazem, atraz

da nossa auctoridade, ou das formulas particulares da nossa

diversíssima responsabilidade. Nunca abrimos, pelo menos to-

das as minhas lembranças me levam a crel-o, nenhuma d'es-

sas feridas d'alma, que se dissimulam e não se esquecem. Por

isso nos despedimos com iguaes sentimentos, e quer-me pa-

recer que com pesar igual.

É que o visconde conservava no poder todas as excellen-

cias, e deixe-me dizer toda a originalidade do seu caracter,

toda a pureza do seu coração, toda a dosprevenção da sua in-

telligencia. Foi ministro e nunca foi ministro.

Resta-me ao lado do sentimento da perda e da diíficuldade

da substituição, a confiança de que a desoneração de um tra-

balho, que ajudava a exlenuar-lhe as forcas, pôde contribuir

para o seu restabelecimento.

Acompanham-o na sua ausência estes votos, os quaes conto

renovar-lhe pessoalmente antes da sua partida.
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Creia-me, meu caro visconde — seu muito aíTeiçoarlo =
D. Pedro V.

Lisboa, 12 de março de ISriO.»

O visconde de Sá da Bandeira sentia-se gravemente enfer-

mo, e resolveu sair de Lisboa para tratar da sua saúde na sua

casa de Santarém; por isso o sr. D. Pedro V na sua carta al-

lude á partida do viscrmde.

Esta carta, rjue sem duvida é tão honrosa para quem a es-

creveu, como para quem a recebeu, na qual se revela clara-

mente o distinctissimo caracter, e a elevada intelligencia, es-

meradamente cultivada, do sr. D. Pedro V, foi encontrada pela

filha do nobre marquez de Sá, entre outras de muito apreço,

«nvolta em uma cinta de papel, onde elle escreveu: «A carta

do sr. D. Pedro V, de 12 de março de 1859, ao visconde de

Sá, em que Sua Magestade lhe concede a demissão de minis-

tro, que lhe pedira. É o documento que o visconde possue,

que mais preza; considerando-o como a maior recompensa,

que El-Rei lhe podia dar, pelos serviços que prestou.»

E na verdade é assim. De que valiam os titulos de Bernar-

do de Sá Nogueira em presença de um tal documento, em que

lhe é feita inteira justiça por um monarcha ilhistrado e dignís-

simo, como foi sempre o sr. D. Pedro V?

Dá vontade de repetir, a respeito de Bernardo de Sá, o

que A. Herculano disse, referindo-se a Garrett : «pobre au-

ctor, a quem ahi insultaram e calumniaram de visconde f O

grande poeta não o merecia. Camões morreu no hosí)ital. e o

poeta de D. Branca e de fr. Luiz de. Sousa morrerá com essa

hidionda alcunha atada ao seu nome. Dar pão ao génio trajan-

do-lhe o sambenito, equivale a deixal-o expirar de fome. Os

vultos que se elevam tanto acima dos outros, e que se cha-

mam Camões ou Garrett, deviam dispensal-os, não só de uma



136

vida de miséria, mas lambem de passarem pela craveira dos

agiotas, dos intrigantes e dos galopins eleiloraes. Estes gover-

nichos de Fortiigal serão porventura, eternamente incorrigí-

veis?»

A. Herculano sabia dai' ás mãos ambas.

Desde que se conferem títulos a troco de uma cousa chama-

da dinheiro, que se Inventou para facilitar o commercio entre

os homens, os títulos tornaram se uma mercancia. For conse-

quência não servem de premiar as virtudes, porque não'é, e

nunca jamais pôde ser, a riqueza apanágio da virtude.

Que títulos pôde inventar a sociedade para dar a um de

seus membros, como Bernardo de Sá Nogueira, que por Ião

altas qualidades se distinguiu no meio d'ella?

Em uma sociedade mercantil somente os Cresos devem ter

distincções.

Acceitou-as decerto Bernardo de Sá, para não dizer aos cinco

príncipes, de quem as recebeu, e de quem foi ministro e ami-

go, que não o insultassem com ellas.

E n'isso era cohérente. Amava o seu rei, e era amado por

elle, acceJtava logicamente as consequências de uma institui-

ção, que se havia criado á custa do seu sangue.

Mas veja-se como elle nos seus apontamentos considerava

os títulos, com que fora agraciado, pondo acima de todos a

carta do sr. D. Pedro V. E esses apontamentos eram incon-

testavelmente dictados pela §ua consciência, e faziam parte in-

tegrante da sua vida íntima. Escreveu-os, talvez, para ter mais

facilidade, e quem sabe se grande consolação, em recordar-se

da sua vida. E também se livrava assim, por momentos, do

contacto deletério de uma sociedade enferma e perniciosa. Não

era o receio do mal, que lhe poderia provir d'esse contacto, o

quey o aíTastava a elle, era o asco, que sentia de tanta abjec-

ção execravel.
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N(» i-enuinso do seu gabinete lá se encontrava, horas e lio-

las, confiando ao papel os seus pensamentos mais Íntimos. E

adorável a singeleza e concisão, com que Sá da Bandeira, ho-

mem de espliera tão superior, no a[)ogeu da gloria, e a (|uoni

não faltavam' as maiores considei'acõBs, e a mais espontânea

estima pobhca, escrevia em 1873 nos seus apontamentos, ain-

da inéditos, a que elle deu o titulo de Nolicias pessoacs de

Bernardo de Sd Nogueira:

«Conto, como uma fortuna da minha vida, o ter contribuido

com o sei'viço e com o meu sangue, para a independência, e

para a liberdade da minha pátria.

Considero igualmente uma honra superior a todas, ter coope-

rado eíTicazmente para se abolirem: o trafico da escravatura,

o estado de escravidão em toda a colónia portugueza, os cas-

tigos corporaes do açoute no exercito e na marinha, e linal-

menle o serviço forçado, chamado serviço de carregadores,

que em Angola se exigia dos pretos livres.

Com satisfação recordo, que salvei a vida a quatro pessoas

em diversas épocas. Em 18 li, logo depois da guerra, na ci-

dade de Pau, em França, travou-se, á saída de um theatro,

uma rixa entre soldados poituguezes e estrangeiros. Um d"es-

tes, que pertencia aos denominados cliasseurs brilanniqiics, ti-

nha sido lançado no chão por uui dos porluguezes, que esta-

va prestes a descarregar sobre elle uma estocada, quando ap-

pareci de repente, e o arranquei "de cima do outro desgra-

çado.

Em 1827, no combate de Coruche, fiz um reconhecimento

sobre o inimigo. Na volta fui seguido por vários soldados da

cavallaria miguelista. Evitei-os, saltando a cavallo alguns tapu-

mes de pedras; mas um cabo de cavallaria n." 12, que me

vinha perseguindo de perto, e já estava muito próximo de

mim, caiu com o seu cavallo ao saltar um tapume. Acudiram
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OS meus soldados, que iraquelle ponto me esperavam, e qui-

zeram matar o cabo. Não o consenti, e trouxe-o prisioneiro.

Em 2 de julho de 1828, pedi ao marquez de Palmella, que

desse ao major César de Yasconcellos um logar a bordo do

vapor Belfast, para evitar que o Yasconcellos fosse enforcado.

Em 1831, na villa da Magdalena, da ilha do Pico, defronte

da ilha do Fayal, uma expedição saída de Angra, sob o com-

mando do general conde de Villa Flor, e que desembarcou no

Pico, no dia 23 de junho daquelle anno, achava-se formada

para embarcar, afim de atacar a guarnição miguelista do Fayal.

Por este tempo" foi visto voar um pombo, que se suppoz vir

do Fayal, e pousar no telhado da casa do parodio da villa. Es-

palhou-seoboato, de que o pombo era portador de communica-

ções para o padre, que consideravam miguelista. O conde de

Villa Flor mandou chamar o padre. Por motivo de serviço af-

fastei-me das tropas, e n'um caminho, que seguia, encontrei

o padre, vestido de batina, deitado de costas no chão, e três

ou quatro estudantes de Coimbra, do corpo académico, com

as bayonetas desembainhadas, e apontadas para o padre, a

quem chamavam traidor. Apenas os vi, segurei um pelo bra-

ço, e fil-o aíTastar do padre. Reprehendi asperamente os aca-

démicos, fiz levantar o padre e levei-o ao quartel general, on-

de se justificou.»

Não é menos interessante o laconismo, com que o marquez

de Sá escreveu a lembrança dos seus ferimentos em combate.

«Bernardo de Sá Nogueira foi ferido em combate cinco ve-

zes, a saber: a primeira em 13 de março de 1814, na cam-

panha da guerra peninsular, no logar de Vielle, departamento

de Gers, em França, durante uma carga de cavallaria, dada

pelo seu regimento, n.° 4, que havia ido explorar, na manhã

d'aquelle dia, a estrada junto a Tarbes, contra alguns esqua-

drões francezes. Recebeu quatro feridas de sabre na cabeça,
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corpo, e braço direito. Lançado do cavailo abaixo, passou-llie

por cima o seu regimento, em cuja frente ia, na occasião de

carregar o inimigo. Considerado morto, ficou no campo da ba-

talha, e foi feito prisioneiro três semanas antes da paz geral.

A segunda, em 2 de junho de 18i28, no logar da Ega, pró-

ximo da villa de Soure, por occasião de uma surpreza eíTe-

ctuada por tropas constitucionaes, saidas de Condeixa, contra

as tropas miguehstas, das quaes o commandante e varias pra-

ças foram aprisionados. A ferida foi leve.

A terceira em 8 de setembro de i83á, no alto da Bandei-

ra, ao sul de Villa Nova de Gaya. Fractura por bala no coto-

velo direito. Amputação do braço no mesmo dia. Duiante o

curativo não teve febre, nem inílammação, e vinte e dois

dias depois de ferido montou a cavailo e continuou o serviço.

A quarta em 2i de março de 183l{, durante o ataque dos

miguelistas ao monte das Antas, no Porto. Era então ministro

da marinha. Atravessada a coxa direita por uma bala. Não te-

ve febre, nem inflammação. O curativo levou sessenta dias.

A quinta em 183'i n'um combate com guerrilhas, peito do

logar de S. Braz, no Algarve. Durante o combate, tinha elle

posto uns óculos com guarnição de prata. Uma bala locou

obliquamente essa guarnição junto ao olho direito, e fez na

fonte da cabeça uma ferida leve. Serviram os óculos de arma

defensiva.»

É inimitável na simplicidade singular, com que aponta estes

factos importantíssimos da sua vida, o esclarecido marquez

de Sá.

A sua família foi uma das que mais soffreu em Santarém

as desastrosas consequências das duas guerras: a da invasão

franceza e a dos dois irmãos.

No dia 5 de março de 181 1, em que as tropas francezas re-

tiraram de Santarém, teve Bernardo de Sá de ir ali ; encontrou
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quanto a guarnecia, tendo-lhe deixado apenas as paredes e os

sobrados, e tudo em estado de ruina. Por occasião da campa-

nha liberal, e no próprio dia 17 de maio de 1834, em que o

exercito miguelista evacuou Santarém, pozeram fogo á sua

morada, reduzindo-a toda a cinzas.

Terminada a campanha, recolheu Bernardo de Sá a Lisboa,

por haver cessado o encargo, que elle tinha do commando das

tropas do Algarve, e a primeira cousa, que lhe disse o sr.

D. Pedro, ao vel-o, foi: «lá vi em Santarém a sua casa a ar-

der, mas, se quizer, concerta-se mandando-se arrazar primei-

ro, porque as parades estão calcinadas, e aproveilam-se-lhes

simplismente os alicerces. Quer, Bernardo de Sá?»

Não acceitou este o generoso offerecimento, e respondeu:

«estou bem pago com a satisfação de haver concorrido para a

defeza da independência da pátria, e para o estabelecimento

da sua liberdade. Os resultados obtidos satisfizeram as minhas

convicções, senhor.»

Depois d'essa lucta sanguinolenta, onde pereceu grande

parte da flor da mocidade portugueza, depois dessa guerra

fratricida, que levou a miséria, a desolação e o terror a tan-

tos logares da pobre pátria commum, dirigiu Agostinho José

Freire a Bernardo de Sá, que estava ainda no Algarve, a se-

guinte carta, escripta em Queluz:

«Amigo:—Acabou-se a tremenda lucta. Lá vae D. Miguel pelo

mar fora ou perto d'isso.

Então foi ou não conveniente fazer uma diversão forte no

Algarve, emquanto era o inimigo atacado no norte ?

Felizmente era elle tão estúpido, que caiu em todos os la-

ços, que se lhe armaram. Fraco no norte, no sul e em Santa-

rém, caiu como devia acontecer aos bocados em toda a parte.
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e vem fecliar-se ainda em força de perto de oito mil liomcns

em Évora, sem ter mantimentos para dois dias!

Ora não merece o termos uma boa recompensa?

Ahi vae oi'dem, para voltar logo a Lisboa.

Diga, que não cumpro a minha palavra.

Os marechacs e eu, contamos voltar amanhã para Lisboa

Até lá.

5 de junho de 1834.— amigo e obrigadissimo= Fre/re.»

N'esta mesma data, oíliciou Agostinho José Freire, ministro

da guerra, ao coronel barão de Sá da Bandeira, commandante

militar do Algarve, dizendo-liie em nome do sr. D. Pedro IV.

que retirasse para Lisboa e entregasse o commando ao briga-

deiro António Pedro de Brito, nomeado governador do Al-

garve.

Estava então em Beja, e recebeu Bernardo de Sá, do gene-

ral Serrano, mai-quez de Torre-Soto, uma carta igualmente

honrosa, que dizia assim:

«111.'"" y Ex.'"° Si-. Baron de Sas-Bandeira.

Serpa, 3 de junio de 1834.

Mui sr. mio y de mi niayor aprecio y consideracion. Con Ia

mas grata satisfacion he savido, que se halla V. E. en esa

Ciudad con las tropas de su digno mando, despues de conclui-

da la gloriosa Incha que con tanto honor ha sostenido contra

as Armas dei Usurpador. Mi destino me ha conducido a esta

Plaza, donde me hallo con las Tropas de S. M. C. Me és sum-

mamête sensible, que el encargo, que tengo, no me permita

pasar á esa Ciudad á tributarle el Omenaje de mi alta consi.

deracion. Pêro ya que no me es posible gozar de esta satis-

faccion, la tendria completa en que V. E. se dignase honrar

esta Plaza con las Tropas de su digno mando, donde unidos
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ctivas Soveranas, cuanto por la unidad de princípios coiiti'!-

buiriamos de mancomun ai bien estar y felicidad de nuestro

Pais, que es el constante anelo de nueslros deseos.

Aprovecho j-ustoso esta ocasion para rogarle me cuente en-

tre el numero de sus apasionados y servidores, disponiendo

como giiste de quien se le ofrece y— B. S. M.-^E/ Marquês

de Torre- Soto.T»

A primeira das duas ultimas cartas, que deixamos transcri-

ptas, lança bastante luz sobre a historia de uma campanha que,

melhor fora, não tivesse principiado. Muitas circumstancias

concorreram para ella, tanto de uma como de outra parte.

Poderia talvez applicar-se ao sr. D. Miguel o que fr. Luiz

de Sousa diz de D. Sancho II. «Fora ditoso, se, ou tivera

brio para não fiar o Reino e governo d"outro conselho mais

que do seu, ou achara junto de si privados de igual bondade,

e pelo menos fieis.»

Os reis são infelizes quasi sempre, porque se vêem na dura

necessidade de se acompanhar de ambiciosos e de parasitas,

que por isso mesmo se tornam a maior parte das vezes trai-

dores, ou pelo menos maus conselheiros.

A segunda carta é uma saudação enthusiastica de um ge-

neral hespanhol, muito distincto, a um oíficial portuguez, que

por nenhnm outro jamais fora excedido no pundonor e na

bravura. Apertaram-se as mãos de dois vultos sympathicos de

duas nações, que devem ser sempre amigas.

A penna imparcial da historia tem obrigação de indicar aos

povos livres o nome dos heroes, seus defensores.

Ahi fica n'este capitulo a breve noticia de um dos mais no-

táveis de quantos tem feito a honra e a gloria da nação por-

tugueza.
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Qiuindo Bernardo de Sá Nogueira, com a consciência do

seu merecido valimento, reconheceu, que podia empenlial-o,

sem receio de não ser ouvida a sua voz auctorisada a favor

da sua terra natal, loruou-se esta o seu idolo mais predilecto.

E era tão cioso do engrandecimento de Santarém, que mal

passava pela lembrança do governo do estado sopear-lhe qual-

quer das suas aspirações, lá se dava immediatamente pressa

o velho Sá da Bandeira em justiíical-as, porfiando tenazmente

em conseguir, que se realisassem. Tão cônscios d'isso esta-

vam os povos de Santarém, que constantemente iam bater á

porta do seu magnânimo patrono, para implorar-lhe a sua alta

protecção, que elle nunca lhes negou.

Pois custa a crer, que Santarém, depois da morte de Ber-

nardo de Sá, não sentisse ainda alguma d'essas aldrabadas

na alma, que fazem despertar a gratidão aos menos reveren-

tes da religião do dever, para darem um testemunho solemne

de que não olvidam o nome de Bernardo de Sá Nogueira.

Leuibrem-se os santarenos, de que

« . . .a virtude louvada vive e cresce,

E o louvor altos casos persuade.»

Em 1868 era o respeitável veterano da independência e da

liberdade da pátria, pi^esidente do conselho de ministros. De-

vido á sua influencia, como vimos em outro logar, foi então

elevada Santarém á cathegoria de cidade. A carta regia, que

lhe concede esses foros, é do seguinte teor:

«Attendendo a que, illustre por sua remotíssima antiguida-

de e memorias nobilíssimas, veneranda pela primasia que lhe

anda authenticada pela historia, já como colónia militar, a que

Júlio César deu o seu nome, já como convento jurídico, ou ca-



Ii4

beça de uma das três grandes circumscripções jadiciaes, insti-

tiiidas pelo imperador Augusto na Lusitânia, já como sede do

governo e residência real, nos primeiros séculos da monarchia

portugueza, é a muiti) nobre villa de Santarém uma das insi-

gníssimas povoações do reino

;

Attendendo mais a que, desde I2G3 até li78, doze vezes

foram no seu recinto convocadas e celebradas as antigas cortes;

Attendendo outrosim á importância da sua posição, á ferti-

lidade do seu território, aos gloriosos bras(5es do seu passado,

em todos os tempos, ás numerosas provas de patriotismo da-

das pelos seus habitantes em diversas épocas;

Considerando finidmente que, por todas as referidas condi-

ções e demais predicamentos bem conhecidos, é esta povoa-

ção inteiramente digna de subir em preeminência, não lhe

faltando elementos para sustentar a correspondente dignidade:

Hei por bem fazer mercê á dita villa de Santarém, de a ele-

var á cathegoria de cidade, com a denominação de cidade de

Santarém, e me praz que n'esta rjuilidade gose de todas as

prerogalivas, liberdades e franquias, que direitamente lhe per-

tencem: devendo expedir-se á camará municipal respectiva a

carta competente, em dois exemplares, um para titulo d'aquella

corporação, outro para ser depositado no real archivo da tor-

re do tombo.

O presidente do conselho de ministros, e o ministro e se-

cretario de estado dos negócios do reino, assim o tenham en-

tendido e façam executar. Paço, 2't de dezembro de 181)8.

= R\í,i.^=Marquez de Sá da Bandeira^^ António, bispo de Vi-

zeu.y>

Lembrou-se o actual patriarcha de Lisboa, o sr. D. Ignacio,

de mudar para Mafra o seminário de Santarém, restabelecido

n'esta cidade pelo seu antecessor. D. Guilherme de Carvalho.
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vir a tal respeito o niarquez de Sá. Assim o fez, e em resul-

tado da conferencia entre os dois, escreveu o maiípiez ao il-

lustre estadista António Maria de Fontes Pereira de Mello,

(jue n"essa época fazia paile do governo, uma longa carta,

da copia da qual extraímos os períodos que se seguem

:

«O senhor Cardeal Patriarcha fez-me a honra de liontem vir

visitar-me, e de fallar-me acerca da transferencia para Mafra

do seminário de Santarém, que julga conveniente. Sua Emi-

nência desejava, que eu me conformasse com a sua opinião,

pois segundo me assegurou, seria agradável ao respectivo mi-

nistro, que eu fosse ouvido sobre a mesma transferencia.

Respondi a Sua Eminência, que me obrigava muito esta de-

ferência para commigo, quando é certo que a decisão compete

exclusivamente ao governo. E que, estimando eu muito poder

conformar-me com os desejos de Sua Eminência, no caso pre-

sente a minha consciência me impunha opinião diversa; pon-

do-rae na ne.cessidade de dizer com o Summo Ponliíice— Non

Posstimus.

Acrescentei, que eu não poderia concorrer de modo algum,

para que se tomasse uma medida contraria aos interesses dos

habitantes de Santarém, sendo certo, que esta cidade é, entre

todas as povoações do reino, talvez aquella que tem solfrido

mais perdas pelas causas da independência nacional, e da liber-

dade da nossa pátria.

Em 18U7 e 1808, durante onze mezes, esteve sujeita ás con-

tribuições e expoliações praticadas pelas tropas do general

.lunot. Em 1810 e 1811 foi occupada, durante cinco mezes, pe-

las tropas do general Massena, que saquearam todas as casas,

destruíram e queimaram as mobílias, devastaram as igrejas,

cortaram para queimar, ou para fa/.er fortificações, milhares de
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oliveiras, larangeiras e outras arvores da povoação e dos seus

subiirbios. Eu mesmo fui testemunha de taes damnos, quando

ali entrei no mesmo dia em que foi evacuada pelas tropas

francezas, em 5 de março de 18H.

Durante a guerra civil, foi Santarém occupada, no espaço de

cinco mezes, em 1833 e 1834, pelas tropas da usurpação. Hou-

ve novos cortes de oliveiras, e outras arvores fruçtiferas. para

as fortificações. Muitas casas foram arruinadas, e entre estas a

de minha família, na qual haviam feito um deposito de mate-

rial de guerra, e foi mandada incendiar no dia 17 de maio de

1834. o ininiediíito á batalha de Asseiceira, na occasião em

que se efíecuou a retirada dos rebeldes d'ali.

N'esse tempo soffreu Santarém a epidemia do Cliolera-Mor-

bux.

Com as leis do senhor D. Pedro IV, ás quaes se devem a fun-

dação da liberdade e progresso da nossa pátria, soffreram

muito os interesses económicos dos habitantes de Santarém.

Havia ali muitos conventos de frades, que foram supprimidos,

e muitos magistrados judiciaes e administrativos, cujas juris-

dicções foram abolidas. Resultando d'isto, que os capitães que

taes instituições faziam girar na villa, desappareceram d'ali.

E comtudo aquella população conservou-se sempre addicta ás

nossas instituições.

Seria pois uma injustiça, que o governo sanccionasse a exe-

cução de medida alguma, que fosse em deferimento dos inte-

resses daquella terra.

Demais, o senhor Cardeal Patriarcha Carv;ilho fez supprimir

em Santarém algumas das ricas parochias, que ali havia, e fez

com que os seus rendimentos fossem dados para as despezas do

seminário. E esta é mais uma rasão por que não seria justo,

que taes rendimentos, destinados desde o principio a serem

gastos em Santarém, vão ser consumidos em proveito de Mafra.
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Estas rasões e ouiras mostram, que eu não posso concor-

dar, em que se tome um^ medida, que seria nociva aos inte-

resses dos habitantes de Saniarem.»

Ou fosse por amor d'esta argumentação cerrada, ou do res-

peito e consideração, que mereceu sempre o nobre marquez

de Sá a todos os nossos homens de estado, fosse qual fosse

a sua politica, ou por ambas as rasões conjunctamente, o certo

é, que nunra mais se fallou na transferencia do Seminário Pa-

triaichal.

S<á da Bandeira, poucos annos antes da sua morte, dizia aos

seus amigos mais íntimos, que não a desejava, sem ver con-

chiidas três obras: o monumento erigido á memoria do duque

da Terceira; as fortificações de Lisboa e seu porto: e a [)onte

de ferro que liga Santarém com a rica província do Ah'm-

tejo.

Viu ainda a estatua do duque da Terceira, no cães do Sodré,

em Lisboa.

Em 20 de março de 1873, foi encarregado pelo governo de

dirigir as obras de fortificação referidas, cuja conclusão se não

poude eíTectuar ainda.

A da ponte sobre o Tejo lambem começou mezes depois do

seu fallecimento.

A segunda d'cstas obras foi da sua iniciativa; a terceira,

posto que o não fosse, a elle se deve principahnente a sua re-

ahsação. Que o marquez de Sá se interessou sempre vivamente

por esta obra, prova-o uma carta que elle escreveu, em 19 de

julho de 1871, ao ministro das obras, Carlos Bento da Silva,

na qual lhe dizia: «lia muito tempo ordenou-se que se fizes-

sem os estudos para se formuhir um projecto de ponte sobre

o Tejo, em Santarém. Peço a v. e\/ que me mande uma no-

ticia do.estado em (que se acham os referidos estudos.» Na
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mesma carta, que lhe foi logo devolvida pelo ministro, lê-se a

seguinte resposta: «O sr. Palma mandou proceder aos estudos

pelo conductor Vaz Soares. Ainda os não remetteu. Vou recom-

mendal-os novamente com urgência.= 7. S. Margiochy.^y

A todos lembrava a necessidade da construcção de uma ponte

sobre o Tejo, como complemento indispensável da estrada real

de Évora a Peniche, que faz parte importante do plano geral

da defeza de Lisboa.

Depois do decreto de ^ de março 1857, referendado pelo

visconde de Sá da Bandeira, ordenando a confecção de planos

de defeza das cidades de Lisboa e Porto, não cessou o nobre

marquez de Sá de instar por esses estudos, e alguma cousa se

tem feito e continua a fazer-se no sentido, particularmente, de

organisar a defeza da capital.

Começaram os trabalhos da estrada de Évora a Peniche. Ora,

se porventura saltou aos olhos de toda a gente, que a conclu-

são d'essa estrada traria por consequência a construcção da

referida ponte, ninguém todavia se lembrou de dar o primeiro

passo, para que tão importante melhoramento fosse levado a

effeito, senão o illustrado e benemérito cidadão Joaquim Ma-

ria da Silva, reitor do lyceu de Santarém, e um dos mais aba-

lisados jurisconsultos do paiz.

Na qualidade de procurador á junta geral do districto de San-

tarém, propoz, na sessão de 6 de junho 1866, que se consul-

tasse o governo sobre a conveniência de ser pelo mesmo con-

tractada com uma companhia nacional ou estrangeira, a cons-

trucção de uma ponte tubular sobre a Tejo, em frente de San-

tarém, para ligar esta villa com os concelhos do sul, e mesmo

como complemento da estrada que vae para Évora. A junta vo-

tou a proposta, e a consulta foi feita. Pertence, pois, ao am tor

d'essa proposta a gloria da iniciativa.

Dois annos mais tarde, em 12 de dezembro de 1868, a ca-
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mara municipal de Santarém perliu ao governo a conslrucrão

da ponle, sendo então presidente do conselho de ministros o

nobre marquez de Sá. Houve ainda outra consulta da junta ge-

ral, sobre o mesmo assumpto, em 10 de junho de 1S70, e

nova representação da camará em 10 de dezembro de 187:{.

A verdade é, que mui graves diíliculdades houve a vencer,

até se começarem os trabalhos de construcção da ponte, e,

apesar das duas consultas da junta geral, e das representa-

ções da camará de Santarém, estamos convencidos de que esta

obra se deve aos esforços de muitos, mas sobretudo á pode-

rosa influencia do nobre marquez de Sá.

No dia 6 de junho de ISTO. foram lançados no Tejo, a su-

doeste da ribeira de Santarém, e próximo desta povoação,

três caixões de ferro, para os fundamentos do primeiro pilar

da ponte, e da sua inauguração vamos ter conhecimento pela

seguinte copia do respectivo auto, nrciíivado na secretaria da

camará municipal de Santarém:

«Aos dezesete dias do mez de setembro do anno de mil oi-

tocentos oitenta e um da Era de Christo, sob o Reinado de Sua

Magestade El-Rei o Senhor D. Luiz Primeiro, junto da Cidade

de Santarém, na margem direita do Tejo e sopé do monte so-

bre que assentam as ameias da extincta cidadella de Santa Ma-

ria d'Alcaçova, achando-se reunidos a Junta Geral deste dis-

tricto administrativo, as vereações municipaes de Santarém e

Almeirim, os Ministros da Coroa, altos funccionarios, auctori-

dades civis, ecdesiasticas e militares, e empregados públicos,

bem como diversas corporações, e associações d'esta cidade,

e muito povo, se procedeu á inauguração da Ponte, que pró-

ximo d'este local se acha fundada e erigida, cuja construcção

foi auctorizada em portarias assignadas pelos Ministros e Se-

cretai'ios dEstado os Ex,"'°^ Conselheiros António Cardoso Ave-

lino, Lourenço António de Carvalho, e Augusto Saraiva de Car-
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de Moura Coutinho de Almeida Eça o projecto, que serviu de

base á arrematação da primeira parte d'esta alludida obra de

arte, que comprehende o viaducto norte sobre o caminho de

ferro, e a ponte propriamente dita na extensão de G'10"',70, a

qual foi adjudicada á Companhia de Fives-Lille, em 2 de agosto

de 1875, pela quantia de i204:8:28f$íl39 réis, iniciando-se os

trabalhos em setembro do mesmo anuo de d 875, e findando

em igual mez de 1879: e elaborado pelos engenheiros Frede-

rico Augusto Pimentel e António Lourenço da Silveira o pro-

jecto que serviu de base á segunda parte da me^ma obra,

que comprehende só o viaducto do sul, na extensão de 570

metros, e que foi adjudicado em 12 de agosto 1878 á casa

constructora Schneider á- Companhia pela quantia de réis

10;í:(Jí20)$iOOO. começando os trabalhos em fevereiro de 1880,

e findando em 2() de agosto do presente anuo.

E logo dando-se entrada na Ponte, o Ex."'° e Reverendíssimo

Arcebispo de Mitylene, Governador do Patriarchado, pa lamen-

tado com os hábitos determinados pela Lithurgia procedeu, no

meio das mais vivas demonsti-ações de regosijo, á Benção de

toda a Ponte, â qual, como prova do muito acrisolado affecto

que estes povos dedicam ao seu Monarcha, que d'elles nunca

se ha olvidado em occasiões angustiosas, se deliberou dar a

denominação de —Ponte de D. Luiz Primeiro.

E depois de celebradas as ceremonias alludidas, ficou inau-

gurada a mencionada Ponte, lavrando-se para constar este au-

to, que vae ser assignado. E eu, Joaquim Gomes Callado Jú-

nior, secretario geral interino o subscrevi.»

É, na realidade, a ponte de Santarém uma obra gigante, e,

sem duvida, a mais notável, que se tem feito no reinado do

senhor D. Luiz I.

Consta o seu corpo principal de nove tramos, que formam a
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grande viga de ferro, onde assenta o seu taboleiro, a f]ual é

sustentada por oito fortes pilares de secção oval, construídos

de boa cantaria, e pelos dois respectivos encontros.

Está compreliendido este corpo, oa a ponte proprianmente

dita, entie dois viaductos igualmente inetallicos, sendo o do

lado do norte, ou margem direita do rio, da extensão de :2i"',40,

afora os encontros, onde unicamente se firma, e por baixo

d'elle passa a via férrea; e o da mari;em esquerda do rio, ou

lado sul, é apoiado em 37 columnas duplas de ferro fundido,

de O"', 3o de diâmetro, ligadas por meio de barramentos me-

tallicos, e terminam na sua parte inferior em rosca, introdu-

zida de alguns metros no terreno arenoso dessa margem.

Alem d'esteó dois corpos, ba também os dois em^ontros, que

estabelecem, cada um de seu lado, a ligação da estrada com

a ponte, e estes foram feitos por conta do governo, sendo o

seu custo de 8:50r);>000 réis.

Juntando-se áquella importância as das outras obras de arte

já mencionadas no auio da inauguração, é o custo de toda a

obra de 37G:353á>139 réis, alem do rendimento das portagens

da ponte, reguladas por decreto de í2á de julho de 1850, que

serão embolsadas, durante setenta cinco annos, pela compa-

nhia Fives-Lille.

Toda a ponte com os seus viaductos tem de comprimento

1:2 13'". 170, por 22 metros de elevação sobre o nivel das aguas

médias de estiagem, e por 6 metros de largura do taboleiro,

sendo 4", 40 do laclia de empedrado (no viaducto do sul, por-

que o pavimento do da ponte é de madeira de carvalho do

norte), e O"',80 de largura de cada uma das bermas, as quaes

formam os passeios lateraes.

Entra esta obra monumental em o numero das mais celebres

pontes do globo. Podemos consideral-a a terceira da Europa,

e a sexta das do velho e novo mundo.
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conhece actualmente, é a de Monte Real, na America ingleza

do Norte, no Baixo Canadá, lançada sobre o San Lourenço.

A immediata, em extensão, é a de Rapperschwyl, construída

sobre estacaria, na extremidade do lago Zurich, a qual tem

4:()00 metros de comprido por 4 metros de largo.

• Pela sua importância são ainda superiores á nossa ponte: a

de Brookiyn, nos Estados-Unidos, cuja extensão é de 3:423 pés,

sendo a abertura do seu arco de I:o9o pés, e o taboleiro é

supportado por quatro cabos de aço galvanisado de 16 pollega-

das de diâmetro; a de Cincinnati, sobre o Ohio, que tem 2:220

pés de comprimento, mede 1:057 pés a abertura do seu arco,

e o seu taboleiro apoia-se em dois cabos de fio de ferro de

12 pollegadas e meia de diâmetro; e finalmente a de Saint-Es-

prit, sobre o Rhôme, a qual mede 7^8 metros de comprido

por 5'",40 de largo, e tem 2G arcos.

Depois d'eslas podem mencionar-se, como inferiores á nossa,

as ainda mui notáveis pontes: Britannia, no estreito Menai, a

qual continua a via férrea de Chester a Holyhead; Beaucaire,

que liga a cidade d'este nome a Tarascon; La Caille, na es-

trada de Chambery a Genéve, sobre o desfiladeiro de Usses

;

Chaumont, na linha de Paris a Btàle; e finalmente as de Colo-

gne e de Coblenetz, sobre o Rheno.

A nossa ponte é, pois, a primeira de Portugal ; e hoje, gra-

ças a esle melhoramento de uma importância incalculável, os

habitantes das velhas cortes de muitos dos antigos reis portu-

guezes, das duas illustres povoações de Almeirim e de San-

tarém, ao encontrarem-se sobre a sua formosa e soberba ponte,

fraternizam, e estreitam-se nos laços da mais intima convivên-

cia, saudando jubilosos o advento da sua nova era de prospe-

ridade.

A este novo monumento da industria do século actual, e que
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representa, ao mesmo tempo, o maior beneficio que se tem

feito a Santarém, modernamente, ficarão i)ara sempre vincu-

lados os nomes dos dois illiistres sanlarenos, Bernardo de S^i

Nogueira, e Joaqui-m Maria da Silva: este pela iniciativa, aíjnelle

pelo forte impulso ([ue deu á generosa idéa. E, comquanto o

ultimo seja filho da heróica ilha Terceira, por amor da sua

profissão adoptou Santarém por [jatria, e n'ella vive estimado

e respeitado, como chefe da sua nobre e honrada familia.

Não basta a ronie de I). Luiz I, para que Santarém possa

representar um papel importante na defeza de Lisboa. K ne-

cessário que se estabeleça n'aquella povoação um ponto forti-

ficado.

São quatro os que lembra o marquez de Sá na sua Memoria

sobre os fortificações de Lisboa, para, em caso de guerra, po-

dermos conservar a posse do caminho de ferro internacional,

de Lisbtta a Elvas, durante o maior espaço de tempo que for

possível: o primeiro em Elvas; o segundo na confluência do

Tejo e Zêzere; o terceiro cm Santarém; e o quarto nas vizi-

nhanças de Sacavém.

Quando trata do de Santarém, recorda as tradições glorio-

sas da sua terra natal. Trazia-as gravadas no coração, e, sem-

pre que fallava d'ella, apontava logo todas ou parte d"ellas,

como quem se honrava e desvanecia muito de pertencer- lhe.

Em 14 de maio de 187í., uma commissão, organisada era

Santarém, para commemorar a entrada do exercito libertador,

deliherou: maYidar celebrar uma missa na capella do cemité-

rio d'esta cidade, para suffragar as almas de todos aquelles

que falleceram durante a guerra civil, depositar uma coroa so-

bre o tumulo do visconde da Serra do Pilar, e outra sobre o

de Manuel da Silva Passos, terminando as suas manifestações

por um solemne Te-Dcum, celebrado na igreja de Nossa Se-

nhora da Piedade.
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A commissão ofíiciou ao marquez de Sá, solicitando-lhe a

honra da sua presença n'aquelles actos, e dizendo-lhe, que,

por esse modo, daria a estes o caracter condigno do alto res-

peito e veneração, que elle inspira a todos os que amam a li-

berdade.

A resposta do marquez foi:

«Tenho a honra de accusar a recepção do convite, que a

commissão, de que v. ex.'^* são membros, teve a bondade de

fazer-me, a fim de assistir á manifestação de jubilo, para cora-

memorar a entrada em Santarém do exercito libertador, no dia

18 de maio de 1834; e também para acompanhar a commis-

são no acto de prestar um testemunho de respeito á memoria

dos illustres patriotas, visconde da Serra do Pilar e Manuel

da Silva Passos, depondo coroas sobre os seus túmulos.

A commissão penhora-me em extremo, recordando os ser-

viços por mim prestados em prol da liberdade. Peço-lhe que

acceile a expressão do meu agradecimento pela sua lembran-

ça. O que pratiquei, em commum com tantos outros dos nos-

sos compatriotas, foi o cumprimento de um dever, imposto

pelas nossas convicções: e entre aquelles havia muitos santa-

renos.

A comparação do estado actual politico e económico da nossa

pátria, com aquelle que existia ha quarenta annos, mostra que

não foram improfícuos os nossos trabalhos communs.

Santarém é, sem duvida, uma das povoações do reino, ou

antes, a povoação do reino, que mais soffreu com a guerra

estrangeira, e com a guerra civil. A primeira arruinou todos

os seus habitantes. No próprio dia da retirada do exercito

francez, tive occasião de ir ali, e de presenciar o estado cala-

mitoso em que ficara. Era o dia o de março de 1811. Do es-

tado em que ficou, em 15 de maio de I83Í, ha ainda bastan-

tes testemunhas.
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Como defensores da independência nacional e das liberda-

des pátrias, distinguiram-se sempre os nossos palricios. E eu

tenho muita satisfação em haver nascido em Santarém.

O serviço publico não me permitte sair de Lisboa no dia de

hoje, e acceitar, como desejava, o honroso convite da commis-

são, que sem duvida, me escusará por tal motivo.

Rogo á commissão, que acceite a expressão da especial con-

sideração e estima, que dedico aos seus membros. Lisboa, 18

de maio de 1874.= Sa da Bandeira. ^i

Esta carta, entre outras significações, tem a de mostrar, que

o marquez de Sá se não esquecia de quanto os seus patrícios

concorreram para a sustentação do throno da virtuosa rainha

a senhora D. Maria II, fazendo-os assim partilhar de oma glo-

ria, que elle jamais se lembrou de querer só para si ; e prova

também que elle, aos setenta annos, fallava da epopeia liberal

com o mesmo vigor e o mesmo enthusiasmo, com que, aos

trinta e sete, brandia a sua espada intrépida no combate do

Alto da Bandeira.

Chamou- lhe ahi alguém o Baijard portuguez. Para que? Não

nos parece que fosse necessário importar do estrangeiro o no-

me, aliás mui distincto, do heroe de Marignan, para melhor

oaracterisar ou comparar o de marquez de Sá.

A Bernardo de Sá Nogueira basta chamar Sá da Bandeira.

Este nome serve de recordar o seu heróico valor, quando

elle, sendo governador do Porto, accudiu em auxilio dos de-

fensores da serra do Pilar, foi ferido com uma bala de espin-

garda no braço direito, amputaram-lhe o braço, e, no dia se-

guinte, o mutilado proseguia no governo militar, conservando

o mesmo sangue frio, dando ordens, dictando ollicios, dirigin-

do proclamações enthusiasticas aos portuenses, e incitando-os

á defeza da cidade contra o ataque dos miguelistas. Não teve

febre, nem inflanimação, como fica dito já.
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É O bravo de Vielle, ao qual todos julgaram morto no cam-

po da batalha, e n'essa occasião, e em todas as outras, em que

foi ferido, mostrou, que nem as baías, nem as espadas, por

elle temerária e constantemente provocadas, tinham força para

lhe estancar a exuberância de sangue, que lhe corria nas veias.

Era, simultaneamente, o raio e o guarda-raio dos exércitos.

O raio a cair sobre as nuvens da tormenta, mal as via for-

mar e attrair-se para fazerem a descarga; e o guarda-raio

porque perseverava com o seu peito, que não deixava de apa-

nhar as primeiras faiscas, o seu exercito, á frente do qual sa

via sempre, seguindo a victoria.

Sá da Bandeira possuia todas as qualidades precisas para

ser um modelo incomparável, único. Tinha um caracter origi-

nal; como lhe disse o senhor D. Pedro V.

E nunca foi um grande general; nem táctico, nem estraté-

gico; nem Welington, nem Bonaparte. Não podia sel-o; cega-

va-o a bravura.

Tinha a tenacidade necessária para conseguir o fim ; mas

faltava-lhe a prudência no emprego dos meios.

Dominaram a sua nobilíssima alma duas paix(3es também no-

bilíssimas : a liberdade politica da sua pátria, e a emancipação

dos escravos. Pela primeira affrontou os canhões e as bayone-

tas do despotismo; pela segunda o egoísmo torpe e abjecto dos

contractadores de carne humana.

E venceu I Quebrou as algemas da escravidão do negro, e,

se a vida lhe não foge tão cedo, completava a sua obra, que-

brando também as da superstição, que não menos o escravi-

sam e annulam.

Não era somente um benemérito da pátria, foi-o também da

humanidade.

Ense et scripto deve de ser a divisa d'este cidadão illustre,

que serviu com incxcedivel lealdade o seu paiz. Em tempo de



t57

guerra, desembainhando a sua espada, sempre prompta para

a defeza dos direitos da palria — cnse, cora a espada. Em tem-

po de paz, deixando exarado nos códigos politicos da nação,

que taes direitos pertencem a todos os seus filhos, embora a

dilTercnça de cores mostre apparentemente alguma desigual-

dade entre elles

—

scripio, com a lei escripta.

Depois de alcançados estes dois grandes triumphos, Sá da

Bandeira podia dizer com Terêncio:

Homo sum, of liutnani nihil a mi alienuiii puto.

Este bello verso, que foi, como que um brado precursor do

christianismo, e fez levantar um applauso universal nos jogos

megalenses, a primeira vez que se representou a terceira co-

media de Terêncio, parece ter sido norma constante da vida

impolluta de Bernardo de Sá Nogueira.





CAPITULÍJ VI

Ig-reja de Nossa Senhora da Piedade

D. Pediu II o o tratado de paz celebrado com Castelln.— D. AÍTonso VI des-

thronisado.— Correrias na fronteira.— O conde de Viila Flor preferido

ao niar(|uez de Marialva.— Gomes Freire e o eond»; de Schonibergr. —En-

tradas de D. João dAustiia no Alcmtejo.—Tomada de Évora.—O (]ue faz

o nosso exercito em Estremoz.— Devoção dos sant;irenos.— Batalha do

AmeixKil.— Reslaiiração de Évora.— n estandarte real de Castella.— Vi-

sita de I). AlTonso VI a Santarém.— Discuiso do juiz de fora.— D. AlTon-

so e D. Pedro, seu irmão, na ermida de Nossa Senhora da Piedade.

—

Entrada triumphal de D. Affonso VI.— Inscripcão da primeira pedra do

alicerce para a igreja da Piedade.— Esta igreja é um monumento na-

cional.— A porta de Leiria.— Casa dos vinte e quatro.- Convento dos^

gracianos.— Confraria de Nossa Senhora da Piedade.

Graças á criminosa condescendência de D. Pedfo II, a quem

sobrava em ambicfio c hypocrisia o que lhe faltava nas quali-

dades de estadista e de monarcha, celebrou-se em Lisboa, no

dia 13 de fevereiro de 1008, aquelle memorável lialado, que

pez termo á nossa pi"olongada guerra com Castella, e pelo qual

foi emíim reconhecida a independência de Portugal.

Da paz feita com o paiz visinlio, nenhuma vantagem exce-

pcional resultou para nós. Nem sequer uma indeimiisação de-
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guerra pediu o regente á Hespaiiha, vencida no Ameixial e

Montes Claros. Sempre teve alma grande e generosa este in-

fante insestuoso.

Da baíalha do Ameixial, precisamos nós de fallar, embora

consisamente, n'este capitulo, para esclarecimento do seu prin-

cipal assumpto.

No reinado de D. Aífonso VI, ao passo que na campanha se

nos mostrava risonha a fortuna, os cortezãos, negociando com

as novidades, machinavam a ruina do seu rei.

Andava de boca em boca dentro do régio alcaçar, que D.

Affonso, depois de um accidente de ar, que lhe tomou metade

do corpo, sendo ainda menino, ficara com alguma lesão de juizo.

Isto espalhavam pela corte os mesmos que não perdiam occa-

sião de engodar servilmente o infeliz monarcha. Corria tudo ao

sabor da esposa de D. Affonso, D. Maria Francisca Isabel de

Saboya, e do infante D. Fedro, que se preparava para infamar

o pobre irmão perante a posteridade.

Em publico e solemne ajuntamento dos três estados do rei-

no, foi Affonso VI julgado pelos seus vassallos brutal, imbecil

e indómito, e no dia 23 de novembro de 1G67 deslhronisado,

por parecer este o ultimo remédio, com que se tornava neces-

sário attender á commum conservação.

Foi dado o supremo governo do reino ao infante D. Pedro,

e este, ao que parece, teve em pouco as obras do legitimo rei.

Não admira. Depois de uma celebre caçada de Salvaterra,

mostrou elle sempre ter mais amor pela cunhada, do que pe-

las nobres emprezas do irmão. E seguiu, em parte, o exemplo

do Bolonhez seu antecessor, confirmando assim aquella mui an-

tiga verdade, de ninguém querer continuar o que outrem co"

meçou. Omnia vanitas

!

A principal obra mandada fazer por D. Affonso VI, mas que

não poude completar, foi o monumento da terceira independeu-
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sas bataliias, que se feriram, no seu reinado; foi a igreja de

Nossa Senhora da Piedade, de Santarém.

Acclamado rei de Portugal o du(jue de Bragança, sob o nome

de D. João IV, acciamação esta que principalmente se deve á he-

róica resolução de João l^into Uibeii'o, e dos seus trinte e nove

companheiros, como elle conjurados, reduziu-se a monarchia á

obediência de legitimo successor, no dia primeiro de dezembro

de 16'iO, e o novo monarcha, seguindo o seu bom senso ha-

bitual, entrou logo no molesto cuidado de segurar as frontei-

ras de um reino sem forças para a defeza, nem thesouros pou

pados para os gastos de uma guerra, que começava a crear-se

de novo, com inimigo visinho da porta, o qual, sobre ser mais

poderoso, estava sobremodo oííendido.

Passou-se algiun tempo sem hostilidades por parte de Cas-

tella, porque esta, a principio, não temendo a sublevação de

Portugal, onde somente havia leves receios, também se não

achava [)re[)arada para fazer guerra descoberta, mormente em

virtude da rebellião dos catalães, que tentavam o ultimo es-

forço em favor da sua liberdade.

Era porventuia bastante arriscado para os castelhanos, divi-

dir as suas forças, quando empenhados na importante empreza

de reduzir os catalães.

Uma ou outia vez ati-avessavam a nossa fronteira, nioslran-

do-se todavia mais ousados na pilhagem do que na peleja, como

quem evitava os perigos da guerra, buscando todavia os seus

fructos.

Proseguia o anno de IGii, e as correrias do inimigo pelo

nosso território começaram a tornarse mais atrevidas, ou me-

n is acauteladas, quiçá pela confiança que depositava nas suas

tropas já muito engrossadas.

Assim é, que de[)0is da illustre batalha de Montijo, ganha á
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custa do valor heróico do conde de Alegrete, no dia 2G de maio

de 161 'i, o marquez de Torrecusa, incitado pelo governo de

Madrid, passou o Guadiana, no dia 28 de novembro daquelle

anno, á frente de um exercito de dezesete mil homens, e, três

dias depois, estava diante dos muros da praça de Elvas,— com-

mettimento ousado, por que Elvas, Campo Maior e Juromenha.

eram as três praças que dominavam a raia de Hespanha, e fi
-

cavam a distancia umas das outras, que se podiam dar as mãos.

Era, porém, forçoso ao exercito castelhano tomar uma das nos-

sas praças, para desfazer a péssima impressão que produziu

na corte de Madrid a derrota de Montijo, que levou Castella a

ter em pouca conta os brios dos seus valentes e destemidos

soldados.

Saiu-se mal da empreza o illustre general hespanhol, e teve

de retirar, levando o seu exercito muitas feridas para atar, e

poucHS despojos para lhe fartar a cubica.

Também os nossos, por vezes, faziam suas entradas furtivas

pelo território castelhano, escalaram alguns Jogares da raia, de

menos força por abertos, e não sem receio de outros, que, pela

natureza tanto como pela arte, se achavam defensáveis, entra-

nhando-se a ponto de avistarem os muros de Merida e outras

povoações da Estremadura. Conseguiram alguns siiccessos di-

gnos de nome, mas nem ganhavam honra pelo trabalho, nem

nioreciain premio pelo serviço, embora andassem expostos com

perigo Ião sabido.

Seguiram-se : a tomada de Olivença pelos hespanhoes, a per-

da e depois a restauração da praça de Mourão, a gloriosa ba-

talha do forte de S. Miguel, e a sempre memorável batalha das

linhas de Elvas, ganha, no dia 14 de janeiro de 1G59, pelo con-

de de Cantanhede, e para a qual a estratégia dos nossos gene-

raes encaminhou o numeroso exercito castelhano, a fim de evi-

tar a invasão do inimigo em toda a província do Alemtejo.
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Fiii.ilmeiíle, no esparo de vinte e dois annos, vieram os cas-

telhanos em guerra rola, ás mãos com os nossos.

Continuaram aquelles a molestar-nos com escaramuras e cor-

rerias continuas, entrando pela nossa raia, como por casa sua.

Não podiam os lavradtíres, por aquellas partes, lavrar seus

campos, segar suas searas e recolher seus friictos, sem temor

de invasões.

O inimigo marchava ordinariamente a eniboscar-se entre os

arvoredos e quebradas do terreno, de sua natureza montanhoso

e áspero, destruía e roubava nossas fazendas, talava nossos

campos, e levava nossos bens.

Tolerávamos esta guerra sem opposição, com paciência igual

á lalta de gente e de munições, chegando-se a fazei- da nossa

prudência argumento da nossa fraqueza.

Pois não era por falta de esforço qne nós a soffriamos, e

muito menos a disciplina dos nossos podia ser tomada pelos

adversários á conta de respeito ao seu poder.

É certo que a nossa vigilância descobria todos os movimen-

tos do inimigo, e por isso elle começou a tornar-se mais acau-

telado; mas não lhe podia soffrer o animo, que um reino tão

pequeno, que já fora seu, e, apesar da sua pequenez, conside-

rava a jóia mais preciosa que devia de adornar ainda a coroa

de Ilospanha, ousasse emaucipar-se do seu dominio, e susten-

tasse com elle uma Incla heróica, envergonhando as armas hes-

panholas, e debellando os seus intentos de conquista.

Era, realmente, um arrojo inaudito o procedimento dos por-

tuguezes, e exigia da parte dos seus dominadores de sessenta

annos uma desforra severa e formidável.

Entra o anno de 1603, e o marquez de Marialva, o heroe

das linhas de Elvas, o preclaro capitão, cujas virtudes fizeram

benemérito de fama imuiortal, l)em que fosse um general dis-

linctissimo pela lucidez do seu espirito sempre generoso, e por-
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que muitas vezes parecia trazer os successos venturosos pen-

dentes (la sua espada, deixara de merecer confiança ao minis-

tro omnipotente de D. AíTonso YI, o conde de Castello-Mellior,

e por isso não assumiu de novo o commando das armas do

Alemtejo, depois da morte do conde de Mesquitella, sendo es-

colhido general para a campanha, qne ia começar n'aquella pro-

víncia, D. Sancho Manuel, conde de Villa-Flôr.

Foi nomeado mestre de campo general o conde de Schom-

berg, general de cavallaria, Diniz de Mello de Castro, conde das

Galveias, e general de artilheria, D. Luiz de Menezes, conde da

Ericeira.

Depois da infeliz campanha de 16C2, cuidou o conde de Cas-

tello Melhor em concentrar no Alemtejo a maior parte dos re-

cursos do reino.

Fora escolhido, para general do partido de Penamacor, Affon-

so Furtado de Mendonça, depois visconde de Barbacena, solda-

do valoroso e varão illustrissimo por suas virtudes, o qual ac-

ceitou o importante commando, interpondo unicamente a con-

dição de fazer-se commissario geral da cavallaria do seu par-

tido a Gomes Freire de Andrade, cuja fama e experiências

eram os melhores testemunhos e os maiores advogados em fa-

vor dos seus elevados merecimentos.

Antes, porém, de se passarem as ordens, para que se unis-

sem os partidos da Beira, a fim de marcharem em demanda do

Alemtejo, na corte entrou-se em duvida se Gomes Freire ha-

via de acompanhar o soccorro d'aquellas tropas, porque a este

mesmo tempo achava-se em Estremoz o conde de Shomberg,

de cuja pessoa necessitava, por certo, o nosso exercito, e o il-

kislre general allemão trazia ainda aberta a ferida, que no co-

ração lhe fizera a espada com a qual Gomes Freire atraves-

sara o de um fidalgo francez, sobrinho de Schomberg, para

salvar á vida de D. Diniz de Mello de Castro, ameaçada por
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uma pistola, que lhe mcttou ao peito aquelle oíTicial fraiicez,

em lima lucta de vida ou de morte travada entre ambos.

(Constando a Gomes Freire a duvida da corte, tomou a re-

solução de se des[)edir do serviço, e de se escusar de mais ves-

tir as armas — que não queria para enfeite, senão para servir

a pátria — caso se lhe faltasse ao ajuste de passar com os seus

â província do Alcmtejo.

Foram tomados em consideração os brios justamente oíTi^n-

didos do nosso Gomes Freire, e deu-se-lhe iminediatamente or-

dem para marchar com o partido da Beira, e apresentar-se no

quartel general, em Estremoz, onde estava o grosso do nosso

exercito. A chegada dos terços do seu commando causou a

maior alegria, distinguindo-se em disputar primazias na rece-

pção de Gomes Freire o muito nobre e sensato conde de

Schomberg.

Havia ponderado o conde, e com justiça, que commetter um
official o atrevimento de tomar nas mãos as armas, e ameaçar

com ellas um general, merecia mais severo casti,:^o do que o

infligido por Gomes Freire. Os fios da sua espada conseguiram

evita 1-0, e o seu golpe salvou o sobrinho de morrer ao de um
verdugo com supplicio infame.

Qu(^r dizer: reconheceu as circumstancias do excesso com-

mettido por Gomes Freire, e desculpou-o.

Reunido,' pois, em Estremoz, o nosso pequeno exercito, tra-

tou, primeiramente, de abrigar-se ás fortificações passageiras,

levantadas, no anuo anterior, pelo conde de Schomberg.

Começaram a ouvir-se de perto os estrondos dos instrumen-

tos marciaes do inimigo, a cujo som abalou de Bidajoz para a

nossa raia D. João d'Auslria, o bastardo de D. Filippe IV.

Tinha este general invadido o nosso território na primavera

de 1661; porém, depois de haver feito um reconhecimento a

Campo Maior, que não atacou por achar bem defendido, e de-
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relirou-se para Radajoz. Dispersou-se o exercito castelhano, não

só forçado pelo temor das moléstias próprias da estação calmo-

sa, que o aííligiram n"aquelle anno, mas convenceu-se o gene-

ral de que as suas forças eram insufficientes para vingar Cas-

tella da vergonha dos seus passados desbarates.

Novamente voltou mais reforçado o mesmo exercito sobre

Portugal, em maio de 1G62; e aproveitando-se das divergên-

cias dos nossos generaes acerca dos planos de defeza, assim

como vendo o enfraquecimento do exercito porluguez em con-

sequência das enfermidades, falta de mantimentos, de muni-

ções e de forças auxiliares, o que tudo era devido principal-

mente aos acontecimentos e intrigas da corte, as quaes obsta-

vam a que se applicasse toda a altenção á defeza do reino e á

mesma se proporcionassem os precisos meios ; conseguiu o

exercito castelhano incendiar Villa Boim, ganhar Borba, sitiar

e render Juromenha, a 9 de junho, apossar-se de Veiros, Mon-

forte, Alter do Chão e Cabeço de Vide, que se lhe entregaram,

atacar e vencer a villa do Crato, render Assumar, e a final, en-

trar sem resistência em Ouguella. Depois do que, molestado

pelas doenças, que começaram a desenvolver-se, retirou aos

seus quartéis de inverno, em Badajoz, onde tratou de se en-

grossar com levas de gente natural e estrangeira.

Não se pôde duvidar que taes successos foram realmente

animadores para os nossos adversários.

Apesar das intrigas tecidas na corte castelhana contra D. João

d'Áustria por grande numero de inimigos seus, tão poderosos,

que tinham á sua frente a própria rainha, com o fim de offus-

carem a gloria do audacioso e já mui experimentado general,

fiava o pae na sciencia militar do filho as esperanças de re-

cuperar Portugal, tirando proveito de todos os nossos mal en-

tendidos desmaios, para se restaurar de seus infortúnios.
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A O de maio de 16G.T entrou, pois, em campanha D. João

d'Auslria, com um exercito de doze mil infantes, seis mil e

quinlicnlos cavallos, dezoito canhões, três morteiros e três mil

carros de munições e mantimentos. Os gastadores, vivandeiras

e criados, formavam um segundo exercito formidável pelo vul-

to, embora inútil á peleja.

Avançou D. João d"Austria com pressa igual á ambição de

conquistar um leino, e trazendo occulta a promessa de rece-

ber um throiio por premio de seus assignalados serviços.

Era luzido o exercito do seu connnando, e ainda maior na

qualidade do que no numero, por ser de gente toda escolhida,

entre a (piai vinham muitos soldados veteranos, que tinham sido

criados por Castella nas fronteiras de Flandres, Itália, França

e Catalunha, onde adquiriram nome digno de respeito, e dis-

ciplina digna de exemplo.

O mestre de campo general era o duque de San German,

general de cavallaria, D. Diogo Caballero, e general de artilhe-

ria o conde de Almenara. Mestres de campo e mais oíBciaes,

foram escolhidos por D. João d'Austria.

Não podia ser empreza para o filho de Filippe IV, estando

agora à frente do melhor exercito de Castella, limitar-se a to-

mar alguma das nossas praças da fronteira. Pretendia elle, de

uma vez, ou perder as esperanças de conquistar Portugal, ou

acabar com todos os portuguezes, pois confessava ter do seu

esforço recebido taes affrontas, que, somente exterminando-os,

se podia vingar d'ellas.

Penetrou o inimigo algumas léguas do nosso território, com

liberdades de vencedor na falta de opposição, e desfilou á vis-

ta dos nossos perto dos muros de Estremoz, sem ousarem hos-

lilisal-o, não tentando elle também accommetter as nossas fra-

cas trincheiras, que mais pareciam ligeira divisão a separar o

exercito portuguez, do que forte reparo a cobril-o.
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Informado da marcha do inimigo, havia o conde de Yiila

Flor determinado reforçar a guarnição de Évora, por lhe pare-

cer esta praça a mais ameaçada, não só pela sua importância,

como pela fraqueza das suas fortificações, e elevou a sua guar-

nição a sete mil homens de infanteria e quatrocentos de caval-

laria, nomeando governador da praça Manuel de Miranda Hen-

riques.

Contavam os nossos generaes apertar o exercito castelhano

entre os muros de Évora, que suppunham se defenderia com

valor, e o nosso exercito de soccorro, o qual, melhoiado com

os reforços que o conde de Castello Melhor apressava activa-

mente, cortaria ao inimigo as suas communicações com a fron-

teira, e dar lhe-ia batalha em condições muito favoráveis.

A 14 de maio punha D. João d'Anstria cerco a Évora, con-

seguindo armar as suas baterias, e concluir as obras de forti-

ficação, sem que os nossos soubessem defender-se.

Construíra, ao mesmo tempo, muitas obras, ou fingiu cons-

truil-as, para fazer dividir os nossos fogos; mas o governador

da praça, ou porque não via ou ignorava que os fogos reunidos

são muito mais efficazes, e o fim d^elles deve ser destruir e

não entreter, não conseguiu com a sua péssima defeza incom-

modar o sitiante. Este, aproveitando-se da sua numerosa ca-

vallaria, desenrolou em torno da circumvallação da cidade um
grande cordão de bloqueio, cortou todas as communicações aos

sitiados, e concluídas as suas obras, rompeu o fogo. Abriu uma

vasta brecha que podia, comtudo, ser defendida com vantagem

pela guarnição de Évora, e dez dias depois de começar o si-

tio, a capital do Alemtejo rende-se do modo mais vergonhoso,

sem ter havido uma só das operações regulares da defeza de

uma praça, sendo a sua guarnição feita prisioneira de guerra.

Este desastre terrível foi principalmente devido— custoso é di-

zel-o— a muitos dos officiaes, que, rendidos á vil paixão de
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um teii.or cobarde, haviam espalhado o desalento por t"da a

guarnição da praça e procurado remir a vida ou a liberdade a

troco da sua honra.

Não correm igualmente os bons successos com os maus : pa-

rece que os bons caminham e os maus voam.

A má nova da capitulação de Évora voou [)or todo o reino.

O povo de Lisboa, tomado de um terror pânico extraordinário,

amoiina-se, solta as vozes de traição, e investe o palácio do

marquez de Marialva, o paço do arcebispo e as casas de Luiz

Mendes de Elvas.

Aplacam se a custo os tumultos, que podiam levar-nos aos

horrores de uma guerra civil, e ser o mais poderoso auxiliar

da empreza de D. João d' Áustria. Este pretende alimenlal-a,

e manda discorrer parte do seu exercito pela província do Alem-

tejo. Alcançou o golpe até Alcácer do Sal, e por isso passou

mais longe o ameaço horrível e audacioso.

Os invasores, ati'evidos com uma victoria conseguida com

mais fortuna do que valor, não cessavam de insultar e vexar

os nossos, lançando contribuições pesadíssimas em todas as

povoações abertas.

Lisboa já não tinha por baluarte senão o exercito do conde

de Villa Flor. Estava confiada á valente espada d'este general

a independência da pátria. Ou ella rasgaria nos campos do

Alemtejo a odiada bandeira de Castella, ou Portugal seria para

sempre riscado do mappa das nações.

Hora tremenda esta!

Não poderia, de certo, pensar D. João d'Austria, que lhe

seria infausto preludio aquelle bem pouco glorioso tiiumi)ho,

pois viera acompanhado de um exercito digno de tão grande

general, cuja fama o precedia e mais atemorisava os nos-

sos.

O que fará entretanto D. Sancho Manuel em Estremoz?
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Aos 22 de maio, dia decretado para sair em campo o nosso

exercito, formou-se em batalha, fora dos muros de Estremoz,

e, depois de discorrer vago alguns dias, marchou do Lan-

droal a demandar a cidade de Évora, sem a menor suspeita do

extraordinário acontecimento do dia 24.

Chegaram os nossos a avistar de perto os muros de Évora,

a tempo que já nas suas torres, abatidas as quinas portugue-

zas, tremulavam as bandeiras castelhanas, cruel signo da op-

pressão e da tyrannia. Com dôr igual á indignação foi elle

olhado dos nossos, que, lastimados na perda, quizeram logo,

mas não era fácil, ou remir a pátria matando, ou vingal-a mor-

rendo.

A perda era enorme. Évora, o maior granel de Portugal,

se para nós era tão importante, não o era menos nos desígnios

do inimigo, e sete mil homens, que se renderam prisioneiros

de guerra, era, n'esses tempos, metade de um grande exer-

cito.

Deixemos á prudência e sangue frio de D. Sancho Manuel,

que reuniu conselho de guerra, tomar uma resolução, que de-

verá ser heróica, e vejamos, n'este meio tempo, o que se passa

em Santarém.

Os santarenos, receosos da visinhança do inimigo por então

victorioso, deram-se pressa em recorrer, extremamente affli-

ctos e assombrados, ao único remédio de suas esperanças, que

era a Virgem Santíssima da Piedade. Invocaram-na, orando com

muitas deprecações diante de uma imagem de geral devoção,

que havia em pequena e grosseira ermida, junto á porta cha-

mada de Leiria. Ahi prostrados humildemente, supplicaram á

Senhora, que se servisse interceder com seu amado Filho, para

que aífastasse d'este reino os males que lhe estavam eminen-

tes, e alentasse os poucos defensores d'elle, para poderem de-

bellar o inimigo que pretendia senhoreal-o. E com tão ardente
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fé imi)loraram, que lhes pareceu haver- se animado e movilo a

imagem da Virgem, assim como a que se lhe via nos braços,

que era a de seu Divino Filho. Tão altonitos íicaram co[n tal pro-

dígio, e tão inteira confiança prestaram os moradores de San-

tarém na [protecção de Deus Omnipotente contra o invasor ter-

rível, (jue marcharam immediatamente, e animados do mais

vivo enlhusiasmo, dois terços santarenos para o Alemtejo, a

unir-se ao exercito do conde de Villa Flor. Á alllicção que re-

unira os santarenos junto da pobre ermida a pedir misericór-

dia para o reino, succedeu a mais consoladora esperança de

que seria salvo.

Acompanhemos, pois, ao Alemtejo estes bravos, que levam

por bandeira a Cruz do Redomptor, e por guia a mais bri-

lhante Fstrella dos Céus. Slella Malulina!

Da província da Beira lambem o nosso general recebera im-

portante reforço, composto de mil e quinhentos infantes, e (jui-

nhentos soldados de cava lia ria, commandados por Pedro Ja-

ques de Magalhães.

Com o seu exercito, assim formado, julgou-se o conde de

Villa Flor capaz de apresentar batalha a D. João dAustria,

e marchou rapidamente contra elle, para ver se conseguia sur-

prehendel-o, antes de se lhes unirem os cinco mil homens, que

dias antes, havia mandado sobre Alcácer do Sal.

Que temor acobardaria os nossos, se elles se convenceram

de que a honra se não alcança sem perigo?

O exercito de Castella excedia o nosso na qualidade. Aquelle,

composto de soldados velhos criados nas campanhas, os nos-

sos uns bisonhos, outros auxiliares, e alguns melicianos, tira-

dos dos oflicios ou dos arados, para cingirem a espada.

O que importava isso? Tínhamos a var.lagem do esforço e

da causa que defendíamos. A fortuna sempre desprezou os

fracos, fazendo gala de servir aos atrevidos: e, se porventura
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ella se inclinasse á nossa parte, lucrariamos na guerra de um
só dia a paz de nnuitos annos.

Devemos desenganar-nos, que, sem passar o rio Ruliricon,

não se pôde ser César nem Alexandre sem cortar-se o nó,

que não pôde desatar-se.

Cremos, que assim pensariam os nossos, quando o general

deu ordem para levantar-se o c;impo.

No dia 3 de junho marcliaram a demandar a outra banda

da ribeira Degebe, afíluente do Gu idiana, a qual nasce na serra

de Ossa, e entra em Monçaraz no grande rio, de que é tribu-

taria. Este movimento foi executado com fortuna maior do que

a disciplina; mas da confusão não receberam outro damno, se-

não receal-o, porque os castelhanos destacaram uma porção

considerável das suas tropas a entretel-os, emquanto o grosso

d"ellas se occupava a formar-se em batalha fora dos alojamen-

tos, dando assim aos nossos a ganhar as horas qu»^ perdeu de

accommettel-os, na passagem da ribeira, com todas as suas

forças concentradas.

Vadeou o nosso exercito a Degebe sem opposição, que lhe

fizesse o transito custoso, sendo certo que os castelhanos o

intentaram com força descoberta, ainda que não conseguiram

alterar-nos o passo, apesar do empenho dos batedores adian-

tados a picar-nos a rectaguarda,

Aproximava-se, no entretanto, a noite, e reservou-se a ba-

talha para o dia seguinte.

As forças de D. João d'Austria reuniram-se, e o conde de

Villa Flor passou de novo a ribeira, para transformar em de-

fensiva a batalha oííensiva, que tencionava dar. Avançou o

nosso exercito, a ganhar um posto vantajoso, ainda que domi-

nado de algumas imminencias, as quaes nos ficavam superio-

res da onti'a parte da ribeira que nos dividia do inimigo, cuja

vanguarda formada em batalha começou a divisar-se. pela tar-
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de, coroando os montes que ficavam a cavalleiro do nosso alo-

jamento.

Tínhamos, porém, necessidade de cobiir-nos, e por isso,

com pressa igual ao silencio, poz-se o exercito em marcha, a

demandar outra estancia, que todavia pelo terreno não era me-

lhor defendida, do que a primeira. Deixarani-se as numerosas

fogueii'as do bivaque a servir de alvo aos canhões inimigos,

que, assestados áquelle logar, por ti»da a noite o bateram na

segurança de que nos incommodavam.

Madrugou a aurora a descobrir ao inimigo a falsa appre-

hensão, que lhe fez conceber o nosso ardil, e logo desceu cor-

rido ou injuriado, a demandar dois portos da ribeira, que lhe

offereciam passo. Da defeza de um d'elles estava encarregada

o general de cavallaria Manuel Freire de Andrade, e, cobrin-

do o outro váo, achava-se D. João da Silva com tropas pro-

porcionadas a disputar o passo aos batalhões castelhanos.

Por ser digressãn estranha ao principal assumpto, nã() des-

creveremos este feliz recontro da ribeira Degebe, nem dare-^

mos noticia individual, tirada de boa e genuína historia, de

muitos accidentes de tão formoso dia.

D. João d'Austria, desenganado de melhorar-se, procurou

fazer a marcha para Castella, furtado aos nossos, e levado dos

intentos de refazer-se de forças com os recrutas, que deviam

estar promptos em Badajoz, Merida, Albuquerque, Olivença e

outros togares da raia. Mandou guarnecer Kvora, cujas forti-

ficações tinha aperfeiçoado, com três mil infantes e oitocentos,

cavallos, sob o conmiando de um olTicial italiano, o cur.de de

Sertirana, o qual, por ficar exposto a grandes perigos em uma

praça acabada de conquistar, com um exercito á vista de seus

nuiros, já com premissas de victorioso no recontro da Degebe,

não podia deixar de ser considerado por D. João dAustria

um dos mais insignes capitães do seu escolhido exercito.
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O movimento furtivo de D. João dAustria deixou penetrar

o seu designio, que era roubar-nos a victoria na escusa da ba-

talha. E não menos se dava isso a conhecer na pressa com

que, coberto com as sombras da noite, havia feito adiantar as

suas numerosissimas bagagens.

Seguiu-lhe os passos o nosso exercito, marchando ambos el-

les quasi parallelamente; o conde de Villa Flor hesitando em

apresentar batalha, e D. João de Áustria forcejando por evi-

tal-a.

Adiantou-se o nosso, e vieram, quasi ao mesmo tempo, a

alojar-se, um e outro, na margem esquerda da ribeira de Terá,

fazendo a visinhança dos quartéis, com que todos passassem

a noite vigiando.

Madrugaram os 8 de junho de 1G63, dia tão glorioso para

os portuguezes quanto fatal para os hespanhoes.

Com a primeira luz da aurora descobriram as nossas guar-

das avançadas, que D. João d'Austria, procurando poupar-se

ao perigo do confliclo, destacava algumas das suas tropas pela

estrada de Arronches; o que serviu de argumento aos nossos,

de que o general hespanhol desconfiava do seu poder. Resol-

veu, pois, o conde de Villa Flor atacal-o, antes de elle conse-

guir o intento de recolher-se a Arronches.

Fora encarregado de escolher as posições o distincto e ha-

bilissimo general conde de Schomberg, o qual aproveitando-se

de um quarto de legoa de avanço, que tínhamos sobre o ini-

migo, deliberou collocar-se na sua passagem, e combatel-o era

uma posição vantajosa.

D. João d'Austria, presentindo o laço que lhe armavam, fez

um movimento de conversão, e foi occupar as serranias do

Ameixial.

Marchava na primeira linha de cavallaria, do lado esquerdo,

o general Manuel Freire de Andrade, e assentou-se, que por
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esta parte se picasse o inimigo. Dadas as ordens, o general,

sem perda de tempo, avançou.

Foi Manuel Freire de Andrade o que primeiro ensanguen-

tou a bataliiaf Accommetlendo com seus brios demnsiados por

cima de todas as dilficuldades, depois de morto o cavallo que

monlava, recebeu uma baia pela cabeça, caiu sem sentidos, e,

passados três dias, expirou no convento dos franciscanos de

Estremoz, para onde o levaram do campo com universal sen-

timento do nosso exercito.

Durava renhida a lucta. Valentes, uns e outros, parecia

nâo buscarem a victoria, senão a vingança ; tal era o ódio com

que se olhavam, e que mais ateava o fogo da cólera.

O que se via em lodo o campo! O chão juncado de cadá-

veres, o sangue correndo a jorros a regar a terra, depois de

tingii- as armas; e, ao mesmo tempo, os golpes sem piedade,

o som dos instrumentos marciaes, o tropel da cavallaria, o

troar dos canhões, o ruido das descargas de fusilaria, os cla-

mores da soldadesca, e o gemido aíllictivo dos feridos e mori-

bundos, fazendo um horrivel concerto, cuja harmonia embria-

gante aguçava cada vez mais a ferocidade dos combatentes

!

Em toda a linha era vigorosa a contenda. A infanteria ini-

miga tinha occupado, desde o principio da batalha, a imminen-

cia de dois montes quasi inaccessiveis, e tão defensáveis eram

pela natureza do sitio, que D. João dWustria os julgou for-

taleza sobrada para segurar a pessoa. O que era occupado por

D. João d'Austria, comparou elle mesmo ao Castello de Mi-

lão: e no relatório mandado a seu pae, depois da batalha, disse,

que não formara a natureza melhor nem mais segura praça

de armas, do que esta imminencia, que lhe servira de apoio.

Os nossos terços, estimulados das gentilezas, com que a

cavallaria portugueza, tão inferior era numero á castelhana,

honrava na campanha rasa o nome da nação, receosos de não
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ter parte na gloria d"aquelle dia, e mal soflridos na dilação

das ordens que esperavam para accommetter, vendo-se prote-

gidos pela nossa arlilheria, que, desde o recontro da Degebe

continuou a dislinguir-se sempre do modo mais brilhante,

começaram,, mandados por si mesmos, a sidjir a escarpa do

monte da direita do inimigo, o baluarte de D. João d'Aus-

tria. Eram tilo estreitos e ásperos os passos por onde avança

vam, que em muitos foi mister caminhar de gatinhas, e em

outros arrimados aos piques.

E para se ajudarem todos, as coronhas dos mosquetes e ar-

cabuses serviam de degraus áquelles, que, subindo os desfila

deiros, retribuíam logo o beneficio aos que as seguravam, vol-

tando-lhes de cima os recontros das lanças, e, depois de os

verem pegados a ellas, levavamnos içados a montar o mesmo

risco.

É certo, que se moviam sem obediência; mas os nossos ge-

ncraes, vendo-os já tão adiantados, tiveram de seguil-os, e

de avançar por aquella parte a incorporarem-se na batalha,

sem que os agastasse, o estarem, por um momento, sujeitos

ao império dos soldados.

E estes mais depressa venceram os embaraços do terreno,

tanto naquelle monte como na da esquerda, animados do exem-

plo dos condes de Villa Flor e da Torre, de D. João da Silva,

de Affonso Furtado de Mendonça e de D. Luiz de Menezes.

Não se descuidava, porém, o conde de Schomberg de al-

gum accidente, que podesse na confusão perturbar-nos a for-

tuna de tão grande dia. Reparando da planície nos movimen-

tos da nossa infanteria, acudiu veloz para moderar-lhe o Ím-

peto, mas não teve senão que louvar-lhe o valor.

Vencidas com tanto risco todas as dítficuldades das mon-

tanhas, chegaram os nossos a coroar o alto. Travou-se ahi por-

fiada briga. Por muito tempo se conservou o coufliclo igual.
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até que a fortuna se declarou em nosso favor. Ganliaila pelos

nossos, n'aquelle logar, a artilheria do inimigo, começou a jo-

gar contra os mesmos que a tinham perdido, e não podiam de-

fendel-a.

D. João dAustria, sem que o soçobrasse de lodo a des-

graça, apeou-se do cavallo, e com uma lança na mão espera-

nos á frente dos seus.

Na planície durava, a este tempo, bem cruel a peleja. No

flanco esquerdo, por onde havia começado a facção do dia,

como os nossos acharam por frente a direita do inimigo, em

que militava a flor da sua gente, foi mais perigosa a batalha.

Carregaram os castelhanos com todo o poder da sua cavalla-

ria, procurando ganhar-nos o flanco, mas pouco foi o tempo

que se detiveram a pleitear-nos o campo, desde que souberam

da perda da sua infanteria.

Acabou aquella heróica batalha com o dia. D. João d'Aus-

tria foi o ultimo a retirar-se do sinistro logar, onde jogou a

vida, e, quasi desacompanhado, recolheu-se em Arronches.

Era natural o procedimento de D. João d'Áustria, que ves-

tia primeiro os brios, do que as armas. Nem podia, se tal não

praticasse, apparecer dignamente diante de seu pae, e do ce-

lebre [)artido da rainha, um general, cuja reputação tinha sido

adquirida nos campos da batalha pela sua espada sempre ven-

cedora. Quiz ser o ultimo em retirar, porque foi sempre o pri-

meiro em expor-se.

Não faltou aos castelhanos valor n'aquelle dia. Emulos do

nosso esforço, distinguia-os de nós a lingua: mas a espada,

igual na força de seus golpes, teve fortuna muito desigual.

Sem duvida que sobre nós levavam a vantagem de nos se-

rem superiores no numero e no sitio, mas não tiveram por si

o Deus dos exércitos.

Houve quem duvidasse, em Castella, da disciplina e valor

MONUMENTOS DE SANTARÉM 12
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dos seus ; mas a verdade é que elles nos disputaram o campo

por muitas horas, pondo-nos por muitas vezes a victuria em

contingência.

Não tiremos a honra, aos que na desgraça souberam mere-

cel-a.

Foi uma batalha ferida entre homens valentes, e decedida,

a final, pelo golpe de uma espada, que somente Deus sabe

brandir — a espada da justiça.

Inscreveu-se em nossos fastos militares mais um feito assi-

gnalado das armas portuguezas. E para que?

Para Deus nos mostrar que é sempre providente. Apontou-

nos o caminho do dever, seguimol-o, e, como premio immar-

cessivel, recebemos da mão divina a palma do combate.

É uma pagina brilhante da historia pátria, onde muito te-

mos que aprender.

Comprámos aquella famosa victoria á custa de mil vidas.

Em outras memorias se nos dá a ler, que foram mil e qui-

nhentos os soldados portuguezes que ficaram mortos no cam-

po da batalha, assim como trezentos francezes e cincoenta in-

glezes.

Ali acabaram com honra o meslrede campo Diogo Lopes de

Almeida, o tenente do mestre de campo general Fernão Martins

de Seixas, o capitão dos arcabuzeiros da guarda do general

Chistovão de Brito, os capitães de cavallaria Luiz de Siqueira,

Estevão Soares e João de Torres de Siqueira, os capitães de

infanteria Paulo Nogueira, Pedro Alvares, João de Moura, Ma-

nuel Gonçalves de Carvalho, Domingos de Almeida, Jeroiiymo

Moreira e João da Silva Barbosa.

Foram quinhentos os que, feridos, rubricaram com seu san-

gue a descripção das suas proezas nos mármores do Amei-

xial, assignalando-se, entre esses, Simão de Vasconcellos e

Sousa, o marquez de Schomberg, Luiz Lobo da Silva, D. Ber-
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nardo de Fresncda, Bartholomeu de Barros Caminha, bernar-

do de Faria, Filippe Ferreira Ferraz, Francisco de Albuquer-

que de Castro, Gomes Freire de Andrade e Pedro Jaques de

Magalhães.

A vida deste ultimo guerreiro, e varão illustrissimo, epilo-

gou o conde da Ericeira no seguinte soneto:

Fiel sofre um tormento áspero e duro

;

livra o Brazil da escravidão estranha;

de Badajoz triumpha na campanha;

de Elvas foi o seu peito um firme muro.

No Canal o trophéu deixou seguro;

em Castello Rodrigo vence a Hespanha;

e vence em Montes- Claros na façanha,

seu nome claro, até no tempo escuro.

Sempre adquiriu na Beira immortal gloria;

no mar lhe foge o mouro temeroso

;

Oram deve a seu ecco uma victoria

;

Itália o viu prudente, e generoso;

e o que mais é, morreu santo. Esta é a historia

de Pedro Jaques, luso hcroe famoso.

As perdas do inimigo foram muito mais importantes. Andou

por cinco mil e quinhentos o numero dos mortos, excedeu o

de seis mil o dos prisioneiros, e foram innumeros os feridos,

muito dos (|uaes expiraram antes de entrar na pátria. Os qua-

tro mil prisioneiros de Evoi'a, que os castelhanos trouxeram

comsigo, vieram unir se ao nosso exercito mal viram pelos fu-

gitivos o resultado da batalha, e tomando as armas, que en-

contraram es[)alhadas no campo, fizeram grande numero de

prisioneiros, e apossaram-se de muitos despojos.
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Para maior honra do nosso triíimpho, recolhemos oito peças

de artilheria, um morteiro, dois mil cavallos, bastimentos, ar-

tifícios marciaes, bandeiras, estandartes, entrando no numero

d'estes o do próprio D. João d'Austria, armas, instrumentos,

secretaria, vedoria, dois mil carros, dezoito carruagens de fi-

dalgos, que militavam no exercito, bagagens, em que se acha-

ram muitas peças de valor pelo peso, como pelo feitio, e final-

mente a maior parte do que nos haviam roubado em muitos

logares abertos.

A retomada de Évora foi o remate necessário de tâo gloriosa

facção, e o exercito inimigo retirou desmoralisado e vencido,

no dia 24 de junho de 1G63.

O estandarte real de Castella, ou o estandarte que D. João

d'Austria teve de deixar em nossas mãos, era exposto todos

os annos, em certo dia, no convento de S. Francisco da cida-

de, em Lisboa,

Pareceu talvez, por tempos, pouco diplomático este acto, e

ha muito que se não quer saber onde aquillo pára.

Era mais uma antigualha, que podia perturbar a nossa paz

octaviana.

Não pretendemos dizer que se arvore bandeira de guerra

;

que não pôde querer a guerra, quem deve ser humano. Esti-

mulemos, porém, os nossos brios, pois que precisamos de tor-

nar-nos dignos do respeito das outras nações, e deixemos fe-

ros e bravatas, para cuidarmos com seriedade do arranjo da

nossa casa, do bem-estar da famiiia portugueza. Demos pro-

vas de bom senso, e não faltará depois, quem nos proteja e

louve.

Esqueçamos aggravos do passado ; mas, pequenos como so-

mos, não deixemos jamais de ser grandes no amor da civilisa-

ção e da pátria.

Regozijaram-se os santarenos com a boa nova dos successos
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do Ameixial, e convencidos de que os Iriumphos alcançados

pelo nosso exercito eram o fructo da prometlida intercessão da

Senhora da Piedade, tornou-se-lhes mais ardente, se era pos-

sível, a sna fé, e cresceu a sua devoção pela Virgem, que não

podiam deixar de considerar a sua melhor bemfeitora, a quem

d'ora avante todos os portuguezes deveriam tributar o mais

solemne e respeitoso culto, em agradecimento pelo prodigio que

se dignara obrar a favor da independência nacional.

Mas não foram somente os santa renos que se julgaram cons-

tituídos no impreterível dever de dar um publico testemunho

da sua gratidão á Virgem Auxiliadora; determinou I). Affonso

VI edificar um templo, onde com mais decência estivesse a mi-

lagrosa imagem de Nossa Senhora da Piedade, na villa de San-

tarém, e ir pessoalmente dar-lhe as graças da mercê que fez

ao reino era os gloriosos successos da campanha de 1663.

Mandou, pois, aviso á camará de Santarém, dizendo que

partia de Lisboa em 2o cu 26 de novembro do referido anno,

para que, havendo assim entendido, o povo d^aqnella villa dis-

pozesse sua entrada na forma do costume. Notável foi o alvo-

roço, com que os santarenos receberam esta noticia. Tudo se

dispoz com assas cuidado e zelo, mas d'esta vez foi malogra-

do, por ter el-rei de divertir a jornada, em consequência de

ter caído doente o infante, seu irmão.

No anno seguinte não tardou el-rei em dar satisfação á sua

promessa.

A 11 de dezembro de 1663, em sentença do cabido de Lis-

boa, sede vacante, fora declarado por milagroso o caso de se

moverem e animarem as duas imagens da ermida da porta de

Leiria, aos olhos dos moradores de Santarém, quando invoca-

ram a protecção da Virgem, antes da batalha do Ameixial.

Publicada a carta pastoral do cabido, a 22 de janeiro de

1664, partiu no dia seguinte de Lisboa para Santarém D. Af-
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imagens.

Havia de fazer el-rei sua entrada pela porta de Leiria, e por

isso estava esta mui ricamente ornada, assim pela parte de

fora, como por dentro, até todo o frontispício da ermida de

Nossa Senhora. Rematava-se a armação de fora com as armas

da vílla, e em cima do arco da porta estava a imagem de Nossa

Senhora da Conceição, Padroeira do reino, e da parte direita

um anjo com as armas de Portugal, e outro da esquerda com

uma imperial coroa. Tinha dois versos, que diziam

:

Accipe ab aetherno promissum múnus olynipn;

Respexit tamen, et longo post tenipore vidit.

A esta porta chegou D. Affonso VI, quasi ás duas horas da

tarde de quinta feira 24 do mencionado mez e anno. Ahi, da

banda de fora, apearam-se todos os fidalgos e titulares da sua

comitiva, e á mesma porta era esperado pela camará com to-

dos os seus officiaes.

O juiz de fora, por nome Francisco Luiz de Carvalhosa,

com a sua vara branca na mão, em pé, e descoberto, sobre

um estrado de três degraus ricamente alcatifado, que estava

junto da parede collateral da porta, à direita d'esta, logo que

D. Affonso VI parou o cavallo em que vinha, fallou ao monar-

cha do segumle modo:

«Muito alto, catholico, e poderoso rei, senhor nosso.

A eloquência de Demosthenes, príncipe dos oradores, des-

maiou em presença de Filippe, rei dos Macedonios ; e se De-

mosthenes emmudeceu â vista de um Filippe, tyranno e ven-

cedor de alguns reis, que muito tema eu em presença de um

rei glorioso vencedor de um Filippe. Será, não, é que se to-

dos os príncipes tem por attributo de V. M. occasionar temo-
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res, V. M. lem por timbre de sua grandeza iníluir alentos, por-

que, como em nós para com V. M. tem igual logar o amor e

o respeito, o que este pôde causar de receio, tem j;i preveni-

do aquello com a benignidade.

Assim o sentiu Ovidio, quando, fallando com o imperador

Augusto, dizia que de sua real presença pendia totalmente seu

engenho; e eu digo, que só com a real vista de V. M. tem alma

meu discurso.

Todo elle se cifra em agradecer, em nome de todos os mo-

radores desta muito nobre e sempre leal villa, a V. M. sua

boa vinda; e se o que havemos sentido á dilação delia pôde

em nós achar igual aífecto, será o grande contentamento, com

que hoje o logramos, e recebemos; e se da dilação o pezarse

fazia maior na circumstancia da causa, que foi a doença do se-

reníssimo senhor infante, hoje, porque o logramos em compa-

nhia de V. M., é maior o gosto, tão pouco para encarecido por

grande, que melhor que em meu discurso se lerá no semblante

de todos sua alegria.

Alegra-se, Senhor, o mundo, quando, desterrando as som-

bras, apparece o sol no horizonte; não só porque logra o for-

moso esplendor de suas luzes, mas pelo que espera de seus be-

néficos influxos. Alegra-se este povo com a real presença de

V. M. tanto porque logra o que tão ambiciosomente desejava,

quanto pelas grandes honras e mercês que da real grandeza

de V. M. se promette ; e se n'essa parte da terra o sol mais

benignamente obra, que melhor disposta se acha para receber

suas influencias, qual outro povo algum d'este reino poderá es-

perar de Vossa Magestade os benefícios que este justamente

merece pela antiguidade de sua fundação, grandeza do seu si-

tio, nobreza de seus moradores, zelo, amor, fidelidade, com

que sempre aos senhores reis d'este reino, progenitores de

V. M., e a V. M., serviu sempre e ha de servir, pelas altas
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e illustres provas que de seu valor seus naturaes teem dado

em toda a parte, sendo Horacios em defender, Scevolas em
resistir, Mucios em morrer, Scipiões em pelejar e em vencer,

ou Alexandres, ou Portuguezes?

Tão seguro penhor teem logo nossas esperanças, como mo-

tivo grande o nosso agradecimento, porque com esta boa vinda

segurou V. M. nossas esperanças: e nossas esperanças, por-

que alheio será do real animo de V. M. não inclinar-se muito

a este logar, aonde na occasião mais perigosa e importante,

que teve este reino, V. M. primeiro triumphou, que pelejasse:

em Alemtejo se deu a batalha, porém em Santarém se havia

segurado a victoria n'aqiiella maravilha estupenda, a cuja ve-

neração V. M. consagrou sua vinda.

Não pôde não inclinar-se V. M. muito a um povo, que, por

testemunho da Mãe de Deus, é o que a V. M., entre todos os

de que é senhor, mais ama, porque se é (como é) certo, que

a consolação e allivio, primeiro se deve ao mais afflicto, e os,

povos que a V. M. mais amavam, na invasão do inimigo

mais se affligiam, accudindo a Soberana Virgem Mãe de Deus

a este povo, e não a outro algum, com a consolação e allivio

de alegre promessa, que logo então n'aquelle milagroso movi-

mento decifrámos, mostrou bem, que se lastimava d'este povo

como mais afflicto, e assim o qualificou de mais amante.

E porque entre o que sentimos todos se não possam entre-

por as duvidas, que talvez a lisonja faz se movam entre o que

se diz e o que se sente, entregamos a V. M. essas chaves, que

V. M. se digne de acceitar, não como das portas d'esta villa,

mas de nossos corações, que de todo rendidos ao amor e á

obediência offerecemos uma e muitas vezes ao real serviço de

V. M., cuja vida Deus dilate em prosperas idades, para exal-

tação de nossa santa fé, gloria e felicidade d'este reino.»

A toda esta pratica esteve el-rei com grande attenção appli-
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cado, e acabada ella, abaixou o juiz de fora um degrau, para

esperar a resposta; porém, foram tantos os vivas, que em tão

repelidas vozes deu o poyo a D. AíTonso VI, que se não en-

tendeu o que replicou. E acabando de descer o juiz de tora,

entregou o vereador mais velho, João Parada Homem, a el-rei

as chaves da villa, as quaes elle tomou com a mão e tornou

a entregar ao vereador. Logo o juiz de fora beijou a mão a

el-rei, que com alegre semblante lhe disse: «Fizesie-lo muito

bem, e tão bem como eu de vós esperava.»

Beijaram a mão do monarcha os vereadores, procurador e

escrivão da camará, após estes os mestres, juiz do povo vinte

8 quatro, e ministros. Acabada esta ceremonia, el-rei apeou-

se, para ir lazer oração á ermida de Nossa Senhora da Pie-

dade.

Entrou ali, e o doutor Manuel Dias da Gosta, prior da fre-

guezia de S. Martinho e vigário geral de Santarém, declarou

e explicou a el-rei a forma dos milagres das soberanas imagens

da Virgem com seu Filho nos braços, como quem havia sido

a melhor testemunha d'elles.

Mandou logo el-rei chamar a Garcia de Mello, seu monteiro-

mór, o qual, havia muito tempo, estava n^aquella villa retirado

por sua real ordem. E feita a oração, seguiu-se o triumpho.

Poz-se el-rei a cavallo, que tomou da rédea D. Diogo Fer-

nandes de Almeida, alcaide-mór da villa, e a camará recebeu-o

com pallio, que com seis varas levavam o juiz de fora, verea"

dores, procurador e escrivão da mesma camará; ceremonia,

que devia ter-se seguido á da entrega das chaves, se não fora

a devoção de el-rei.

D'esta sorte foi andando el-rei por todas as ruas, as quaes

estavam muito bem armadas e limpas, guarnecidas das com-

panhas de soldados, que de uma e outra banda faziam duas

alas até á igreja de Alcáçova, e d'ahi até ao paço, indo diante
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muitas danças, musicas e folias, que, com notável applauso e

grande regozijo causavam particular alvoroço em todo o povo,

cujos nobres e principaes acompanhavam o rei, caminhando

na sua frente todos os fidalgos e titulares, a pé e descobertos,

sem alguma precedência uns dos outros, excepto o visconde

de Ponte de Lima, que por estribeiro-mór, detraz de el-rei ia

a cavallo e coberto.

Quando o séquito passava pela praça, appareceu o monteiro-

mór, que se dirigiu a el-rei, e este, parando a cavallo, levan-

tou a menagem ao prisioneiro, dando-lhe a mão a beijar, e

todos os fidalgos e titulares, beijaram também a mão de el-rei,

como agradecendo o beneficio, que, n'aquella occasião, Garcia

de Mello acabava de receber do seu rei.

Chegou sua magestade á igreja de Alcáçova, collegiada sua,

onde o chantre Francisco de Almeida, assistindo todos os có-

negos, o esperava debaixo do pallio com o santo lenho, que

sua magestade adorou, ajoelhado sobre uma almofada lançada

em cima de uma rica alcatifa.

E feitas as ceremonias em similhantes actos usadas, tornou

el-rei a pôr-se a cavallo, e com o mesmo acompanhamento

continuou o passeio até ás casas do conde de Unhão, as quaes

generosamente providas, e fidalgamente ornadas, tinha o conde

preparadas para servirem de paço aos reaes hospedes, sendo

el-rei esperado e recebido n'ellas pelo infante D. Pedro.

Na noite d'este dia houve fogos de artificio defronte das ja-

nellas do paço, e luminárias por todas as da villa.

No dia seguinte, 23, el-rei e seu irmão montaram a ca-

vallo e foram á ermida de Nossa Senhora da Piedade, onde

disse missa o chantre Francisco de Almeida, cantaram os mú-

sicos da capella real, e fizeram-se as ceremonias para a pri-

meira pedra do alicerce do templo, a qual poz logo no seu le-

gar D. Affonso VI, ajudado por seu irmão, ficando para a parte
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de cima da mesma pedra um letreiro ali esculpido, que di-

zia:

«Deiparae Virgini á Pietate denominalae Alphonsus YI Lu-

sitaniae Rex, quod ejus ope ad miraculum insigni Joanne Aus-

Iriacíí Pliilippi IV Hegis íilium pugna Carialensi, sexto idus

Junias An. Dni. MDCLXIII circa Stremotinm comniissa profli-

gaverit, muitos hoslium inlerfecerit, plures ceperit, tormentis,

armis, im[)edimentis, i)otitus sit. Hoc sícellum im[)ensis suis

faciendum curavit; primumque fundamentorum lapidem pró-

pria manu in aeternum grati, devotique aninii monunienlum

posuit seq. anno octav. Kal. Februar.»

O que traduzido em vulgar significa:

Á Virgem Mãe de Deus, denominada da Piedade, AíTonso VI,

rei de Portugal, porque, com o auxilio, milagrosamente insi-

gne, d'Ella, derrotou D. João d'Austria, filho de Filippe IV,

rei de Castella, na batalha do Canal no sexto dia, antes dos

idos de junho do anno I0G3 (8 de junho de i06:Jj, junto a Es-

tremoz, tirando a vida a muitos, fazend<) prisioneiros muitos

mais, e ficando senhor de peças de artilheria, armas e baga-

gens pertencentes ao inimigo. Esta capella mandou fazer á sua

custa, e lançou, por sua própria mão, a primeira pedra do ali-

cerce, para monumento eterno de sua devota gratidão, no anuo

seguinte no oitavo dia antes das calendas de fevereiro (25 de

janeiro de I6G4).

Terminadas as ceremonias voltaram as pessoas reaes ao

paço, e logo a camará mandou a el-rei um presente de doces,

que constava de treze taboleiros. Na tarde desse dia foram ver

os milagres de S. Bento e S. Domingos, e depois o maior á igre-

ja, que, por o conservar em si, se chama do Santo Alilagie.

Á noite assistiram a uma representação de vários entremezes.

.

No seguinte dia partiu el-rei com a sua comitiva para Salva-

terra, onde foi fazer uma caçada.
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mará de Santarém, no livro das vereações de 1663 a 1673, a

folhas 14.

Começada a obra da igreja, continuou até á clmalha real, no

reinado do seu fundador.

Não podia o novo templo ser maior do que se vê; pois,

tendo ordenado D. Affonso VI, que a primitiva capeliinha da

Senhora da Piedade ficasse servindo de capella-mór da igreja,

isso limitou o comprimento d'esta, que não podia alongar-se

sem prejuízo da entrada da villa, por aquelle lado, ou do col-

legio de Nossa Senhora da Conceição da Companhia de Jesus,

já existente n'essa época, segundo veremos em tempo.

Mandado concluir depois por D. Pedro II, cremos, que não

foi acabado conforme o plano de seu irmão.

E talhado em cruz o corpo principal do templo, e como tem

os ângulos reintrantes cortados, forma no centro um octógono

regular. No exiremo do braço que fica ao nascente está a ca-

pella-mór, e fronteira a esta, no outro braço, a porta princi-

pal. O do lado do norte termina por uma porta travessa, que

dá saida para o campo de Sá da Bandeira, e o do sul fecha

com uma porta em tudo igual áquella, a qual deita para o

Largo da Piedade, chamado antigamente Terreiro do Paço.

A sua fabrica é de bom e bem lavrado lioz, e algum calca-

reo de Alcanede, elevando-se todo o corpo a terminar por uma

alta abobada encimada por uma cúpula de madeira, uma parte

da qual está coberta de zinco e a outra de telha.

Alem do altar-mór tem a igreja mais dois altares, um no

braço direito e outro no esquerdo da cruz, voltados ambos para

o poente, e em cada uma das faces, que fazem resallo para a

capella-mór, está um púlpito, sendo os plintos de ambos

elles de bello lioz vermelho. Por cima da porta principal ha

um pequeno coro, e tanto n'este, como nos púlpitos, houve
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oiiti''ora magnificas grades de ébano, á siniilliança das qne se

viam no pavimento da igreja, repartidas entre pilares de finis-

simo jaspe muito claro, alguns dos quaes lá existem, ainda

que nmi deteriorados.

TambiMu nesta bella igreja deixou a revolução vestígios da

sua passagem. E quaes foram em Santarém aquellas que os

invasores respeitaram?

Tanto do lado direito como do lado esquerdo do coro, foi

lançada ao meio da parede uma escada, por onde se deveria

subir para o terrasso do tecto da igreja, sobre o qual se ele-

varia um magestoso zimbório como o de Mafra, [ou da Basí-

lica do Santíssimo Coração de Jesus, á Estrella, em Lisboa,

ou talvez uma columna oitavada, que parece ter começado a

constrnir-se, erguendo-se como a fé, que lhe deu principio,

esplendida como a victoria que o templo commemora, comple-

tando este por essa forma, para servir de monumento perdu-

rável ás altas glorias dos soldados portuguezes, cujo princi-

pal escudo era a sua corajosa alma inflammada pelos benéficos

ardores das suas firmes crenças religiosas.

Accusam igualmente a existência do terrasso as gárgulas,

que lá se vêem, e que não foram postas ali para embellesa-

mento do edificio, mas para dar saída ás aguas das chuvas que

caíssem no terrasso. Cobriram todo o tecto com um telhado,

e remataram-no por meio da tal cúpula pobre e sem elegân-

cia.

D. AíTonso VI não teria, por certo, concluído assim a sua

obra; vista a necessidade de sujeitar o risco ás acanhadas di-

mensões do comprimento e da largura, compensaria na altura

a magestade do templo.

O pórtico da porta principal, pela parte de fora, aliás muito

singelo, tem por cima um escudo com as armas reaes, e so-

bre o das portas travessas, pouco differente d'aquelle, lè-se a
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mesma inscripção da pedra fundamental. São pórticos da or-

dem dórica.

Sob a soleira da porta, que dá para o Largo da Piedade,

foi assentada aquella pedra, e a primeira que pozeram na base

do cunhal, ficou entre esta porta e o altar contiguo.

Nem sempre os fastos mais gloriosos da nossa historia pá-

tria foram cantados em epopeias como os Lusiadas.

Sumptuosos templos se edificaram para perpetuar a memo-

ria de feitos illustres, e a gratidão d'aquelles que batalhavam

em nome de Deus, com os ardores do enthusiasmo que só a

fé viva sabe inspirar aos crentes.

É assim que Santa Cruz de Coimbra é o monumento da cons-

tituição da primeira independência da nacionalidade porlugue-

za; Alcobaça o monumento da supremacia das nossas armas

sobre o islamismo; a Batalha o monumento da nossa segunda

independência, sustentada em Aljubarrota contra as armas cas-

telhanas; os Jeronymos o da conquista do Oriente e da Nave-

gação, e Nossa Senhora da Piedade de Santarém o da ter-

ceira independência de Portugal sobre Castella, ou da restau-

ração consolidada na batalha do Canal.

Para se fundar a igreja de Nossa Senhora da Piedade, foi

necessário demolir-se a antiga porta de Leiria, uma das oito

que davam entrada para a villa de Santarém fortificada.

Ficava esta porta no logar onde hoje vemos na igreja da

Piedade a casa pela qual se sobe para o púlpito, do lado do

evangelho, e era voltada ao norte. Ao nascente, e quasi con-

tigua a esta, houve uma outra porta, no local da capella-mór,

onde está a imagem da Senhora, e chamavam-n'a poria das
fi-

gueiras, por (lar para a fonte d'este nome, a qual ainda hoje

existe no mesmo sitio. A primitiva e verdadi-ira denominação

d'esta ultima poita era a de porla-falsa.

Vau anUgas fortalezas havia, alem das portas principaes, uma
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porta escusa, chamada da traição, e delia se serviam os sitia-

dos paia sortidas, introducção de viveres, e fuga em occasião

de perigo. A das figueiras tintia esta serventia.

Foi mandada tapar por el-rei D. Manuel, com meia parede,

ficando a outra parle em vão, á maneira de nictio.

Não resta o mais insignificante indicio, quer da muralha que

por aquelle lado cingia a povoação, quer da porta de Leiria

;

pois tudo se desfez por mandado de D. Affonso Vi.

Aífirma, porém, a historia, de um modo indisputável, que

por cima daquella porta estava uma ermida de Nossa Senhora

de Guadalupe, pertencente ao padroado real, e, como sua, a

mandou também arrasar aquelle monarcha.

Ignora-se quem fosse o fundador d'esta ermida ; mas o que

pôde ter-se, como certo, é que foi erecta depois de 1440, e

não no reinado de D. AÍTonso Henriques, como pretendem al-

guns escriplores.

A devoção f)or Nossa Senhora de Guadalupe começou em

Hespaiiha. Pelos annos de 1440, figurou-se a alginis crentes,

que lhes appareccra, entre o Tejo e o Guadiana, em umas

montanhas mui fragosas, a que ciiamam Villmrcas, a imagem

de Nossa Senhora de Guadalupe. Desde então os devotos, por

toda a parte, dedicaram casas e oratórios á Virgem com es-

te titulo, e é muito provável, que D. Affonso V mandasse eri-

gir a ermida n"aquelle sitio, que pertencia aos paços reaes,

unindo-se assim ao fervor com que os nossos visinhos come-

çaram a adorar a imagem da Senhora de Guadalupe, na qual

a Mãe de Deus obrava tantas maravilhas.

Junto da ermida, e ainda sobre o muro, levantava-se um
grande liastião, no local hoje casa on^le está a escada da torre

da igreja da Piedade, e outr'ora portaria do convento dos Agos-

tinhos Descalços. Entre a ermida da Senhora de Guadalupe e

o bastião mediava um eirado que dava entrada para este.
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Quando a corte dos reis de Portugal assistia em Santarém,

funccionava n'este grande bastião, ou torre, a Relação da Corte,

tribunal, que acompanliava sempre esta nas suas ambulâncias,

e a que o rei muitas vezes presidia. N'esta Relação, ou Casa

de Justiça, enliavam os desembargadores dos aggravos ou da

supplicação, para o que era judicial e contencioso, bem como

os chamados já então do Paço para o expediente dos negócios

de Graça, os quaes todos constituíam um só tribunal repartido

em diíTerentes mesas, como refere Coelho da Rocha.

Passou depois este tribunal para a torre da porta de Man-

cos, e por ordem de D. João I foi transferido em 1386, para

os Paços do Limoeiro, em Lisboa, nos quaes assistia D. Fer-

nando da Guerra, sobrinho d'el-rei, e que tinha sido bispo do

Porto, chanceller-mór, e depois arcebispo de Rraga. Por ulti-

mo foi eleito regedor d'aquelle grande tribunal, acrescentado

pelo mesmo rei com maior numero de ministros, para melhor

expedição das partes, por cuja causa se diz que elle o fundou

;

mas o certo é que funccionou o primitivo tribunal em Santa-

rém, desde o tempo de D. Sancho II até D. João L

E, como alem da Relação houve também a Casa do Civel, de

cujas sentenças, e das que davam os três ouvidores da corte,

se recorria em ultima instancia por meio de aggravo ordiná-

rio para a Relação da Corte, cremos que todos estes tribunaes

se reunissem na mesma torre.

Quando a corte se mudou para Lisboa, ficou servindo a torre

da porta de Leiria de casa dos vinte e quatro, um dos tribu-

naes, que fazia parte do governo municipal de Santarém, e o

mais popular de todos.

Pela sua mesa eram eleitos quatro misteres que tinham voto

no senado em todas as questões com respeito a governo econó-

mico.

Tapada a porta das figueiras, lançou-se uma escada de tijolo.
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dar serventia, por este lado, á torre dos misteres.

Ordenada a demolição da torre por D. AlTonso VI, mandou

o monarcha fazer uma casa na praça, defronte dos paços do

concelho, e deu-a aos misteres para celebrarem n"ella as suas

reuniões e conferencias.

Fr. Agostinho de Santa Maria, no seu Santuário Mariano

faltando da fjorta das figueiras, diz, que depois d'ella fechada,

el-rei D. Manuel mandara abrir outra para o Chão da feira,

actualmente Campo de Sá da Bandeira, na casa em que hoje

se vê o púlpito do lado do evangelho na igreja da Piedade, fi-

cando-lhe fronteiras umas cruzes, que estavam no chão da feira,

e a estrada de Leiria, da qual esta porta tomou o nome.

É menos verdadeira tal allirmativa do escriplor Mariano,

porque fr. Luiz de Sousa na sua Historia de S. Domingos nos

mostra evidentemente, que a porta de Leiria já existia no rei-

nado de D. Aff(inso III, e no dito logar, como se vê da trans-

cripção, feita pelo chronista dominicano, de um documento que

guardavam no cartório do convento de S. Domingos de Santa-

rém os religiosos da sua ordem. E tão serio era o douto chro-

nista, que ninguém poderá julgar apocripho o documento por

elle transcripto. Consiste o mesmo em uma carta regia com

sèllo pendente, mandada passar por D. Affonso III, na qual

prohibia (pie se executassem os criminosos nas proximidades

do convento dos padres pregadores de Santarém, como até ali

costumava fazer-se, annuindo assim aos rogos que lhe fizeram

os mesmos religiosos, de lhes tirar da vista aquelle espectá-

culo miserando.

A carta é datada do dia 8 de dezembro de 1251, e d'ella

extraímos simplesmente o necessário, para provarmos a exis-

tência da porta de Leiria, n'esta época, o que vem a ser:

uNec facerc gracamen aliquod Fratritms Praedicatoribns ah
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illa via publica, guae vadit rede d porta Leyrennae versus do-

mas Leprosorum iisque ad monaslerium Fractum Praedicato-

rum Sanctarencnsium.y>

Substituída a porta de Leiria pela igreja de Nossa Senhora

da Piedade, substituição essa, em que muito lucrou a devoção

dos fieis, e não menos o paiz inteiro por contar mais uma das

gloriosas memorias do nosso passado, lembrou-se fr. Manuel

da Conceição, religioso eremita calçado de Santo Agostinho,

de fundar um convento junto d'aquella igreja, então, como a

primitiva ermida, sob a jurisdicção ecclesiastica do vigário e

collegiada da freguezia do Salvador.

Tinha-se oíferecido o frade graciano á rainha D. Luiza de

Gusmão, viuva de D. João IV, sua confessada, para se descal-

çar como os seus companheiros, o que foi acceito com prazer

por aquella senhora.

Pouco tempo depois, a 28 de fevereiro de 16G6, falleceu a

rainha, e, como fr. Manuel da Conceição tivesse de ir a Roma,

tardou a realisação do seu projecto.

Pelos annos de 1675 veio o illustre graciano a Santarém,

com o fim de fundar o novo instituto, para o que comprou

umas casas, que confinavam do lado de oeste com a igreja da

Piedade, e do norte com a ermida de S. Sebastião.

E foi bem escolhido o local para o projectado mosteiro. Pou-

cos sitios mais azados encontraria o graciano, que, sem duvi-

da, viu logo, que menos custosa lhe ficaria a fabrica ali, do

que em qualquer outro logar da povoação.

Havia elle exposto a D. Aífonso VI, que devia ser igreja de

um mosteiro da sua ordem a de Nossa Senhora da Piedade;

mas el-rei respondeu-lhe que a seu tempo tomaria em consi-

deração a sua lembrança.

D. Affonso é despojado do mando, e o frade graciano insiste

com o regente na sua pretensão.
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Teimou e venceu.

Vô-se, pois, que o fundador do novo mosteiro, ao effectuar

a compra das casas, contou por um lado com a munificência

regia, e pelo outro, que llie não seria difficil, como não foi,

conseguir, que a ermida de S. Sebastião, fundada por el-rei

D. Manuel, a 25 de novembro de 1479, e administrada pelo

senado santareno, lhe servisse de igreja, emquanto não alcan-

çasse a outra. D. Pedro II, por decreto de 10 de novembro

de 1688, concedeu-lhe finalmente a igreja da Piedade.

Acrescia ainda que a referida morada de casas linha já uma

tribuna para a ermida de S. Sebastião, mais um quintal, que

depois foi cerca do mosteiro, e pertencia a gente que não re-

gatearia com o asiuto graciano.

Era o prédio da casa dos condes de S. Thiago, e fazia parte

do seu morgado. Compi-ou-o por três mil cruzados o nosso

frade; mas, como a propriedade era vinculada, apenas se la-

vrou escriptura de promessa da venda, até que esta se tor-

nasse válida por meio de provisão regia.

O ultimo possuidor do vinculo era o conde D. Lourenço de

Sousa de Menezes. Como este fallecesse, sua mulher D. Luiza

Maria de Mendóça alcançou a desejada provisão em 1677, e no

contracto deliiiilivo obrigaram-se os religiosos a dizer sempre

uma missa lodos os sabbados, pelas almas dos ditos conde e

condessa, em compensação de lhes haver perdoado a condessa

duzentos mil réis, que faltavam, para satisfazer o preço da

venda.

Vinte annos antes de se eíTectuar esta, havia-se passado era

uma casa térrea do referido prédio uma horrível tragedia, em

que representou o principal papel uma beata ou ermitôa, que

tratava da lâmpada da Senhora da Piedade na sua ermida. Era

uma diabólica mulher, uma fera, que se tornou tristemente

celebre, e foi acabar a vida nos cárceres da inquisição.
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Transformado o edifício em mosteiro, também muitos actos

de impiedade aqui se praticaram, e nos últimos tempos era

este mosteiro o de peor nota, concorrendo principalmente para

isso a dissolução da maior parte dos frades, no que se mos-

trou com mais descaro um tal Annes de Carvalho, irmão do

arcebispo de Évora, do mesmo appellido, e tão devasso como

elle. Á hora, em que escrevemos, ainda existem testemunhas

de muitos factos escandalosos, praticados por aquelles he-

roes.

Hoje parte do mosteiro está reduzido a modestas habitações

de particulares, e a ermida de S. Sebastião, profanada antes

de 1834, a uma officina de ferrador.

Supprimidas, por decreto de 28 de maio de 1834, as or-

dens religiosas, ficou abandonada a igreja da Piedade, e o culto

da Senhora suspenso.

Conseguiu, porém, o padre Joaquim da Costa Ramos, vigá-

rio do Salvador, que esta igreja não fosse inventariada para

ser posta em hasta publicai, como succedeu a todos os bens

dos frades, visto ser o mesmo templo um monumento religioso

de grande veneração popular, e um padrão commemorativo de

um importantissimo facto nacional; promptificando-se o sensato

vigário, com exemplar zelo e devoção, e com a coadjuvação de

alguns fieis, a velar pela sua conservação, continuando ali a

dizer missa, emquanto isso lhe fosse possível.

Tendo-se depois restaurado, com o consentimento da respe-

ctiva auctoridade, em 18 de fevereiro de 1840, a antiga ir-

mandade da Senhora, tomou a mesma o templo á sua conta,

e n'elle, desde então até ao presente, não só tem feito alu'u-

mas reparações, mas continuado a manter o culto da Senhora,

celebrando, quasi todos os annos, a festa annual commemora-

tiva do milagre, em virtude de haver-se a coroa portugueza

exonerado d'este uliimo encargo, quando, por uma portaria
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do ministério do reino, de 12 de junho de ISio, sob decisão

do ministério da fazenda, e por decreto de tí de junho de 18i(j,

foi concedida á dita irmandade a posse de parte do ediíicio e

a cerca do extincto convento dos Agostinhos Descalços.

Para esta igreja veio a freguezia do Salvador, porque teve

de sair da do Seminário Patriarchal, quando este foi nova-

mente estabelecido, e onde estivera em consequência da inuti-

lisação do seu templo privativo. Restaurado este, voltou a fre-

guezia para ali em IG de agosto de 1869, e outra vez assu-

miu a igreja da Piedade o caracter de capella particular da ir-

mandade da mesma Senhora.

Esta irmandade foi erecta, aos 11 dias do mez de julho de

16GIJ, pelo doutor Manuel Dias da Costa, vigário geral de San-

tarém, cuja jurisdicção, tanto no temporal como no espiritual,

era, n'esse tempo, pouco diíTerente da de um bispo. Hoje a

vigariaria está reduzida a um arcediagado, e o seu arcipreste

apenas tem o titulo e honras correlativas de vigário geral.

Para realisar o fim, a que se proi)unha, convocou o men-

cionado doutor Gosta cinco ecclesiasticos, seis nobres e seis

oíBciaes, pessoas das mais auctorisadas e afazendadas dos três

estados da villa, os quaes assignaram com elle o respectivo

termo de juramento, no dia 15 de novembro de 1063, tendo

antes oíTerecido a D. Affonso VI o juizado perpetuo da irman-

dade, o que por sua magestade foi acceito.

Succedendo D. Pedro II no governo do reino, quiz este mo-

narcha perpetuar a duração da irmandade, e para isso fez-lhe

compromisso, com trinta capítulos, declarando-se protector e

provedor perpetuo d"ella.

Á sua festividade annual, que tem logar no dia 27 de maio,

quando o rei não podia assistir, comparecia, era seu nome, o

provedor dos Lezírias, e o senado santareno nunca deixava de

assistir, em desempenho do voto e encargo tomado por
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el-rei D. AíTonso VI de ser juiz e protector da mesma confra-

ria, voto, não só renovado, como vimos, por D. Pedro II, mas

pelos senhores D. João V, D. José I, D. Maria I, D. João VI,

D. Miguel, e ultimamente pelo actual monarcha, o senhor

D. Luiz I.

A irmandade continua a celebrar com muito esplendor a sua

festividade annual, como temos observado pessoalmente.

É commemoração digna de portuguezes.



CAPITULO VII

Seminário Patriarchal

Uma academia scalabitana. — Entrada dos jesuítas em Santarém. — Os

cónegos de Santo Antão.— Um commendador antigo muito similliante

a certos commendadorus modernos.— Dois dos assa.ssinos da desditosa

Ignez de Castro justiçados em frente do palácio real.— Documento

curioso, em que se menciona a medição do contorno da área occupada

pelo palácio.— Doação do edificio feita por D. João IV aos padres da

companhia de Jesus.— D. Duarte da Costa.— Prisão e sequestro dos Je-

suítas.— Uma carta de Bento Farinha, reitor do Seminário, da qual se

deprehende que elle tinha escripto a historia d'este estabelecimento.

—

Divide-se a historia escripta pelo auctor d'este livro em dois grandes

períodos: o primeiro de 1564 a 1834, e o segundo de 1853 até nossos

dias.

Também na pátria de fr. Luiz de Sousa, nobilitada por tan-

tos varões distinctos em letras, houve uma Academia cele-

bre.

Foi instituida pelo illustre Rodrigo Xavier Pereira de Faria,

8 deu-ihe o titulo de Academia dos Laureados. Tinha mestres,

secretario e censor. AU concorriam muitas pessoas eruditas a

fazer seus discursos, e recitar as mais escolhidas composições

poéticas.

Celebrou-se a sua i)rimeira sessão em casa do instituidor,

no dia 15 de dezembro de 17^0.

Era similliante á Academia Problemática de Setubah cuja pri-

meira sessão teve logar a 30 de maio de 1721.
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Na Academia Scalabilana sustentou, em sessão de 28 de ju-

lho de 1754, o dr. João António da Costa de Andrade, tlieoio-

go, legista e procurador da real fazenda de Santarém, que o

mundo catholico devia mais a D. João III, que pediu a intro-

ducção da companhia de Jesus em Portugal, do que a Paulo

III, que a confirmou.

Muito lisonjeados ficaram, por sem duvida, os padres da

companhia, que, já a esse tempo, residiam no seu collegio de

Santarém, ao ouvirem produzir em seu favor, e no de seu

muito amado monarcha, os argumentos do douto jurisconsulto

e não menos sábio theologo.

Crescia com estas manifestações publicas, promovidas por

homens auctorisados, o prestigio dos jesuítas em Santarém,

e com elle a fama do seu collegio, uma das principaes casas

de educação por elles estabelecidas em Portugal.

A celebre Academia acabou, como também com a sua mão

inexorável o marquez de Pombal fechou as portas do famoso

collegio da companhia, tendo antes mfmdado sair do reino to-

dos os jesuítas, aos quaes promovera gnerra de extermínio o

severo e orgulhoso ministro de D. José I.

Para derribar essa potencia formidável, e quasi regia dos

templários dos séculos modernos, como lhes chamou Garrett,

era preciso um homem também formidável, e quasi rei |io-

deroso e absoluto, como foi Sebastião José de Carvalho.

O predomínio das idéas democráticas smccionou este acto

violento e despótico; o futuro, porém, se encarregará de nos

dizer, qual das coroas é mais brilhante, se a do martyrio dos

padres da companhia, se a de gloria domarquez de Pombal.

Entraram os jesuítas em Santarém, aos 7 dias do mez de

maio de 1621. Setenta e um anno antes havia D. João III dado

à companhia de Jesus, por bulia de Júlio III, do anno de 1550,

o antigo mosteiro de Santo Antão de Marvilla, situado fora dos
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muros cl'aquella povoação, no cnminho que vae para S. Lazaro,

e com aquelle ms quatro mais que existiam em todo o reiriu.

Começara em França a ordem dos cónegos de Santo Antão.

No século XI uma affecção contagiosa que fez grande estrago

nas povoações do occideiite Ja França, accommetten dois va-

rões nobilissiiuos, pae e íilho, chamados Gastão e Guerino.

A doença foi conhecida pelo nome de mal de Santo Antão, ou

fogo sacro, e classificada, segundo uns, de erysipela gangre-

nosa, e, segundo outros, de escarlatina de mau caracter. Diz

a historia, que tendo sido trasladada de Constantinopla para

Vienna do Delphinado o corpo de Santo Antão, n'esse condado

da França foi venerado por Gastão e Guermo, e por elles feita

a promessa ao mesmo santo, de fundarem a mencionada or-

dem, cujo fim principal seria, applicarem-se os conjíregados

á cura dos pobres opprimidos do fogo sacro. Cumpriram-na;

pois, conforme a sua fé, attribuiram â intercessão do glorio.>o

santo, o verem-se completamente curados.

Permmeceu esta congregação quasi duzentos annos, em ha-

bito secular, até que Bonifácio VIII, em Iá97, fez religiosos

e cónegos com o titulo de Santo Antão, a todos seus membros,

mas sob a regra de Santo Agostinho.

Entraram em Portugal, pouco depois da sua confirmação, e

chamou-se commendadorcs aos seus prelados por causa do Tau,

uma das letras do alphabeto grego, correspondente ao nosso T,

da qunl usavam na capa, e na sua religião chamavam Poten-

tia. Os seus conventos eram denominados Peiitorios, e S. Pio V,

no anno de 1560, prohibiu-os, até que se extinguiram de

todo.

Os cinco de Portugal eram pequenos e de escassas rendas.

El-rei D. Manuel fez de todos uma commenda, com auctorisa-

ção do papa Júlio II, e deu-a, em 1510, a Ruy Lopes, fidalgo

da sua casa. Este nobre commendador, apesar de ter existido
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alguns séculos antes dos modernos commendadores do nosso

condecoradissimo paiz, professava doutrinas tão egoístas, como

estes, e era igualmente sórdido e tacanho.

Comia os rendimentos da commenda, deixava os cónegos a

morrer de fome, e os mosteiros em ruina.

Se vivesse hoje, toda a gente diria que era um homem muito

fino este senhor Ruy Lopes.

D. João III é que não quiz soffrer as demasias do commen-

dador ou de quem lhe succedeu, e doou aos padres da com-

panhia de Jesus todo o património da commenda.

Quando estes chegaram a Santarém, restava do mosteiro a

igreja com o titulo de ermida de Santo Antão. Tomaram posse

da ermida, e fizeram hospício de umas casas contíguas, sendo

seu reitor o padre Mathias de Sá. Passaram d'ali para outro

prédio místico á ermida de S. Sebastião, da qual já dêmos no-

ticia, e em um e outro logar residiram os padres, por espaço

de trinta annos.

A sua mudança para os paços reaes, que por tantos sécu-

los habitaram os nossos monarchas, era o que elles mais de-

sejavam, e também facilmente conseguiram.

Mais aprazível sítio, e melhor casa, não havia em Santa-

rém.

De trágicas recordações era ella, sim; porque de uma das

suas janellas tinha assistido D. Pedro I ao maior dos sacrifí-

cios, de que n'estes reinos ha memoria.

Que o diga Fernão Lopes. O episodio é interessante, e não

podemos deixar de recordal-o, visto ter sido Santarém o thea-

tro de tão barbara scena.

Logo no começo do seu reinado, pactuou D. Pedro I com o

rei de Castella, seu sobrinho, também Pedro e também crú,

que se entregassem mutuamente os fidalgos, refugiados á som-

bra da sua protecção, e seguros por sua real fé

:
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O concerto fizeram duro e injusto,

Que com Lépido e António fez Augusto.

Este ajuste ou contracto injustíssimo, feito entre os dnis reis,

dava a medida da baixeza de caracter de cada um d'elles, se

não serve de os desculpar a cegueira da sua paixão.

Na morte de Ignez de Castro foram principalmente culpados

por D. Pedro, sendo ainda infante. Diogo Lopes Pacheco, Pe-

dro Coelho, e Álvaro Gonçalves. Do primeiro d'estes pouca

rasão de queixa deveria ter, pois muitas vezes prevenira o in-

fante, por intermédio de Gonçalo Vasques, seu privado, de que

guardasse aquella mulher da ira d'el-rei, seu pae. Os dois úl-

timos foram, na verdade, os maiores cúmplices, por isso o in-

fante os odiava de morte.

A final D. AíTonso IV e seu filho accordaram, sob juramento,

que este perdoasse aos três e a outros, de que suspeitava, e

aquelle aos do infante, todos os queixumes que delles havia.

Confiados n'esta commum determinação, Diogo Lopes e os

outros continuaram a residir no reino, duran.e a vida de D. Af-

fonso.

Antes da sua morte, porém, mandou el-rei chamar Diogo

Lopes e outros, e disse-lhes: «Que elle sabia bem, que o in-

fante D. Pedro, seu filho, lhes tinha má vontade, sem embargo

das juras e perdão que fizera de maneira que elles bem sa-

biam; e que, porquanto elle se sentia mui chegado á morte,

lhes dizia e aconselhava, que lhes convinha muito de se porem

em salvo fora do reino, porque elle não estava já em termos

de os poder defender d'elle, se lhes alguns nojos quizesse fa-

zer.»

Depois de similhante discurso não havia outra deliberação a

tomar, senão fugir. Foi o que elles fizeram. Saíram do reino,

andando então D. Pedro á caça no Alemtejo, nas proximida-
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des da ribeira de Canha, entraram em Castella, e ahi, sendo

bem recebidos pelo rei, começaram a viver seguros e sem re-

ceio de serem perseguidos no seu homisio.

Pouco depois sobe D. Pedro ao throno, lavra sentença de

traição contra os homisiados, dizendo, «que fizeram contra elle

e contra seu estado cousas, que não deviam de fazer», e dà

os bens de Pedro Coelho a Vasco Martins de Sousa, rico ho-

mem e seu chanceler-mór, e os de Álvaro Gonçalves e Diogo

Lopes a outras pessoas, fazendo isto por tal traça, que nunca

mais os podessem haver aquelles, cujos foram, nem tirar áquel-

les, a quem assim os dava.

NVsta occasião fugiram também de Castella, com temor do

rei, que os mandava matar, D. Pedro Nunes de Gusmão, Mem
Rodrigues Tenório, Fernão Guodiel de Toledo, e Fernão San-

ches Caldeirão, e vieram abrigar-se debaixo da bandeira por-

tugueza, crendo não receber damno do nosso monarcha.

Em consequência do referido pacto, e para que a prisão de

uns não fosse avisamento aos outros, no mesmo dia prende-

ram, em Portugal, os fidalgos castelhanos, e, em Castella, Pe-

dro Coelho e Álvaro Gonçalves. Não encontraram Pacheco, e,

sabendo que elle, logo de manhã, se fora á caça dos perdigões,

cerraram as portas da villa, onde vivia, para que ninguém

saisse a pôl-o de aviso, e esperáram-n'o assim com tenção de

o prender á vinda.

Alguém affirma, e com rasão: dar esmola não empobrece,

e fazer bem nunca se perde.

A salvação de Diogo Lopes foi exactamente, porque elle fa-

zia bem a um pobre manco, dando-lhe diariamente a sua es-

mola.

Constou ao mendigo, o que se passava a respeito do seu

bemíeitur. Sem tardança, encaminha-se para as portas da villa,

e pede aos guardas, que o deixem sair a buscar sua vida.
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Era a semente da sublime virtude da caridade lançada [)or

Diogo Lopes no coraçno d'aquelle infeliz, quem lhe fazia brotar

ali um dos mais finos sentimentos da alma humana — o sen-

timento da gratidão.

Os guardas, quer por compaixão, quer por não inspirar sus-

peita uma creatura tão humilde, deixaram-n'o sair. Andou

quanto poude, por onde entendeu que Diogo Lopes viria, e

encontrou-o acompanhado de seus escudeiros, a caminho da

villa, descuidado, sem duvida, das novas que lhe levava o seu

pobre. Pediu-lhe este para fallar-lhe em particular, ao que

Diogo Lopes pretendeu escusar-se. Porfiando, porém, o pobre

que o ouvisse, contou-Ihe em segredo, como uma guarda do

rei de Castella chegara ao seu paço para o prender, depois

que os outros foram presos, e de que maneira as portas da

povoação estavam guardadas para que ninguém saisse e fosse

levar-lhe recado.

Diogo Lopes ficou sobresaltado, e tomou o conselho do seu

protegido, de se apartar dos escudeiros, ir com elle a um valle

que não ficava longe, e combinar a maneira de se pôr em

salvo.

Ali lhe disse o mendigo: «se quereis escapar, vesti os meus

andrajos, procurai a estrada de Aragão, e mettei-vos por sol-

dada com os primeiros almocreves que encontrardes.»

Assim o fez Diogo Lopes; e os seus, já cançados de o bus-

car, tomaram o caminho da villa, sem que mais soubessem

d'elle. Do reino de Aragão passou á França, causando assim

ao rei de Castella o immenso pezar de não poder fazer pre-

sente d'elle ao tio.

Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves vieram presos para Por-

tugal. Ao chegarem á raia foram entregues á guarda, que le-

vava os fidalgos castelhanos, e estes á que trouxe os nossos,

conforme estava ordenado.
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A propósito d'isto disse Pacheco um dia, que se fizera a

troca de burros por burros, sem se lembrar talvez, de que, se

não fosse a esmola, teria de entrar n'aquella conta.

Os fidalgos de Castella foram conduzidos a Sevilha, e ahi

mandados executar logo que chegaram.

Os nossos vieram para Santarém, onde estava a corte, e o

rei saiu fora do palácio para os receber. Então, raivoso, e sem

piedade os fez por sua mão metter a tormento, querendo que

lhe confessassem a verdade, quaes foram culpados na morte

de Ignez de Castro, e que era o que seu pae tratava contra

elle, quando andavam desavindos por causa d"aquella morte.

Os fidalgos nada responderam. Este silencio accendeu ainda

mais a cólera do rei, o qual, com sanha igual á ferocidade,

feriu com um açoute o rosto de Pedro Coelho, e este, exaspe-

rado, rompeu em publicas injurias contra o monarcha, obje-

ctando-lhe mormente a falsa fé, com que dispozera a sua pri-

são. D. Pedro voltou-se para os da sua corte, e disse-lhís, com

verdadeiro ar de selvagem: «Olá, trazei-me cebola e vinagre,

para este coelho.» E logo lhe mandou tirar o coração pelos

peitos, e ao outro pelas costas, sendo em seguida queimados

os cadáveres no terreiro do paço.

Poz-se D. Pedro a jantar a uma das janellas do palácio, ven-

do as fogueiras, que, segundo elle affirmava, eram a melhor

salsa dos guizados que comia.

Assim acabaram, no dia 18 de janeiro de 1358, os «brutos

matadores da pahida donzella», que

Se encarni(;avam fervidos e irosos,

>o faturo castigo não cuidosos.

Mas acrescentam os chronistas, que D. Pedro I perdeu muito

da sua boa fama por tal escaibo com seu sobrinho, pois todos
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OS bons, que o ouviam, diziam: ambos os reis erraram muito,

indo contra suas verdades, porquanto aquelles cavalleiros es-

tavam sobre segurança acoutados em seus reinos.

Hoje não pôde saber-se, onde ficava a janelia, da qual assis-

tira D. Pedro I, de um modo brutal, e impróprio de um chele

de estado, â execução dos assassinos de D. Ignez de Castro;

porque dos próprios paços, em que costumava pousar, já não

existem vestigios, a não ser a pequena parte da abobada de

um claustro dos mesmos paços, que vemos ainda no magnifico

refeitório do Seminário, a qual continua a ver-se em uma casa

contigua, por onde se passa para a sacristia; umas arcadas

tapadas a pedra e cal no pateo das arvores, e a varanda que

dá para este pateo, o qual é notável por ter servido de cemi-

tério dos inglezes, quando as tropas anglu-lusas occupaiam

Santarém.

' Poder-se-ha formar uma vaga idéa da coníiguração dos anti-

gos paços reaes, em vista de um documento carioso, onde foi

registada a medição do edifício e seus annexos, e que nós en-

contrámos no excellente archivo do Seminário Patriarchal.

Diz-nos esse documento

:

«Sua Magestade tem n'esta villa de Santarém os seus paços

reaes á porta de Leiria, a que o tombo velho chama Gastei lo

de Santarém. Estes paços estão ao presente (7 de fevereiro de

,1622), mui damnificados, com muitas casas caídas, torres e

pedaços de muro, e barbacan, mas para que se soubesse sua

grandeza, porque antiguidade do tempo nada escurecesse sua

memoria, e por pessoas particulares se fosse tomando alguma

parte d'estes paços e castello, foram medidos e confrontados

pelo Licenciado Belchior Vieira, fazendo o tombo da coroa na

maneira seguinte: A saber da banda do oriente da perede da

sacristia e capella dos ditos paços, que está junto com casas,

que foram de Simão Lopes, sapateiro; a saber da parede de
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dentro, que parte com casas, que foram de Ghristovâo Lopes,

contador, saindo pela porta da dita casa da sacristia ao longo

do laranjal dos ditos paços, e porta principal do dito castello

e paços, the entestar no muro da porta de Leiria, tem da dita

banda de comprido noventa e cinco varas e meia, e da banda

do norte passado o muro, indo com o rosto direito para o

poente, um pouco mais acima ao longo da barbacan do Cas-

tello the á esquina de um baluarte, que está começado no dito

Castello, tem da dita banda do norte de largura oitenta e qua-

tro varas, e da banda do poente, donde os ditos paços partem

com caminho e estrada, que vae para o Postigo da Carreira

e Porta de Mansos^ e outras partes, começando a medir do canto

do dito baluarte, e jogo da pella, com o rosto direito ao sul,

tem o dito baluarte todo, the chegar ao outro canto d'elle, de-

zoito varas e terça, e do dito canto, indo com o rosto direito

ao oriente, faz recanto, the chegar ao canto do muro da porta

da traição, e tem este recanto três varas, e do dito canto,

tarnando com o rosto ao sul ao longo do muro, passando a

porta da traição e torre de menagem (ton-e que servia de prisão,

sem guarda, sob palavra do prisioneiro), e a torre dos presos,

the chegar o canto derradeiro da barbacan, que está defronte

da torre que he do aposento do Alcaide-mór, e tem sessenta e

seis varas, que fazem em somma de comprido da dita banda

do poente noventa e sete varas e uma terça; e da banda do.

sul, pondo o rosto direito ao oriente, começando no dito canto

da barbacan ao longo d'ella, athe á porta do laranjal, que óra

está serrada, tem athe á dita porta noventa e duas varas, e

d'ahi, tornando com o rosto direito ao sul, the passar a porta

da capella, que está da dita banda, the chegar ao cabo da ca-

pella dos ditos paços, tem dezeseis varas; e d'ahi, passando

a barbacan e o muro, pondo o rosto direito ao oriente, athe

chegar á casa da sacristia, onde se começou a primeira me-
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dição, assy como vae, partindo com o quintal de Christovão

Lopes, contador das custas dante o juiz desta villa, tem vinte

e seis varas e meia ; a qual medição se fez por uma vara de

medir de cinco palmos ao redor dos paços e Castello.

E tem mds o dito Castello e paços uma barbacan, que da

banda do [)oenle, donde [)arte com ferregial e chão do dito se-

nhor, onde se fazia um poço antiguo, ao pé do muro da dita

barbacan, a qual barbacan tem, começando do cabo da capei-

la, que he do cabo dos paços, indo com o rosto direito ao sul,

the chegar ao Postigo da Carreira, o:ide está uma torre, tem

de comprido cento e sete varas, de cinco palmos a vara. Tem

mais os ditos paços e Castello um terreno grande, defronte

da porta grande principal dos ditos paços, que parte da banda

<lo poente com casas dos ditos paços e laranjal d"elles, e tem da

dita banda noventa e duas varas, e da banda do norte, come-

çando de medir do canto dos paços athe o canto da Porta de

Leiria, e torre dos mesteres, tem da dita banda de largura de-

zeseis varas e meia, e da banda do oriente, onde parte o dito

terreno com casas de hereos (herdeiros), começando da dita

porta de Leiria do canto da torre dos mesteres, com o rosto

mais ao oriente que ao sul, athe ás casas de Diogo Soares de

Aragão, que estão em a travessa, que vae para as casas do

marquez de Villa Ueal, e tem da dita banda de comprido se-

tenta varas menos sesma (um sexto); e da banda donde parte

com o dito terreiro, e com casas de Francisco de Matos, e de

Christovão Lopes, contador das custas, tem da dita banda de

largura, the entestar na parede do laranjal e canto da capella

dos ditos paços, indo com o rosto para o poente sessenta va-

ras menos um palmo, a qual medição se fez por uma vara de

<-inco palmos das costumadas. Este terreiro do paço antiga-

mente era povoado de casas, e el-rei D. Duarte, de gloriosa

memoria, vendo como ellas impediam a serventia dos paços,

MONUMKNTOS DE SANTAKKM \%
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que elle acabou, e qiie não ficavam com nobreza, que para

aposento real se requeria, comprou as ditas casas, e compra-

das as derrubou, e fez de tudo praça para vista dos paços, e

sua serventia; e assim se contem no tombo velho a folhas qua-

torze, por estes paços e Castello serem de Sua Magestade, e

dos Heis passados, fizesse conhecimento d'elles diante do dito

Licenciado Belchior Vieira o Almoxarife Diogo Lopes, e por se-

rem do dito Senhor lhe foram entregues por uma provisão, que

para isso se passou, como consta de seu reconhecimento, que

he o primeiro no quaderno e livro das demarcações e medi.

ções das casas da dita villa.

E vendo- se ao presente (1649, 13 de novembro), esta medi-

çno e demarcação destes paços e Castello, por estarem mui-

tas casas de novo cabidas, e sem telhados, nem sobrados, e

por na dita medição não estar lançado o chão, que está pela

banda do norte entre a barbacan do Castello, e a estrada que

vae da porta de Leiria para o mosteiro de S. Domingos dos

frades, que começa do muro em que está situada a ermida de

Nossa Senliora de Guadalupe, se mandou medir pela maneira

scguinle.

Medida a largura do dito chão ao longo d'» dito muro da

barbacan, tem a dita estrada dezeseis varas e um palmo de

largura, e as varas são de cinco palmos das costumadas; e as-

sim se fez outra medição quasi no meio d'este chão de uma

porta antigua, que está na parede da barbacan athe á dita es-

trada, e tem de largo vinte e duas varas; e assim se fez ou-

tra medição, quasi no fim d'este chão, de um baluarte peque-

no athe á mesma estrada, e tem ali de largura vinte varas, e

o comprimento é do muro da dita capella athe o baluarte

grande, onde faz volta a estrada contra S. Dominguos das Do-

nas, e acaba ahi em uma ponta aguda.

Sobre este chão houve letigio entre o procurador da coroa
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e os oíficiaes da camará doesta villa, e se julgou a posse para

a coroa pelo Dezembargador Cosmo Rangel de Macedo, noanno

de 1591, ficando reservado o direito á camará sobre a pro-

priedade.

E assim se fez medição de um chão que fica da banda do

sul entre os mesmos paços, e Postigo da Carreira, onde está

situado o poço antigtio sem agua, e tem este chão do norte

para o sul pela banda da estrada cincoenta e três varas e

meia, athe entestar em um chouso (uma fazendinha ou peque-

no espaço lie terra tapado sobre si), que está junto ao dito Pos-

tigo, que ora possue Fernão Cha^'as, e ao longo do muro da

parede da barbacan tem de comprido cincoenta varas, athe en-

testar no muro do P.)stigo, onde faz uma chave, e de largo

ao longo dos paços trinta e sete varas menos quarta, e na cha-

ve tem de largo dezeseis varas e meia, e amais largura é quanto

diz ao chouso athe á estrada; e assim se mediu uma casinha

que foi sacristia da capella dos paços, e fica para a banda do

sul e tem a porta ao norte, e tem de comprido do norte para

sul três varas e meia, e de largo, de oriente para poente, três

varas, e he a casa um pouco esconsa, e tem um sobrado em
cima, e outro m(3Ío sobrado pouco mais em cima d'este, eduas

janellas para o norte sobre o dito terreiro; e esta medição se

fez por dentro da dita casa de vão a vão, sem entrar a gros-

sura das paredes, e parte do norte com o dito terreiro, e do

poente com paredes da capella dos paços e do laranjal, e do

nascente com casa, (|ue ora é de Alexandre Moreira, e do sul

com casas de D. Filippe Camello. Também tem os ditos paços

uma torre, que se chama dos mesteres, em que ora os olli.

ciaes das imposições e aposentadoria fazem o negocio das di-

tas rendas, e tem a dita torre de comprido do oriente a poente

cinco varas e meia, e de norte a sul cinco varas menos um pal-

mo, e tem a dita torre duas janellas para o poente, e uma para
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O norte, e outra para o nascente, e debaixo d'esta casa outra

do mesmo tamanho, em que pousa o porteiro das imposições,

que tem a chave, e está na dita casa de cima uma mesa gran-

de de bordo, e a medição se fez por dentro da dita torre, e

entre a dita torre e a ermida de Nossa Senhora de Guadalupe,

que ora novamente se fez, está um eirado e chão sobre a Porta

de Leiria, que também é da coroa, e tem seis varas e mais de

meia, da ermida athe á torre, e da dita torre quasi contra o

sul, corre um pedaço de muro athe ás primeiras casas da villa,

que ora possue o padre Luiz Rodrigues, o qual muro athe uma

paredinha que está junto ás casas do dito padre, a qual impe-

de servirem-se d;is ditas casas pelo muro, e d'esta paredinha

athe ás ditas casas do Padre Luiz Rodrigues, está um pedaci-

nho de muro, que pareceu terá duas varas, e por dentro d"este

muro, que dito fica, se lançou ha poucos annos uma escada

para serventia da dita ermida, e da dita torre, e do eirado,

a qual tem de largura uma vara e meia ; e debaixo d'ella, junto

á Porta de Leiria, fica um vão com um oratório da invocação

de Nossa Senhora da Piedade. A capella de Nossa Senhora de

Guadalupe, que está em cima do muro, entre a torre dos mes-

teres e o canto dos paços, occupa onze varas e meia com a

grossura das paredes, medida por fora; e a largura d'ella he

quanto o eirado, entre a dita ermida e torre da banda da Porta

de Leiria e da parle dos paços, sahe contra a villa três varas,

e debaixo d'esta ermida, n'esta sacada, está uma casinha, em

que vive um homem da mão dos oíTiciaes da confraria, e para

o terreiro da banda de fora tem a dita ermida mais de largura

que o muro uma vara e três palmos, junto á Porta de Leiria,

e contra os paços uma vara e três palmos, da qual torre e ei-

rado os officiaes da aposentadoria e imposição d'esta villa fi-

zeram reconhecimento em forma, como consta dos autos que

se processaram n'este juizo, escrivão Álvaro Carvalho.»
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Esle documento, ctija authenticidade não pôde ser, com lim-

damento, posta em duvida, dá-nos ainda, como acabamos de

ver, noticia de grande parte da formalidade da antiga Porta

de Leiria, e as não menos interessantes, pois que muitos es-

criptores lêem errado a tal respeito, de serem demolidas as

casas que povoavam o terreiro do Paço, por ordem d'el-rei

D. Duarte, a fim de fazer o que se chama hoje Largo da Pie-

dade, e a de ter o mesmo rei concluído o palácio.

Foi esta sumptuosa casa, onde habitaram muitos dos nossos

monarchas, doada por el-rei D. João IV aos padres da compa-

niiia de Jesus.

Feita esta doação, tomaram os jesuítas posse de todo o edi-

ficio e seus annexos, em 16i7, á excepção de um terreno de-

nominado chão do poço, que Filippe IV havia aforado \)ov três

vidas, segundo carta regia de 2'»- de outubi'o de 1G37, ao conde

de Unhão, Fernão Telles de Menezes, pelo foro annual de mil

réis.

Como este chão fosse de grande conveniência para o colle-

gio, que pretendiam fazer nos paços os padres da companhia,

conseguiram esies, em 8 de janeiro de 1693, compral-o á mar-

queza de Unhão, D. Maria de Lencastre, tutora de seu filho

conde. Não tendo, porém, os mesmos padres pedido licença á

coroa, suppondo que D. João IV lhes fizera mercê d'este dc-

minio, para cuja conjectura concorria haver aquelle mouai'cha

ex[)edido, em 8 de março de 1050, uma provisão, na qual os

obrigava a uun^ar com muros altos o dito terreno, o juizo do

tombo, em 1702, questionou-lhes a posse d"elle. Requereram a

el-rei, em vista da acção que se lhes propunha, allegaudo o

seu direito; e por alvará de 12 de março de 1702, sua mages-

tade mandou sanar todos os defeitos que se deram na compra,

ordenando ao juiz do tombo, o dezembargador Domingos Mar-

<]ues Giraldes, que sustasse a execução; em virtude do que os
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jesuilas, em i!í2 de maio do mesmo anno, fizeram reconlieci-

mento no tombo da coroa, cujo escrivão era Manuel <lo Yalle

da Silva.

Sem embargo d'isso, em 1722, D. Rodrigo Xavier Telles de

Castro e Silveira, do conselho de sua magestade, gentil homem

da sua real camará, governador do Algarve, e conde Unhão,

contestou a legalidade da venda, fundando se em ler sido ,ef-

fecluada, durante a sua menoridade.

Julgou-se por sentença da relação a nullidade do contracto,

•niandando-se restituir o prédio ao auctor, salvos os direitos

que os jesuilas tinham ás bemfeitorias. Voltou assim o chão do

foço para a casa de Unhão, mas por doação feita peio referido

conde, em 18 de abril de 1722, nas notas do tabellião Domin-

gos de Carvalho, foi restituido gratuitamente aos mesmos pa-

dres, vindo elles a tomar posse definitiva no dia 6 de maio

<J'aquelle anno.

Pelos annos de 1651 haviam os padres mudado da ermida

de S. Sebastião, e casas místicas, para os paços, já convenien-

temente accommodados ao fim a que os destinavam, e por essa

occasião celebraram com grande solemnidade uma festa reli-

giosa na igreja que provisoriamente prepararam em uma das

salas térreas do palácio, pregando n'essa festividade o insigne

-padre António Vieira, que viera a Santarém orar nas exéquias

do primeiro conde de Unhão, Fernão Telles da Silveira, sendo

«ntão reitor do collegio o padre Francisco Manso.

O fundador d'esta grande republica litleraria, d'esta illustre

academia, d'onde sairam tantos homens eminentes, foi D. Duarte

da Costa, armeiro, e lidalgo de preclarissima estirpe, o qual,

depois de fazer doação da sua abastada fortuna á companhia

de Jesus, para instituir u'n collegio em Santarém, entrou na

mesma religião no anno de lOOC, nurto antes de pôr mãos á

obra do novo collegio.
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Começada a coiistrucção da igreja actual, terminaram as suas

obras nos fins do anno de IG79, sem que todavia ficassem,

n'essa occasião, com altar, senão cinco das oito capellas da

nova igreja. Á primitiva começou a chamar-se a ign^a velha,

e ficava fronteira ao convento de S, Trancisco, de que falíamos.

O edificio do coilegio é sumpuioso e vasto; perfeito typo das

construcções jesuíticas.

Os padres da companhia fizeram uma revolução na archile-

ctura religiosa dos últimos dois séculos. As suas igrejas e col-

legios não admiravam pela belleza das formas architectonicas,

assombravam pela magnificência. Segundo o esiylo dos jesuí-

tas, os seus edificios deviam de ser massiços e pesados, como

o claustro dos Filippes no convento de Cliristo, em Tliomar

;

grandes como o seu poderio; sólidos como a união que elles

ainda lioje conservam ; e de feição austera, como mostra ser a

sua vida.

Por mandado do marquez de Pombal foi o dezembargador

Ignacio Alves o ministro encarregado da prisã > e sequestro

dos jesuítas em Santarém. A 19 de janeiro de 1751) foram-llies,

pois, confiscados os seus bens, sendo este coilegio com suas

pertenças encorporado no fisco real, em 5 de fevereiro do mes-

mo anno.

Supprimida a ordem em todo o reino, e expulsos d'este

muitos padres estrangeiros, tiveram os de Santarém de deixir

a sua casa por concluir.

Vinte e um annos esteve deshabitada, depois da saída dos

seus legítimos donos, e hoje está alií estabelecido o Seminário

Patriarchal.

Parte da historia d'este Seminário, senão toda, eslava já es-

cripta [)elo ílluslre dr. Bento José de Sousa Farinha, antigo

professor regío de philosophia, em Lisboa, e depois de jubi-

lado, reitor e reformador do Seminário do Patriarchado



Deprehendemol-0 de uma carta, cujo autographo possuí-

mos, dirigida por elle ao escrivão do Juizo ExeGiilorial Apos-

tólico e Subdelegado, que respeitava ás rendas das cadeiras,

tí igrejas supprimidas applicadas á fundação e subsistência do

Seminário Patriarchal; juizo, ou tribunal, aquelle, que teve prin-

cipio no reinado de D. João V.

É a carta do theor seguinte:

«Sr. Joam Viegas Machado.— Na mesma t;irde em que vm.*^*

me fez a especial mercê de buscar-me, tinha eu liido buscar

a vm.*^^; e porque as suas occupaçues me frustram muitas ve-

zes a minha diligencia, tomo hoje a ouzadia de escrever-lhe,

primeiramente para lhe beijar a mam pela mercê e honra que

me fez com a sua visita: em segundo lugar para pedir-lhe,

queira fazer-me a graça de mandar-me aquelles capítulos das

memorias do Seminário di» Patriarchado, para os ajuntar aos

mais, e mandar encadernar tudo. E ainda que todas estas Me-

morias eu as escrevesse por dezafogo do zelo, amor e obriga-

çam que eu lenho áquella casa, cujo pam comi, e que p''r isto

uam seja licito publical-os : a vm.*"^ devo sempre privilegiar, e

exceptuar pelo muito amor e zelo, mui honrado e antigo, que

também tem áquelle infeliz seminário. E portanto sirva-se vm

de me mandar esses quadernos, que, logo que estiverem eu

caderiiados com o resto, eu levarei tudo junto, para que vm.

veja por inteiro tudo o que ha na matéria, e em que se fun-

dam os brados geraes, e prantos sobre aquella casa. E para

tudo o que for do serviço de vm.'® fico muito prompto. Deus

guarde a vm.*^** — De vm.^" servo obrigadissimo= Zíe/2ío José

de Sousa Farinha.^

Não tendo nós encontrado o manuscripto do dr. Farinha, e

não nos constando, ao mesmo tempo, que fosse publicada a

ce

c©
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sua obra, a qual, sem duvida, nos prestaria valioso auxilio,

diremos o que soubemos de outras fontes não menos puras, e

que não pouco trabalho nos deu a procurar e a estremar.

A historia do Seminário Patriarchal pôde dividir-se em dois

grandes períodos: consideraremos comprehendido o primeiro

entre os annos de 1564 e 1834; o segundo desde 1833 até

nossos dias.

PhlMhlIlO PEH IODO

15C4 — ItCJi

o concilio do Trento ordenou a ci-iação dos seminários na

Sess. 23 í/t' lic/ormaliotic, cap. 18: e a bulia de observância, que

começa, liennliclus Deus, foi publicada em Portugal, no dia 7

de setembro de 1564, na sé cathedral de Lisboa, em presença

d"el-rei D. Sebastião, do cardeal D. Henrique, e de toda a no-

breza da côrle.

Governava então o reino o arcebispo cardeal infante D. Hen-

rique, na menoridade de D. Sebastião, desde o anno de 1562,

em que lhe tinha passado a regência a rainha D. Catharina.

Logo no mesmo anno da publicação da bulia de execução,

resolveu o cardeal infante fundar um seminário, e tratou de

determinar-lhe rendas sufficientes para a sua sustentação, regii-

iando-se pelo concilio de Trento, que manda que em todos os

bis[)ados sejam os seminários sustentados á cusla das rendas

ecciesiasticas.

Por provisão de 3 de novembro de 1564, ondenou o mesmo

cardeal a convocação de uma junta de de{)utados, para faze-

rem o lançamento e repartição da renda necessária á fabrica e

sustentação do seminário; e esta junta cdnipoz-se do dr. Chiis

tovão de Mattos, dezemb:irgador e beneficiado capilular da sé.
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e Pedro Jiizante, vigário da parochial igreja de S. Jorge, am-

bos por parle do arcebispo; do padre Sebastião da Cosia, có-

nego thesoiireiro-mór da sé, eleito pelo cabido, em 8 de no-

vembro do referido anno; e Anlonio de Barros, cónego da sé

e beneficiado em S. Cbristovão e Santo Estevão, por parte do

clero do arcebispado.

A eleição d'esle ultimo leve logar na igreja de Santo André

de Lisboa, aos 15 de dezembro de 156'i., e foi feita pelos de-

putados do clero, a saber: João Mascarenhas Montanas, mes-

tre-escola da collegiada de Santa Maria d'Alcaçova de Santa-

rém, e dr. Francisco Rodrigues, prior de Ourem, ambos pro-

curadores do clero do arcediagado de Santarém; Manuel de

Paimi, prior de S. Miguel de Torres Vedras, e o padre Fran-

cisco Louzado, procuradores do clero do arcediagado de Lis-

boa; bacharel Estevão Dias, beneficiado na igreja de S. Miguel,

e o licenciado Jeronymo Ferrão, por parle do clero da cidade

de Lisboa.

Os mencionados deputados repartidores, presididos por D.

Jorge de Almeida, vigário do arcebispo e seu futuro succes-

sor, reuniram-se em 10 de janeiro de 15G5, e tratando da fi-

xação da renda, «assentaram e determinaram, que para a sus-

tentação dos collegiaes pobres, e dos mestres e servidores,

fabrica e toda a mais despeza necessária do collegio, se lan-

çasse e tirasse de toda a renda ecclesiastica do arcebispado,

conforme ao concilio de Trento, cinco mil cruzados de renda

em cada anno, e mais não, por parecer que sobre as ditas

rendas se não podia, nem devia, pôr mais obrigação perpetua.

E assim mais assentaram, que, por quanto o edificio e a obra

do dito collegio haviam de ser de muita despeza, e, se se hou-

vesse de fazer toda dos ditos cinco mil cruzados, passaria muito

tempo sem haver collegiaes, ou muito poucos haveria, se

tirassem nove mil cruzados em Ires annos, a saber, três mil
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em cada aniio, para ajuda de mais brevemente se poder lazer

o dilo collegio, edifício e obras delle, e, acabados os ditos

Ires annos, ficasse somente a renda de cinco mil cruzados,

ainda que as obras se não acabem e durem muito tempo, as

quaes se proseguiam e acabavam dos ditos cinco mil cruzados,

havendo para este efíeito das obras menos collegiaes do nu-

mero certo, que se ordenar.»

Como a importante fundação do seminário fosse bem acceita

na diocese, a rainha D. Catharina, viuva de D. João III, con-

correu com donativos mui valiosos, e deu chão para n'elle ser

erecto o novo edifício. Seguindo o exemplo da virtuosa rainiia,

muitas pessoas devotas foram deixando rendas ao mesmo es-

tabelecimento com a condição de encargos pios, de sone que,

em breves tempos, se viu o seminário completo com bastan-

tes sujeitos, que ennobreceram o estado ecciesiastico do arce-

bispado, em letras e virtudes.

Como prova de reconhecimento perpetuo pelo adjutorio da

rainha viuva, ordenou o cai"deal infante — ainda durante a sua

regência, pois que esta terminou em 1568— que o seu semi-

nário tivesse o nome e invocação de Santa Catharina, e foi elle

definitivamente fundado com este nome, junto do convento de

Santo Eloy, no sitio do castello de Lisboa, e no districto da an-

tiga parochia de S. Bai"lholomeu.

Consignadas as rendas, em 30 de novembro de 1506, como

se vê das provisões d'esta data do cardeal arcebispo, or^ienan-

do o pagamento, passadas às igrejas de Nossa Senhora de Mar-

villa, de Santarém, e de Santo André, de Mafi-a, D. Jorge de

Almeida, que succedeu no arcebispado, impetrou de Pio V, e

obteve a bulia Dncet Romanum Ponii/íci-in, dada em Roma

apud Sanctum Petriim, aos 17 de agosto de 1571, sexto do

pontificado, na qual se approva a instituição d» seminário e a

applicação das rendas.
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mandou proceder â distribuição equitativa dos cinco mil cruza-

dos pelos mosteiros, conventos, collegiadas e parochias do ar-

cebispado; e para isto organisou nova junta, a que pertence-

ram, Sebastião da Costa, thesoureiro-mór da Sé e dr. AntoniO'

da Cruz, vigário da igreja de S. Martinho, ambos por nomea-

ção do arcebispo; o cónego Pêro Rodrigues de Barros, eleito-

pelo cabido; e Affonso Telles de Menezes, prior de S. Nicolau,

eleito pela cleresia. Aos 4 de fevereiro de 1572, prestaram

juramento nas mãos de D. Jorge todos os deputados, com ex-

cepção do ultimo, o prior Affonso Telles, que o não poude fa-^

zer por estar ausente n'este dia.

Constituída a junta, que se intitulou Mesa do Seminário do-

arcebispado de Lisboa, repartiu o novo imposto pelas pessoas

ecclesiasticas do arcebispado.

Emquanto permaneceram as rendas, que, para aquelles tem-

pos, eram muito suíTicientes, houve no seminário reitor gra-

duado, e mestres de grande sciencia, pelo que floreciam os se-

minaristas, seguindo credito para a nação, e utilidade para a

igreja e para o estado.

Porém, o tempo, que foi decorrendo, fez o seu costumado-

eífeito, pois que a maior parte das rendas foram faltando poi-

caducarem muitos bens, e perderem-se outros pela fnlta de no-

ticias, tilulos e monumentos, que então se não apuravam, coma

agora, e por este motivo esteve o seminário, dois séculos de-

pois da sua fimdação, em notável decadência, no reinado de

D. João V, a ponto de se tornar necessário, que os seminaris-

ta<, para frequentarem os estudos, fosS"m todos os dias, acom-

panhados do vice-reitor, ao collegio de Santo Antão dos pa-

dres da companhia de Jesus.

Acerca das taxas impostas foram se levantando questões por

parte de alguns conventos e par chias; o que levou os pie-
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lados da diocese a expedirem provisões, com o fim de compel-

lirem os renitentes ao pagamento dos subsidies.

Os parochos e beneficiados de Torres Novas deram logar á

primeira d"essas provisões, expedida em i2 de março de 1078,

pelo carde;il D. Luiz de Sousa, arcebispo de Lisboa— em

oriental, arcebispado, e occidental, patriarchado.

Advirtamos que, na conformidade da Bulia Áurea de Cle-

mente XI, dada aos 7 de novembro de 1710, a qual começa

— In supremo Aposlulatus sólio, — D. João V dividiu a cidade

de Lisboa em duas xMetropolis com territórios liistinctos: os

que pertenciam á linha divisória da parte do nascente eram

sujeitos ao prelado de Lisboa oriental; os do poente ao pa-

triarcba de Lisboa occidental, a quem uniu igualmente a digni-

dade de capellão-mór, e privilegio de poder andar vestido com

habito iMir[)ureo.

As igrejas que ficavam incluídas na parte occidental, deixa-

ram de pagar as rendas.

Quando se fez a divisão referida, nomeou el-rei em primeiro

patriarcha a D. Thomaz de Almeida, então bispo do Porto, e

descendente da casa dos condes de Avintes e Arcos. Depois,

para que a jurisdicção metropolilica patriarchal d'este pre-

lado fosse omnimoda, tornou a unir as duas metropolis em

uma só, por bulia de Benedicto XIV, passada a 13 de dezem-

bro de 1740, e cujo principio é — Salvaíoris noslri,— abro-

gando e extinguindo a aiitiquissima sé de Lisboa oriental, in-

corporando e estabelecendo uma só igreja patriarchal.

O reitor do seminário, António Machado da Motta, requereu

a D. Thomaz de Almeida, expendendo a necessidade de obri-

gar ao pagamento do subsidio todos os conventos, igrejas e

parochias, que o costumavam fazer até á divisão do arcebis-

pado. N"este sentido passou D. Thomaz a provisão de o de

dezembro de 1741. Alguns ecciesiasticos reagiram, pelo que
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O mesmo patriarcha publicou duas novas provisões, uma em

6 de fevereiro de I74á e outra em 20 de julho do mesmo

anno, ameaçando com as penas canónicas e de prisão, os con-

tributarios renitentes.

1'^ntre os mais teimosos contavam-se os conventos da San-

tíssima Trindade, e -le S. Vicente de Fora, de Lisboa, e o de

Nossa Seniíora da Luz da or.lem de Christo, de Garnide.

O prior deste ultimo, fr. Theodoro de Mello, levou a ques-

tão, primeiro para os tribunaes ecciesiasticos, depois para os

civis; mas por ultimo, teve de pagar o subsidio, pois que, a

bulia e o concilio, somente excluíam d'esse ónus os mosteiros

das ordens mendicantes, e os de Malta ou de S. João de Jeru-

salém.

Já no anno de 1741 havia D. João V resolvido abolir o se-

minário de Santa Calharina, e fundar outro com o titulo de

Colleglo do Paliiarchado.

Tinha o mesmo poderoso monarcha dado fim, no anno an-

terior, á magnífica obra da igreja patriarchal, approvada pel.i

constituirão, passada em Roma a 13 de setembro d'esse anno,

e assignada pelo papa Bento XIV, o mesmo que por um breve

de motu próprio, com data de 23 de dezembro de 1748, con-

cedeu depois a D. João V, para se perpetuar em sens succes-

sores, o titnio de picUssimo.

Accedendo ás rogativas do rei, aquelle Santo Padre, pela

sua bulia, Divini Prccceploris, de 21 de julho de 1741, a qual

se acha no Codex Titidorum Sanctae Ecclesia Lisbone?isis, foi.

20i, tom. 2, erigiu o Seminário do Patriarchado, e destinou-

Ihe para fundo:

1.° O palácio archiepiscopal com todas as suas adjacenciaN;

o aljube com todos os cárceres ecciesiasticos; a casa do (a-

bido da Sé, e a casa do cartório com tod;is as mais annexns.

2.° O antigo seminário do arcebispado de Lisboa, denoini-
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pensões, que recebia dos coneyos de Santa Maria, das igrejas

parochiaes, das communidades religiosas, e de outros logares

pios, e de varias pessoas, tanto de Lisboa como da diocese.

3." Os fructos, reditos e proventos, que, fora da massa ca-

pitular da Hazilica de Santa Maria de Lisboa, andavam anne-

xos ao deado e chantrado da mesma igreja, extinctos pela bulia

Ra, quae Providenliae do mesmo pontifice, com data de 14 de

julho de 1741. K da mesma sorte os que estavam encorpora-

(los no canonicato, chamado de Mafra, em rasão da capellania-

mór de S. Sebastião desmembrada d 'este canonicato pela mes-

ma bulia. Outrosim todos os Tructos, reditos e provontos, per-

tencentes aos arcediagados de Lisboa e Santarém, e mestre-

escohi, que eram dignid.ides da mesma igreja de Santa xMaria,

e foram sujiprimidas pela sobredita bulia.

4.'' As igrejas de Santa Maria de S. Bade, no arcebispado

de Braga, de S. Pedro da Bemposta, no bispado de Coimbra,

de S. Miguel de Rebordosa e S. Pedro de Abregão, no bispa-

do do Porto, todas do padroado real, com os seus rendimen-

tos certos e incertos, reservando para os vigários das mesmas

igrejas a côngrua annual de sessenta ducados de ouro, ou cento

e cinco mil réis da moeda actual.

Tudo isto constituia um valioso património. Levantaram-se,

todavia, dilliculdades para compensar os antigos cónegos e quar-

tanarios, e entretanto sobreveiu a el-rei um ataque de paraly-

sia, em 1712, da qual padeceu, durante oito ânuos, e falleceu

de outro ataque da mesma doença, em 31 de julho de 17uO,

sem levar a cabo a sua ultima obra.

A posse do palácio dos arcebispos não chegou a efTectuar-

se, por parte do seminário, e os collegiaes ficaram permane-

cendo na sua antiga casa de Santa Calharina até 1755.

O terremoto do I
° de novembro deste mesmo anuo arruinou
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completamente, não só o palácio dos arcebispos, mas o semi-

nário de Santa Catharina, accrescendo ainda, que este ultimo

edifício foi logo successivamente devorado pelas chammas; e

aqui se consumou a lamentável perda do seminário, porque

todo o seu cartório se incendiou. Sobreveio-lhe também a ul-

tima ruina com a nova forma, que aos legados e capellas deu

a Lei Novíssima, a qual aboliu muitas d'estas. De sorte que,

no reinado de D, Maria I, estava a renda do seminário redu-

zida a setecentos mil réis.

Em virtude da destruição do edifício, el-rei D. José mandou

que os seminaristas fossem residir no coUegio de S. Patrício

dos Irlandezes, na calçada de S. Chrispim, e antiga parochia

de S. Mamede, o qual estava então vago, por haverem passa-

do os poucos collegiaes, que n'elle assistiam, para o de Nossa

Senhora da Purificação da cidade de Évora, dos padres da

companhia de Jesus, fundado em 1377.

Ficaram os seminaristas mal accommodados, por não ter o

edifício a capacidade precisa, e, ao mesmo tempo, os meios

para a sustentação do seminário iam escasseando.

O património, com que tão generosamente fora dotado por

el-rei D. João V, havia sido desviado da sua legitima applica-

ção, para ser empregado por D. José I na reedificação da Ba-

zilica de Santa Maria Maior. Por carta regia, de 17 de feve-

vereiro de 177G, communicou D. José I ao patriarcha a reso-

lução, que tomara, de dissolver ojuizo executorial do Semina-

i'io, passando a administração das rendas para os cónegos da

({azilica de Santa Maria, a cuja reconstrucção mandava appli-

car essas rendas. Elfecti vãmente, em 22 de abril de 1776, as

funcções do citado tribunal passaram para os cónegos. A 24

de fevereiro do anno immediato fallece D. José I, e por decreto

de sua filha, a rainha D. Maria I, datado de 20 de agosto d'este

mesmo anno, se instaurou e repoz no seu primitivo exerci-
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€Ío O predito juizo, ordenando-se ao arcebispo de Lacederno-

nia, vigário capitular e juiz executor subdelegado, que fizesse

repor promptamente o cartório do juizo com todos os seus ac-

cessorios no poder do escrivão proprietário do mesmo, João

Viegas Machado, sem admittir requerimento que retardasse o

seu recommendado eíTeito.

É certo, que se tornava inadiável a reedificação da Bíisilica,

quando el-rei D. José mandou applicar para esta obra as ren-

das das cadeiras supprimidas da massa da mesma, e de ou-

tras igrejas parochiaes, que, á instancia de í). João Y, foram

por bulias apostólicas destinadas á fundação e subsistência de

um seminário, como temos visto; mas o mesmo rei D. José

não quiz dar a essa applicação o caracter de permanência.

Apesar, porém, da sua interinidade, os cónegos camarários da

referida Basilica conslituiram-se administradores das ditas ren-

das, e substou-se, e declarou-se extincto o juizo executorial, cria-

do com expressa approvação de D. João V; resultando d"esta

novação manifesto prejuizo ao rendeiro d'aquelles fructos,

aos ofliciaes que se criaram juntamente com a erecção do re-

ferido juizo, e ás mesmas rendas, por penderem, a esse tem-

po, muitas causas sobre a sua arrecadação, e ficarem suspen-

sas, com a extracção do cartório do poder do escrivão pro-

prietário Viegas Machado para o archivo da Basilica, onde pa-

ravam emmassados os processos, sem o seu devido curso.

Agitada, pois, a rainha pelo impulso da justiça, mandou la-

vrar o mencionado decreto. Como, porém, na pratica da sua

doutrina foi entendido, que com a reposição e exercício da

subdelegação e executória, se supprimira a administração en-

carregada aos cónegos camarários, e se comettera novamenie

áquelle juizo, para proceder em tudo na forma que praticara,

desde a sua instituição, a rainha mandou declarar ao mesmo

subdelegado, por aviso da secretaria de estado dos negócios
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do reino, de 2 maio de 1778, ser da sua iiitengão, que os mes-

mos cónegos eonlinuassem n'aquella administração, como até

então zelosamente haviam cumprido, licando neile executor

residindo toda a jurisdicção contenciosa, para proseguir em

beneficio do objecto das suas applicações com o mesmo lou-

vável zelo, com que se estava empregando na sua observân-

cia; e pelo coherente aviso régio, de 12 do dito mez e anno,

se lhe significou também, que informada a rainha, de que na

representação, que lhe fizera Elias José do Valle, syndico das

ditas cadeiras supprimidas, se não continham circuinstancias

que persuadissem se devesse alterar a sua real determinação,

se continuassem nos seus termos sem modificação alguma.

Systema este, que se corroborou pelo terceiro aviso régio de

21 de janeiro de 1779, no qual se participou ao sobredito

subdelegado, que por ser presente á mesma Senhora, haver

fallecido o dito bacharel Elias José do Valle, e altendendo ao

prejuízo que causaria á arrecadação d'aquellas [rendas a dila-

ção de ser provido o emprego do procurador fiscal delias, ha-

via por bem, que o exercitasse o dr. Thomaz José Ferreira da

Veiga, vencendo o mesmo ordenado que vencia o seu ante-

cessor.

E por eíTeito do ponderado, que passou no tempo em que

D. Fernando de Sousa e Silva era vigário capitular, o qual

não tinha completa inslrucção da carta regia de 17 de feve-

reiro de 1776, mandada expedir por D. José I, contituiu-se no

seu exercício o juizo execulorial.

Subindo á cadeira patriarchal o mesmo D. Fernando de Sousa

e Silva, sobreveio o ponto e termo, em que se deviam arre-

matar as preditas rendas. E, constando ao novo patriarcha o

costume de se proceder a esta acção na sala de seus prede-

cessores, approvou a insinuada piatica, designando certo dia

para a dita arrematação, em aviso de 15 de novembro de 1771).
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Com este motivo foi feita ao patriarclia uma viva exposição

de todo o coiilheudo na mencionada carta regia, cujo plano

consistira em se deputarem os cónegos camarários, para, com

livre e geral administração, ainda que sujeitos a algumas limi-

tações, arrendarem, arrecadarem e cobrarem as rendas, assim

e da mesma forma que administravam as próprias, ficando em

consequência inúteis todos e quaesqner oíliciaes respectivos á

sua administração, os quaes se deviam haver logo por suspen-

sos e extinctos com todos c quaesqner ordenados e emolu-

mentos, que venciam no tempo da existência do dito juizo; e

se aggregou e addiu a esta narrativa, que por serem constan-

tes á rainha os incontestáveis factos, que se accusaram na re-

ferida carta regia, a esta se contrairam os ditos avisos de á e

12 de maio de 1778, para se persuadir, que em virtude d'elles

se devia conservar nos cónegos camarários aquelle plano total.

De sorte que n'esta conformidade o declarou o mesmo pre-

lado na sua provisão de 5 de dezembro de 1779, na execução

da qual se fez intimar ao rendeiro António Moreira da Silva,

que não exhibisse quantia alguma das ditas rendas, para pa-

gamento dos ordenados, que se percebiam pelo juizo executo-

rial; e por este modo se substou segunda vez o seu exer-

cício.

Não deixou, porém, de acudir a esta reiterada novação o

dito rendeiro, o qual instou com o patriarcha, para que revo-

gasse este facto, attendidos os damnos que soffria na falta de

juiz, que procedesse nas causas pendentes, e executasse os

devedores, a que era credor como tal rendeiro, d"aquelles fru-

clos, e lhe resultava grandíssima diíliculdade, para satisfazer

nos termos prelixos os pagamentos a que estava obi"igado pela

sua arrematação, feita na boa fé, e coníiança do auxilio judi-

cial 6 privativo.

Mem deixou igualmente de comparecer com representação
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sua o escrivão sobredito João Viegas Machado, ao cuidado,

zelo e verdade do qual se devia o descobrimento de muitas

noticias dos interesses das rendas, e não menos as eíTectivas

diligencias, para se repor o dito juizo no seu preciso estado.

Determinou-se então o patriarclia a examinar a fundo este

importante assumpto, em virtude do que mandou passar, na

sua residência da Junqueira, em 1 de setembro de 1780, uma

provisão, com expresso consenso da rainha, ordenando que

se instaurasse e procedesse no seu exercício o juizo executo-

rial apostólico e subdelegado, e que continuassem os cónegos

camarários na administração mera das rendas, emquanto du-

rasse, e se não completasse a obra da igreja da Basílica; e

outrosim
,
que para se conseguir com toda a brevidade o com-

plemento d'essa obra, a mesa da administração dos referidos

cónegos solicitasse e propozesse os meios conducentes ao mes-

mo fim.

No anno anterior pretenderam novamente os padres irlan-

dezes reunir-se no seu antigo collegio, por haverem levantado

os seus bens do sequestro, que n'elles se fizera aos padres da

companhia, e requerendo a D. Maria I a sua casa de S. Patrí-

cio, foi- lhes mandada restituir por esta Senhora.

Como não houvesse em Lisboa commodidades, nem rendas

para existir o seminário, esteve o patriarcha na determinação

de o mandar fechar, até que Deus occorresse com as suas

providencias, não deixando comludo de cuidar com o maior

zelo e solicitude de assegurar o direito que tinha ás suas ren-

das, depois de concluída a obra da Basílica.

Em vista das circumstancias, a que ficou reduzido o semi-

nário, não se demorou o patriarcha em fazer exposição d"ellas

á rainha, e pediu-lhe o edificio, que fora collegio dos jesuítas

em Santarém, para estabelecer ali o seu seminário.

Eis a pedra fundamental do estabelecimento do seminário,
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onde actualmente o vemos, e, para que fique bem registado

este facto, aqui deixamos transcripto o muito curioso requeri-

mento que deu logar á transferencia.

«Senhora.— O Cardeal Patriarcha eleito, e vigário capitular

da Santa Igreja de Lisboa, sede mcante, justamente persuadi-

do da incomparável piedade, zelo e virtude christã, com que

V. M. auxilia e promove em ambas as linhas a conservação e

augmento dos interesses do seu Reyno, como no limitado

tempo do seu louvável governo se tem manifestado aos olhos

dos seus venturosos vassallos, que esperam gosar os copiosos

fructos, que por tanto lhes promette a Divina Providencia: tendo

também entendido o cardeal, que a jurisdicção concedida em

três hnWãs — Salvatoris Nostri, de 13 de dezembro de 1714;

Ex qiia Providenlia, de 14 de julho de 1741; e Divini Prcece-

ploris, de Í21 do mesmo mez e anno — pelo Santo Padre Bene-

dicto XIV ao Patriarcha D. Thomaz de Almeida, a seus suc-

cessores, e á mesma Igreja, e Dignidade in perpetuum, clau-

sula que a constitue ordinária, e não delegada, recahe no ca-

bido, morto o Prelado, e conseguintemente no Vigário capitu-

lar, Unus pro cimctis, Themud. tom. 4., dec. 76; munido com

este certo preliminar, a não se lembrar de qualquer direito

— saltem ad rem— que lhe possa trahir a qualidade de Pd-

triarcha eleito, discorre, que se authorisa bem, e lhe insta a

obrigação de propor a V. M. sem perda de mais tempo o im-

portante negocio do diferente destino, que se tem dado ás ren-

das do seminário d esta cathedral com irreparável prejuizo do

seu dote : não tem o Cardeal necessidade de se demorar na

persuação das justificadas causas que moveram os Padres do

Concilio de Trento, para deliberarem o preceptivo estabeleci-

mento de seminários nas cathedraes da chrislandade; porque

no preambulo do seu decreto recopilaram com evidencia a uti-



230

lidade — Trident. sess. 23 de Refomiat. cap. 18— : Suppõem

igualmente supérfluo demonstrar, por notórios, os solicitos

votos que os Augustos Predecessores de V. M. já guiados da

própria devoção, ou já como religiosos Protectores do mesmo

Concilio applicaram á execução d'esta obra santa, se impro-

porcionada logo então á grandeza da cidade, talvez que a pos-

sivel, segundo a calamidade dos tempos: recorda sim o car-

deal aquelle máximo zelo, com que o Senhor Rei D. João V.

de feliz memoria, Augusto Avô de V. M. se habilitou e mere-

ceu ser pelo dito Santo Padre denominado — Cuidadoso Inspe-

ctor da Disciplina Ecclesiastica — quando á sua instancia, de-

pois da insinuação feita nas duas primeiras Bulias expediu a

terceira — Divini Proeceptoris— com a formal fundação do mes-

mo seminário que se propoz o singular Monarcha, no Palácio

Archiepiscopal de Lisboa, e seus adjacentes, incorporando-lhe

o antigo com todos os seus direitos, acções, propriedades e

fructos— Ibid n. 3— alem do novo, e grande dote, que lhe

adjudicou em rendas ecclesiasticas — Ibid a n. 4 ttsque aã 10.

Não pôde comtudo aquelle Soberano verificar a planta, nem

lançar a primeira pedra ao edificio; ou porque a sua ardente

devoção o arrebatou a assumptos mais nobres do culto imme-

diato a Deus, ou porque depois de incessantes, e longas mo-

léstias, foi forçoso entregar-lhe o espirito, que nunca teve por

próprio.

No reynado do senhor Rey D. José I, de gloriosa recorda-

ção, Augusto Pay de V. M., sobriveram motivos graves, não

só para se não emprehender a suspirada obra, mas para se

valer de setenta e sete contos, trezentos e treze mil, cento

sessenta e oito réis, que mandou extrahir do cofre da execu-

tória das rendas destinadas ao dito Seminário futuro, e consta

por Decreto de 2 de abril de 1754, e por Aviso de 23 de ju-

lho de 1759, que se conservam no cartório da mesma Execu-
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[presente esta divida.

Também por Carta Hegia do mesmo Senfior, de 17 de feve-

reiro de 1776, se applicou interinamente todo o ullewor pro-

ducto das ditas vendas á reedificação da Igreja da Basílica de

Santa Maria, e se liquida pelas entregas, e livros do cofre te-

rem recebido com eíTeito aquelles cónegos oitenta e um contos,

quinhentos, trinta e quatro mil, trezentos, vinte e cinco réis,

alem do que acresce, e vão percebendo dos actuaes rendei-

ros.

Estes dous factos são os que formam o objecto a esta re-

presentação e opinam que o Cardeal se conduza a contemplar

de uma parte as gravíssimas consequências, que contra a mo-

cidade, e bem commum do Patriarchado, e do Reyno, tem pre-

cisamente occasionado a falta do exercício do dito Seminário,

desde o anno de 1741, em que lhe foram dotados tantos, e tão

numerosos fructos Ecclesiasticos, e quanta utilidade teriam di-

fundido aos Fieis na disciplina da Igreja, que ali adquirissem

os seus alumnos; e a considerar por outra parte a impossibi-

lidade actual, para se dar principio a uma fabrica custosa,

que devendo ser construída, e sustentados depois os semina-

ristas com aquelles produotos, existe o seu cofre vazio, exausto

e sem nenhum fundo; e o mais he que transitaram muitos e

muitos annos, sem que se logre nem um módico auxilio, se

V. M. se não dignar occorrer á gravidade do damno e da ma-

téria, que inclue ponderável espiritualidade.

Suppostos estes princípios e outros, que serão presentes á

conhecida e benévola comprohensão de V. M., ainda que o Car-

deal se apresente por ora como vigário capitular, e pareça

não ter personalidade legitima, para aiithorisar convenção que

seja prejudicial á Igreja, como ella se dirija a prevenir não

poucos damnos, e tenha por tim adiantar a fruição de infi-
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nitos interesses, será ulilissima, e por consequência compre-

hcntlida nas suas faculdades; alem de que como deve ser pro-

posta ao Santo Padre Pio VI, tudo sanará a sua confirmação.

Convecido, pois, o Cardeal pelas expendidas reflexões, que

de algum tempo a esta parte tem agitado o seu espirito, não

lhe occorrendo meio, que ponderado a V. M. e seguido, fizes-

se solida e eíBcazmente cessar os perniciosos efleitos de um
e outro facto; agora se insinua remédio útil, suave, fácil e

prompto, praticado o qual, se evitará tod;» a mora notável, e

se pôde estabelecer o dito Seminário, sem medear desembolço

algum da Real Fazenda, e no mesmo tempo se exonere esta

d'aquella divida, cuja solução na mesma espécie será mais sen-

sível; e consiste, em que se V. AI. for servida ceder a benefi-

cio d'elle o Collegio, que foi dos Jesuitas, no estado em que

se acha com suas oííicinas e adjacentes na villa de Santarém ,^

povoação das melhores do Reyno, situada no centro da Dioce-

se, abundante, sadia, numerosa em clero secular e regular, e

de facílima communicação com esta corte pelo rio Tejo, nave-

gável até os seus muros, para no mesmo se constituir este de-

sejado Seminário, visto que o citado Concilio não ordena posi-

tivamente, que seja erecto junto á Igreja Cathedral, petmitlin-

do-o em qualquer outro logar conveniente, segundo a eleição

do Bispo, pela razão de não ser unicamente designado á educa-

ção dos meninos da cidade, sim aos de todo o Bispado, e

ainda aos da Província— Trident. dict. cap. 18—: elle Car-

deal Patriarcha eleito, e vigário capitular, sede vacanle, em no-

me da Santa Igreja de Lisboa, e como legitimo executor das

referidas Bulias Apostólicas, que lhe conferem jurisdicção, que

passa a ordinária, pela clausula da perpetuidade, e respeitam

ao estabelecimento e sustentação do Seminário e seus alum-

nos, acceitará esta cessão, que nas circumstancias presentes

he de evidente utilidade á mesma Igreja, cedendo também todo
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O direito e acção d'aquella divida, que licará exlincta e satis-

feita por via de compensação ou por qualquer outro titulo,

o mais legitimo para a perpetua firmeza doeste contracto.

vSendo, porém, condição expressa, ainda que se entenda de

direito, que se por algum futuro evento se transferir o dito

Seminário a esta cidade, ou a outro logar mais commodo, sem-

pre a Santa Igreja de Lisboa conservará o direito, proprieda-

de e uso do dito collegio, para d'elle dispor como próprio,

'conforme for útil ao mesmo Seminário : será mais condição,

(jue nem por isso (jue se estabeleça no referido collegio, dei-

xará de lhe ficar pertencendo o Palácio Archiepiscopal e seus

adjacentes n'esta cidade, para o applicar sempre, e o seu solo

ou território, aos usos, que similhantemente lhe forem úteis;

de modo que devendo-se expressar ao Santo Padre toda a for-

malidade desta convenção, para que conceda, que effectiva-

mente se celebre, precisamente ha de declarar a correspon-

dente Bulia na parte em que designou aquelle estabelecimen-

to, o dito Palácio, emquanto agora se altera — Divim Prcece-

ploris, n.3.— Quanto ao segundo facto determinando a applica-

ção d'aqueilas rendas á reedificação da Igreja da Basilica,

praticado por eíTeito da grande piedade do dito Senhor Rey

1). José, como não concorreu Beneplácito Apostólico, não pôde

entrar em duvida, que necessita de sanação, e quando a V. M.

pareça conveniente mandar substar na dita applicação, não só

pela incoherencia de se pedir sanação, e continuar no mesmo

facto, mas porque eíTectuada a proposta convenção, haverá no

cofre ou estará vencida alguma porçã<», com que se possa re-

duzir o dito collegio à figura de seminário, e que principie logo

o seu exercício, admittindo-se alguns alumnos, á proporção das

faculdades que se forem percebendo; e pelo que respeita á

Basilica não he tão módica a quantia de que tem gozado, e

pôde completar a sua obra com o rendimento annual de mais



de trinta mil cruzados das conesias, e benefícios vagos ; além

do que deveria ter reservado em cofre dos annos anteriores,

computado do dia da sua vacatura.

Á vista do que espera o Cardeal, que aceitando V. M. beni-

gnamente o que representa, se digne mandar se supplique ao

Santíssimo Padre, sem demora, nos termos da convenção pro-

posta e suas clausulas; e assim também a sanação do que tem

recebido a dita Bazilica, não admittido o trato successivo,

para que se observe a disposição do C tncilio, se cumpram os

pios desejos do Senhor Rey D. João V, e se veja no Reynado

de V. M. verificada uma obra, que no mundo será de gloria

inexplicável, e na presença de Dr;us alcançartá a V. M. copio-

sas bênçãos para toda a Monarchia.— E. R. M.— Em 7 de se-

tembro de 1778.»

A augusta rainha attendeu ás justas supplicas do patriarcha,

e por carta regia, datada de Salvaterra de Magos, aos 20 de

janeiro de 1780, mandada publicar pelo dr. António Freire de

Andrade Encerrabodes, chanceller-mór do reino, e referendada

pelo marquez de Angeja, serviu-se doar aos collegiaes do real

collegio do patriarchado a casa e igreja da invocação de Nossa

Senhora da Conceição, da villa de Santarém, que, pela extinc-

ção oílicial da companhia de Jesus, se achava vaga, e incor-

porada no fisco real, desde 5 de fevereiro de 1759, fazendo

d'ella pura, perpetua e irrevogável doação ao cardeal patriar-

cha de Lisboa, D. Fernando de Sousa e Silva, e aos seus suc-

cessores, para n'ella se eíTectuar o estabelecimento do collegio.

Recebeu o patriarcha o original desta carta, que foi archi-

vado no cartório da mitra, e por seu alvará, de 11 de agosto de

1780, ordenou ao vigário geral de Santarém, o dezembarga-

dor João Baptista Salerno, que tomasse posse da referida casa

6 igreja, e procedesse ao inventario de tudo. Foi dada esta
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posse em 28 de outubro daquelle anuo pelo desembargador

Rodrigo António de Mello Alhayde, corregedor da comarca de

Santarém, e administrador dos bens confiscados aos jesuitas.

^endo escrivão da posse Francisco Sodré, que também o era

da administração.

Restava fazer a projectada mudança. A este tempo era rei-

tor do antigo seminário de Santa Calliarina o padre Lourenço

Alexandre de Albuquerque, e reconheceu as diíTiculdades que

se oppunham á transferencia; todavia oíTereceu-se ao patriar-

cha para supprir as despezas d'elia; e com os módicos rendi

-

dimentos do antigo seminário, que andavam por setecentos

mil réis, e com as mesadas dos alumnos suppranumerarios.

nâo só eííectuou a mudança, mas também as obras mais ur-

gentes na repartição do edifício, e arranjo da igreja, que en-

controu despojada de tudo sem a mais insignificante alfaia.

Em cartas mui interessantes dirigidas por este vice-reitor

— era n'esta qualidade que elle administrava oseminariode San-

tarém— ao seu particular amigo João Viegas Machado, escri-

vão do juizo executorial. diz elle, que a- cerca do collegio dava

horta para casa, e ainda se vendia alguma, o que produzia

cinco moedas, fazendo-se também cento e vinte mil réis de

renda em casas do mesmo collegio. Mas queixava-se, de que

governava, ha quinze annos, o seminário patriarchal só com o

ordenado de cincoenta mil réis, que só lhe chegava para sapatos.

As casas, a que se referia, eram os celleiros, que os padres

da collegiada do Salvador traziam arrendados, umas lojas de

que era rendeiro o capitão Bernardo José Lopes Nogueira, e

um quarto grande do dormitório, onde residia o corregedor

í|ue deu a posse do edillcio.

Durante a administração do padre Lourenço de Albuquer-

que, houve litigio por causa do celebre chão do poço, em que

iá falíamos.
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Kxpulsos os jesuilas, passou o foro para a casa do infanta-

do, por doação de D. Maria 1 e decreto de 28 de julho de

1778; como aconteceu com todos os foros, (jue a coroa pos-

suía em Santarém, por doações de D. João IV e D. Pedro 11.

E quando o collegio já pertencia ao patriarcha de Lisboa, o

procurador do tombo da casa do infantado, António Barreto

Borges, requereu ao patriarcha, em 2i de agosto de 1784,

que expedisse ordem, para se fazer reconhecimento de emphy-

teuta d'aquelie praso, e serem pagas as pensões em divida.

O prelado, por parecer do procurador liscal d<» seminário, or-

denou ao vice reitor Lourenço de Albuquerque, que procedes-

se a indagações, pois lhe constava terem os padres da com-

panhia remido o foro. O vice-reitor requereu certidão pela

administração dos bens e rendas confiscados aos jesuítas.

Consta do despacho, que os documentos pertencentes ao ex-

tinclo collegio dos jesuítas de Santarém haviam sido remeiti-

dos para o juízo da inconfidência e para o real erário, pelo

desembargador Ignacio Alves, ministro encarregado da prisão

e sequestro dos mesmos jesuítas.

O seminário oppoz-se á pretensão do procurador do tombo,

e o juiz d'este procedeu a sequestro, que se fez aos 5 de agosto

de 1791 «em um chão e poço com seu tanque, e parte do dor-

mitório, que estava por acabar, e que delta para a cerca.»

Por fim o seminário pagou os foros atrazados, e fez reco-

nhecimento no tombo aos 9 de maio de 1792.

O cardeal patriarcha D. Fernando, logo que o edifício do

seminário em Santarém se dizpoz para receber empregados e

alumnos, tratou da nomeação do pessoal administrativo. Esco-

lheu para reitor o padre José Maria, e para vice-reitor o pa-

dre António Alvares, ambos sujeitos dignos de desempenhar

os deveres dos seus cargos, para o que foram convidados do

claustro da esclarecida congregação do oratório, e instituto de
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S. Filippo Nory. |{ei)ies(;nlou a sua magestade, pedÍFido o seu

beneplácito para estas nomeações, e teve de fa/x-l-o três vezes,

sendo a ultima em O de abril de 1780. O requerimento com

esta data foi dado ao procurador João Viegas Machado, mas

não chegou a ser entregue em vida do cardeal Silva, porque

falleceu logo no dia ! 1 do mesmo mez. Foi-o depois em tem-

po do patriarcha eleito, D. José, aos 6 de junho do mencionado

anno.

Em 1() de dezembro de 1780 recebe-se no governo do pa-

tiiarchado um aviso régio, com aquella data, assignado pelo

visconde de Villa Nova da Cerveira, onde se dizia ser a refe-

rida nomeação dos padres oratorianos muito vantajosa ao pro-

gresso do seminaiio, mas que não podia sua magestade dar o

seu consentimento á vista da positiva certeza que tinha, de que

os ditos padres não acceitavam os cargos, por motivos graves

e [)onderosos. Á vista d'esta resposta, procurou o patriarcha

pessoas no caso de desempenhar aquelles logares de grande

responsabilidade, e escolheu para reitor o padre José de Mo-

raes Machado, bacharel formado em leis, e da coníjregação da

S. Vicente de Paula, em Lisboa, servindo-Ihe de ornamento,

tanto no púlpito, como na cadeira de professor. Este illustre

padre tinha passado à corte de Paris, onde deu a conhecer

seus grandes talentos, pregando, presidindo a conclusões, e

praticando outros muitos actos litterarios, nos quaes patenteou

a sua vasta enidicção. Voltando ao reino, reassumiu o magis-

tério, ensinando varias faculdades em Évora e Bragança. Era

já de avançada idade quando foi escolhido pelo patriarcha eleito,

e por isso, se se desse a circumstancia de elle não querer, ou

não poder acceitar, propoz o mesmo patriarcha. que fosse em

seu logar nomeado o padre José do Espirito Santo Ferreira,

formado em jurisprudência canónica, e reitor da igreja de

Santa Maria das Abitureirns. Era também um bom pregador,
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e mui inslruido nas boas letlras. N^essa mesma representação

propoz para mestre de rhetorica o padre Manuel Luiz, pro-

fessor publico na corte, e para mestre de grammalica latina o

padre José Vicente, presbytero secular.

Por aviso régio de 23 de novembro de 1787, foi approvada

a nomeação do padre José de Moraes Macliado c a dos profes-

sores .

O padre Lourenço de Albuquerque tinha sido nomeado vice-

reitor, sendo approvada a sua nomeação por aviso régio de 8

de junho de 1787, datado das Caldas da Rainha.

O reitor nomeado não tomou posse do logar, parque o seu

estado de saúde lh'o não permittiu, e o padre Lourenço ficou

administrando o seminário na qualidade de vice-reitor, mor-

domo e inspector das obras.

Por carta regia de II de janeiro de 1786. datada do palá-

cio da Ajuda, foram approvados os estatutos, ordenou-se a sua

immediata execução, a fim de se reconhecer do que necessi-

tasse de reforma, para se fazer antes d'elles impressos, e man-

dou-se também, que para se poder pôr em exercício o semi-

nário, se fizesse entrega por parte dos cónegos da Basílica de

Santa Maria ao juizo executorial das rendas pertencentes ao

mesmo.

Em cumpiimento d'esta carta, o patriarclia, por decreto de

4 de março de 1786, ordenou ao arcebispo de Lacedemonia,

vigário geral e juiz executor, que mandasse receber dos re-

feridos cónegos os livros e documentos relativos á adminstra-

ção das preditas rendas. O arcebispo, logo no dia 6 d'esse mez,

em portaria que dirigiu ao escrivão do juizo executorial, or-

denou-lhe, que fosse sem demora cumprir o mencionado de-

creto, e. na mesma data d'este já o pátria rcha. tinha dado co-

nhecimento aos cónegos da carta regia de 11 de janeiro. Fi-

zeram estes ainda todas as diligencias, para que lhes não fosse
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tável resposta dada ao arcebispo de Lacedemonia pelo desein-

bargadoí- Tliomaz José Ferreira da Veiga, fiscal das rendas,

consultado a tal respeito. É, na realidade, bem digna de

ler-se.

«Ex."'° e Rv.""' Sr.— A obrigação do Fiscal das Rendas de

Seminário (reste Palriarcbado, (jue a Santidade de Benedito

XIV, e a Magestade do Senhor Rey U. João V dotaram libe-

ralmente, para que podessem n'elle educar-se alumnos dignos

e que viessem a ser úteis á Igreja a ao Estado: obrigação que

por uma parle me tem sido grata, por esperar da Misericór-

dia Divina, (pie me acceite o pequeno serviço com que con-

corro [)ara tão útil fim: mas [)or outra parte me he pezada

pelas incessantes perseguições, que homens, que só attendem

a íins menos relevantes, fazem para diminuir as ditas rendas;

de tal sorte que tenho chegado a hesitar, se me conviria antes

fazer dimissão deste emprego, do que batalhar n elle com o

risco de os ver triumphar da melhor causa, se me não segu-

rasse n'ella a Fé na Indefectivel Providencia de Jezus Christo,

e a experiência de que nenhum grande estabelecimento na sua

Igreja tem escapado ás mais fortes e perigosas impugnaçoens,

e combates: Esta obrigação, digo, he a que me não dispensa

de consignar n'este papel, em que respondo á proposição que

V. Ex.^ me fez, os últimos esforços da justiça e da razão, como

protestos do meu rigoroso ollicio; e que confio não serão ja-

mais desagradáveis ao Grande Ministro de Estado, cujo Cora-

ção e Entendimento, querem somente o Recto e o Justo.

Eu não direi a V. Ex.* a necessidade que ha n'este Patriar-

chado de um Seminário Clerical. Por ella ser tão notória

se privou o dito senlior Rey D. João V do Padroado de nove

ígi'ejas pingues de diversas Dioceses doeste Reino, para o os-
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tabelecer: Como são no Arcebispado de Braga a Igreja de

Nossa Senhora da Assumpção de S. Bade e as suas Filiaes de

S. Payo de Soeima, Sanla Cruz dos Valles, S. Lourenço de

Sendim, e S. Pedro ad vincula. No Bispado do Porto a Igreja

de S. Pedro de Abregão, e sua Filial Santa Maria de Maure-

les, e a Igreja de S. Miguel de Reberdos.i. E no Bispado de

Aveiro a Igreja de S. Payo do logar do Pinheiro.

Os fructos d"eslas lyrejas he certo que nunca pertenceram

á Bazilica de Santa Maria, nem sei com que razão ou funda-

mento os cónegos d'ella possam formar o desejo de os conse-

guir, desviando-os do destino que lhes deu hum Rey tão Pio, á

custa da grande Regalia dos seus padroados.

Por ser tão urgente aquella necessidade, o mesmo Senhor

Rey, e o dito Ponlifice uniram ao Seminário as cinco Cadei-

ras do Arcediagado de Lisboa, do Arcediagado de Santarém,

do Mestre Escolado, do Deado, e a chamada de Mafra, que era

a segunda da parte do Chantre: cujos fructos também nunca

pertenceram aos Cónegos ; aos quaes falta igualmente razão ou

fundamento para os desejarem, ou parte d'elles, tirando-os ao

objecto, pelo qual o dito Monarcha ficou sem o Padroado das

mesmas Cadeiras que teria se se não supprimissem.

Tem-se visto frequentemente, e este foi o espirito do Con-

cilio de Trento, e depois, a pratica universal do Catholicismo,

supprimir Benefícios, principalmente Conezias. ainda de Cabi-

dos de Cathedraes vivas, para dotar Seminários, e Cadeiras

para instrucção da mocidade, mas tirar dos Seminários Epis-

copaes rendas para dotar uma mera Collegiada, como hoje é

a da Bazilica, he a cousa mais nova, e inaudita, de que ainda

não encontrei exemplo na Historia do Direito Ecclesiastico.

E, na verdade, sendo muito pio e ulil, que na Sé antiga de

Lisboa seja dignamente servido o Culto Divino, não é certa-

mente necessário, nem que os seus Cónegos tenham luxo, ne m
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que sejam vinte e oito. Dous ou três benefícios destes su[»pn-

midos bastaníi a remediar as precisões, que se consideram, e

a prover a sua Fabrica.

E a Riynha N. Senhora não tem pequeno exemplo na Ge-

nerosidaíle do dito Senhor Rey seu Augustissimo Avô, se, para

não diminuir a renda do Seminário, prescindir do Padroado

d'esses benefícios, como elle prescindiu de tantos.

Dizer-se, que as rendas do Seminário podem soffrer este

gotpe, tem muito que reflectir, e he decidir sem conhecimento

de cauza. Até agora infelizmente ainda se não viu, o quanto elle

gastará. Parfce que uma fatalidade incomprehensivel tem im-

pedido tão interessante estabelecimento. E no ponto, em que

se toca no mesmo estabelecimento, e em que se estão cons-

truindo em Santarém os cubículos para os seminaristas, de-

pois de se repararem tantas Igrejas e Hesidencias de Parochos,

que por tantos annos chegaram ao mais indecente estado, pre-

tenderem os Cónegos, que se acanhe e estreite o Seminário,

não parece cou/.a natural, e parece cazo de lembrar aquilo dr»

Evangelho — Ituniicus Imnio fioc fecit.

Lembro-me muito bem, que levando eu ao Ex.""' e Rv.'"" Sr.

Arcebispo Inqnizidor geral o pi^ojecto dos Estatutos d'este novo

Seminário. Sua Ex."" depois de os ver me disse, lhe pareciam

muito bons, mas que achava que demandavam muita despeza,

pelos ordenados dos Mestres, e mais gastos, para o (|ue du-

vidava chegassem as Rendas. E eu lhe disse, que os ordena-

dos, e tudo fora regulado á vista d'ellas: e o cazo he, que com

bastante economia, quando na verdade para se conseguirem

Mestres oi)limos seria bem. que os ordenados fossem maiores.

Ora sendo isto assim, se agora se diminuirem as Rendas, como

se poderá estabelecer hum Seminário, que corresponda á ideia

que se tem adoptado, e que he da primeira necessidade na

Igreja Lisbonense?

MONIMENTOS DE S A NT.ABEM lÒ
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Lisboa, esta nova Bnbylonia, Ião fatal á mocidade, não tem

lioje precisão mais urgente que a da boa educação de talentos

que possam vir a ser dignos Ministros da palavra Divina e dos

Sacramentos. Hum só alumno, que o novo Seminário produza

digno do Sacerdócio, valerá aos olhos da Religião e da Sã Phi-

losophiamais que muitos Cónegos e Cantores, que, ainda mal,

dão mais cuidado para se reformarem, do que exemplo para

edificação, e de que alguns talvez cantem o Latim que não en-

tendam. S. Carlos Borromeu, aquelle espirito sublime que tanto

conheceu a necessidade e utilidade dos Seminários, certamente

antes empregaria as Rendas de uma tal Razilica para estabe-

lecer alguns, do que sofreria tirar-se a minima pane das

deste para taes benefícios.

Se eu visse, que preenchido o estabelecimento do Seminá-

rio, a experiência de alguns annos mostrasse, «jue sobejav.-i

alguma cousa das suas rendas, calar-me-hia ; ainda (pie na

Bulia Divini Praeceploris vejo muito enérgica a prohibição de

ellas jamais se applicarem a Collegiada que foi Sé. A historia

da Igreja de Lisboa he cheia das intrigas, e espirito de dis-

córdia, e litigio, que fez tão famoso o seu antigo Cabido, e que

fez necessária a sua exlincção: Exlincção que o papa e o Rey

quizeram fosse tão absoluta e efficaz, que até tiraram a ca7a

material do Cabido, que ficou pertencendo ao Seminário. Pa-

rece que aquelles senhores temeram, que as mesmas paredes

conservassem parte do antigo fermento. Os Cónegos, porem,

occupam essa caza: ornaram-n"a á custa das Rendas do Semi-

nário com um luxo que me ferio a vista. E o que temeram aquel-

les grandes Génios de Benedito XIV, e o do Senhor Rey D.

João V, hoje nos ameaça de ser verificado.

Mas como eu creio tanto, como na minha própria existên-

cia, que aquelles dons Príncipes vivem e vêem em Deus isto

<juc agora passa, temo e tremo, que elles olhem com indigna-
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(jue elles quizeram que houvesse para zelar o seu heróico, e

acertadissimo projecto, tivesse em defender e protestar pela

sua integral execução. N'esie espirito, e lembrando-me da mi-

lagrosa conservação do Celebre Decreto, por que o Dezembar-

gador António da Costa Freire recebeu d'estas Rendas quasi

duzentos mil cruzados, para pouco depois ir ser encerrado, e

acabar a vida em huma masmorra, confesso a V. Ex.'^ que eu

não posso ser superior ao escrúpulo de concorrer por forma

algimia, nem activa, nem passivamente, a que se dê diverso

destino a estas Uendas, do que o do Seminário, útil á Igreja

de Deos e ao solido bem d'esta Diocese,

Tenho grandes experiências, de que a verdade e a solida

Piedade he quem domina na alta Pessoa, que ha de decidir

este ponto. Espero tudo da ilhiminada Rectidão do seu Juizo:

e confio, que o Seminário ha de ser ainda mais favorecido

e protegido, do que tem sido impugnado.

Mas, quando os incomprehensiveis Juízos do Altissimo per-

mittam outra couza, eu faço o que devo á minha consciência

e á minha honra. N'esse cazo, requeiro a V. Ex.^, que mande

registar este meu officio no Livro dos Registos d'este Juizo

Executorial, e no da receita e despeza do Cofre. E se sirva

de mandar, que o Escrivão receba de mim a chave que tenho

d'elle. E V. Ex.'"^ represente a Sua Magestade, que está vago

o logar de Fiscal, para ser servida de o prover, em quem mais

dignamente saiba e possa desempenhar os seus deveres. Deos

guarde a V. Ex.=^ muitos annos. Lisboa, .']0 de julho de 1788.

— Ex."" e Rv.™° Senhor Arcebispo de Lacedemonia.= de-

zembargadoí', Tlionmz José Ferreira da Veiga. y>

A nobre e franca resposta do illustrado desembargador Veiga

dá a medida do seu caracter, igual na independência e no en-
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tranhado amor da justiça. Sendo presente á rainlia, calou-llie

tanto no animo, que poz logo termo a esta velha e indecorosa

questão da parte dos ambiciosos cónegos camarários. Pela pro-

visão regia, de 16 de julho de 1788, em que não olvidou cir-

cumstancia alguma, e deu ainda uma providencia importante,

ordenou esta senhora, que todas as causas que pertencessem

á conservação dos privilégios, regalias, bens, direitos, e ren-

das da Basílica patriarchal de Santa Maria, deviam ser trata-

das e processadas no juizo da coroa da casa da supplicação,

ou fossem ellas propostas contra os cónegos camarários, admi-

nistradores da fazenda d'ella, ou fossem por elles promovidas

e ultimamente sentenceadas no referida juizo da coroa; de-

clarando na mesma provisão incompetentes quaesquer outros

Juizes para proferirem sentenças a tal respeito, as quaes, desde

a data do decreto, eram consideradas nullas e de nenhum vi-

gor. A provisão é assignada pelos ministros do seu conselho,

e desembargadores do paço, José Alberto Leitão, Manuel Ni-

calau Esteves Negrão, e José Uicalde Pereira de Castro.

Muitos parochos e outras pessoas obrigadas a pagar o sub-

sidio ao seminário, mostravam-se remissos ;
pelo que o vice-

reitor Lourenço de Albuquerque já havia representado ao car-

deal patriarcha, D. Francisco de Saldanha, sobre a necessidade

de remediar este mal, e conseguiu a expedição de uma pro-

visão, em que sua eminência ordenava ao escrivão da camará

ecclesiastica, Christovão da Uocha Cardoso, que não mais pas-

sasse cartas ou provisões, aos priostes ou outras quaesquer

pessoas das igrejas parochiaes do pátria rchado, sem primeiro

lhe apresentarem recibo impresso e assignado pelo vice-reitor

Albuquerque, para que constasse terem pago o respectivo sub-

sidio da igreja, em que foram eleitos para a cobrança dos fo-

ros. Este decreto executou-se, durante a vida do mencionado

escrivão, mas por sua morte deixou de cumprir-se; o que deu
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logar a (luc o inexorável fiscal Thoniaz da Veiga, requeresse

ao palriardia uma ordem, para que o novo escrivão da cama-

rá, João dos Santos Velloso de Azevedo Coutinho, continuasse

a observar tudo quanto a similhante respeito estava decretado,

e assim se lez.

No tempo do vice-reitor Albuqueniue houve também uma

questão mui singular entre o prior da freguezia do Salvador,

de Santarém, e aquelle vice-reitor.

Deliberou a camará santarena fazer, nos dias 2o, 2í e á.j

de outubro de 178o, um triduo de festas para celebrar os des-

posorios dos infantes de Portugal e Castella. Escolheu para

isso a igreja do seminário, o que, em oíficio de o do dito

mez, participou ao vice-reitor Albuquerque. No primeiro dos

dias designados começava este padre a paramentar-se para

celebrar a missa, quando entrou na sacristia o mencionado

prior, acompanhado por alguns beneficiados, e, do modo mais

insolente e abelhudo, obrigou o prudentíssimo vice-reitor a

desparamentar-se, e ceder-lhe o logar, porque, invectivava o

descocado parocho, a igreja do seminário ficava dentro dos li-

mites da sua freguezia. O vice-reitor cedeu sem objecções, e

o outro, que foi dizer missa, de coração contricto,.e verdadei-

ramente abrasado pelos ardores da fé, no fim d'ella tomou

<'onta da chave do sacrário, e levou-a comsigo. Em seguida

recolheu á sua residência parochial, todo ancho, e persuadido

de haver praticado uma heroicidade. Coitado! Nem a gente

pôde imaginar o que se gerava então na sua mente engenho-

sa, e inflammada.

Immediatamente o vice-reitor Albuquerque representou a sua

eminência contra esla invasão insólita, e conseguiu, que bai-

xasse ao vigário geral de Santarém uma provisão com data

de I de dezembro de ITH.j, na qual o patriarcha lhe ordena-

va, fosse á residência do prior do Salvador com o seu escri-
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;

110 caso, porém, de a não restituir, o mandasse conduzir preso

para o Aljube, e ahi o tivesse até eile dar cumpnmento á sua

intimação. Esta dihgeiícia realisou-se no dia 8 do referido mez,

segundo consta do respectivo auto. O prior entregou a chave,

sem que fosse mister o emprego da violência; mas soífreu uma

reprehensão áspera, e teve de dar uma satisfação publica e

solemne do seu péssimo procedimento.

O seminário, desde então, ficou izento de toda a jurisdicção

parochial.

Por aviso régio, assignado por José de Seabra da Silva, e

datado de 1 de janeiro de 1790, foi approvada a escolha, feita

pelo patriarcha D. José Francisco Miguel António de Mendon-

ça, para reitor do seminário, do hcenciado em cânones José

Caetano de Mesquita e Quadros, e noticiada a nomeação do

mesmo para um canonicato da Basilica de Santa Maria Maior,

concedido a instancias de sua eminência. Por provisão palriar-

chal de 4 d'esse mez e anno foi o mesmo Quadros nomeadn

reitor, e provido em uma das capellas do seminário estabele-

cidas pelos estatutos. Deu-lhe posse do logar o vigário geia^

de Santarém e desembargador J «ão Baptista Salerno com o es-

crivão da sua camará. Os vencimentos do novo reitor furam

fixados em seiscentos mil réis annuaes, alem do ordenado da

capellania, alojamento, e comedi ria para elle e um criado.

Tendo precedido approvação regia, por aviso de 31 de ja-

neiro de 1790, foi aposentado com o vencimento de trezentos

mil réis por anno o padre Lourenço de Albuquerque, por pro-

visão de 6 de fevereiro d'aquelle anno, e nomeado vice-reitor,

pela mesma provisão, o professor régio jubilado de philoso-

phia na corte, dr. Bento José de Sousa Farinha. Pai'a mordo-

mo e inspector das obras recaiu a nomeação no padre Antó-

nio Theodorico da Costa e Silva, com o ordenado de duzentos
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niil réis annnaes, por provisão de 7 de setembro do mencionado

anno.

Em 170;í foram nomeados mestres para todas as cadeiras:

e, por occasião da abertura do seminário d-ilinitivamenle iiis-

íall;ido, fizeram-se n'aqaella casa festas imponentes, que cons-

tam de um documento existente no archivo do seminário.

Por morte do reitor Quadros, o que aconteceu ainda no rei-

nado de D. Maria I, foi elevado a reitor e reformador o dr. Bento

Farinha. Alem das obras, que tratou de fazer no edifício, para

accommodar maior numero de alumnos, fundou uma bibli »the-

ca, para o que requereu ao patriarcha, lhe mandasse abonar

os meios nectíssarios. Por provisão patriarchal, de 1 1 de se-

tembro de 1708. foi ordenado ao arcebispo de Lacedem mia,

que entregasse oito contos de réis ao novo reitor, para serem

apphcados na conformidade do requerido por elle. Com pro-

curação de Bento Farinha foi o dr. João Bernardo de Oliveira

e Castro receber aquella quantia, em 1.'] do dito mez e anno.

Quasi dois mezes depois, a 4 de novembro, representou nova-

mente o reitor a sua eminência, pedindo igual quantia para o

mesmo fim. Em despacho do patriarcha, datado de 13 de no-

vembro de 1800, já na regência de I). .1 »ão, depois rei VI do

nome, mandoa-se entregar ao mesmo procurador dr. Bento Fa-

rinha todo o dinhero que existisse em cofre, e eran três con-

tos quinhentos vinte e seis mil quatrocentos e dezoito réis.

No tempo d'este reitor festejou-se no seminário, com grande

pompa, o nascimento da infanta de Portugal D. Miria I/.abel

Francisca de Assis, e teve logar ali, por essa occasião, uma

notável sessão académica promovida pelo mesmo Farinha.

Consta de um folheto impresso em Lisboa, no anno de I7!)í),

na ofTicina de Simão Thaddeo Ferreira, e que se intitula: »>-

são Acnilemica no Fanslissimo Nascimento da Sereníssima Se-

nliora Infanta de Voitugal, D. Maria Izabel Francisca de Assi'f,
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na Vdla de Sanlarem, a 11 de junho de 17:17. Traz o discurso

(la abt rliira da sessão feito pelo dr. Bento José de Sousa Fa-

rinha; unia ode da condessa de Oeynhausen; uma canção de

Joaquim Franco de Araújo, vigário da igreja de Santa Maria de

Almoster; um soneto de Joaquim de Mello, cónego de Santa

Maria de Alcáçova; um cântico de Francisco José da Costa,

professor de philosophia aposentado, e medico em Santarém

;

cinco odes do mesmo auctor ; um soneto de José de Góes Cor-

reia, professor de theologia dogmática no real coílegio pa-

triarchai ; um idyllio do mesmo auctoi'; uma cantata, uma ana-

(iireonlica, quadros e um drama em verso de Cândido José Xa-

vier Dias da Silva, professor de humanidades no real coíle-

gio patriarchal; uma ode de José Félix Bayma de Barros, pro-

fessor de mathematica no mesmo coílegio; uma Ode Sappliica,

a Joanne Mallone Duras, Graec. el Laiin. ia Regali Coílegio Pa-

iriarchatm Ul/jsipnnensis Professore; e finalmente uma oração

em prosa do já referido José de Góes Correia.

O dr. Bento Farinha co mprehendeu [terfeitamente a sua mis-

são de rei tor-reforma dor, e prestou ao seminário relevantes

serviços, tanto na parte material, como na parte moral e lit-

íeraria, por isso esta casa deve á sua memoria muita gratidão

e respeito.

Pela invasão franceza, commandada por Junot, em 1807, todo

o pessoal do seminário retirou para a quinta da mitra, em Mar-

villa, junto ao Poço do Bispo, cujo palácio fora reedificado

pelo primeiro patriarcha D. Thomaz de Almeida. Quando no-

vamente veio occupar a sua casa, achava- se o reitor Farinha

acabrunhado e velho, sem poder com o peso da direcção de

um estabelecimento d'aquella ordem. Era então patriarcha

D. António de S. José de Castro, e nomeou reitor o padre

João Farto Franco, cuja administração durou até i834, anno
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ejji que se fechou o seminário, por lerem de retirar apressa-

damente o reitor e lodo o mais pessoal, quando em maio

daíiuelle anno entrou em Santarém o exercito liberal.

SEGUNDO PKRIODO

J>C>3-1881

Esteve completamente abandonado, durante alguns dias, de-

pois da entrada dos liberaes, o bello edifício do seminário.

Entrava ali (juem queria, e fazia o que queria. Imagens, al-

faias de valor, livros preciosos, roubaram-se uns e mutilaram-

se outros.

Emfim, pralicou-se toda a casta de vandalismo, porque se

transformou aquella casa em res mdliiis. Os sinos foram leva-

dos dali para a ilha Terceira, para substituir a(|uelles que lá

se desfizeram nos celebres malucos. Os que vemos hoje na sua

torre pertenciam ao convento dos padres Trinos de Santa-

rém.

Durante a occupação do exercito miguelista, já jiarte do

edifício havia servido de hospital militar provisório, i)ara rece-

ber os doentes atacados do cólera, que fez grande numero de

victimas n'aquella villa.

O magestoso collegio era para tudo, e podia com tudo.

Terminada a cam[)anha liberal, mandou- se, por parte da fa-

zenda nacional, proceder á posse e avaliação do edifício, se-

gundo portaria de 130 de julho de I833, assignada pelo minis-

iro da fazenda, José da Silva Carvalho, e até 1853 funcciona-

ram em grande parte d"elle as repartições do governo civil e

a dministraçao do concelho.

Muito antes d'este ultimo anno se tinha reconhecido a vau-
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tageiíi (Jc abrir ali do novo o seminário {)alriarcl)al ; mas eram

então iiiriiniieras as (liniciiidados que se tornava mister superar

para a realisação d"esse íim. Notava-se principalmente, que o

edifício estava bastante ari'uinado, e avultavam muito as des-

pezas a fa/,er na sua reparação, para o loiíiar habitável, e

api'o[)iiado ao novo estabelecimento d > seminário.

E obra do patriarclia I). GuilliíMinea sua restauração, e cum

pre-nos reí:;istal-a, por ser da mais elevada iinpoitancia.

O fundador da nossa monarcliia, logo que tomou Santarém

aos mouros, cuidou de tornal-a christã de maliomctana (jue era.

Em breve se erigiram n'ella tem[)los catholicos, e o rei cliris-

lão doou aos lemi)larios, que muito o ajudaram na conijuist»

de Santarém, to(Jo o seu igrcjario, em cumprimento de voto,

que havia feito, se fosse feliz na sua tão arriscada empreza,

lavrando-se escriptura de doação em abril de iri7, era de

Christo.

A posse dos tem[)larios não foi, porém, duradoura, porque,

tomada Lisboa, o inglez D. Gilberto, que fazia parle da arma-

da, vinda em nosso auxilio, ao saber, depois de sagrado bispo

da(juella cidade em II li», (|ue todo o ecciesiastico de Santa-

rém fazia parte do seu património, demandou os cavalleiros

do templo. Oppozeramse estes, houve renhido pleito, e, inter-

vindo Koma, I). Affonso llenriíjues occorreu, indemnisando a

ordem com rendas da sua riíal fazenda, e o castello de (^èras,

poi" doação feita em fevereiro de I I5í).

i). Gilberto, por sua parte, de commum accordo com os seus

cónegos, corres[)ond(íu a esta doação com a remmcia de todos

os direitos episcopaes, que linha ou podesse ler na igreja de

S. Thiago, fundada na planície, rechãn, ou assento do arrabalde

de Santarém, por escrij)lura do mesmo mez e anno, sujeitan-

do-a, [lorém, ao pagamento anniial de cinco soldos para a mi-

tra, como foi decedido i»or final sentença a{)ostolica.
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Todas as igrejas de Santarém passaram, pois, á jurisdicção

do bispo de Lisboa, á excepção da de S. Tbiago, que ficou

pertencendo aos templários.

Decorreram os séculos, e Santarém chegou a ter um gran-

de numero de capellas publicas e particulares, quatorze con-

ventos, e treze parocliias, sendo d'estas, oito no bairro de Mar-

villa, quatro no da Hibeira, e uma no Alfange, todas ellas com

as suas respectivas collegiadas.

Estas collegiadas eram ricas pelos bens próprios que pos-

suíam, pelo que lhes provinha dos dízimos, e pelas .dfaias pre-

ciosas, em que avultavam o ouro e a prata.

A invasão franceza, motivando a subtracção da maior parte

destas riquezas, vibrou-llies o primeiro golpe.

A constituição pela abolição dos dízimos remessou-lhes o se-

gundo.

E os priores, aproveitando-se do terror pânico produzido

pela collisão, em que o systema vencedor collocára os venci"

dos, chamaram a si todos os reditos, e formando uma lauta

mesa prioral, em que não deram logar aos beneficiados, des-

carregaram o terceiro golpe.

E d'est"arte as collegiadas, excepto a de Santa Maria de Al-

cáçova, acabaram de facto. Igual sorte soffreram quasi todas as

collegiadas do reino.
,

Desde I8:{0. trabalhava-se para a sua extincção de direito.

Em 2 de dezembro de 18U) foi [)ublii'ada a carta de lei com

respeito á alteração no estado d.3s parochias, e, em 10 de ju-

nho de 1818, a que se referia a collegiadas.

Santarém devia ficar só com a collegiadi de Santa Maria

<le Alcáçova, e quatro parochias.

Houve consultas, tiraram informações, mas o prestigio elei-

toral mettia-se de permeio, e não se tomava uma res.lução

definitiva.
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O estabelecimento do seminário patriarchal em Santarém era

o sonho dourado do cardeal patriarcha D. Guilherme, e veio

favorecer-lhe o intento um acontecimento sacrilego.

Na noite de á2 para 'i'-i de agosto de I8i9 fora roubada a

igreja do Santíssimo Milagre. O patriarcha correu ao seu des-

aggravo em outubro d'aquelle anno, e liospedou-se no edifício

do seu antigo seminário, occupado ainda pelas repartições pu-

blicas, como já dissemos.

O prelado rodobrou de enthusiasmo em presença do vasto-

edifício, e deliberou logo levar a cabo o seu projecto.

Ao mesmo tempo, como precisava de meios para o realisar,

falguram-lhe na mente os bens das collegiadas, e não hesitou

em lhes dar o ultimo golpe.

A carta regia de 27 de dezembro de 1819, approvando com

louvor o parecer do prelado, auctorisou-o a reduzir a quatro

as treze freguezias de Santarém; a incorporar nos bens des-

tinados á dotação do seminário patriarchal todos os bens das

parochias supprimidas e suas collegiadas, e a reduzir e com-

mular os encargos pios, q^ie onerassem os ditos bens.

Alem d'isso obteve o mesmo prelado, que o governo lhe ce-

desse os rendimentos do collegio para clérigos pobres que ha-

via em Lisboa, o que constituiu outra fonte de receita para o

seminário.

Protegidos assim pela regia mão da virtuosa rainha a se-

nhora D. Maria H os trabalhos e o zelo incançavel do illustre

patriarcha D. Guilherme, o envasamento do seminário conso-

lidava-se, e o entabolamento parochial, e beneficiai, descon-

juntado j.á, cahia por terra.

Pela sua provisão de 29 de agosto de 1851, ordenou sua

eminência, que subsistissem as parochias de Nossa Senhora de

Marvilla, S. Nicolau, Salvador, e Santa Iria; e que, de facto e

de direito, fossem supprimidas, definitiva e perpetuamente, as



25;{

do Santa Maria de Alcáçova, Santo Estevão do Santíssimo Mi-

lagre, S. Martinlio. S. Julião, S. Lourenço, Santa Cruz, S. Thia-

go, e S. João Evangelista, em Alfange.

Da frondosa e robusta arvore, que D. Affonso Henrique; e

o bispo D. Gilberto haviam plantado, e que no correr dos sé-

culos tomou proporções gigantes, apenas restam hoje quatro

esgalhos que se vão estiolando dia a dia, e acabarão por se

tornar, á mingua de seiva, enfesados e rachiticos.

Em 10 de outul)ro de \Sihi celebrou-se com grande appa-

rato o estabelecimento solemne do seminário patriarchal, assis-

tindo a este acto o prelado, o cónego Joaquim Moreira Pinto,

novo reitor, o vice-reitor fr. Manuel de Santa Rita Barros, nl-

guns membros do cabido da sé patriarchal, os professores do

seminário, o ministro dos negócios ecclesiasticos e da justiça.

Frederico Guilherme da Silva Pereira, vários grandes do reino,

altos liinccionarios, tanto civis, como militares, e numero-

síssimo concurso de clero e povo de Santarém e suas visinhan

ças.

A escolha do reitor e vice-reitor, feita pelo sábio patriarcha,

foi acertadíssima. Moreira Pinto tomara o habito da ordem dos

pregadores no convento de S. Domingos de Bemfica, mais tar-

de formou-se em theologia na universidade de Coimbra, foi

apresentado em um canonicato da sé patriarchal, e exerceu

em Santarém o logar de reitor do lyceu, e o de commissario

dos estudos do distrícto. Santa Rita Barros pertenceu á ordem

dos terceiros professos de S. Francisco, no convento de Jesus

de Lisboa, foi parocho collado da freguezia do Pinheiro Gran-

de, e saiu do seminário por ter sido eleito e confirmado bispo

de Angola.

Formou-se a princípio um plano de estudos theologicos bas-

tante imperfeito, mas sendo o seminário objecto dos constan-

tes desvelos do patriarcha D. Guilherme, não deixou este de
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prover de remédio, dando nova forma ao quadro dos estudos,

pela sua determinação de 9 de setembro de 1857.

Km !."> do novembro d'esl(3 armo dá-se a permatura morte

do paliiarcha, e succede-ltie na cadeira I). Manuel liento Uo-

diii^ues. Por decreto d'este prelado, de 15 de novembro de

1851), foi approvado o curso su|:)erior de cinco annos de Iheo-

logia.

Em sessão, porém, de 5 de jullio de I8fil, accordou-se em

consellio dos professores do seminário, que fosse facultativo

aos alumnos que •om[)letassem o curso Iriennal, concluir o

curso superior, ficando a eloquência sagrada no terceiro anno,

em vez de se cursai- no (juinto, segundo a reforma de D. Ma-

nuel Bento. A acta desta sessão foi ap[)rovada por sua emi-

nência, em 1 1 de julho do mesmo anno.

Por provisão de 1). Manuel Hento, com data de i7 de janeiro

de 18()|, foi nomeado reiíor interino o padre Joaquim de Oli-

veira Leilão, cónego da insigne colicgiada de Santa Maria de

Alcáçova, em virtude da exorrcração pedida pelo reitor Mo-

reira Pinto, cujos padecimentos physicos o im{)ediam de con-

tinuar na árdua tarefa, de que linha tomado conla. O [latriai--

cha linha [jerfeito conhecimento do padre Leilão, e por isso

o mandou vir' de Fi'ança, onde ellc residia, pai"a leccionar frarr-

cez no seminário, e por proposta sua foi provido em uma ca-

deira de cónego da colicgiada de Alcáçova. Nos seus princi-

pies linha sido presbytero da exlincta congregação oi^atoriana,

da cidade de Bi^iga.

Fallecido o palriarcha D. Manuel Bento, em 25 de setembro

de 18(»0, foi eleito vigário capitular e governador do palriar-

chado, o cónego da sé palriarchal, dr. Ameiico Ferreira dos

Santos, hoje cardeal bispo do Porto, e um dos membros mais

venerandos e mais estimados do clero portrrguez. Pelo conhe-

cimento que este Ião digno, quão illuslrado prelado, linha do
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s(;miniiii<), oíido loi |)r(jíe.s.sor, c, no nicsmo Ií:;im()(í, ví-ikIu <)iii,',

|)<'l.i .su.i íivíiiiraíJa idadí;, o coiifgo I^citío não podia dt^scmi»»;-

iiliac cabaliíK.-ntí; as rijric(;ões do .s<;ii car^'o, eifibora roconliíjíMj.ssfj

rifslc (íadrc as virludcs, (|ii(; iiin;^iií;fn podia íorití;slai- lhe,

(ixoiKjrouo, a símj corilerilo, ()or jírovisão de IH de oiiIiiIjio

de |hí;í), e rre>la mesma dala nomeou para o seu logar, eomo

elíffiivo. o fiiie^Mj d;i sé patriardial, Au},'Uslo llentií|ues, douloi'

em llieí)lo}^ia [«'la universidade de Coimbra, prole-ssor do se-

minário, e antigo i:onlem|»oraní'0 e amigo do auctor d'esle li-

vro.

A 20 d.; jiiiilio d'; ISTI .>>óhe ao governo do palriarelia-'*! o

<:ardí'al palri;inli;i |). Ignaeio do Naseifnenlo de .Moiaí'> (iar

íjoxi.

<» dl. Augu.>lo Henriques, por causa do seu mau e.>ia(J(j d»;

sande, vê-se consliangido a [tedir a sua demissão, sua emi-

n."íi<ia conrede-lira, e f)Or provisão sua, confirmada \)c\:\ \in\-

l.iria regia dt; '.') de marro de \H''l. nomeia reitor do .>enniia-

110 o dr. Manuel Xavit;r I*itilo Homem, antigo prores>o da or-

dem de S. l'ran(:isco, da (irovincia reformada <la í>onceirãí),

doiiloi' em Iheologia pela univesidade de Coimbra, desembar-

gador e juiz cíTectivo da relação e euria palriarelial, e aetual-

mente [»rolonotario apostólico, ad instar, e prelado domesti-o

de S. Santidade. K mon.senhor Pinto Homem um dos padres

mais sérios e mais dignos do (»alrian:liado, alliando ao >eu

provado bom sen.so e tino administrativo, uma força de vonta-

de e zelo inexcediveis.

O progresso moral e mater'al do seminário tí-m sido coi»i-

dera\el. Durante a gerência do dr. I'into Homem, não deixa-

ram ainda de ser e.scrnpulosamente e.scolliidos, tanto professo-

res como prefeitos. K no nnm<'ro d aquelles já o mesmo reitor

levf o prazer de contar o actual arcebispo de Coa, \). António

Sebas'ião Vab-nte, sagrarJo no dia áo de .setembro do corrente
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anno (1881) na Basílica do Sanlissimo Coração de Jesus, ein

Lisboa, lente cathedratico da faculdade de theologia na univer-

sidade de Coimbra, e padre exemplarissimo em virtudes e

saber.

Por decreto de 10 de agosto de ISrii, auctorisou o gover-

no o contracto de subrogação de uns prédios contiguos ao edi-

fício do seminário, e de outros bens e foros, tudo pertencente

ao vínculo, que os marquezes de Niza possuíam em Santarém,

por inscripções da junta do credito publico, averbadas ao se-

minário na importância de sete contos de réis, e concedeu ao

mesmo seminário o direito de adquirir e possuir os ditos bens

e prédios com o fim de se obter uma casa para residência do

prelado. Precisava de reparação o antigo palácio dos marque-

zes de Niza, e para isso doou dois contos de réis, por escri^

ptura de 10 de outubro de 1855, o commendador Faustino

Ferreira da Silva.

Em abril de 185G começou a construir-se uma camarata,

cuja obra terminou em março do auno seguinte, e logo em ju-

lho d'este mesmo anno deram principio a outra, que foi aca-

bada em março de 1858.

A cosínha, magnífica e própria de uma grande casa, como a

do seminário patriarchal, tendo fogão de ferro pelo systema

moderno, e um grande forno, onde se cose o pão para todo

o pessoal da casa, é obra dos annos do 1800 a 1801.

O que, porém, mais avulta são as reformas operadas na

parte económica, ou da fazenda, do mesmo seminário, pelo

actual reitor.

E para tornar bem positiva e bem patente a nossa allirma-

tíva, basta guiarmo-nos pelo que a similhante respeito se en-

contra no Relatório geral da administrarão do Seminário Pa-

triarchal em Santarém, comprefiendendo nove annos económicos

decorridos do i." de outiéro de 1><71 a SI de julho de 1880, sob
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a gerência do reitor Manuel Xavier Pinto Homem, impresso em

Coimbra, e publicado no mez de outubro d'aquelle ulliino aiino.

Quando o reitor Pinto Homem tomou conta da adminislra-

(;ão do seminário, em outubro de 1871, o rendimento d'esla

casa era de dezenove contos, cifra redonda, não incluindo

ifesta verba o subsidio da Bulia da Cruzada, que montava a

Ires contos de réis.

No anno lectivo de 1878 a 1879, os rendimentos próprios

do Seminário, isto é, não contando com o subsidio da Bulia,

tinham augmenlado na quantia de sete contos duzentos trinta

e seis mil e seiscentos réis, havendo-se pago dividas atrasadas

no valor de cinco contos trezentos e três mil setecentos e do-

ze réis.

Este importante augmento de receita, que por si só basta,

para dar a medida da administração activa, zeloza, e efficaz

do referido reitor, explica-se pelas seguintes palavras do seu

relatório.

«Os })rincipaes rendimentos d'este Seminário provéem-lhe

de foros das collegiadas extinctas no Patriarchado. Estes foros,

depois da extincção d^aquellas, passaram por differentes alter-

nativas, que deram occasião ao desapparecimento de muitas

escripluras, que os representavam na mão dos emphytlieutas,

e até dos próprios livros de notas, onde estas e outras se

achavam lançadas. Em occasiões de commuções politicas foram

estes livros roubados dos cartórios, ficando uns nas mãos dos

interessados, e sendo outros vendidos a merceeiros para em-

brulhos !

Por diligencias que empregámos, temos podido alcançar mui-

tas d*aquellas escripturas extraviadas, e um grande numero

d"aquelles livros de notas, subtraídos dos respectivos cartó-

rios, nos quaes encontrámos muitas escripturas de importan-

tes foros pertencentes ás collegiadas. e hoje ao Seminário.

MONUMENTOS DE SANTARÉM 17



Quarenta e dois foram estes livros de notas, que podemos

alcançar, e para d'elles podermos extrair le galmcnte a copia

das escripturas, que nos convinham, tivemos de requerer ao

juiz de direito respectivo para os fazer distribuir pelos cartó-

rios dos tabelliães, que lhes correspondiam.

Entre as escriptnras extraviadas, as que se encontraram

n'aqiielles livros de notas, e as que temos podido obter por

novos reconhecimentos dos foreiros, sobem já ao numero de

trezentas e vinte oito. Entre outros muitos foros, que estas es-

cripturas representam, avultam os seguintes: — um de cinco

moios de pão meado (trigo e cevada) ou 300 alqueires, 10 al-

queires de azeite, 1 porco, e 5 redes de palha ; este impor-

tante foro é imposto na quinta de Chavões, que fora dos mar-

quezes de Niza, e hoje dos herdeiros de Batalhoz, do Cartaxo.

Outro foro de 90 alqueires de trigo, 50 de cevada, 5 redes de

palha, e 1 frangão, pertencente à collegiada de Santo Este-

vão de Alemquer, e de que é hoje emphyteuta José Rodrigues

Duarte Monteiro. Outro foro de 64 alqueires de trigo e 6i de

cevada, pertencente áquella mesma collegiada de Santo Este-

vão, e é emphyteuta o conde dos Arcos.

Um outro foro de 100i$000 réis e uma renda de 270;$Í000

réis, pertencente á collegiada da Sertã, no concelho de Abran-

tes. Ha dois annos que tomámos posse d'este foro e renda,

apenas, porém, temos recebido os 270;$!000 réis da renda por

estar ainda vivo o beneficiado, que disfructa o foro. Outros

foros importantes (que omitlimos por brevidade), que temos

obtido por meios judiciaes, e que já se acham em cobrança

i'cgular, são a explicação do pagamento da divida de 5:303?$í7!á

réis, e do augmenlo da receita do Seminário, durante a minha

administração de nove annos, na importante verba de réis

7:23G/$Í!.00.»

Os bens das collegiadas d"onde provêem os rendimentos do
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Seminário eslão situados em Lisboa, Cintra, Mafra, Torres Ve-

dras, Lourinhã, Óbidos, Setúbal, Alcácer do Sal, Alemquer.

Azambuja, Santarém, Thomar e Sertã. Em todas estas locali-

dades ha empregados da cobrança, e nas principaes, como

Lisboa, Alemquer, Torres Vedras, Santarém e Thomar, procu-

radores judiciaes e advogados.

A receita verificada cm todo o anno lectivo de 1878 a 1879

foi de 29:002ílG87 réis, proveniente de juros de inscripções,

de acções de companhia e bancos, e de capitães mutuados;

de mesadas de alumnos pensionistas, subsidiados pelo cofrf

da bulia e porcionistas; de foros de collegiadas exlinctas e

outras corporações; de foros e pensões do antigo património

do Seminário e casa de Niza ; de laudemios; de rendas de bens

rústicos e urbanos do antigo património do Seminário e casa

de Niza, e da collegiada de S. Pedro da Sertã; do subsidio

ordinário pelo cofre da bulia, do subsidio especial do mesmo

cofre para paí^amento dos vencimentos dos professores de in-

strucção secundaria; e finalmente de todas as receitas even-

tuaes.

Á hora, em que escrevemos, estão-se concluindo uns pré-

dios contíguos ao Seminário, e pertenças d'elle, com o fim de

serem arrendados. É uma nova fonte de receita.

Emquanto ao estado moral e litterario dos seminaristas, não

são menos importantes os melhoramentos, que tem introdu-

zido n'aquella casa o mesmo reitor.

Dividem-se os alumnos do seminário em três classes : ordi-

nandos pensionistas, que pagam sete mil e duzentos réis men-

saes; ordinandos gratuitos; e coUegiaes seculares, ou porcio-

nistas, que pagam dez mil réis mensalmente.

Pertencem á primeira classe de alumnos ordinandos todos

iiquelles, que se destinarem para o estado ecciesiastico e ti-

verem as condições seguintes: serem naturaes de freguezia
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sujeita á jurisdicção do patriarchado, incluindo a prelasia de

TlKmar e o grão priorado do Cralo; os mandados estudar no

Seminário por conta dos prelados do ultramar; e os sustenla-

<los pelo subsidio da bulia da santa cruzada.

Os da segunda classe não pagam mensalidade alguma ao

Seminário, e por isso se chamam gratuitos.

Formam a terceira os alumnos que não se destinarem para

o estado ecciesiastico; os que frequentam somente os estudos

preparatórios, e depois, sem motivo justificado, não seguem

os estudos theologicos; os que quizerem ir fazer seus exames

fora do lyceu de Santarém; e os ordinandos, que das outras

dioceses do continente e ilhas adjacentes, quizerem vir estudar

no Seminário.

Na instrucção secundaria ensinam-se as disciplinas exigidas

pai'a o curíO theologico dos seminários: portuguez — 1.'', 2."

e 3.'' anno; francez

—

\.° e 2.° anno; mathemaíica— 1.°, 2.'^

e 3.° anuo (I.* parte de mathematica); latim—^1.", "2.'^ e 3.*

anno (!.'' parte); geographia, chronologia e historia — 1.° e 2."

anno; e philosofia— 1.^ parte.

Na instrucção superior leccionam-se as disciplinas theologi-

cas em dois cursos: um de três annos, obrigatório; o outro

de cinco annos, facultativo para todos aquelles que desejarem

uma instrucção ecclesiastica mais completa.

Os individues habilitados com este ultimo curso, havendo-

o

frequentado com distincção, ficam igualados aos bacharéis for-

mados em theologia ou direito pela universidade de Coimbra,

para lodos os eíTeitos dependentes da jurisdicção do patriar-

cha de Lisboa, na conformidade do decreto de 4 de outubro

de 1880, do cardeal patriarcha, D. Ignacio.

O governo já tinha feito o reconhecimento legal, posto que

indirectamente, do dito curso, equiparando-o ao d'aquclles ba-

bareis formadcs, por derreto de 4 de novembro de ISGo, e
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€irciilar do ministério da justiça aos prelados do reiíKj, de 30

de outubro de 1806.

O curso triennal obrigatório conriprelieride a^ seguintes nn-

terias:

I." anno— Historia sagrada e ecciesiastica, e theologii do-

^uialica geral.

'-2." anno— Tiieolojia d igmalica especial, direito natural, e

tlieologia moral.

3." anno — Continuação da Iheoiogia moral, tlieologia sa-

^•ramental, e direito ecciesiastico.

O curso superior facidtalivo contém as miterias ensimdis

no primeiro curso e mais:

4." anno — Direito ecciesiastico publico, e theologia pasto-

ril!.

k).° anno— Continuação da historia ecclesiastic», e herme-

íifcutica sagrada.

Para estabelecer e sustentar uma disciplina, que «sendo

í^rudente, firme e perseverante, serve de protectora á pieda-

de, e á fé ardente dos mancebos, de guardi aos costumes, de

mestra e reguladora do tempo de um estado proveitoso» —como
se exprime o sábio e notável bispo de Orleans, rar. Dupan-

luu[) — formolou o reitor Pinto Homem um regulamento espe-

cial para os seus prefeitos— ou o seu braço direito, como elle

lhes chama — o qual é observado com todo o rigor, porque lhe

não consentia o contrario, não só o seu zelo inlelligent-^ mas

;i sua energia infatigável. Consiste esse regulamento no se-

guinte :

«Sendo os Pi-efeilos os encarregados de vigiar e dirigir os

seminaristas no cuminimento dos estatutos, por onde se rege

este Seminário, conhecidas são nos mesmos estatutos as suas

obrigações. Mas, sendo esias de tamanha responsabilidade,

por isso mesmo que são os Prefeitos, a quem mais immedia-
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lamente está encarregada a vigilância sobre a disciplina, mo-

ralidade, e estudo dos mesmos seminaristas, e os primeiros

responsáveis perante Deus de todas as faltas que estes com-

metterem \m- negligencia ou descuido dos seus deveres de

Prefeitos, não só é muito conveniente, mas até de necessidade

que tenham um conhecimento directo, claro e expresso das

suas obrigações. E são ellas:

§ I." Acompanhar os seminaristas em todos os actos de com-

nmnidade, como: á oração da manhã na capella, ao terço á

noite, ao refeitório, e no recreio tomado dentro do Seminário

;

observar que não faltem a estes actos sem causa justificada,

e que assistam a elles com toda a decência, modéstia e gra-

vidade, que cada um d'elles requer.

I 2." Vigial-os nas horas do estudo, para que se não dis-

traiam, nem empreguem o tempo em cousas estranhas, ou

saiam dos quartos sem motivo justificado; assim como para

que não faltem ás aulas, nem vão para ellas antes do tempo

marcado.

I
3.° Vigiar sobre a moralidade e costumes dos seminaris-

tas a seu cargo, evitando que entre elles se pratiquem acções

indecentes
;
que se profiram palavras deshonest?s ou mal soan-

tes, e que entre si se travem rixas ou desordens.

I
4." Entrar frequentes vezes nos seus quartos, de dia e de

noite, para examinar o seu arranjo e limpeza, e observar se

ali haverá alguns objectos dos prohibidos pelo regulamento

;

poderão mesmo abrir as gavetas, bahus ou caixas, para este

exame.

I 5.° Não consentir nunca, seja qual for o pretexto apre-

sentado, que os seminaristas entrem nos quartos uns dos ou-

tros depois do toque d'Âve Marias; nem mesmo o permittirão

de dia sem causa justificada, e que se não demorem mais de

dez minutos, estando a porta do quarto sempre aberta.
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§ 6.° Terão os Prefeitos em seu poder a chave geral dos

quartos dos seminaristas a seu cargo, para lhes fechar as por-

tas á noite, e abrir-lhas de manhã. Não poderão ser substi-

tuídos n'este mister por seminaristas, salvo em casos de ne-

cessidade, e com approvação do Reitor. Depois de fechados

os quartos á noite, examinarão se os seminaristas apagam as

suas luzes á hora determinada.

§ l."" Para mais prompta e efficaz v'gilancia haverá em to-

dos os corredores, em logar conveniente, uma mesa e uma

cadeira, onde o respectivo Prefeito esteja de dia, sem embar-

go dos outros actos de vigilância, que lhe ficam determinados

e recommendados.

I 8." Nos dias determinados para passeio fora do Seminá-

rio, cada Prefeito acompanhará os seus alumnos, e sendo pos-

sível tomarão rumo dilTerente. Não consentirão, que os semi-

naristas se aírastem fora da sua vista, nem vão a distancia tal

que não possam facilmente observar os seus actos.

I O.** Chegados ao local próprio, permittam-lhes a liberdade

de saltarem, folgarem, e divertirem-se, como é propio das suas

idades; terão, porém, todo o cuidado em que o não façam

com excesso, que lhes prejudique a saúde, ou que faltem á

decência e gravidade própria de mancebos bem educados ; não

lhes consintam gritarias, algazarras, ou que dirijam ás pes-

soas que passam, palavras picantes ou oíTensivas. Quando al-

gum seminarista contrarie estas disposições em matéria grave,

dará o Prefeito parte ao Reitor, logo que chegue ao Seminá-

rio.

I 10.° Nunca os Prefeitos consintam, que os seminaristas

na ida e volta dos passeios levem a batina arregaçada, e a

granacha despida; poderão, porém, consentir-lhes esta liber-

dade no local que escolherem para divertir-se, sem que de

forma alguma faltem á decência.
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I
11.'' Nas pequenas faltas poderão os Prefeitos applicar aos

seminaristas a seu cargo os castigos, para que o Reitor os ti-

ver auclorisado; nas faltas, porém, de maior gravidade darão

prompto conhecimento ao Reitor, para este lhes applicar o re-

médio que julgar conveniente.

I 12.° O Prefeito, que preside á camarata, tem, alem das

obrigaçíjes impostas aos outros Prefeitos, a de dormir na mes-

ma camarata em logar que, a toda a hora da noite, possa vi-

giar os alumnos nas suas camas, assim como de lhes assistir

de manhã na casa do lavatório; presidii-os n-as horas de estu-

do, e empregar sempre sobre elles uma vigilância permanente

e constante.

§ 13.° É aos Prefeitos, que pertence benzer a mesa e dar

graças no fim das refeições, andando ás semanas entre si. Ao

que estiver de semana pertence fazer a pauta, para a se-

mana seguinte, dos serventes da mesa, do leitor e dos acoly-

tos que hão de ajudar ás missas resadas, durante a semana.

Pertence-lhe lambem dizer a missa da communidade, e capi-

tular a Tercia, e Vésperas cantadas nos domingos, quando não

sejam de primeira classe.

I 14.° Em um dia de cada semana designado pelo Reitor

se reunirão os Prefeitos no quarto d'este, depois dos semina-

ristas deitados á noite, para lhe darem conhecimento de tudo

que tenha occorrido entre os seminaristas a seu cargo, sobre

o seu bom ou mau comportamento, a sua applicação ao estu-

do, etc. Isto sem embargo de todas as vezes que particular

mente julgarem necessário dar-lhe estas informações.

I 15.° Nunca os Prefeitos no cumprimento dos seus deve-

res podem ser substituídos por seminaristas, sem auctorisação

do Reitor.

§ único. Devera finalmente os Prefeitos, pelo exacto cum-

primento dos seus deveres, pela compostura do seu vestuário.
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pela sua moderação, e prudência, servir de exemplo aos alum-

nos que lhes estão confiados; devem servir-llies de guia, ami-

go e conselheiro, buscando sempre conciliar o mando com a

doçura de palavras e maneiras cortezes, e a actividade com a

prudência.»

São frequentes no seminário as festividades e praticas reli-

giosas, e costumam celebrar-se com o maior esplendor, e ri-

gor lithurgico. Nem devia de ser de outro modo, porque todos

esses actos são uma escola boa, e necessária aos seminaristas;

assim se habilitam nas ceremonias da igreja, tomam gosto pe-

ias festividades do culto, e aprendem o que mais tarde terão

de praticar, quando padres, quer como parochos nas suas igre-

jas, quer ainda como simples presbyteros, no serviço do altar.

E este poderoso meio de moral isação para os alumnos do

Seminário não escapou ao seu insigne restaurador, o cardeal

D. Guilherme. Nos estatutos que lhe deu, consignou as seguin-

tes festividades: a da Invocação da Divino Espirito Santo, pela

abertura do Seminário em cada anno lectivo, com missa can-

tada, sermão, segundas vésperas, e Te-Deiim; a de Nossa Se-

nhora da Conceição, como Padroeira do Seminário, preceden-

do novena, matinas cantadas, missa solemne, sermão, e segun-

das vésperas; sermões do Advento; festividades do Natal, pre-

cedendo matinas e missa solemne no dia; festividade da Puri-

ficação de Nossa Senhora, benção da cera ; missa e benção so-

lemne dos Ramos; sermões de Quaresma, e officios da Sema-

na Santa, designando a ceremonia do Lava-pedes com o ser-

mão do Mandato; sermões da Paixão, da Soledade, e Resurrei-

<ção; a solemnidade da Nòa cantada no dia da Ascenção ; a so-

Jemiiidade de S. Luiz Gonzaga, precedendo novena, missa so-

lemne no dia, com sermão, e segundas vésperas : Tercia can-

íada e vésperas em todos os domingos do anno uão impedi-

dos.
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Alem (l'estas festividades, diz o reitor Pinto Homem no seu

relatório a cima citado, achou elle em costume a piedosa de-

voção de se cantar a Ladainha de Nossa Senhora em todos os

sabbados e domingos ao toque das Trindades. E o mesmo rei-

tor instituiu de um modo permanente a devoção annual do

Mez de Maria, e estabeleceu a devoção do Apostolado da ora-

ção ao Sagrado Coração de Jesus, e o Rosário Perenne.

Principia a abertura do Seminário, em cada anno lectivo,

por cinco dias de exercícios espiriíuaes, e terminam os estu-

dos do anno com os mesmos exercícios. Em todos os mezes

d'aquelle anno os seminaristas são obrigados a confessar-se e

commungar.

Levantam-se de verão ás cinco horas, e de inverno ás cinco

horas e meia da manhã, e logo vão incorporados á capella in-

terior do Seminário assistir á leitura espiritual, oração mental

e missa, durando todo este acto uma hora. De inverno, ás

cinco horas e meia da tarde, e de verão, ás seis e meia, vol-

tam da mesma forma á capella a rezar o terço; e quando saem

do refeitório, depois de ceia, vão directamente ao coro da igreja

receber a benção da Santíssimo Sacramento, e fazer exame de

consciência.

Têem a par d'isto os passatempos e recreios necessários á

saúde e robustez do corpo. Dão suas representações theatraes,

e bellos concertos com musica vocal e instrumental, tocando e

cantando trechos das melhores operas, sendo a maior parte

dos instrumentos propriedade do Seminário. E ainda n'esles

actos recreativos, também mui proveitosos, porque n'elles co-

lhem instrucção, e adquirem hábitos de fallar em publico, e

de se apresentar bem na sociedade, os alumnos do Seminário,

posto que da própria iniciativa, mas com permissão e coadju-

vação do seu reitor, se reconhece a boa ordem, e excellente

direcção d'aquella casa.
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Para que este estabelecimento, porém, se podesse conside-

rar modelo completo, e digno de ser imitado por outros de

igual natureza, devia ler um director espiritual. A boa direc-

ção temporal e litteraria, que tem, já é muito, mas não se tor-

na menos necessária aos jovens levitas a direcção espiritual, e

esta somente pôde ser dada zelosa e acertadamente, e de for-

ma a produzir óptimos fructos, por quem se dedique única e

exclusivamente a esse importante mister. No seu director es-

piritual teriam os alumnos um amigo intimo, o seu conselheiro

nato, o seu protector, o seu defensor, o seu guia, o seu mes-

tre, cuja missão principal seria a de formar-lhes os corações

na piedade, no zelo da igreja, no amor de Deus e do pró-

ximo.

Não o desconhece o reitor Pinto Homem, e muitas diligen-

cias tem feito para conseguir tão importante melhoramento;

mas ainda não poude encontrar ecclesiastico nas condições de

satisfazer o seu constante anhelo, e de cumprir religiosamente

a espinhosa e delicada missão de director espiritual.

Por carta de lei de 12 de agosto de I85i, havia sido in-

corporado no Seminário o Lyceu Nacional de Santarém, antes

feito a expensas d'aquella casa ;
porém, a sua organisação de-

finitiva completou-se unicamente, em virtude do decreto de 30

de julho de 1861.

Os seminaristas fiequentavam, pois, as aulas dos preparató-

rios simultaneamente com os alumnos externos do lyceu. Pa-

recendo-lhe haver n"isto inconveniente para a boa discii)lina

do Seminário, resolveu o reitor Pinto Homem, representar ao

patriarcha, em oíTicio de 7 de agosto de 1874, para que fos-

sem separados do lyreu os seminaristas, e ensinados dentro

do Seminário por mestres particulares.

O patriarcha approvou a proposta, e, sem embargo da se-

paração, alguns professores do lyceu são-no igualmente do Se-
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minario. Donde se infere, que o reitor não tinha receio das

doutrinas dos mestres, mas da convivência dos discípulos.

Contém a vasto edifício do Seminário patriarchal um grande

corredor, oi)ra dos padres da companhia de Jesus. Vae de leste

a oeste, tendo em cada uma das suas extremidades uma larga

janella conventual. Chama-se o corredor de Nossa Senhora da

Conceição. É de abobada de tijolo, mede em extensão 89'", 70,

em largura 4'",40, e em altura a todo o pé direito 8°, 30. As

suas paredes são azolejadas até á altura de 1™,27, a contar da

base, e de bello desenho o seu azulejo. Quinze quartos, sepa-

rados em três grupos, por meio de duas janellas iguaes ás

dos extremos, formam o lado direito do corredor, vindo de

leste, e para os quaes se entra por elle; do lado esquerdo ha

oito quartos. No primeiro grupo que se encontra á direita,

quando se entra pelo referido lado, está a secretaria no pri-

meiro quarto, e a residência do reitor nos restantes. Os quar-

tos do segundo grupo são occupados pelo mordomo e profes-

sores do Seminário, e note-se, que, para fazer os dois últimos,

se dividiu ao meio uma casa, que fora capella interior e parti-

cular dos jesuítas. No terceiro grupo, um dos quartos serve de

casa de aula, outro está distribuído a um dos professores, e os

três restantes são reservados para o cardeal patriarcha habi-

tar, quando visita o seu Seminário. Do lado esquerdo alojaiu-

se professores, e ha quartos para hospedes.

Alem d'este corredor vèem-se mais dois, sem a magestade

e a elegância do principal, os quaes fazem parte do melhor

dormitório dos seminaristas, que fica para o lado do sul, e é

de dois andares, obra do reitor Bento Farinha. Outros de me-

nos importância, irregulares, e sem belleza architectonica, djo

serventia para dormitórios, e mais partes do edifício.

Uma grande camarata, a enfermaria, o dormitório, chama-

do da península, que consta de três andares, com bons quartos,
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mas cada andar com um só corredor demasiadamenle t'>lreil<),

o que o lorna bastante defeituoso., e tendo communicação com

o resto do edifício unicamente por um lado, o refeitório, a co-

sinha, as dispensas, os graneis, emfim todas as casas indis-

pensáveis a um estabelecimento de ordem superior, como o

Seminário patriarchal, estão, pôde dizer-se, em proporção umas

das outras.

Foram solidamente construídas, são espaçosas quasi todas

e sobretudo bem ventiladas, concorrendo para formar o melhor

edifício de Santarém. É uma grande morada feita com o má-

xima simplicidade, e com a máxima estabilidade também. Com-

tudo está ainda longe de ser uma vivenda perfeitamente apro-

priada ao fim a que se destina, apesar das muitas commodi-

dades que oITerece, pois para casa de educação fallam-lhe salas

de recreio, casa de banhos, salas de bilhar, e de exercícios

gymnasticos tão necessários e tão recommendados pela hygiene

aos directores da mocidade, dos quaes a principal missão deve

consistir em regenerar, por meio da educação, a natureza phy-

sica e moral d'ella.

A sala do conselho, onde estão os retratos de Pio IX, de

alguns patriarchas, e o de Moreira Pinto, dá para uma bella

varanda de pedra, voltada ao sul, que fica sobranceira ao grande

pateo dos arvores, como já dissemos em outro logar, e entre a

pcninsiúa pelo lado direito e o dormitório do sul, pelo esquer-

do. A da bibliolheca, em cujas estantes se vêem mais de sete

mil volumes, alguns de obras preciosíssimas, recehe ar e luz

por três janellas expostas ao nascente, que fazem parte da la

chada principal do edifício, e tem uma porta em cada extremo,

dando uma d"ellas serventia para o coro da igreja, e a outra

para o corredor do primeiro andar do dormitório do sul, onde

ha dnas prefeiluras. As dimensões da casa da bibliotheca são:

17 melros de comprido por 3'", 40 de largo, e 5'",40 de alliiia.
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A igreja é a mais bella, magestosa, e rica das igrejas de

Santarém, embora irregular por ter o seu altar-mór ao poente,

e pela falta de cruzeiro.

Os padres da companhia, que foram sempre homens feitos

de sua vontade, para em tudo o mostrarem, até nas regras de

arcihtectura religiosa eram mais caprichosos do que os pa-

dres das outras ordens. Os seus templos ostentavam o seu

grande poderio; em todos deixavam impresso o cunho da sua

opulência, mas também o da sua originalidade.

Para edificarem uma igreja em Portugal, precisavam dos bel-

los mármores da Itália? Quem se podia opporá sua acquisição?

A magestade de D. João V era relativamente inferior á sua.

Não mandavam vir de Roma capellas feitas, faziam-n"as elles

melhores, porque tinham arte e poder para isso. Na capella de

S. João Baptista de S. Roque ha maior numero de mármo-

res, mas a obra da*capella-mór da igreja do Seminário de San-

tarém não é inferior.

Esta igreja, que foi, em Portugal, do noviciado dos padres

jesuítas, ficou incompleta, quando os expulsaram d'aqui; to-

davia, se pelo dedo se conhece o gigante, o que seria ella de-

pois de acabada

!

É de uma só nave, e mede na sua extensão 40 metros, e

em largura 15'",86.

A capella-mór. é de abobada de tijolo, todo embutido em flo-

rões lisos de varias cores; são ricas estas pinturas a fresco.

Subre o seu arco, igualmente embutido, e de bello mármore,

está um escudo das armas dos Costas e Sousas, e no meio do

pavimento acha-se um epilaphio, que diz:

AQUI JAZ o HEVF.nENDO PADRE DUARTE DA COSTA DA COMPANHIA,

FUNDADOR d'eSTE COLLEGIO, CUJOS OSSOS FORAM TRASLADADOS

PARA ESTE I.OGAR, ANNO 1698.
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Lê-se ainda no mesmo pavimento do lado do evangelho:

AQUI JAZ DONA LEONOR DE SOUSA MÃV DO FUNDADOH d'eSTK COI.-

LEGIO.

E do lado da epistola:

AQUI JAZ FERNANDO ALVARES DE SOUSA, E DONA BRITES DE SOUSA,

AVÓS DO FUNDADOR DESTE GOLLEGIO.

São três sepulturas todas razas com o pavimento.

A tribuna e o altar-mór, são de mármore finíssimo, artisti-

camente trabalhado em mosaico, com ramos embutidos, prin-

cipalmente no altar-mór, e aquella com suas quatro coiuinnas

salomonicas também de precioso mármore. Sobre o altar ha-

via um sacrário igualmente trabalhado, mas desappareceu pela

invasão franceza, em 1807, e foi substituído por outi'o de ma-

deira ricamente dourado. Gonstou-nos por um padre porlu-

guez, educado em França, que o primitivo está em Saint-Etien-

ne, capital de um dos districtos do departamento de Luire, e

uma das mais ricas e mais industriaes cidades da França.

No corpo da igreja ha oito capellas, sendo quatro por lado.

e cada uma com seu altar. As duas primeiras de cada lado,

saindo da capella-mór, tèem o seu retábulo primorosamente

feito de talha dourada, de um grande valor artístico, e são das

meliiores do paiz.

A primeira d'estas capellas, do lado do evangelho, foi insti-

tuída em 1080, pelo doutor Manuel de Andrade Pessoa, então

vigário da freguezia de S. Martinho, de Santarém, como consta

de um processo existente na secretaria da atlminstração deste

concelho. Vè-se pelo testamenlo do instituidor, que elle cele-

brou um contracto com os padres da companhia sobre esta
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dava o titulo. Instituiu a mesma Senhora por sua herdeira

universal, e foram satisfeiías pelos padres jesuitas todas as

clausulas que poz. Basta-nos, porém, mencionar algumas. Foi

da sua vontade, que o padre reitor e os outros padres do col-

legio da companhia, o sepultassem em um logar da sua igreja

nova, do qual Irasladassem seus ossos, eíTectuando ao mesmo

tempo a trasladação dos de seus pães, que jaziam na igreja de

S. Martinho, para a sua capella, ficando juntos na mesma se-

pultura, sfihre a qual se ahriria um escudo de armas da sua

fauiilia. e um letreiro, que dissesse:

AQUI n'eSTA sepultura ESTÃO OS OSSOS DE JOÃO DE ANDRADE

PESSOA, E DE DONA MARIA DA FONSECA, SUA MULHER, E DO

DOUTOR MANUEL DE ANDRADE PESSOA, INSTITUIDOR E DOTADOR

DESTA CAPELLA.

Advertiu mais ao administrador da capella, que no meio do

arco de pedraria da mesma capella, por onde se havia de dar

princií)io á sua feliz obra, se pozesse um escudo de armas da

sua geração com chapéu em forma de ecclesiastico, o qual es-

cudo daria e faria perspectiva ao referido arco. Outrosim, que

o retábulo seria da mais perfeita e acabada talha, que se po-

desse achar, com traça, e invento novo, assim em columnas,

como em cornijas e cimalhas; e que a imagem de Nossa Se-

nhora do Soccorro fosse a mais bem proporcionada, acabada

e perfeita, que mãos humanas podessem ter obrado, cujo manto

de talha mui subtil sustentassem quatro anjos, e aos pés da

dita Senhora estivessem algumas figuras humanas, pedindo

soccorro. As paredes e tecto da capella haviam de ser doura-

dos, e tudo com laçarias e brulesco.

A respeito da segunda capella da parle da epistola encon-
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tra-se a seguinte curiosidade em um documento cuidadosa-

mente archivado na repartição de fazenda do districlo de San-

tarém.

Os padres da companhia fizeram mercê d'elia por cincoenta

mil réis a João Henriques Hosa, carpinteiro, natural de Pena-

cova, antiga povoação do dislricto de Coimbra, situada a ca-

valleiro do rio Mondego, na sua margem direita, e morador

em Santarém no anno de I69G, tendo elle celebrado com os

ditos padres contracto de doação de todos os seus bens havi-

dos e por haver a Santo Estanislaii de Kostcka, como titular da

mesma capella, com a condição de ser ali sepultado o seu cor-

po, e do fazerem o arco e retábulo de talhamcnto mui perfeito,

assim como a imagem do santo seu protector, de pintura fi-

níssima, ou de vulto mui bem acabado, como melhor conviesse

na obra.

E assim na referida esciiptura se lê:

«Ao qual santo disse elle dito João Henriques instituía

por seu universal herdeiro de tudos os seus bens havidos

e por haver, e que para maior segurança e merecimento seu

já de agora para todo o sempre lhe fazia doação irrevogável

de todos elles»: proferindo o doador estas palavras diante de

uma imagem do mesmo santo, e voltado para elle.

As quatro capellas restantes não se recommendam pelo seu

merecimento artístico. Uma d'ellas, pttrém, a terceira do lado

da epistola, é muitíssimo rica; mas distingue-se unicamente

por esse motivo. Não pôde servir de modelo, como obra de

arte. A base do altar é de mármore preto finíssimo, encimado

por uma larga facha de mármore rosado, até á mesa; a ban-

queta é também de mármore rosado, e sobre esta assenta um
tumulo de Nossa Senhora da Boa Morta, guarnecido de grinal-

das de flores, sustentado por quatro anjos. Toda esta peça é

de magnifico mármore branco, e dentro do tumulo está a inia-

MONUMENTOS DE SANTARÉM i8
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gem de Nossa Senhora, servindo de tampa um vidro, a todo o

comprimento do mesmo tumulo. O retábulo representa a meio

relevo a cidade de Jerusalém, e na sua parte superior sobre-

sae, também a meio relevo, a imagem da Virgem, cercada de

anjos, como fazendo lhe cortejo na sua ascensão para os

Céus, Tanto o retábulo, como as columnas, e todas as restan-

tes parles do altar, são de mármore branco. Juuto do primeiro

degrau do altar, e no pavimento da igreja, em sepultura rasa,

lé-se

:

AQUI JAZ JOSÉ GIL FAGUNDES, INSTITUIDOR d'eSTA CAPELLA DE D. M.

1730.

Consta que esta capella fora feita em Roma. Tanto o altar,

como o retábulo, parece terem sido talhados para uma capella

de maiores dimensões.

O tecto da igreja é forrado de madeira de bordo, a esteira,

e tem uma admirável e lindíssima pintura. Fazendo frente aos

quatro cantos da esteira do forro, estão m^igislralmenle debu-

xadas e bem coloridas as quatro partes do mundo, Europa,

Ásia, Africa e America, em figuras allegoricas.

Nos mesmos quatro cantos, aíTastadas d'estas allegorias, e

mais próximas do centro, vèem-se as imagens de quatro mu-

lheres notáveis da biblia, uma em cada canto, também primo-

rosamente debuxadas. Vindo da capella-mór, está do lado do

evangelho Débora, Esta mulher era prophetisa, e governou o

povo juntamente com Barach. Ordenou que fosse este povo, da

parte de Deus, combater com Jubin, rei dos Chananeus, cujo

exercito foi todo derrotado. Débora cantou por este motivo ura

cântico em acção de graças. Debaixo de uma arvore julgava,

e aconselhava o povo. Julgou-o por espaço de quarenta an-

nos.

Do lado da epistola é Judith, da tribu de Ruben, viuva de

um príncipe judeu, chimado Manasses. Assistia em Bethulia,
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quando Holofernes a foi siliar. Judilli, vendo que a cidade es-

tava reduzida á ultima miséria sem soccorro algum, concebeu

o designio de a livrar da desgraça, de que estava ameaçada.

Partiu aíoitam3nle, acompanhada com uma só criada, e loi

para o campo de Holofernes, que ficou admirado, tanto da sua

belleza e formosura, como da graça, com que se lhe apresen-

tou. Convidou-a para um banquete, onde Holofernes bebeu até

perder a rasão. Judith, apenas o viu a dormir, cortou-lhe a

cabeça com o seu próprio alfange, melteu-a dentro de um sac-

co, e voltou com a sui criada para a cidade. Abriram-lhe as

portas, e os israelitas caíram sobre o campo do inimigo, o qual

achando-se sem o seu jíeneral, desanimou por tal forma, que

dentro em pouco ficou lodo desbaratado.

Corresponde á figura de Débora na outra extremidade do

tecto a de Jahel. Mulher de Haberlineo. Tendose refugiado na

sua barraca. Sisara general d »s exércitos de Gabin, Jahel, em-

quantoelle dormia, metteu-lhe um grande prego nas fontes, e

atravessou-lhe a cabeça de lado a lado, por forma (|ue lha pre-

gou no chão.

A outra figura é a de Esther. Era da tribu de Benjamim.

Sendo mortos os seus parentes, seu tio Mardocheo a educou

coratanto esm3ro, que foi digna de esposar o maior príncipe

do mundo, Assuero, (jue uns julgavam ser Dário, filho de His-

Iraspes, outro Artaxeres, da mão larga, ambos reis da Assy-

ria. Tendo esta princeza conhecimento da licença, que Aman

alcançou de matar de sobresalto, e cruelmente, todos os judeus,

em dia assignalado, apesar das leis que defendiam, até a pró-

pria rainha, de ir ter com o rei, menos que a mandasse bus-

car, dirigiu-se Esther a Assuero, convidou-o a cear com ella, e

convenceu-odeque Aman era um grande criminoso. No dia se-

guinte o rei niiudou malar Aman, com sua mulher e seus fi-

lhos juntamente. Foi substituído no seu logar por Mardocheo.



276

Do lado da capella-mór junto ao centro do seu arco, está tam-

bém pintado no mesmo tecto o retrato de Santo Ignacio de

Loyola, ficando-lhe fronteiro no outro extremo o de S Francisco

Xavier. Do lado do evangelho junto ao friso, e a meio do com-

primento do tecto, vê-se o retrato de S. Francisco de Borgia,

correspondendo-lhe do lado da epistola o de Santo Estanislau

de Kostcka. Todos estes retratos são em busto.

No meio do tecto, em tarja apartada, apresenta-se admira-

velmente debuxada a figura da Soberana Rainha dos Anjos, su-

bindo para o céu, acompanhada das gerarchias celestes, e de

todos os mysteriosos attributos, que lhe pertencem.

Diz a tradicção, que este tecto fora pintado por um padre

hespanhol, lambem da companhia de Jesus, chamado Velasques,

auxiliado por um noviço, chamado Félix, moço de rara habi-

Udade.

•O que não merece duvida é, que a pintura foi feita, ha dous

séculos, e conserva tão frescas e vivas as cores, como se ti-

vera poucos annos.

É um tecto modelo em pintura e desenho.

A igreja tem mais um grande coro com seu órgão no centro,

e, correspondentes aos oito altares do corpo da igreja, ha do

lado de cima oito tribunas, communicando entre si por um cor-

redor ao centro da parede. Na capella-mór estão igualmente

quatro tribunas, duas de cada lado.

O frontespicio da igreja, como levamos dito, é fronteiro ao

nascente, e completa a fachada do edifício, a qual é regular,

demora sobranceira ao Largo da Piedade^ e sobresae ás duas

partes do mesmo edifício, que a ladeam, e são igualmente re-

gulares; entra-se por uma d'ellas para o lyceu, e pela outra

para o seminário. Contém cinco largas janellas para dar luz ao

templo, e quatro nichos, dois de cada lado da porta principal

da igreja, nos quaes se acham as imagens uma em cada um.
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dos mesmos santos, que vimos no tecto da igreja, todas de es-

tatura um pouco menos que natural.

Partindo da cimallia real, guarnecida de quartellas a rema-

tar a fachada, ha um outro nicho, onde está collocada uma

imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do antigo

collegio. Esta imagem é de barro, tem ^"^,'20 de altura, e muito

imperfeita. Por cima do forro da igreja é que se passa para

ir todas as noites alumial-a. Entre o forro e o telhado ha um
«spaçoso vão, e o tecto é suspenso por gigantes, de forma que,

dentro de certos limites, quanto maior for o peso da armação

úo telhado, mais segura é a estabilidade do tecto. Este género

de construcção é conhecido, mas, sem duvida, é único em San-

tarém.

Toda a fachada da igreja é de boa cantaria, com lavores de

troncos e ramos em meio relevo.

A cruz, que se vê alçada no topo do frontespicio, é de ferro,

•e segundo consta de documentos que lemos, pesa cento e ses-

senta e cinco kilogrammas. Foi ali collocada em 1787, para

substituir a primitiva, que era de pedra, e tinha sido derribada

por occassião do terremoto de 1735.

Três portas dão entrada para o templo, mas ordinariamente

só costuma abrir-se a principal. Nas duas lateraes estão embu-

tidas quatro letras, duas em cada uma, e são: B. V. A. C.

<issim como quatro algarismos que dizem— 1711.

As letras querem, de certo, significar, ter-se erigido aquella

obra magestosa em louvor da Conceição da Virgem Bémaven-

turada: Beata Virgo A Conceptione.





CAPÍTULO Vííl

A Santa casa da Misericórdia e o Hospital
de N. S. Jesus Christo

Dens caritas est.

A rainha D. Leonor e fr. Miguel Contreiras.— O primeiro dos Filippes ir-

mão da misericórdia de Lisboa.— Um'documento da misericórdia de

Santarém erradamente attribuido a D. João IL— Funda(;ão d'este insti-

tuto de caridade.— A sua igreja.— Poderosa influencia do catholicismo

na criação dos hospitaes, albergarias e hospícios.— Hospitaes e alber-

garias de Santarém.— Uma resposta da esposa de D. João IV ao arce-

bispo de Lisboa.— O muito notável João AíTonso de Aguiar.— Diversas

administrações dos hospitaes.— Mudança do hospital de Jesus Christo

para o Idvgo do sitio.— O palácio dos arcebispos, antro de traidores, e

depois convento dos padres Terceiros.— Conspiração contra D. JoãoIL

—Morte do príncipe D. AlTonso.— Pazes do rei D. Fernando com D.

Henrique de Castolla.— Assassínio do duque de Vizeu.— Castigo dos

conjurados, e premio dos denunciantes.

Pertence a gloria da caridosa e assas venerável instituição

(la muito illustre e santa irmandade da Misericórdia, á ordem

religiosa da SS. Trindade de redempção de captivos.

Governava o reino a rainha D. Leonor, viuva de D. João II,

em tempo que o venturoso rei D. Manuel passou a Castella,

para ser jurado príncipe d'esse Estado, tendo deixado a sum
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irmã a carta de regência, com data de 24 de março de 1498,

que se intitula: «Á Senhora Rainha D. Lennor carta do regi-

mento e governança d'estes Regnos, que lhe El-Rey leixou,

emquanto foi aos de Castella, para lá aver de ser jurado.»

Tinha a formosa e virtuosíssima princeza por confessor o

padre fr. Miguel de Contreiras, valenciano, e frade trino, o

qual solicitou licença da sua piedosa penitente para instituir,

como instituiu com a regia approvação, no claustro da antiga

cathedral a irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia, em
Lisboa, no dia 15 de agosto de 1498, e persuadiu depois a

el-rei D. Manuel, que criasse casas de Misericórdia, aproprian-

do-lhes rendas, e concedendo-lhes privilégios; como aílirma

Duarte Nunes de Leão na Chronka de D. Sancho I.

Não hesitou o poderoso monarcha um momento, em abra-

çar tão santa idéa, e fundou logo o sumptuoso templo da Mi-

sericórdia de Lisboa, dotou largamente a confraria, e assignou-

se por irmão e protector delia.

Mal acabava de realisar-se a obra immortal do apostolo tri-

nitario, e já por todo o reino se espalhava a boa nova da pia

instituição. Em muitas povoações se deram logo pressa de se-

guir o benéfico exemplo. Pois se foi ella

«Coisa tanto de louvar,

Que não sei quem não se espanta

Do mais cedo não se achar.»

€omo diz na sua Miscellanea o nosso distincto Garcia de Re-

zende.

Concluída por D. João III a igreja da Misericórdia de Lis-

boa, no anno de 1534, para ali se transferiu esta do antigo

claustro, onde estava era 25 de março do mesmo anno, com

«ma procissão solemnissima.
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O primeiro dos Filippes não deixou de acolhel-a com favor,

€ logo no começo do seu reinado, á imitação dos reis seus an-

tecessores, declarou-se protector d'elia, chegando a sua reve-

rencia para cora os mesarios, que lhe levaram o livro, onde

elle se inscreveu, como irmão, a ponto de não consentir que

lhe beijassem a mão, ao despedil-os, dizendo-lhes: (íTeneos;

que si quando llegasles, me besastes la mano, como a viiestro

Rey, aora, que soy vuestro hermano, no ha para que useis la

misma ceremonia

.

»

Por conservar perpetuamente a memoria do instituidor, fez-

se, no anno de 1575, um assento, em que a mesa mandou, se

pintasse sempre nas bandeiras da confraria da Misericórdia a

copia e retrato do sobredito religioso no mesmo habito da sua

ordem com as letras F M I, as quaes querem dizer Fr. Miguel

Instituidor.

Havia o mesmo trinitario, na qualidade de provedor da ir-

mandade, composto um compromisso, que foi adoptado por to-

das as Misericórdias do reino, e seus domínios, as quaes tam-

bém seguiram, e seguem ainda hoje, cremos nós, a delibera-

ção tomada pela mesa da de Lisboa, relativa ás suas bandeiras.

Qual fosse o anno da fundação da Misericórdia de Santarém,

não podemos nós descobrir. O que, porém, se deprehende de

alguns monumentos archivados no cartório d'esta santa casa,

ê que no anno de 1518 já ella existia. Não encontrámos, toda-

via, escripto algum d'essa época, e o mais antigo, que vimos,

é de 1578.

Poderíamos ter julgado apocrypho esse documento, a dar-

mos credito ao rotulo, que se lê em um papel, que lhe serve

de capa; mas a ortographia e caracteres da inscripção, per-

tencem a época muito posterior á do documento, e o mesmo

rotulo revela a pouca attenção, com que porventura foi lido

tal documento, ou a ignorância de quem escreveu aquelle.



282

Bem patente se torna isto ao leitor attento e cauteloso, pois

diznos o letreiro:

Alvará d^el-rei D. João II de Portugal, para que os mesarios

da santa casa da Misericórdia de Santarém possam andar em

mulla, de 5 de março de 1578.

A primeira cousa, que se nota, é o crassissimo erro de con-

siderar existente, no reinado de D. João II, esta Misericórdia,

quando é certo, que similhante instituição teve logar posterior-

mente, não só em Santarém, mas em todo o reino; depois o

manifesto anachronismo de julgar, que D. João II estava pas-

sando alvarás em 1578, tendo elle fallecido, como toda a gente

pôde saber, em 25 de outubro de 1495.

^r.E, lendo-se o documento, mais palpável se torna a falta de

conhecimentos elementares de historia pátria, de quem quer

que fez o letreiro, pois o imaginado alvará de D. João II,

é confirmação de outro no mesmo sentido, passado por seu

avô, que foi el-rei D. Duarte. A que data remontava a fun-

dação das Misericórdias! E esse outro é de 1530, e D. Duarte

falleceu a 9 de setembro de 1438.

O que devemos entender é, que o primeiro alvará foi expe-

dido por D. João III, e o segundo por D. Sebastião. Isto se in-

fere das respetivas datas, sendo a ultima do fatal anno para

Portugal da tristemente celebre jornada de Africa em que foi

morto aquelle a quem o poeta invocou, chamando-lhe:

«... bem nascida segurança

Da Lusitana antiga liberdade;

E não menos certissima esperança

Do augmento da pequena Christandade.»

Diz a regia carta:

«Eu el-Rey faço saber a quantos este meu alvaraa de coníir-
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mação vyreni, que por parte do provedor e yrmãos da confra-

ria da myã da Villa de Santarém me foy apresentado um alva-

raa de el-Rey meu Sennor e avoo, que santa gloria aja, por

elle asynado e passado pela clr.* fchancellariaj, de que o tres-

}ado he o seguinte:

— Eu el-Rey faço saber a todas as minhas justiças a que o

c."' (conhecimento) deste pertencer, que Ku ey por bem por fa-

zer esmoila aos oíTiciaes, que servirem a confraria da myã da

Villa de Santarém, que daqy em diante o anuo, que na dita

confraria forem oííiciaes, posão andar em mulla e faqua, sem

embarguo da ordenação em tal caso feita. Bastiam da Costa o

fez em Lisboa a ires dias de junho de mil b e trinta (1530).

E ey por bem, que este valha como carta sem embarguo da

ordenação, e isto se emtemderaa nos treze somente que ser-

virem na mesa.

—

Pedindo-me o Provedor e yrmãos da dita myã, que lhes con-

firmase este alvaraa, e vysto seu requerimento, querendo fa-

zer esmoila aa comfraria, lenho por bem, e lho comfirmo, e

ey por comfirmado, e mando que se cumpra e guarde ynteira-

mente asy, e da maneira que se n'elle comtem, e isto quero

que valha, tenha força e viguor, como se fosse carta feita em

meu nome, por my asynada, e pasada pela minha clr.*, sem

embarguo da ordenação do segundo Livro, titulo vynte, que diz.

que as cousas cujo eíTeito ouver de durar mais de hu anuo

pasem por cartas, e pasando por alvaraas não valhão. Manuel

Fernão o fez cm Lisboa aos b de março de mil b e setenta e

oito. E eu Duarte Dias o fiz escrever. Rey.

Comfirmação deste alvaraa á myã da Villa de Samtarem, por

que V. A. ha por bem, que os officiaes, que servirem em a

comfraria, o anno que na dita comfraria forem oíTiciaes, posão

amdar em mula e faqua. E que este valha como carta.»
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Está pois bem provado, que a Misericórdia de Santarém já

existia em 1530 e 1518.

George Cardoso, no seu Ageologio Lusitano, é de opinião

,

que fora estabelecida pelos annos de 1500.

É certo, que o primeiro convento erigido em Portugal pe-

los padres trinos, foi o de Santarém; e como a idéa da institui-

ção das Misericórdias partiu de um religioso da sua ordem,

ao qual tanto queriam e respeitavam, não se descuidariam,

por sem duvida, de plantar, sem perda de tempo, no berço da

sua religião em Portugal, uma arvore, cuja seiva promettia ser

alimentada pela caridade christã, e, dentro em pouco, lornar-

se frondosa, e carregada de fructos boníssimos, abrigando á

sua sombra milhares de desventurados.

Era isso honra sua; que os trinitarios não desperdiçavam o

tempo, por terem de empregal-o em remir captivos, curar en-

fermos, soltar presos, alimentar pobres, casar órfãos, e ampa-

rar viuvas. Por seu turno a velha corte dos reis portuguezes,

a illustre Santarém, distinguia-se, entre as mais terras do reino,

pelo fervor da devoção dos seus moradores, pelas obras de pie-

dade por elles praticadas, e ainda pela ostentosa sustentação

do culto, promovida já pelos regulares, já pelos seculares. De-

vemos crer, pois, que seria Santarém uma das primeiras, se-

não a primeira terra do reino, depois de Lisboa, onde se fun-

dou uma casa de Misericórdia.

Que foi seu fundador o padre fr. Martinho (cujo appellido e

pátria nos negou a negligencia e o tempo, como aílirma Geor-

ge Cardoso, sabemos nós.

Miguel Contreiras, incansável na execução da sua obra, e

sentindo-se animado pela alta protecção da veneranda Leonor

de Lencastre, promovia o seu rápido incremento. Mandou a

Santarém, ou por lembrança própria, ou por instancias de seus

irmãos desta villa, o referido fr. Martinho, seu companheiro
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na formação da irmandade da Misericórdia de Lisboa, e coope-

rador inseparável dos seus actos de caridade, a fim de fiuidar

a Misericórdia de Santarém.

Ora sendo fora de duvida, que o padre fr. Martinho, ha-

vendo professado no convento da Trindade de Lisboa, falleceu

no de Santarém, no anno de 1510, como constava do livro dos

obilos d'esie convento, e de papeis manuscriptos, conforme o

communicou a íi. Cardoso o padre fr. Bernardino de Santo An-

tónio, provincial, que foi duas vezes d esta provincia, e não

sendo menos indubitável que fr, Martinho viera a Santarém

com instrucções de Miguel Contreiras para erigir a irmandade,

inclinamo-nos a crer, que pelos annos de 14í)9 a laOO seria

esta erecta.

Também fr. António da Piedade, na Chronica da Provinda

de Santa Maria da Arrábida, e outros, confirmam ter sido o

trinitario Martinho o instituidor da Misericórdia de Santarém.

Emquanto á sua legislação sabemos, que esta irmandade co-

meçou a reger-se pelo comj)romisso de xMiguel Contreiras, até

que, em 10 de maio de 1577, se lhe deu novo compromisso,

e tendo depois el-rei D. João VI ordenado por seu alvará, de

18 de outubro de Í80G, que todas as Misericórdias, onde não

houvesse compromisso próprio, se regulassem pelo da Miseri-

córdia de Lisboa, de 1739, a de Santarém julgou conveniente

adoptal-o. Porém, á hora que em que escrevemos, esta irman-

dade possue um estatuto, que, tendo sido apresentado ao seu

definitorio, foi por elle approvado, em sessão de IG de janeiro

de 1870, e confirmado pelo governador civil do districto, em

seu alvará de 9 de março do mesmo anno.

Ainda que na Historia de Santarém Edificada se depara

com muita inexactidão, queremos comtudo admittir que seja

erro typographico, e não descuido do padre Vasconcellos, seu

auctor, o que lemos nella a pag. 313 do primeiro volume, e
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vem a ser: Da sua fundação (a da igreja da Misericórdia de

Santarém) não temos anno certo; suppõem se que se lhe daria

principio no reinado delReij D. João II, e que foy acabada no

delRey D. Manuel pelos annos de 1570: lie tradicção, mas não

nos consta de alguma escriplura.

Parece realmente, que o typographo, imprimindo aquelles

desconcertos, quiz comprometter a seriedade do escriplor, cuja

erudição ninguém pôde com justiça contestar.

Distingue-se a mencionada igreja, entre todas as de Santa-

rém, pela robustez e singeleza da sua construcção. Gertificam-

110 as grandes columnas toscanas, formadas de boa cantaria,

que sustentam a sua abobada, toda abatida em barreies regu-

lares, cruzando-se em cintas de pedra, e rematando os seus

meios com fechos circulares da mesm;i pedra. As columnas,

elevando-se ao ponto de nascerem immediatamente dos seus

ábacos os ângulos dos mesmos barreies, figuram-se-nos ma-

geslosas palmeiras de grossos troncos seculares.

Repartem-se as Ires naves da igreja em dez columnas ; duas

livres de cada lado, quatro com as suas meias-cannas embebi-

das nas paredes, ficando duas d'ellas nos lados da capella-

mór, e as outras duas nos lados da porta principal, e final-

mente as restantes envolviíJas até mais de metade da sua al-

tura por dois pilares de bella cantaria; que servem de apoio

ao coro, obrado da mesma pedra.

As columnas e as nervuras das abobadas, até á altura do

coro, são pintadas, tendo parte do seu grutesco realçado de

ouro.

Em 1G02 foi acabada a igreja, e em 1714 é que teve logar

aquella pintura.

O rico pórtico, de que falia o padre Vasconcellos, desabou

por occasião do lenemoto de ITo^i, e foi substituído pelo actual,

que não apresenta cousa alguma de notável.
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Faz o elegante templo parte do edifício, onde está a secre-

taria, archivo e sala das sessões da irmandade.

O fnn da Misericórdia de Santarém é a benificencia e cari-

dade clirislã. Para o satisfazer, tem o seu rendimento annual

drt cinco contos e duzentos mil réis. Alem das capellas, dotes,

e outros encargos, sustenta três mei'ceeiras, mullieres pobres

e com inliabilidade para o Irabalbo por doença ou idade avan-

çada, as quaes residem actualmente no asylo dos orpbãos, de-

nominado Asylo de N^ssa Senhora da Visitarão, aberto com seis

orpbãos em 'i de julho de 1870, tendo boje vinte e seis. Se-

gundo o comprimisso, esta casa deve ter progressivo desenvol-

vimento, assim como as mercearias da Misericorda, e do hos-

pital de Jesus Cbi'isto, (jue serão reunidas, e constituirão dois

asylos, um para homens denominado de João Afjonso, e outro

paia mnllieres que se cbamará da Wii/tlui Saitta. Alem das

merceeiras, tem a Misericórdia a seu cargo as visitadas, e sub-

sidiadas, que vencem Ninte e (jtiatro mil réis aniiualmente, e

é indeterminado o seu numero.

A administração do hospital de Nossa Senhor Jesus Cbristo,

do qual ao diante trataremos, pertence ã mesa da irmandade

da Misericórdia.

Este hos[)ital também sustenta treze merceeiros, chamados

de João A/fonso, seis merceeiras do Espirito Santo, quinze mer-

ceeiros de Palhais, e as dos Lázaros, (pie não tèem numero

fixo.

As mercearias de João Affonso constun de pobres entreva-

dos, e, na falta d estes, quando se não encontrem a dez léguas

em redor de Santarém, de cegos ou aleijados, que não possam

trabalhar, e de sexagenários impossibilitados de grangear os

mjios de subsistência. .\s do Espirito Santo de mulheres en -

trevadas, cegas ou valetudinárias.

As de Palhais de homens de bem, que viessem a empobre-
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cer. E as dos Lázaros de doentes atacados do mal de morfea

ou gafos.

Esplendidos effeitos da sublime virtude da caridade!

A pia instituição da Misericórdia é por certo a mais santa

obra religiosa que se tem conservado até nossos dias. É, no

dizer de Almeida Garrett, a melhor, a mais bella e a mais be-

néfica das heranças, que a velha monarchia deixou á nova!

«Não é menos de estimar, escreve fr. Luiz de Sousa, hum

género de Religião (fruito próprio e natural deste Reyno) que

os seculares inventaram para exercício de virtude: que é o ser-

viço geral das casas da Misericórdia, introduzido não só nas

cidades, mas em todas as villas do Reyno. Empregão n'elle os

sobejos da fazenda os ricos: e os sobejos do tempo os ociosos:

e redunda tudo nas mais piedosas e mais acertadas obras que

em favor dos próximos se podem fazer. Quem quizer saber a

grandeza, e custo delias, se for bom contador, alcançalloá fa-

cilmente, proporcionando os membros com a cabeça, quero di-

zer, todo o resto das terras do Reyno com Lisboa, na qual se

despenderão no anno, que isto vamos escrevendo, que he ode

1621, por conta liquida, e publicada no dia da Visitação de

Nossa Senhora, que he o dia mais solemne d'esta Irmandade,

cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete cruzados.»

O que diria o sábio chronista dominicano, se vivesse hoje,^

e visse quão desauctoradas, caducas e deshonradas estão as

pobres Misericórdias, que foram o asylo do amor e da caridade

dos povos, o amparo dos desgraçados, e ainda uma pedra de

toque por onde se aferia a moralidade e a honra dos portu-

guezes, e gloria invejada d'esta nação generosa e crente!

Não era menos caridosa a criação de hospitaes, albergarias

e hospícios, opimo fructo da magestosa e frondosissima arvore

do Chrislianismo, á sombra da qual nenhum desventurado dei-

xará jamais de encontrar abrigo consolador.
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E se laes inslilulos so devern a essa i'eligião augusta do Mar-

tyr (lo Golgotlia, porque não havemos de nós ailiinial-o, e re-

pelil-o?

Antes do a[)[)aieciineiilo de Jesus Cliristo sobre a terra, era

desconhecido o principio da igualdade enlPd os homens, e com

elie o da fraternidade universal. Foi Jesus, que, revelando a

existência de um só Deus, Pae de todos os homens, sem diffe-

renga de còr, nação ou clima, a t>dos deu a mesma origem,

a mesma natureza, o mesmo destino, os mesmos meios para

o conseguir, e também o mesmo Uedemptor.

Assim iguaes essencialmente, são perfeitamente irmlos, de-

vem amar-se e soccorrer-se como irmãos.

É por isso, que o reciproco amor de todos os membros da

família humana, depois de ter feito a base essencial dos ensi-

nos e exem[)los do Divino Mestre, continuou depois d'Elle a

ser o objecto constante da pregação apostólica, e o mais forte

incentivo dessas acçijes extraordinárias, que mudaram a face

da terra.

E na verdade, quando se considera, em meio de sociedades,

tr.ibalhailas pelo egoismo e antagonismo das classes, o que

Jesus Christo foi para os pobres, miseráveis, fracos e necessi-

tados, até então desprezados e devotados a morte certa, sem

protecção, dó, e considerarão da parte dos homens e das leis,

Elle se nos afigura o sol brilhante, dissipando as profundas

trevas, em que se achava sepultado o mundo moral.

Aípielle amor immenso que o levou, sendo Deus, a sai-rifi-

car-se pelos homens, até o ponto de dar sua vida por elles,

manifestou-se constantemente, durante a sua curta passagem

sobre a terra, em palavras consoladoras, como um bálsamo,

em obras protentosas, como outras não presenceára Israel nos

dias mais celebres da sua maior prosperidade e grandeza.

Como luz, esclarece a todos sem distincção de classes ou

MONOMKNIOS DK SANTARÉM l'J
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condições ; e assim se distinguiu dos mais famosos philosophos

da antiguidade, que reservavam as máximas e principios, que

professavam, para o limitado numero de seus adeptos e discí-

pulos.

Como Redemptor e Bemfeitor, não ha dôr que não suavise,

lagrimas que não enchugue, necessidade que não remedeie,

miséria que não allivie, fraqueza que não ampare e console.

A infância, até então exposta, ou barbaramente trucidada

pela mão deshumana, sem protecção na família e nas leis, en-

controu o mais dedicado protector no Divino Mestre.

As débeis crianças, propostas para exemplo e imitação dos

outros, são conjunctamente proclamadas os entes terrenos mais

acceitaveis aos olhos do Senhor; o bem e o mal que se lhes

fizer, é ao próprio Jesus, que se faz : ameaça-se com terrível

castigo quem as escandalisar, e alfim inculca-se a enormidade

do delicto, que se commette, despresando-as, com lembrar

que ellas são custodiadas por anjos protectores, que na pre-

sença de Deus gosam da indisivel felicidade da sua visão.

Consagrou com o ensino, e com o exemplo, a infância, re-

conhecendo-lhe direitos, que foram até ali ignorados, e impon-

do para com ella deveres, que não foram anteriormente conhe-

cidos, e por isso mesmo praticados.

Aos ricos disse: «Vendei o que possuís, e dae-o em esmo-

las. Provei-vos de bolsos, que se não gastam com o tempo,

ajuntae nos Céus um thesouro que não acaba : aonde não chega

o ladrão, e ao qual não roe a traça. Porque onde está o vosso

thesouro, ahi estará também o vosso coração.»

Este dever da esmola tão sublimemente recommendado aos

abastados, é aconselhado também em phrases enérgicas ao

mancebo, que lhe perguntava quaes as boas obras que devia

praticar, para chegar á vida eterna.

E se porventura isso é bastante, para indicar o uso, que
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mostrar que a riipieza não é uma fonte de gozos e satisfações

materines, mas um ónus pesado, um estado que impõe obriga-

ções severas em presença das necessidades do próximo; o que

se lê no evangelho de S. Matheus deve sobremodo aterrar os

insensiveis e indifTerentes ás diversas misérias humanas.

Vê-se de todo esse quadro, tão singelamente traçado pelo

apostolo, quanto é apreciado por Deus o soccorro dispensado

ás innumeras precisões corporaes do nosso próximo. A fome,

a sede, a nudez, a enfermidade, a prisão, a incommodidade

da jornada... tudo o que pôde aflligir e mortificar o nosso

corpo, é remediado por Jesus Christo, que recommenda as

obras de misericórdia, premiando ou punindo severamente alem

da campa, os que na vida presente as praticarem ou não.

E o que ensinou, eíTeiluou-o. Elle passou pela terra, como

diz S. Lucas, só fazendo bem. Perlransut beneficiendo. Multi-

plica os pães para matar a íóme ás multidões, que o seguiam

enthusiasmadas ante a sublimidade das suas lições, e dá vista

a cegos, ouvido a surdos, falia a mudos, pernas a coxos e vida

a mortos. D'este modo allia o poder á bondade, e com esia

formosa alliança eíTectiva o ideal do amor sobrehumano, que

forma o caracter da sua doutrina, e prepara o mundo para as

valiosas e heróicas emprezas da caridade christã.

É a revolução das revoluções, a obra por excellencia.

Instruídos em taes princípios, robustecidos e edificados com

taes exemplos, depois do amor de Deus, nada houve, que os

apóstolos, annunciando o Evangelho, mais inculcassem, do que

o amor do próximo, manifestado por sublimes e extraordiná-

rias obras de dedicação em presença das suas necessidades.

S. Paulo, recommendando a esmola aos ricos do seu tempo,

teve que reprimir simultaneamente os excessos de caridade

d'estes: pois chegaram a privar-se do necessário, para dis-
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tribiiir seus baveres pelos [ obres, sem nada reservarem

para si.

Nota-se na sua Epistola aos Corinlhios o facto, que nos al-

testa os excessos da caridade, e o conselho, que mira a satis-

fazer igualmente as nossas necessidades e as do próximo.

S. Thiago dizia: «A religião pura e sem macula, aos olhos

de Deus e Nosso Pae, consiste nisto: em visitar os orphãos e

as viuvas nas suas afflicções, e conservar-se cada um a si isento

da corrupção d'este século. Que aproveitará, irmãos meus, a

um que diz, que tem fé, se não tem obras? Acaso podel-o-ha

salvar a fé? Se um irmão, porém, ou uma irmã, estiverem mis,

e lhes faltar o alimento quotidiano, e lhes disser algum de vós:

ide (m paz, aguentae-vos, e laitae-vcs; e não lhes derdes o que

hão de mister para o corpo, de que lhes aproveitará?»

S. Pedro exprimia-se assim: «E antes de todas as cousas,

tende entre vós mesmos mutuamente uma constante caridade:

porque a caridade cobre a multidão dos peccados. Exenitae

a hospitalidade de uns cem os outros sem murmuração.»

O Evangelista ensinava: «O que tiver riquezas deste mundo,

e vir a seu irmão ter necessidade, e lhe fechar as suas entra-

nhas, ccmo está n*e]le a caridade de Deus? Meus filhinhos,

não amtn;os de palavra, nem de lingua, mas por obr^a, e em

verdade.»

Acs ensiníinentos dos que havemos citado, como dos res-

tantes apóstolos, que cmittimos, veio junlar-se, como no Di-

vino Mestre, a mais rigorosa observância, a mais sincera pra-

tica dos deveres que as privações do próximo nos impõem.

Nos Actos dos apóstolos lê-se, que logo nos tempos apostó-

licos «a multidão dos crentes tinha um só coração e uma só

aln;a; e nenhum dizia ser sua. cousa algi-ma das que possuia,

D.as tudo entre elles era ccmmum... E não havia nenhum

necessitado entre elles. Porque todos quantos eram possuído-
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res de campos, ou de casas, vendendo islo, Iraziam o preç^

do que vendiam, e o punham aos pés dos apóstolos. Ueparlia-

se, pois, por elles em particular, segundo a necessidade de

cada um.»
Infere d'aqui alguém, que foram communistas os fieis da

igreja [)riinitiva. Não é assim.

Nenhum preceito ha na Lei do Salvador, que ordene a venda

« a distrihuição dos haveres pelos pobres; mas Ião só um con-

selho, que conduz a maior perfeição.

Um facto o conlirmi. An mias e Safira haviam vendido um

campo, e sonegaram uma porção do preço, apresentando só

uma parte aos apóstolos. S. Pedro reprehende então Ananias,

dizendo-lhe: «Ananias, porque tentou Satanaz o teu coração,

para que tu mentisses ao Espirito Santo, e reservasses parte

do preço do campo? Porventura não te era livre ficar com elle,

e ainda depois de vendido não era teu o preço? Como pozeste

logo era teu coração fazer tal?»

Foi por mentir, e não por ficarem com o preço que Saphira

•e Ananias foram reprehendidos e castigados. Era-lhes licito fi-

car com o campo, e ainda depois de vendido, era seu o preço.

(Act. 5, 1— 10).

Finalmente o cap. G.° dos Act. nos conta, que, «crescendo o

numero dos discípulos, se moveu uma murmuração dos gregos

contra os hebreus pelo motivo de que as suas viuvas eram

desprezadas no serviço de cada dia.»

Para com ella acabarem, os apóstolos elegeram sete varões

de boa reputação, cheios de sabedoria, aos quaes encarrega-

ram de servir ás mesas, visto terem elles o principal encargo

de annunciar a palavra divina, e não poderem por isso entre-

gar-se áquelle mister. Os eleitos foram os sete diáconos.

Esta é a primeira instituição, a quem a igreja encarregou a

íutela e protecção olFicial dos pobres e indigentes
,
provando
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assim, que não exhortava tão só os fieis á compaixão e bene-

ficência para com elles. Nas primeiras sociedades chrislãs ha-

via já uma solicitude especial, e esta oílQcialmente organisada,.

pelas classes desherdadas da fortuna. O exemplo robustecia

o ensino, lornava-o fecundo e proveitoso.

Á proporção que a Igreja ia alargando sua área, foi adqui-

rindo bens próprios, que os fieis lhe offereciam. A principio

eram oblações de pão, vinho, incenso e azeite, de subsidios

pecuniários, e das primícias das colheitas, que se offereciam a

Deus, segundo o uso do povo judaico. Ora estes dons serviam

para as despezas do culto, sustento do bispo e dos mais cléri-

gos, assim como para o amparo dos pobres, viuvas e pere-

grinos.

Mais tarde veio a possuir bens de raiz, e teve o bispo por

isso necessidade de escolher, entre o seu clero, um ecónomo,

encarregado da sua administração; ainda então, porém, lhe

não esqueceram os indigentes na distribuição das rendas. Eram

estas divididas em quatro porções: uma para o bispo, a se-

gunda para os clérigos, a terceira para allivio dos pobres, e a

quarta para a sustentação do culto e das igrejas. (Waltet-j, Man.

de Dir. Ecc, iiv. 6.", % 24.)

Os diáconos foram ainda os distribuidores da parte das ren-

das relativa aos miseráveis. E para haver toda a equidade, os

pobres, a quem a igreja soccorria, foram inscriptos em uma

matricula, da qual podiam ser riscados por causa de maus cos-

tumes.

Alem d"esta partilha regular, o património da Igreja foi ge-

ralmente considerado, como a massa commum dos pobres, de

que a mesma Igreja não tinha senão a administração e repar-

tição. E n este ponto estão de pleno accordo os SS. PP. e os

cânones dos concílios.

E, com effeilo. Santo Agostinho estava bem persuadido, de
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que todos os bens da Igreja são o património dos pobres, pois

que se sustentava a si, e ao seu clero, e fazia despeda(;ar os

vasos sagrados para resgatar escravos; protestando, ao uies-

mo tempo, que um bispo não deve de ter ouro nem prata ar-

recadados, emquanto ha pobres e desgraçados, que necessitem

dos soccorros da Igreja. Se somos pobres, dizia em uma das

suas cartas, os bens da Igreja nos pertencem como a elles;

mas se temos outros haveres para subsistir, esses bens não

nos pertencem, mas aos pobres; não temos, em tal caso, mais

que a sua administração, e seria um crime attribuir-nos a sua

propriedade. No?í sunt Ma nnslra, sed pauperuin, quorum pro-

curationem, quodammndo gerimus, non proprielatem nobis usur-

patione damnabUi vindicamus.

A gloria do bispo, segundo S. Jeronymo, consiste em ter

cuidado dos pobres, e a vergonha de um ministro dos altares

consiste em amontoar riquezas. O bispo não é senão o dis-

penseiro das rendas ecciesiasticas ; ora o melhor dispenseiro é

o que não reserva para si cousa alguma.

A Igreja, diz Santo Ambrósio, não tem a propriedade de bens

alguns, suas rendas são destinadas aos pobres. Nihil Ecclcsiae

sibi, nisi fidem, possidet. Possessio Ecclcsiae suniptus est egeno-

rum.

Os PP. da Igreja grega não têem fallado com menos des-

assombro do que os da latina.

S. João Cihrysostomo colloca os clérigos no logar dos pobres,

a quem a Igreja não dá, senão o que é necessário contra a fome,

e contra a nudez. As pessoas ricas, segundo a narração deste

padre, remetlem os pobres para o thesouro da Igreja, como

para o seu património commum.

Santo E[)iplianio gostava antes de atlrair sobre si a cólera

do seu ecónomo, fazendo-lhe dar esmolas abundantes, do que

a de Deus, poupando as rendas da Igreja.
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Procedem por igual theor os concílios.

O concilio de Agda assegura que os que retèem o que foi

dado á Igreja são os homicidas dos pobres.

O primeiro concilio de Orleans ordena aos bispos o empre-

go de todas as rendas da sua igreja na sustentação dos eccle-

siasticos e dos pobres, e em resgatar os captivos. Se faltam a

um dever tão essencial, o concilio provincial lhes applicará por

isso uma severa reprehensão, por virtude da qual são ameaça-

dos de serem separados da communhão dos outros bispos.

Finalmente, não foi por outro motivo, que os PP. do quarto

concilio de Carthago ordenaram, que o bispo tivesse victum

pattperem, sustento pobre; vestitum honestum, vestido modesto;

e supplectilem vilem, mobilia barata.

Eis por que os papas e bispos, exerceram enormes liberali-

dades, sacrificando-lhes muitas vezes suas próprias riquezas.

Os conventos, do mesmo modo que os bispos, eram pela lei

canónica obrigados a deveres similhantes ; e por certo seria

prolixo o referir todas as obras de caridade provenientes d'aquel-

les piedosos institutos.

Nem os seculares estavam isentos de soccorrer os pobres e

miseráveis. A Igreja lhes impunha este dever. Na visita annual

devia de indagar-se, se cumpriram ou não os preceitos da ca-

ridade. Inquirendum de mendicis, qui per pátrias disciirrtint,

et si imusquisque pauperem de família sua pascat. Inquirendum

si aliquis est, qui peregrino aut viatori hospitium contradicit.

(Regino de ecclesiast. disciplin. lib. 2." cap. V, n.'^ 68, e w.° 72.)

A tutella dos pobres pelos diáconos veio a modificar-se cora

o decorrer dos tempos.

Nas igrejas, em que existiam cabidos, passou a tutella para

a congregação, pois ninguém ignora, que os cónegos viviam

vida commum nos primitivos séculos da igreja; e n'aquellas,

«m que não havia cabido, ficou pertencendo ao parodio.
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das pela Igreja ; sendo com estas oITerendas e outros donati-

vos, que veio a formar-se na maior parte das igrejas uma caixa

dos pobres, conhecida com o nome de mmsa pauperum, mensa

Spiritus Sancli, cuja administração foi confiada, como a das fa-

bricas, a curadores especiaes.

Do que tudo que levamos dito, se pôde e deve concluir, que,

segundo as doutrinas e exemplos do Divino Mestre e seus dis-

cípulos immediatos, nâo ha necessidade ou miséria, que não

deva ser remediada ou satisfeita, e o não tenha sido, com ef-

feito, desde o começo da Igreja até os nossos dias, em lodo o

decurso do seu desenvolvimento histórico.

Não se pôde, no entanto, contestar, antes é certíssimo, que

as perseguições contra o christianismo, constantes e mais ou

menos geraes, conforme a bondade dos governadores de pro-

víncia, obstaram a que a caridade se exercesse, em casas e

institutos, para tal fim organisados, durante os três primeiros

séculos.

A Igreja vivia então homisiada nas catacumbas, escondia-se

aos olhos dos homens, i)orque tudo era contra ella; o menor

indicio, ou signal da sua fé, a coUocava entre angustias nos

circos, nas gemonias e mameitinas.

Em qualquer parte onde houvesse males a consolar, ahi appa-

recia, por sem duvida, risonho e festivo, o amor do próximo,

alliviando e confortando.

Era, porém, um bálsamo dispensado isolada e secretamente,

que exigiam as circumstancias especiaes d'aquelle tempo.

Dada que foi a paz á Igreja por Constantino Magno, poude

então effei(uar-se livremente, o que antes não p)dia ter logar

sem os mais terríveis castigos.

Começaram a construir-se casas publicas, em que os pobres

eram recolhidos, os enfermos tratados

.
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É um facto abonado com os melhores documentos, que já no

século IV havia edifícios e institutos de caridade extensiva a

todas as misérias sociaes.

Em Constantinopla, ahi pelos annos de 330, erigiu o sena-

dor Zolico um hospital, segimdo refere Baronio. (Adann. 330y

num. 28, tom. é."") D'aquelle varão illustre se fez menção na

L. 34, C. de Ephc. et cleric, onde se enumeram muitas espé-

cies de hospitaes; devendo nós por esta occasião advertir, que

a palavra hospital, no sentido próprio, designa a casa destina-

da a recolher hospedes e peregrinos. Esta advertência é tanto

mais necessária, quanto é certo, que, entre nós, não ha pes-

soa alguma que use d'ella em outra accepção, que não seja a

de um logar destinado ao tratamento de doentes pobres.

S. Gregório de Nazianzo fOrat. 3, num. 95) sorri-se de Ju-

liano Apóstata, por este querer imitar os fieis, exhortando os

pagãos a levantar xenodochios; isto é, casas onde fossem re-

colhidos os peregrinos.

O mesmo santo (Orat. 20) falia dos ptocliotropliios, ou loga-

res destinados á sustentação dos pobres. Muitas d"essas casas

foram construídas com toda a magnificência por S. Bazilio, fora

da cidade episcopal.

São muito celebres ainda, o xenodochio erecto em Roma por

Pammachio, e o nosochomio, logar consagrado á cura dos en-

fermos, fundado por Fabiola na mesma cidade, conforme a nar-

ração de S. Jeronymo (Epist. 66 ad Pammachium n.'^ 11, %

Epistol. 77 ad Ocean. n." 6) Alfim Theodoreto (Hist. Lib. 5,

c. 11) refere, que Flacilla Augusta, esposa de Theodosio Ma-

gno, exercera nos xenodochios da Igreja os misteres mais baixos.

Na igreja do Occidente os hospícios de caridade só appare-

ceram em abundância, no correr do século vni, época em que

quasi todos os mosteiros de frades e cónegos tinham junto a

si edificios, que serviam de protecção aos pobres, enfermos e
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peregrinos. Outros da mesma natureza se fundaram, especial-

mente os (]ue oCfereciam franca hospitalidade áquelles ijue em-

prehendiam peregrinações religiosas.

Finalmente, conforme as pessoas a quem eram destinados os

hos|)itaes, assim tomavam diversos nomes, como já vimos.

Acaccio, que fez Gennado patriarcha de Constantinopla, era

orphanolropo; isto é, governador ou director de um hospital

de orphãos. O imperador Justiniano falia dos hospitaes consa-

grados a estrangeiros, aos pobres, aos meninos, aos velhos e

aos orphãos, chamando àquelles que estavam encarregados de

dirigil-os: xenodocho, plecholropho, nosocomo, orphanolropho,

brepholroplw, gerentocomo.

Sendo os hospitaes uma applicação natural e lógica dos prin-

cípios e máximas, exarados no evangelho, não devíamos ulti-

mar esta breve notícia histórica acerca dos estabelecimentos

de caridade christã, sem dizermos, que foram regulados, desde

todo o principio, pelas leis canónicas, que commelteram a sua

administração a um cleiigo sob a immediata inspecção dos bis-

pos. (C. 10, c. XVIII 9. 2).

É fora de toda a duvida, que em tempo do imperador Jus-

tiniano havia hospitaes fundados por particulares. A estes, e

ainda a seus herdeiros, pertencia, em tal caso, regular a sua

organisação interna, e prover ao serviço por meio de pessoas

idóneas da sua escolha ; mas o referido imperador submelteu

igualmente estes estabelecimentos particulares á inspecção su-

prema dos bispos. (C. 42 § 9. c. 46 pr. § 3; C. de episcop.

— 1. 3 — ; Nov. 131 c. 10).

Nos reinos germânicos foram os monges, que principalmente

se consa^'raram ao allivio dos infortúnios, .até mesmo junto

aos conventos; e mais para o diante, lambem em virtude de

regra canónica, junto da Igreja, onde residia o bispo, erigi-

ram-se edifícios especiaes para tratar dos pobres e peregrinos;
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estabelecimentos. fCap. I. Coral, M. a. 789 e 73; L. Langoh.

Corul. M. c. 63; Regula Chrodogangi ed. Harlz. c. 45; e Cone.

Aquisgran. a. 816 c. 141).

Criaram-se, alem (l'isso, muitos estabelecimentos particula-

res d'este género, cuja administração era confiada ao bispo ou

aos herdeiros do fundador, ou a outras pessoas por elles. de-

signadas. O bispo devia velar em todo o caso, para que estas

pessoas não despresassem o cuidado, que devi;im ter do hos-

pital, e fazel-as punir severamente, quando fossem convencidas

de alguma malversação. FA si in aliqno malaelraciionis obnoxii

reperiímlur, ecclesiasticae subjaceant discipUnae. fCouc. Ticin.

a. 850 c. 15).

Em todas as circumstancias, pois, os hospitaes eram consi-

derados institutos ecciesiasticos, e n'esta qualidade collocados

debaixo da protecção e inspecção episcopaes. (Cap. Carol. M.

a. 793. c. 1, C. 3 Xh t. Eiigcn. 2." a. 826; Epis. Episcop.

ad Lodov. Rcg. Gcnn. a. 858. c. 10).

Verdade seja, que para maior segurança se sohcitou a pro-

tecção dos reis em seu favor ; não é menos certo, no entanto,

que, embora variasse a organisação interna dos hospícios, se-

gundo as circumstancias, e houvesse muitos d'elles até em mãos

diversas da Igreja, o concilio de Vienna dispoz em 1311, para

obviar á arbitrariedade, com que frequentemente eram admi-

nistradas as suas rendas, que os bens destes estabelecimenios

fossem restituídos ao seu destino primitivo por diligencia dos

bispos, e que, apesar de todas as isenções, se não fizessem

mais concessões delles a titulo de beneficio, sendo a sua admi-

nistração confiada a homens probos e experimentados, que pres-

tassem juramento como curadores, e dessem conta annu^lmente

ao bispo, ou a quem direito houvesse na forma do inventario.

(Ciem. 2. % 2 de relig. domíb. 3. 11).
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O concilio de Terento seguiu os mesmos tramites, conferindo

aos bispos a inspecção sobre a administração de todos os hos-

pitaes, mesmo exemplos (Cone. Trid. Sess. Vil. cnp. 16 de

reform. Sess. XXV cap. 8 de ref.), que não fossem administra-

dos por alguma ordem religiosa (Idem. Sess. 22. cap. 9 de ref.)

e consequentemente direito de visita, intervenção na apresen-

tação de contas (Idem, Sess. 22. cap. 9 de ref.), e faculdade

de empregar, quando houvesse necessidade disso, as rendas

em outro fim análogo ao seu destino (Idem,. Sess. 25. cap. 8

de ref.).

As instituições de beneficência, portanto, assim como bro-

taram do christianismo, foram lambem, e por isso mestno,

fecundadas e dirigidas pela Igreja, que lhes fora berço e mãe.

A exemplo de S. João Chrysostomo e S. Bazilio, multiplica-

ram se os hospitaes até o ponto de não haver convento, col-

legio, e casa de bispo, em que se não estabelecesse algum. Á

auctoridade episcopal estiveram todos sujeitos, como era de-

terminado por lei. (Cone. de Caked., can. VIII; LL. 42. % 9

e 46 I 3. C. de episcopis et clericis; Nocel. C. XXIIl cap.

XXIII).

Isto até o século xvi, porque, a contar d'esta época, a ad-

ministração financeira em muitos paizes, e nomeadamente era

Allemanha, nos Paizes Baixos, e na França, foi pouco a pouco

subtraída á inspecção dos bispos, e transferida para funccio-

narios seculares.

O dr. Bernardino Carneiro attribue esta mudança aos abu-

sos dos prelados, quando diz: «Andando, porém, os annos,

nem todos os prelados quizeram, como aquelles santos (refe-

re-se a Santo Ambrósio, S. João Chrysostomo e S. Bazilio)

assimilhar-se aos Apóstolos, de quem são os successores; e

tanto abusaram, que se lhes tirou essa jurisdicção e inspec-

ção.»
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pecção, sendo os hospilaes uma instituição essencialmente

christã, e por isso mesmo da exclusiva jurisdicção e inspecção

da Igreja ?

Não seria melhor dizer, que foi a sede de dominar, por parte

dos governos e seculares, quem levou uns e outros a subtrair

á auctoridade e domínio ecciesiastico, estas casas, que a cari-

dade e a piedade dos fieis, ou o zelo e dedicação dos pastores

erigiram, dotaram, sustentaram e regularam?

Os abusos dos prelados — do que os não desculpamos se

acaso se deram — não justificam uma alteração inteiramente

repugnante á natureza e Índole da instituição, que é meramente

ecciesiastica na idéa, e no seu desenvolvimento.

Alem de que, a historia e a observação tèem provado, que

os abusos dos seculares são infinitamente superiores aos dos

prelados em matéria de administração.

Senão vejamos. Assim nos pinta Fortescue n'um celebre es-

cripto seu— De kmdihus legnm Angliae — qual a condição do

povo inglez no século xv: «os habitantes de Inglaterra são

ricos em ouro e prata, e possuem todas a necessidades e to-

das as commodidades da vida. Elles não bebem agua, excepto

em certas épocas por um motivo religioso, e por espirito de

penitencia. Alimentam-se abundantemente de todas as espécies

de carnes e peixes, o que por todo o seu paiz encontram em

grande quantidade, e cobrem-se com bons vestidos de lã. Pos-

suem igualmente tudo o que é necessário n'uma casa: cada

um tem, conforme sua condição, quanto precisa para tornar

sua vida commoda, e deleilavel.»

Em apoio d'eslas palavras extraordinárias do escriptor illus-

tre, que foi, durante vinte annos, chefe da magistratura ingleza

e mais tarde chanceller de Henrique VI, podemos citar ainda

um acto do parlamento, com data do anno xxiv do reinado
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de Henrique Vlll, e conseguiiitemenle anterior á Reforma.

Traia se n'elle dos meios de existência do povo: ora o pream-

bulo, depois de haver mencionado quatro espécies de carnes,

boi, porco, viteila e carneiro, accrescenta: «estas carnes são

o alimento das classes mais pobres.»

Como, e para onde desappareceram então esses ditosos tem-

pos, em que se não ouvia fallar em collectas forçadas para os

pobres, e em que o próprio nome de mendicante era desco-

nbecido?

Apenas as igrejas e os mosteiros foram despojados de seus

haveres, surgiram de toda a parte indigentes e miseráveis, e

um paiz, tão prospero e fehz outrora, viu- se inundado pelo

pauperismo. Foi tal e tamanho o mal, logo no seu começo, que

para lhe pòr um termo, o cruel Henrique VHl fez condemnar

todos os mendicantes, que continuassem a imjjlorar o favor da

caridade publica, a ter uma orelha cortada, e a serem suppli-

ciados, como criminosos, se tornassem o cair de novo na men-

dicidade.

O herdeiro da coroa de Henrique, o joven Eduardo VI, man-

dou marcar todos os mendicantes com um ferro em braza,

como se usa de fazer em ferra de gado bravo, e permittiu

reduzil-os á escravidão, durante dois annos, dando a seus se-

nhores o direito de os obrigar a trazer uma colleira de ferro,

como também se usa de fazer aos cães. Esta creança era

tutelada pelo lord Dudley, que foi realmente quem firmou a

tal reforma do extravagante marido de Catharina de Aragão.

Esforços inúteis I O numero dos pobres era cada vez maior;

augmentava na proporção dos tratos, que lhes faziam sof-

frer.

Empregou-se por isso outro meio : permiltiu-se aos magis-

trados, poderem levantar esmolas voluntárias, e concedeu-se

mesmo aos miseráveis licença para mendigar. Foi isto no co-
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meço do reinado de Isabel, a leviana e despótica filiia de Anna

Bolena. Puis bem, Defoé, em um dos seus tratados diz, que

esta rainha, visitando mais tarde o seu reino, não fazia senão

exclamar: <íPaupcr ubique jacet

!

» Tão espantoso era o numero

dos pobres.

Para remediar tanta miséria adoptou-se uma vergonha — a

cotisação obrigatória legal. A taxa dos pobres data do anno

XLiii do reinado de Isabel. E sendo ainda isto insufíiciente,

restabeleceu-se um grande numero de instituições de benefi-

cência, que tinham sido destruídas, taes como hospitaes, asylos

e hospícios.

As rendas destes estabelecimentos, e a taxa, sobem hoje a

sommas consideráveis; só em Londres se gasta annualmente

para alliviar os pobres, perto de três milhões de libras ester-

hnas.

Não obstante, os horrores da fome, em parte nenhuma se

fazem sentir tanto como na Inglaterra. Um jornal de medicina

inglez, o MecUcal Times, refere, que só no espaço de um anno

falleceram de fome 21:770 irlandezes sobre os atalhos deser-

tos de suas montanhas, ou em bairros infectos, e adverte ainda

que a cifra otficial é muito inferior á realidade.

O que succedeu na Inglaterra, teve logar, por igual, em ou-

tros paizes, e nomeadamente na Allemanha e na Suissa, como

é fácil de verificar, lendo o que dizem Naville e Cherbuliez,

ambos protestantes, e por isso mesmo Insuspeitos.

O primeiro expressa-se do seguinte modo na sua obra intitu-

lada De la charilé Ugale, tom. II, pag. 119: «Supprimindo os

conventos, ella (a Reforma) deu logar, em alguns paizes, a

uma alluvião de mendicidade, cujas consequências funestas

têem provocado o estabelecimento deste syslema (a caridade

legal).»

O segundo diz, em relarão á Suissa, pouco mais ou menos
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O mesmo. Eis aqui as saas próprias palavras: «Antes da re-

forma, o pauperismo não existia na Suissa, o que, sem duvida

alguma, deve ser attribiiido á organisação da sociedade reli-

giosa, que favorecendo inteiramente a mendicidade, imi)edia

no entanto, por meio das esmolas da Igreja, que o povo não

eaisse na miséria. Quando a reforma trouxe comsigo a seculari-

sação dos bens ecciesiaslicos, succedeu entre nós o que leve

Jogar na Inglaterra. A dieta decidiu, que cada cantão, na qua-

lidade de Estado, se encarregasse do allivio de seus pobres;

criou-se assim, ao mesmo tempo, um direito para os pobres,

e um dever para o Estado. Desde então o pauperismo tem sido

a grande chaga da Suissa, sobretudo do cantão de Berne; ahi

toma a população, por outro lado, um crescimento inquietador.

Quanto á cifra dos nascimentos illegitimos, o meu patriotismo

recusa-se a revelar sua vergonhosa realidade. É de ver, porém,

que ao lado d'este cantão aclia-se o Jura, menos rico, sem to-

davia estar desolado pelo prmperismo, e em taes circumstan-

cias, que os seus deputados á dieta recusaram toda a espé-

cie de subsidio do Estado, dizendo: «guardae o vosso dinheiro

e as vossas leis, e deixae-nos com os nossos piedosos hábi-

tos.»

O contraste é estranho: um paiz catholico, pouco industrial,

pouco rico, em condições que parece tornarem a miséria inevi-

tável, ignora o que venha a ser o pauperismo. Ha, deceito,

aipii uma grande lição.»

Esta grande lição deveria de aproveitar a certos governos, que

pensam ser a riqueza publica o mais seguro symploma da ri-

queza individual. O conirario é o que se observa. Em nações,

cujas riquezas publicas são extremas, como acontece na Ingla-

terra, Allemanha e outras, a miséria individual não pôde attin-

gir maior grau.

D'este modo faz Deus sentir e conhecer aos que estão enca:-

MOMjML.NTOS de SANTAr.EM 20
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regados do governo dos povos, que não se violam em vão as leis

sociaes estabelecidas pela sua providencia.

Os pobres são a propriedade da igreja; Deus, conriando-lh'os,

deu lhe, mas somente a ella, os direitos, o coração, e todas as

outras prerogativas da maternidade.

A Igreja ama os desgraçados; é este amor que lhe faz sen-

tir, como próprias, as suas necessidades, e lhe inspira ao mes-

mo tempo abnegação suíTiciente para as remediar, ou pelo me-

nos atlenuar eíllcazmente.

A assistência publica, em contraposição, é sem entranhas, e

por isso meí-mo estéril e desoladora.

A praz- nos dar disto a rasão um pouco mais desenvolvida-

mente. Não deixa de ser útil, e até necessário para o fim que

nos propomos.

Um dos effeitos mais bellos e mais salutares do christianis-

mo foi a rehabilitação do pobre.

Entre os pagãos, o pobre era despresado, a pobreza uma

vergonha : turpis egestas. Ainda hoje no Japão é punida a po-

breza como um crime. Aos olhos da religião do Crucificado, o

pobre é um predestinado, um amigo do Redemptor Divino, e

a pobreza um bem, que procura espontaneamente todo aquelle

que quer seguir a vida perfeita.

Quando se assigna ao rico, comdemnado á escuridão eterna,

o motivo da differença que existe entre a sua sorte e a do

Lazaro, sustentado no seio de Abrahão, não se dá outro senão

este: «Lembrai-vos, de que, durante vossa vida, vós recebes-

tes os bens, e Lazaro os males, durante a sua.» (Luc. 16, 25.)

Esta é a doutrina: e se se deseja saber como a Igreja a

pratica, bastará recordar, que bem recentemente foi por Ella

elevado ás honras dos altares o mendicante José Labre, que

não subiu a esta altura, senão pela pratica heróica da mais

completa indigência.
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D'esle modo a pobreza, longe de ser evitada como uma igno-

minia, é adoptada e querida, como prerogativa da perCeição

evangélica, pelos maiores sábios do christianismo.

E não admira isto, sabendo-se, que Jesus foi pobre, e que

por isso mesmo não pôde ser seu imitador perfeito, senão o

que se faz pobre pelo seu amor. «O que não renuncia a tudo

o que possue, não pôde ser meu discípulo. » (Luc. 16, 9.)

Eis porípie Santo Ambrósio, fallando da esmola, affirma que

o homem caridoso, soccorrendo os outros, se soccorre a si

mesmo. «O homem misericordioso é uma boa cousa: emquanto

vae em auxilio dos outros, allivia-se a si próprio, e cura suas

feridas com curar as d'outrem.» (De ohilu Thcodosi.)

S. Bazilio também assegurou, que o beneficio recae sobre o

bemfeitor; e que, auxiliando o pobre, nos soccorremos a nós

próprios, attentos os grandes interesses, que d'ahi auferimos.

(Hom. IV. in dilescentes.)

D'onde se deve concluir, que na Igreja o pobre não só foi

arrancado á condição vergonhosa em que jazia, mas também

coroado de uma aureola celeste.

Entre elle e o rico, não ha inimisade. Ligados ambos pelos

estreitos laços da mais intima fraternidade, communicam-se

nmtuamente o que possuem; o rico as cousas necessárias á

vida presente, o pobre o seu direito á eterna beatitude.

Assim é o pobre no seio da Igreja, e em face dos principies

e máximas do evangelho. E o que vemos nós, que seja no seio

das hodiernas sociedades?

Ao presente não se considera o pobre, senão como um ser

incommodo. Consistindo o fim individual e social nos prazeres

e gosos materiaes, exactamente como no paganismo, a pobreza

ha de soíTrer hoje os mesmos despresos e escarneos que sof-

freu na sociedade pagã.

E com effeito, mirando o homem, como a sociedade, ao goso
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e prazeres sensíveis, sendo esles a sua aspiração única, o que

convém, e se torna indispensável, é o augmenlo indefinido das

riquezas, pois n'ellas está também o augmenlo e a condição dos

prazeres.

Ora o pobre soíTre, não gosa; é indigente, não tem fortima

alguma. Aos olhos das aspirações do presente não pôde elle,

portanto, ser outra cousa mais do que um ente monstruoso,

visto que não realisa o fim humano e social. Encontra-se em

uma condição contraria aos destinos do homem, e conseguin-

temente é uma excepção na ordem moral, um perfeito aborto

na ordem civil. Deve por isso excitar o despreso, como toda a

monstruosidade na natureza ou nas artes gera o despreso.

Mais ainda. O pobre é um ser aborrecivel, não só pelo que

elle é em si mesmo, mas por causa dos incommodos e damno

que causa ás outras pessoas. Só a vista espedaça e deslroe a

felicidade dos outros, e por suas exigências reiteradas diminiie

os meios de conseguil-a. Segundo o ideal da civilisação mo-

derna, o cidadão necessita de sensações agradáveis: e o pobre

offerece-lhe as mais enfadonhas. Os seus andrajos, as suas feições

ennegrecidas, as suas lamentações magoadas e perseverantes,

contristam, e aííligem invencivelmente. A sua própria existên-

cia é como um protesto da natureza contra o principio do epicu-

rismo, que faz consistir a felicidade no prazer.

E quando ao feio aspecto da sua pessoa, o pobre acrescenta

a historia lastimosa de suas privações, e de suas dores, não

fará elle assim uma cruel censura^— que digo eu?— não será

isso um sarcasmo amargo á opulência, que se pavonea gozan-

do? A civilisação não pôde soffrer, que se insultem por esta

forma o verdadeiro fim do homem, e .is luzes do progresso so-

cial. E não queremos nós ainda fallar da diminuição de felici-

dade, que o pobre occasionou por seus pedidos importunos,

visto que toda a esmola, que se lhe dá, é uma diminuição de



309

riíjueza, e por isso uma diminuição dos meios pelos (juaes o

rico pôde realisar os passatempos e os prazeres.

Conclusão: retire- se o [)obre do meio da sociedade. .\ res-

peito dos meios a empregar para isso, aquelles de que se ser-

viu a America, para abolir e extinguir a escravatura, seriam

os que as modernas sociedades empregariam; como, porém,

ainda não chegou o progresso a este ponto de philantropia, é

impreterivel, pelo menos, retirar o pobre da presença do pu-

blico, e aggravar cada vez mais sua condição. Para este intuito

dar o resultado devido, recollia-se, contra sua vontade, em um
liospital do estado: ahi será tratado por gente mercenária, cujo

interesse está todo em cumprir as prescripções do regulamento

da casa, e não toma outro; o pobre, comtudo, não pôde dizer

que não vive.

Seja d'esta forma punido com prisão o crime horrendo de

ter perturbado, mendigando, o passeio contente e alegre do

rico; sobretudo seja despojado da aureola, de que lhe circum-

dou a fronte o christianismo, falseando o progresso, por meio

de prejuízos, o conceito da esmola. Porque raciocina mal, mas

tem também o seu raciocínio, que nós podemos synthetizar: «A

esmola, quando se dá, deve ser dada em nome da sociedade,

a quem pertence todo o ser que se move, como todo o incapaz

de movimento. Remetta-se a ella, pois, tudo o que os cidadãos

querem fazer para soccorrer o próximo. Consentir o livre ex.er-

cicio de caridade, não servia mais do que de augmentar o nu-

mero dos mendicantes.»

Mas não é esta a verdadeira rasão, por que se não consente

o livre exercício da caridade.

A esmola é uma profissão de fé publicamente feita poraquelle

que a dá. Para nos certificarmos disso, basta distinguir os

actos da virtude em directos e indirectos : se entre os primei-

ros a religião conta a adoração, a prece, ou qualquer acção
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interna e externa, que exprima submissão a Deus, ella coiloea

entre os segundos, como um dos principaes, a misericórdia

praticada por amor de Deus para com os pobres
;

podendo

d'est'arte dizer-se, sem inconveniente, que esta misericórdia

faz parte dos actos próprios e directos da religi;lo, tal como

nos foi dada por Jesus Christo.

E na verdade, como diz Santo Agostinho, a religião consiste

em prestar a Deus culto e homenagem. (S. Ag. libro de 83

quaestionibm, 9. 31.)

Ora a beneficência christã reduz-se, em ultima analyse, ao

culto e homenagem de Deus, visto como Jesus Christo não só

chama aos pobres seus irmãos, mas aíTirma até ser feito a

Elle qualquer serviço, que se lhes presta. (Maih, 2õ, 35—41.)

Se, pois, alimentar um pobre, visital-o, acolhel-o, honral-o, é

fazer isso a Jesus Christo, fica bem evidente ser um acto de

religião o cumprir, por amor de Jesus Christo, um dos oíDcios

de beneficência, que se acabam de enumerar, ou quaesquer

outros.

Eis porque S. Paulo, fallando das esmolas, que lhe haviam

enviado os Filippenses, as qualifica do sacrificios feitos a Deus

(Philipp. 4, 18); eis ainda emotivo por que o mesmo apostolo,

exhortando os hebreus, nos diz: «Lembrae-vos da beneficência

e da esmola ; é por estas victimas, que nós merecemos a Deus.

(Hiber. 13, 16.)

Mas o sacrificio é o mais sublime acto da religião; logo a

esmola é um acto de religião. Conclusão esta, confirmada ex-

pressamente por S. Thiago, quando disse.- «A religião pura e

sem mancha aos olhos de Deus Nosso Pae é esta : visitar os

orphãos e as viuvas nas suas aíílicções.» (Jacob. 1, 27.)

Visitar, n'este logar, se se attende á força do termo hebreu,

<juer dizer: consolar, proteger, alimentar, fornecer toda a es-

pécie de soccorros: e nomeam-se os orphãose as viuvas pelos
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pobres era geral, visto que são os typos da indigência e do

abandono.

Daqui vem, que um dos nomes de Deus, o amparo de Ioda

a indigência, é o Pae dos orphãos, e Juiz das viuvas; Patei' or-

phanorum cl Judcx viduarum. (Ps. 67, 6.)

Alem d esta prova, temos oulra. Se a religião é uma virtu-

de, que nos prende a Deus, o vinculo supremo que elia íórma,

e que compreliende todos os entes racionaes, é o amor. Ora

o amor para com Deus tem por manifestação pratica, e condi-

ção sine qua non a misericórdia e beneficência para com os

pobres. Um homem que tem os bens deste mundo, e que,

vendo seu irmão em necessidade, lhe fecha suas entranhas,

como terá elle em si o amor de Deus? (1^ Joan. 3, 17.)

Como poderá amar a Deus quem despresa os seus precei-

tos? Ora ha um preceito, que nos manda amara Deus, e con-

juntamente o nosso próximo, mais por factos, que por pala-

vras. «Que aquelle que tem amor a Deus, tenha-o também a

seu irmão. (1.^ Joan. 4, 21.) Não amemos nem de palavras,

nem de lingua, mas por obras, e em verdade. (Idem, 4, 20.)

Em presença do que se acaba de dizer, não devemos admi-

rar-nos de vermos os actos de caridade para com o próximo

misturados com as ceremonias lithurgicas.

O Summo Pontífice, em quinta-feira santa, no próprio tem-

plo, depois da celebração dos divinos mysterios, não só distri-

buo pelos pobres uma avultada esmola, mas lava-lhes e oscu-

la lhes os pés. Esta pratica foi também observada pelos reis

christãos em sua corte.

É esta a segunda causa do ódio, que se consagra, na actuali-

dade, ao exercício publico da caridade. Tal beneficência é uma

profissão de fé religiosa e i)ublica do culto, do amor de Deus,

da obediência aos seus preceitos, de fé na ordem sobienalu-

ral, de esi)erança na vida futura. Porém, as tendências e as-
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piraçues dos lindiernos princípios são aíTaslar da sociedade o

Sobrenatural, abstraindo da religião e de Deus. A politica, a

moral, as leis, as relações do estado e dos cidadãos, sem ex-

cepção, têem-se consliluido á parte da religião; tudo se tem

secularisado — é o termo. Não era, pois, lógico abrir-se uma

excepção a favor da caridade e beneficência mutua. Se podesse

destruir-se no próprio coração dos íieis a virtude da caridade,

tentar-se-ía, e realisar-se-ía, por certo, isso com prazer; mas

não cabendo tal realisação ou tentativa nas forças da socie-

dade, o naturalismo politico, assoberbando o estado, contenta-

se ao menos com tirar áquella virtude, — enão è pouco— a exis-

tência exterior, prohibindo o seu exercido publico, e arran-

cando-a das mãos da Igreja.

Veio de molde a reclamação do concilio de Terento, quan-

do quiz pôr as cousas no seu logar, resolvendo, que se sujei-

tassem á inspecção episcopal os hospitaes, quer fossem exem-

ptos, quer não, exceptuando apenas os que se achassem sob

a immediata protecção dos reis, ou em poder de alguma or-

dem ndigiosa. (Cone. de Ter. Sess. 7.* cap. 15; Sess., 22, cap.

S.° e 9.'^; e Sess. 25, cap. 8." de Reform.J

O que é certo, porém, é que a despeito de Iodas as dispo-

sições e providencias legislativas da Igreja, esta, ao presente,

vê-se esbulhada da inspecção e administração dos estabeleci-

mentos de benificencia.

Actualmente os superiores e empregados são de nomeação

secular na maior parte dos casos. E dizemos assim, porque

em alguns paizes os enfermos estão a cargo das ordens reli-

giosas, para tal fim instituídas. Umas vezes é a ordem religio-

sa que dirige todo o estabelecimento, outras só lhe incumbe

o tratar dos enfermos, estando a administração em outras mãos.

Segundo a disciplina antiga da Igreja, em todas as casas de

caridade se devia prover á saúde da alma e do corpo.
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Hoje, segundo a natureza das cousas, ainda pertence ao bis-

po a conservação da disciplina religiosa. Nenhuma outra inter-

venção— que nós saibamos— se permille á igreja relativamente

ans asylos e casas que o zelo dos pastores fundou, na maior

parle, e em todo o caso a caridade clirislã inspirou e regulou.

Kntre nós lambem a caridade de nossos antepassados, lar-

gamente generosa, por isso que era verdadeiramente cliristã,

fundou e dotou muitas casas destinadas ao allivio e conforto

das diversas misérias humanas. E foi a religião de Jesus Christo

que realisou n'este canto do Occidente todos esses benefícios,

jjonjue Portugal conquistou, á custa dos mais heróicos esfor-

ços, o nome que lhe foi dado pelo chefe do calholicismo — de

Reino Fidelíssimo.

A benevolência era um sentimento vivo e fecundo, e a be-

neficência exteriorisava-se por meio do soccorro a Iodas as mi-

sérias, e do remédio a todos os males.

K certo que os enfermos de lodo o género foram recolhidos

e tratados; os caminhantes i)ol)res agasalhados e soccorridos;

as orphãs perfilhadas e dotadas ; os orphãos de ambos os se-

xos, criados e educados; as crianças expostas, e abandonadas

pela mãe desnaturada, abrigadas e sustentadas; e finalmente

os infelizes, que só podiam subsistir pelo pão da caridade,

asylados e alimentados.

Era a força viva da nação a empenhar-se constantemente em

animar a propagação da fé, e em dilatar as tradições do chris-

lianisnio.

Em menos palavras synthelisamos as manifestações da ca-

ridade christã, ollicial ou não, dizendo, que tivemos outr ora

hdspitaes, albergarias, misericórdias, e casas de expostos; e

que alem de todas estas instituições do passado, algumas das

quaes tèem dcsapparecido, temos outras, pertencentes aos tem-

pos modernos; alguns hospitaes especiaes, como os de aliena-
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dos e outros, e vários asylos, já de mendicidade, já de infân-

cia desvalida.

Assim fica manifeslo, que a Índole, já de si benévola, do

povo portuguez, depois de encaminhada pelas máximas e prin-

cípios christãos, produziu fructos gratos e abundantes nos

ubérrimos campos da caridade evangélica. A infância e o inva-

lido tiveram amparo e pão; a pobreza foi remediada; o enfer-

mo achou por toda a parte protecção, consolação e bálsamo;

o caminhante foi sempre agasalhado e recolhido.

Para nacionaes e estrangeiros temos sido sempre uma famí-

lia de irmãos, dotados de sentimentos benévolos, cheios de ge-

nerosidade extrema. Por Índole e religião fomos um povo elei-

to, uma nação de coração inílamniado nos excessos e vehemen-

cias da beneficência. E se modernamente se tem tratado de

destruir tudo o que entre nós symbolisava as crenças christãs,

ou antes, que era a sua applicação e traducção fiel, se por ven-

tura tentam ainda seccar as fontes, donde brotaram as límpi-

das correntes, que fecundaram a nossa fé, não é menos certo,

que a natureza do povo portuguez não degenerou, e continua-

mos a ser uma nação generosa e hospitaleira.

Cremos também, que, se o catholicismo não pôde acabar com

a miséria e todos os males públicos, que affectam e minam a

existência, pelo menos remedeia a maior parte delles, e sobre-

tudo consola e anima; porque, como muito bem diz César

Cantu, «Christo não veio á terra fazer desapparecer dentre

os homens os males, que são sua herança; veio trazer- lhes o

bálsamo que os conforta: a caridade. Uma virtude sem nome

entre os antigos, considerada antes como uma fraqueza, vem

dahi em diante suavisar misérias inevitáveis, chorar com os

que soíTrem, e transformar as mais cruéis desgraças em cau-

sas de mérito, em laços de fraternidade.»

A nobilíssima Santarém, que mereceu ser classificada pelo
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chronista dominicano de «logar insigne por antiguidade e por

abundância de bens do céu e da terra», não podia deixar de

aiistar-se nesta santa cruzada de beneficência, e de ser das

primeiras povoações do reino a praticar os salutares principios

da caridade chrislã. Dentro de seus muros, e ainda fora del-

les, leve, desde os primeiros tempos da nionarchia, albergues

ou pequenos hospicios, para dar pousada a peregrinos e vian-

dantes, para curar enfermos, e matar a fome e a sede aos mi-

seráveis; linalmente casas, onde, em nome de Deus, se dava

consolação e agasalho áquelles que por necessidade batiam á

sua porta.

E esta abria-se sempre, porque não havia lá dentro distin'>

ção entre ricos e pobres. Ali a caridade abaixava-se para la-

var os pés do mendigo, e curar com o bálsamo vivificante a

chaga do enfermo, enlevando-se ao mesmo tempo nos mais su-

blimes transportes ao Supremo Ser, para pedir-lhe, que não

deixasse de considerar taes actos como feitos em honra sua.

Immarcessivel coroa de gloria dos antigos santarenos!

A instituição da albergaria, do hospital, e da gafaria dos

tempos feudaes, progressivamente aperfeiçoada pela civilisação

christã, formulou-se na mais completa de todas, na obra ver-

dadeiramente insigne do humilde trino Miguel Contreiras —

a

Misericórdia.

Antes da fundação d'esta irmandade em Santarém, existi-

ram quinze liospitaes e albergarias ; em uns curavam-se en-

fermos e em outras agasalhavam-se peregrinos, aos quaes eram

lavados os pés, dado o sustento por três dias, e viatico para

a jornada.

Não será por culpa nossa, que se esqueça, ao menos, o no-

me d'essas casas de caridade.

Na igreja do Hospital de Jesus Christo ha, no altar-mór, do

lado da epistola, uma lapida com o seguinte letreiro:
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S.*^ de P." Escuro, do Cons.° dEIRei D. A. Enriques, a quê

o d. Sõr p.* tomar esta v.* aos Mouros encarregou a porta de

Vallada pella ql entrou, e por memoria se mandou êterrar junto

delia, e depois por haver instituído o Hospital do Reclamador

e Palmeiros, mandou ElHei D. Manoel trasladar seus ossos a

esta Igr.* aonde tem Missa quotidianna.

Deprehende-se d'este epitaphio, que Pedro Escuro defendeu

a porta de Vallada, e fundou ali o hospital do Reclamador e

Pahneiros.

O que deu, porém, origem a esse titulo?

Ponderemos.

Pedro Escuro portou- se galhardamente na defensa da porta

de Vallada, quando o heroe de Ourique tomou Santarém aos

sarracenos. Pretendiam muitos d'estes, para salvar a vida, fu-

gir por ella. Feriu-se a pugna que mais encarniçada se tornou

entre Pedro Escuro e um dos mais valorosos adversários. Con-

seguiu este pòr-se a salvo, e voltando-se para traz, disse com

ares de ameaça ao denodado cavalleiro portuguez, «que se ha-

viam de tornar a encontrar ali.» Ao que Pedro Escuro replicou

:

hiredes e viredes e aqui me acharedes, ou morto ou vivo.

Nunca mais appareceu, até que Pedro Escuro deixou de exis-

tir. Então o soldado leal de D. Aífonso Henriques dispoz, na sua

hora ultima, que descançassem os seus restos junto da porta,

onde elle protestou contra a bravata do agareno, para de ne-

nhum modo faltar á sua palavra.

Esta a tradicção.

Diz-nos agora o padre Vasconcellos, na sua Historia de Santa-

rém Edificada, que da victoria, obtida por Pedro Escuro, veio

ao hospital, por antonomásia, o nome de Palmeiro, da ameaça

contrariada, o de Reclamador. Em primeiro logar, a vicíoria

não foi completa, porque poude fugir aquelle com quem Pedro
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Escuro innis se bateu; depois, o hospital não se denominava

do l'alni('iro, e sim de Palmeiros. Vè-se, com muita clareza,

da inscripção referida, que o prdre Vasconcellos não copiou

fielmente, por aproveitar á interpretação quo elie lhe dava.

Emquanto a nós, que vamos com Viterbo, pretendeu Pedro

Escuro deixar assignalado o seu feito das portas de Vallada, e

também a sua caridade christã, instituindo n'aquella entrada

da villa um hospicio que desse pousada a peregrinos. Quem

sabe se elle, no ardor da sua fé, se lembrou de que o mouro,

seu contendor, vindo cumprir a sua palavra, chegaria ali, e

sendolhe mister um agasalho encontraria a espada do guer-

reiro tansformada em anjo da caridade?

Palmeiro significa peregrino ou estrangeiro. Traziam os pe-

regrinos da Terra Santa um ramo de palma, quando se reco-

lhiam á sua pátria, em signnl de terem acabado a sua peregri-

nação ou romaria, e d'ahi lhes veio o nome palmeirns. No Porto

e em Lisboa havia hospitaes de Palmeiras, onde se recolhiam os

peregrinos, e em Santarém o do Reclamador era sem duvida

da mesma natureza. A este segundo titulo do de Santarém é

que pôde dar-se a explicação do padre Vasconcellos.

Sem nos embaraçarmos com questões de antiguidade, men-

cionemos em segundo logar o hospital dos Innocenies, que foi

instituído por D. Martinho, bispo da Guarda, e pela rainha Sania

Isabel, e era um dos mais notáveis de Santarém. Foi fundado

a 12 de dezembro de 1321, como consta do seu compromisso,

que se encontra no livro do tombo do Hospital de Jesus Christo

e seus annexos a fl. 296, archivado no cartório da Santa Casa

da Misericórdia.

D. Martinho deu-lhe principio, destinando-o para engciíados

e enfermos; vendo se, porém, com i)ouca esperança de vid.»

para o acabar, encarregou-o à Santa Rainha que lh'o acceitcu

e completou.
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A mesma Santa, no seu segundo testamento, feito em Coim-

bra, nas casas da sua morada, em 22 de dezembro de 1327,

deixou mais cem liberas aos gafas e encommenda aos seus suc-

cessores o hospital dos meninos de Santarém.

D'onde se infere, que estava sob sua protecção o iiospital

dos Innocentes.

Que o mesmo hospital foi fundado á porta de Leiria, tam-

bém para nós é fora de duvida, pois bem claramente o refere

o citado compromisso.

O fim d'esta piedosíssima instituição era criar ali meninos

e meninas, engeitados; e lê-se no compromisso: «depois que

forem bem criados, mandamos (a Santa Rainlia e D. Martinhoj,

que os façam bem ensinar mesteres á custa do hospital, como

entenderem que for mais conveniente para os moços e moças,

e quando estiverem em estado de poderem viver de seu oíiQ-

cio, vão-se á boa ventura. Emquanto os engeitados precisassem

teriam amas de leite, dando-se, tanto a estas como áquelles, o

necessário para a sua creação.»

Não se curava somente da alimentação corporal dos pobres

engeitados, tinha-se em muita conta a sua alimentação moral.

Sublime exemplo de carinho e dedicação por innocentes crian-

cinhas, que mães desnaturadas abandonavam!

Diz o padre Vasconcellos, que a Santa Rainha quiz, que a

sua obra ficasse mais perto da sua morada, a qual n'esse tem-

po era nos antigos paços dos reis, tranformados depois no col-

legio dos jesuítas; mas por fim veio a edificar-se no local onde

hoje se está vendo o recolhimento de Terceiras da Ordem do

S. Francisco, ou Capuchas.

Primeiramente, não concordamos, porque o compromisso do

hospital nos diz, que elle fora fundado ás portas de Leiria. Em
segundo logar, não nos custa admiltir, que fosse a principio

satisfeita a vontade da Rainha Santa, e no tempo d'el-rei
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I). Duarte passasse o hospital para outro sitio, onde esteve

depois até o reinado del-rci D. Manuel.

Como para nós é assentado, que foi o ljis[)0 da Guarda, quem

deu começo á obra, julgamos muito natural, que a estabeleces-

se ás poitas de Leiria, para ficar mais perto das vistas da rai-

nha, e podia ser que fosse esse um dos edificios que el-rei I).

Duaite mandou demolir para fazer o terreiro do paço, como

dissemos em outro logar, sendo por este motivo que se mu-

dou o hospital [)ara o Pereiro.

O padre Vascoucellos esqueceu-se de apurar aquelle ultimo

facto, e não o menciona.

No sitio da Senhora do Monte, no qual ainda hoje existe uma

ermida do mesmo titulo, que é um monumento de Santarém,

esteve primitivamente o hospital de S. Lazaro ou dos gafos. Co-

mo ficasse em logar alto, ao norte da villa, e quasi dentro

d'ella, os pndres pregadores, cujo convento era fronteiro áquelle

edifício, e os moradores da villa, representaram a el-rei D.Di-

niz, mostrando-lhe os inconvenientes que resultavam para a

povoação, dtí se conservar ali o dito hospital. O monarcha at-

tendeu a supplica, e mandou que buscassem sitio mais accom-

modado, onde podessem estar os lázaros. Kscolheu-s3, pois,

um campo, que pertencia ás Donas, e um olival da commenda

de Santo Antão, i)roprieda(les que logo comprou á sua custa

el-rei D. Diniz, e ali se estabeleceu definitivamente o hospital dos

galos, o que consta de um alvará do mesmo rei, passado a

12 de dezembro de iáOI. Ficou em um logar murado, para o

(|iial se entrava por nma grande porta de cantaria, e chama-

ram no cerco de S. Lazaro. Ainda hoje se vêem restos da

ermida annexa ao hospital, e do muro que fechava o cerco.

O hospital deu o nome ao sitio, e por elle continua a ser co-

nhecido.

Alem d'estps hospilaes havia o do Espirito Santo; o da Alam''
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pada, na travessa do Requeixo; o da Abobeda; o dos Fieis de

Dms; o de D. Gayam, na calçada da Ataraarma, otide esteve

a ermida de S. Cliristovão, depois um paiol; o do Corpo de

Deus, na freguezia de Santo Estevão; o de S. Gião, na fregue-

7ia de S. Julião; o de S. Martinho, na freguezia d'este tiiulo; o

de Palhaes, na de Santa Iria; o da Trindade, na de S.Nicolau;

o de S. Silvestre na freguezia doeste nome, e finalmente o de

S. Braz, na freguezia de Santo Estevão, e no logar, a que cha-

mavam pateo do Farrobilha, e confinava com o terreno que ser-

viu de assento ao palácio do duque de Caminha, arrasaiio e

salgado, porque este duque entrou em uma conspiraçilo contra

D. João IV, crime pelo qual foi executado na praça do Rocio

em Lisboa, na manhã de 29 de agosto de 1641, juntamente

com o marquez de Villa Real, seu pae, com o conde de Arma-

mar, Ruy Mattos de Noronha, sobrinho do auctor da conspira-

ção, D. Sebastião de Matos e Noronha, arcebispo de Braga, e com

D. Agostinho Manuel, da família do erudito D, Francisco Ma-

nuel de Mello.

E já que por incidente tocámos n'este episodio, acrescen-

taremos ainda, que D. Rodrigo da Cunha, arcebispo de Lisboa,

quiz valer ao duque de Caminha, não só porque a culpa doeste

se não representava tão grave, nem tão provada, mas por ser

mancebo de vinte sete annos recem-casado, e único successor

da grande casa de Villa Real. Recorreu, pois, o douto arcebis-

po e virtuoso prelado lisbonense, á intercessão da rainha, para

tal eíTeito; porém esta respondeu-lhe: o mais que posso fazer

por seu respeito, é não publicar que me faliou em tal matéria.

Muitos outros, de que só havia desconfiança, foram enforca-

dos. D. João IV tinha dito o mesmo, que respondeu o celebre

Arnaud Amouri, abbade de Citeaux, e legado de Innocencio III,

aos soldados, que denU'0 dos muros de Réziers estavam encar-

regados do terrível assassínio dos albigenses, e lhe pergunta-
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são?»

Ccedile eos, novil enim Pomintis qui sunl ejus. Alalae-os todos

;

Deus reconhecerá os seus.

Vamos ver agora reunidos em um^ só casa lodus os hospi-

taes, de que fizemos menção, e ainda esse edifício nos lia de

recordar outra conjuração igualmente cele!)re contra um mo-

narclia nosso.

Nasceu em Santarém, nos fins do século xiv um homem, cujo

nome se conserva ainda, e conservará etf' rua mente gravado

na memoria d'esla povoação; fui João Aííonso de Aguiar, ou

João AIJonso de Santarém.

Entre tantos exemplos de virtudes cívicas, e de acções illus-

Irissimas, dados pelos sanlarenos de outras eras, bem cahido

era (jue íigurasse nas paginas brilhantes da sua historia glo-

riosa o da abnegação heróica de um d'elles. Deu-o João Aílonso

de Santarém.

Em poucas palavras se resume a vida d"este varão nobilíssi-

mo: t'm[)obreceu por amor da píitria, e, tornando a ver-st rico,

fez-se pobre por amor dos pobres.

Ferir;t-se a guerra contra Castella. Da torpe união do rei

Fernando não podiam seguir-se senão desastres para o povo

porlugue/, sempre soffredor e sempre digno. O coração honra-

do e magnânimo dos descendentes dos heroes de Ourique foi

sempre tão melindroso, que não poderam soíTrer em tempo

algum a mais leve offensa ao delicado e grandioso sentimento

que lh'o assoberba — o amor da sua pátria. A memorável ba-

talha de Aljubarrota assegurou o poder ao Mestre de Aviz,

mas D. João I não se viu só no campo. Ao lado delle batalha-

ram muitos, e entre esses lambem o nosso João AíTonso.

Empenhou este sua pessoa e bens, em defender causa tão

justa, e, terminada a campanha, recolheu-se ao seu lar. Vmha,
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é cerlo, pobre de h^iveres, porque os dera todos ao seu rei

para auxilio das despezas da guerra; mas rico de gloria, por-

que a soube conquistar com a sua espada, com o seu conselho,

e com a sua generosidade. Quiz o rei indemnisal-o e deu-llie

grande parte dos bens confiscados aos chamorros, que segui-

ram o partido de Castella.

Não soffria, porém, o animo generoso do honrado João Af-

fonso, ver- se no goso das rendas do fisco, ião choradas dos que

ficaram pobres, e de mais alguma pobreza da villa. Creou, pois,

com ellas, em sua vida, e no próprio palácio onde habitava,

um hospital, que denominou de Jesus Chrislo. Distribuiu por

suas mãos o pão da caridade, e no seu testamento, que fez a

6 de dezembro de 1426, nomeou por seu único e universal

herdeiro o pio estabelecimento quy fundara. Confirmou D. João I

esta instituiçlo no anno de 1461.

Depois D. Jítão II alcançou do pontifico Innocencio VIII a

bulia In junctum nobis desuper, de 21 de fevereiro de 1485,

a qual concedia, que se annexassem a este hospital todos as

albergarias e hospitaes de que falíamos; mas a morte não per-

mittiu que o nosso monarcha visse satisfeito o seu disignio.

A tudo deu inteiro cumprimento D. Manuel, seu successor.

Regulou-se a principio a administração da casa pelas dispo-

sições do fundador do hospital de Jesus Chrislo, e dos funda-

dores dos outros hospitaes e albergarias, até que el-rei D. Ma-

nuel lhe deu regimento, em 24 de junho de 1518. Igualmente

lhe deram regimento D. João III, em 27 de março de 1536;

D. Sebastião, em 8 de julho de 1577; D. Filippe I, em 10 de

maio de 1597; e D. Filippe II, em 11 de setembro de 1608.

Em cumprimento de uma das clausulas testamentárias de

João Affonso, foi commettida a administração do seu hospital

a um i)rovedor, e assim se conservou, ainda depois da anne-

xação dos outros, sendo aquelle provedor, no reinado de D. xMa-
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im(3l, o da Santa Casa da Misericórdia; até que D. João III a

conliou aos cónegos seculares de S. João Evangelista, em iolll,

por effeito de uma medida geral por elle tomada. Mandou ef-

fectivamente passar provisões, para que todos os hospilaes, e

tudo que n elles havia, fosse entregue á disposição e arbitrio

d'aquelles cónegos, os quaes deveriam eleger sujeitos idóneos

[)ara exercerem os cargos de provedores e almoxarifes; en'essa

conformidade foram-lhes entiegues os hospitaes de Todos os

Samos, de Lisboa ; de Jesus Christo, de Santarém; de Sanlo An-

dré, de Montemor o Novo ; do Espirito Santo, de Évora ; de Nossa

Senhora do Popnlo, das Caldas da Rainha; e de Nossa Senhora

da Conceição, de Coimbra.

Vendo D. João III, que os administradores seculares se es-

queciam, de que se curassem os pobres, para só curarem de se

fazerem ricos, quíz que os hospilaes corressem por conta de quem

as desse mais ajustadas, e pela mão de quem as tivesse mais lim-

pas.

Os mesmos cónegos ficaram administrando as principaes mi-

sericórdias, que eram a de Lisboa, Évora, Porto e Santarém.

- Constando depois á (Congregação, que certos emulos, inte-

ressados na administração dos hospitaes, diligenciavam des-

acredital-a, murmurando da sua gerência — pois nunca deixou

de haver uns certos invejosos, detractores e zeladores da honra

alheia, esquecendo-se de cuidar da sua — resolveu pedir ao

cardeal D. Henrique, regente, na menoridade de D. Sebastião,

que lhe tirasse aquella pesada incumbência tão cubicada de ou-

tros, que bastante vagar tinham para a satisfazer. O cardeal

acceitou a renuncia, e passou a adminstração do hospital de

Jesus Christo para a Santa Casa da Misericórdia, em 20 de

março de 1567.

O primeiro dos Filippes commetteu-a novamente aos referi-

dos cónegos, por provisão de 9 de agosto de lo97; Filippe II
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deu-a á Sania Casa da Misericórdia, por alvará de 25 de ju-

nho de 1G08, e desde então até hoje, aquella irmandade con-

serva essa administração.

É de notar, que os abusos maiores, commettidos na gerên-

cia d'este hospital, se deram, quando ella corria por conta de

seculares. Assim no regimento de 1518 vemos nós prohibir

que se admitiam os creados de fidalgos e os que têem meios

de se curar; no de 1577, que não seja permittido aos creados

ter seus filhos no hospital; e no de 1597, que só haja ali as

pessoas precisas, e que o enfermeiro-mór não vá de noite a

certas enfermarias.

Conservou-se o hospital de Jesus Christo na casa em que

foi instituído, ao Canto da Cruz, e na qual, ao presente, func-

ciona o tribunal judicial, até o anuo de 1834, e d'ahi se mu-

dou para o extincto convento de Nossa Senhora de Jesus dos

religiosos da terceira ordem de S. Francisco, situado no lar-

go, que no principio da monarchia se denominou da Magda-

lena, mais tarde d&s Donas, e hoje do Sitio.

Quando se verificou esta mudança, não podemos nós saber;

encontrámos, porém, um officio, que transcrevemos em segui-

da, o qual nos esclarece um pouco.

«111."" Sr. e Reverendo Prior de S. João dWlfanje.— Esta

Mesa, que para ventura da humanidade generosamente alcan-

çou do Libertador da Pátria, o Invicto Duque de Bragança,

Regente em nome da Rainha, a incomparável Mercê, de lhe

conceder a caza do ex-convento do Sitio para Hospital, tendo

pelos seus esforços conseguido leval-a a estado de poder col-

locar nelle os doentes, tem destinado fazer da Igreja do actual

hospital para a do Sitio a trasladação do SS.™" Sacramento em

Procissão com a decência possível, para cujo fim roga a V. S.*

se digne fazer uma parte delia, assistindo conjunctamente á
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Missa, sermão e Te Deum em acção de graças, cuja reunião

terá logar pelas dez horas da manhã do domingo 31 do cor-

rente na Igreja do actual Hospital, onde a Meza com satisfação

espera V. S.*— Deus guarde a V. S.*— Santarém, Meza i7 de

agosto de 1834.— Ayres da Silva Coelho, Joaquim Maria Xa-

vier dAtaide, Francisco José Tavares Júnior, Francisco José

Tavares, Sebastião António Schiappa, José Pereira da Malta,

António d 'Abreu Duarte Fragoso.»

Fez-se a mudança do hospital, e da contadoria do antigo foi

trazido para a do novo um bello quadro, em que se representa

o fundador em uma edificante scena de caridade, e tem por

legenda

:

João Affonso de Santarém do Conselho d'El-Rei D. João I

de Portugal, fundou este hospital de Jesus Christo de sua fazenda

110 anno de 1426.

Não era este o edifício que lhe destinara o caritativo insti-

tuidor; é certo, porém, que todas as mezas da irmandade da

Misericórdia têem concorrido, mais ou menos, para adaptar o

extincto convento dos terceiros às necessidades de um estabe-

lecimento de natureza mui diversa, dentro dos limites da receita

do hospital, que lhe provém de renda própria, e é de sete con-

tos de réis aproximadamente.

Esta antiga casa dos terceiros tem uma historia fúnebre, por

se haver nella conjurado contra a vida de D. João II.

Fora primitivamente um palácio da mitra dos arcebispos de

Lisboa, e por causa da conspiração ali tramada contra o assas-

sino do duque de Vizeu, os arcebispos abandonaram-n'o, e fi-

cou exposto aos rigores do tempo, que se incumbiu de o ar-

ruinar. Em 1592 obtiveram aquelles religiosos da terceira or-

dem de S. Francisco, então moradores no seu convento de

Santa Catharina dos Olivaes, onde hoje chamam a Saúde, que



326

D. Miguel de Castro, arcebispo de Lisboa, lhes fizesse doação

do edifício.

Abandonaram os padres terceiros a sua antiga morada, e

vieram viver para Santarém, transformando em casa de peni-

tencia o que tinha sido antes covil de traidores.

O chefe da conjuração era D. Diogo, duque de Vizeu, senhor

de Beja, e de outras muitas terras portuguezas, filho primogé-

nito do infante D. Fernando, e da infanta D. Beatriz, primo

co-irmão de D. João II. Cego pela ambição de reinar, julgava

muitas vezes desconsideração a cortezia, com que o tratava

seu primo. E dando emfim ouvidos a maus conselhos, entre-

gando-se nas mãos de lisongeiros preversos, urdiu o villissimo

plano de assassinar o rei, prender seu filho único, e fazer-se

depois acciamar rei de Portugal ; o que viria a ser talvez, se

a ousadia lhe não tivesse aguçado o punhal da sua morte.

O filho de D. João II era aquelle desditoso príncipe, que,

em uma occasião em que seu pae se banhava no Tejo, se di-

vertia com o seu companheiro, João de Mendonça, á beira do

rio, entre as Omnias e o Alfange, correndo o parco, isto é,

correndo a cavallo de mãos dadas com o outro cavalleiro, a

ver qual d elles saía da sella, foi sacudido do cavallo em que

ia; e logo moído com o peso do mesmo animal, que lhe caíra

em cima, foi levado na rede ds um pobre pescador para a hu-

milde cabana d'este, morrendo ali poucos momentos depois.

No logar onde se deu o desastre nada existe, que nos re-

corde um facto, cuja influencia no animo de D. João II foi tão

extraordinária; e, posto que o esclarecido monarcha estivesse

aíTeito a mostrar-se superior a toda a adversidade, não seria

para admirar, que de tal influencia se viessem a resentir os

negócios da nação.

O cognominado Príncipe Perfeito merecia, pelos seus crimes,

não ter a ventura de se realisar, no seu reinado, a grande ex-
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lempo, que fosse desdenhada pela historia imparcial a sua tão

apregoada illuslração, por haver rejeitado as propostas de

Christovão Colomho, a quem tratou como visionário. O que,

por sem duvida, lhe despedaçou o coração, foi a fatal morte

de seu filho !>. AlT.mso, no dia 12 de julho de 1491.

Aluda por outro facto é dii^mo de memoria o antigo logar do

Alfange Mas, ponjue na nossa terra bem mal se cuida do pre-

sente, quanto mais de reflectir no passado, talvez pareça enfa-

donho repetir o que com tanto zelo registaram os nossos his-

toriadores.

Muito embora ; não deixaremos nós de referir o alludido

fado, servindo-nos das próprias {)alavras de Fernão Lopes, que

na sua Ckronica de D. Fernando, lhe consagrou um capitulo.

Por intermédio de D. Gui^lo, cardeal de Bolonha, bispo do Por-

to, e delegado da Sé Apostólica, foram celebradas pa/es entre

D. Henrique, rei de Gastella, e D. Fernando, rei de Portugal, no

casttíllo de Santarém, aos 19 dias do mez de março de 1373,

as quaes foram apregoadas na mesma villa, cinco dias depois.

A 7 de abril daquelle anno, houve entre os d"us monar-

chas uma entrevista, fora dos muros de Santarém: é o que nos

vae contar agora o nosso primeiro historiador.

«Firmadas as pazes, como avees ouvijdo, foi hordenado que

os Reis se vissem no rio do Tejo em batees, por faltarem al-

guumas cousas, e firmaram outra vez suas aveemças, segundo

já por elles eram outor^jadas. Estomçe partio el Rei (Anrriquej

de Lixboa com toda sua oste, caminho de Samtarem, porém que

muijtos seus se forom nas galees, em que levaram muijlasaU

fayas do r«'ubo da cidade, e as portas dalfamdega, que disse-

mos: e quamdo el-Rel Dom Ilemrrique chegou a Samtarem, pou-

sou em huuns paaços. que chamam Vallada, em huum espaçoso



328

campo jumto com o lin, mea legoa do logar. E o cardeal fez

fazer prestes três barcas pequenas, duas em que fossem os

Reis, com certos que comsigo aviam de levar, sem nenhuuraas

armas; e outra em que el fosse, que avia de seer fiel antrei-

leL^ ; e os notairos pêra darem fe de todo u que se alii passasse.

E ante que el-Rei de Castella vehesse, pêra emtrar na barca

em que avia dhir, leve comsselho se faliaria primeiro a el-Uei

L)om Fernamdo, como se vissem nos batees, ou se atemderia

que lhe fallasse el-Rei Dom Fernamdo primeiro: e os do coms-

selho disserom, que atemdesse que lhe fallasse el-Rei Dom Fer-

namdo primeiro, por que elle era mais homrrado Rei que elle,

por seer elle Rei de Castella, e o outro de Portugal, de mais

por estar em sua terra com seu poderio e oste ; e que porém

nom lhe fallasse primeiro. El-rei Dom Hemrrique era muijto

mesurado, e de boa comdiçom, e preguntou aos do comsselho

se por el fallar primeiro a el-Rei de Portugal, se per hi perdia

sua homrra, se a tijnha; e elles disserom que a nom perdia,

mas que o nom devia fazer, por o que dito era. El-Rei res-

pomdeo a esto, e disse: «Pois que eu de minha homrra nom

perco nada, nom faço força de lhe fallar primeiro, por husar

de mesura.» Eslomçe parlio el-Rei dos paaços de Vallada, com

muijtas gentes darmas comsigo, em guisa que gram parte do

campo era cheo, assi por defensom e guarda del-Rei, como por

veerem como os Reis fallavom. Isso meesmo partio el-Rei Dom

Fernamdo dos paaços de Santarém, que som no caslello, acom-

panhado de muita gente darmas e veosse aa ribeira hu chamam

Alfamxe; e antre aquelles que aviam dhir com elle no barco

avia de seer huum o Iffamte Dom Joham seu irmãao, e o mees-

tre de Santiago, e Dom Joham Aííonso, comde Dourem, e Ai-

ras Gomez da Silva, e poucos mais. E o cardeal, qje tijnha

carrego de buscar aquelles que aviam dhir com os Reis, que

íiom levassem armas, achou que o Iffante Dom Joham levava
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liuunia (Jaga, e dissellie que a noin levasse, (]ue bem sabia que

tal era a hordenamça anlre os Heis, e o lITainte leixouha es-

tomre e nom a levou: e buscou o cardeal os que biain com

elHei de (^aslella, e nom lhe achou arma nenhuuma. Emlom

moverom os batees ct»m os Reis, em dereilo do cubello que

esla na augua em Alfamxe; e como lorom jumtos, disse eIRei

Dom Hemrtique a elUei Dom Fernando «Manlenhavos Deus,

senhor: muito me praz de vos veer, por que esta foi huuma

das cousas que eu miijto desegei, de vos veer como ora ve-

jo»: e eIRei Dom Fernamdo respomdeo a eIRei de Castella per

semelhantes razooens, e bem mesuradas. E o batel do cardeal

estava em meo antre os batees dos Reis, prazemdolhe muito

da boa aveemça que vija antrelles: e jurados alli os Irautos

pellos Reis. os quaaes ja teemdes ouvido, e fatiadas todal-

las cousas (|ue lhe compriam, espediromsse huum do outro,

e remarom os batees cada huum pêra hu partira. E quando

eIRei Dom Fernamdo chegou a terra antre os seus, disse com

geesto leilo comtra elles: «Quamto eu hanrricado venho»: e

esto dezia elle, porque a todollos que tijnham com eIRei Dom

Hemrriqne, chamavom hamrricados; e elle achara tantas boas

razooens e mesuras em elle, que quiria dar a emtemder que

tijnha da sua parte: e forom estas vistas e falias que os Reis

fezerom aaquella ora. sete dias do mes dabril, da era em cima

nomeada de quatioçemtos e omze.»

Mas deixemos, por agora, o cada vez mais desprezado Al-

fange, e atemos o fio á narrativa que traziamos.

Teve o duque de Vizeu por companheiros na conspiração a

D. Garcia de Menezes, bispo de Évora: D. Fernando de Me-

nezes, irmão deste; Fernão da Silveira, lillio do barão de Al-

vito: I). Guttierres Coutinho, filho do marechal D. Álvaro de

Athaide, irmão do conde de Alouguia ; seu íilho D Pedro de
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dro dWlbuquerque, irmão d'este, alcaide mór do Sabugal; e

outros.

Foi D. João II residir em Setúbal. O segredo da conjuração

foi violado por uma celebre Maria Tinouco, amazia do bispo de

Évora, contando-o a seu irmão Diogo Tinouco, para que en al-

guna mina no faltasse muger; conforme a phrase de Faria e

Sousa. Diogo Tinouco descobriu a conjuração ao rei, e essa

revelação foi-lhe confirmada por D. Vasco Coutinho, irmão de

D. Gutierres Coutinho.

Estava D. João II senhor do segredo, e por isso tratou logo

de metter espiões entre o^ conjurados.

Uma tarde saiu para o campo, e seguiram-n"o os conspira-

dores com a intenção de realisarem o seu plano, que por tan-

tas vezes lhes fora frustrado. Yendo-se D. João quasi só, e os

inimigos tão perto, voltou para elles o rosto, e as costas, para

uma igreja, mostrando-se-lhes tão intrépido e magestoso, que

os fez parar aterrados e reverentes.

Em outra occasião, ao descer uma escada do paço, D. Pedro

de Athaide, e D. Gutierres Coutinho, intentaram apunhalal-o;

mas embaraçaram-se por tal forma, que D. João, voltando-se

para o primeiro, disse-lhe: Que é isso? Ao que D. Pedro res-

pondeu : Senhor, escorreguei.— Guardae-vos de cair!. . . tornou-

Ihe o rei com ar de ameaça reservada.

Finalmente foi, por muitas vezes, avisado pelos espiões, de

que o esperavam, até que se resolveu a ser o algoz de seu

primo e cunhado. Preferiu assassinal-o, a convencel-o publica-

mente do crime de lesa-magestade. Somente o sangue da vi-

ctima podia fartar a sua vingança, sem se lembrar, de que fica-

vam para sempre manchadas as armas do seu escudo.

Mandou, pois, chamar dissimuladamente a D. Diogo, e vindo

que foi á sua presença fez-lhe esta pergunta: Primo, que farieis
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vós a quem soubessfis, que andava para vos matar? Respon-

dendo o duque, bastante perturbado, Eu o matara primeiro,

continuou o rei: Vós mesmo logo vos condemnastes : e matou-o

pelas suas mãos ás punhaladas, mal acabava de pronunciar a

ultima palavra da sua replica, estando prezentes D. Pedro Deça,

Diogo d'Azambuja, e Lopo Mendes do Rio.

Mandou immediatemente segurar as portas da villa, e n'essa

mesma noite foram presos o bispo de Évora, que, mettido

d'entro de uma cisterna do castello de Palmella, morreu, ou

foi morto, dt^ntro em poucos dias; seu irmão D. Fernando de

Menezes, D. P.*dro de Athaide, e D. Gutierres Coutinho, sendo

os dous primeiros degolados logo, e o ultimo encerrado na

torre do castello de Aviz, onde, poucos dias depois, morreu

envenenado. D. Fernando de Athaide foi degolado e esquarte-

jado. D. Fernando da Silveira, tendo, no principio, escapado,

andou fugitivo por Hespanha e França, e por ultimo foi morto

em Avinhão por um assassino para isso comprado pelo rei.

Pelo contrario, para premiar os serviços de Diogo Tinouco,

que vivia da infaiiia de sua irmã, gratificou-o com mil duca-

dos de renda annual, e pelo mesmo motivo deu o titulo de

conde de Rorba a D. Vasco Coutinho.

Inspira horror tanto crime

!

Rastante rasão tinham os arcebispos de Lisboa, para se abor-

recerem do seu palácio do Largo do Sitio.





CAPITULO IX

O municipio de Santarém

A quinta colónia dos romanos.— Os municípios.— Uma carta de D. João

III.— Portugaliae Monumenta Histórica.—O que são foraes?— Conce-

lhos completos e incompletos. — Foral de D. Fernando.— Costumes.

—

Classificação das provisões foraleiras.— Carta de foral d'el-rei D. Ma-

nuel.— Abastecimenlo da cidade por meio das aguas do Tejo.— Biblio-

theca municipal Camões.— Escolas regias.— O tri-centenario de Ca-

mões,— Conferencias publicas e gratuitas.— Tributo de homenagem á

memoria de A. Herculano.— Paços do concelho.— A primeira missa no

Brazil.— A igreja deMarvilla. — A procissão de Corpus Christi.— Monte-

pio de Nossa Senhora do Carmo.— O braço do marquez de Sá a sus-

tentar a autonomia districtal de Santarém.— A penitenciaria districtal.

—A defeza dos campos marginaes do Tejo.— O museu districtal.

—

Qual a época em cjue foi fundado o edificio de S. .loão do Alporão? —
Opiniões de A. Herculano, Mendes Leal, A. Filippe Simões, Possidunio

da Silva e padre Vasconcellos.— O que era uma basílica romana.

—

Idéa geral do templo do Alporão.— Conclusões do auctor d'este livro.

—

Uma visita de D. Maria I a Santarém.— Origem do nome de Alporão.

A torre das cabaças.— Igreja e convento da Graça.— Sepultura de Pe-

dro Alvares Cabral.— Tumulo dos condes de Vianna.— O aléo. — O mos-

teiro dos carmelitas descalços.— Um bello terceto de Santa Thereza de

Jesus.— Carta do senado scalabitaiio ael-rei D. João IV. — Desavenças

entre carmelitas e franciscanos.— Do que sem duvida precisa a poli-

tica portugueza, para se tornar verdadeiramente digna e patriótica.

A colonisação romana da península é, como todos devemos

saber, um facto irrefragavel. Os monumentos históricos da an-

tiguidade revalidam-n o; e, se não nos bastasse tão persuasiva

affirmação, poderiamos soccorrer-nos, para o saber, e explicar
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aos princípios da economia politica, a qual, comquanto adqui-

risse os seus justos foros de sciencia, alguns séculos depois da

dominação dos romanos no território portuguez, veio abrir largo

caminho, por onde pôde passar desaffiontadamente a moderna

critica, illustrada e conscienciosa, e, sem grande fadiga, attingir

o ponto de mostrar ao liistoriador, e ao philosopho, a verdade

por elles descoberta antes na interpretação d'aquelles monu-

mentos.

Desenvolvera-se o espirito de emigração entre os romanos;

e o seu governo animava essas tendências, mandando sair de

Roma grande numero de famílias, umas vezes para se livrar

de descontentes, outras pela necessidade impreterível de asse-

gurar o senhorio do território conquistado. A esta medida go-

vernativa presidia, sem duvida, uai pensamento económico; o

de evitar o desequilíbrio, que fatalmente se daria entre a den-

sidade da população eoproducto das subsistências. A corrente,

porém, expandia-se, engrossando cada vez mais, e César, re-

ceoso de que se despovoasse a urbs, chegou a restringir a três

annos o tempo, durante o qual podiam estar ausentes da Itália

todos os cidadãos menores de dez e maiores de vinte annos.

não sendo já pessoa alguma obrigada a sair de Roma, porque

se mirava ao escopo de pôr diques áquella corrente.

O estabelecimento colonial, comtudo, era inabdicavel. Im-

punha-se á nação romoina como providencia de boa adminis.

tração, implantar a sua raça em toda a, parte do niuodo por

ella conhecido, firmando por essa forma o seu poderio. E não

só não havia motivo para exceptuar dessa colonisação as terras

da península hispânica, mas appareciam estas aos olbos do povo

romano, engrandecidas pelas tradições e pelas lendas, como

depois, no século xv, as vastas regiões da America se mos-

traram á Europa, repreaentadas primeiro na imaginação aven-

tureira dos Colombos, Viam os romanos na Ultima Hisperia do
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seu maior poeta um manancial inexgotavel e fecundissimo de

riquezas colossaes.

As colónias romanas da peninsula foram, pois, uma conse-

quência da emigração, e, ao passo que se formavam de Iri-

bus saídas de Roma, significavam também a concessão de cer-

tos direitos á povoação conquistada. Umas diziam-se colónias

cimum romanorum, onlvàs júris latini, italici júris, tngatae, mi-

litares; e todas sujeitas às leis romanas.

As militares eram povoadas e cultivadas por soldados vete-

ranos e beneméritos da pátria, a quem se concediam como pre-

mio dos seus serviços.

Deste modo foi fundada a c ilonia scalabilana.

Era a quinta colónia da Lusitânia: quinta colónia est Scala-

bis, quae Praesidium Julium vocatur, diz Pliii. IV, Í2. ed. Ha-

ckiana: o que foi confirmado por quasi todos os escriptores,

que tratam do assumpto. Querem, porém, outros, que fossem

seis, entrando Lisboa nesse numero, e assim denominam co-

lónias: Merida ou Ementa Augusta, Medellin ou Meltallinum,

Alcântara ou Norba Cesárea, três cidades da Hespanlia; Beja

ou Pax Júlia, Santarém ou Scalabis, e Lisboa ou Ulisipo. Toda-

via cremos, que Lisboa ou a Filicitas Júlia fosse unicamente

municipio, porque não tendo sido vencida esta cidade pelos ro-

manos, mas amigavelmente confederada com elles, resultou

doesta circumstancia, ficarem os seus babitantes livres e prin-

cipaes como os da própria Roma, e ao mesmo tempo com a

exempção de ganhar o direito de postliminio todo o captivo

romano que entrasse pelas suas portas: direito que consistia na

recuperação da liberdade para os escravos romanos captivos do

inimigo, realisada somente pelo facto de transporem as portas

de Roma, ou de outra cidade confederada, quando conseguiam

escapar-se da vigilância dos seus senhores.

Que deveriam de merecer mais consideração aos romanos



336

as suas colónias, é bem natural, pela rasão de serem povoa-

ções edifica-las por elles, ou restauradas com novos morado-

res, tirados de Roma, e governados por leis e magistrados no-

meados e dados pelo senado romano. Podiam consider;ii-se

filiações das cidades malrices e metropolitanas. E os mnnici-

pios eram cidades, cujos moradores tinham as honras e i)rivi-

legios dos romanos, de nm modo ás vezes limitado, e outras

absoluto, regendo-se por meio de magistrados eleitos por elles,

sem obrigação de guardar as leis de Roma. As colónias, sen-

do tidas em melhor conta que os municipios, estavam sob tu-

tella da mãe pátria; estes, porém, avantajavam-se áquellas em

prerogativas.

Os municipios romanos podem classificar-se em dois typos

principaes. O primeiro era aquelle em que o poder judicial

residia- nos dmimviros ou qiialuorviros, magistrados que corres-

pondiam aos cônsules em Roma, e aos quaes se dava também

a qualificação de jurisdiccionaes ou com jurisdicção (duumviri

júri dicundo, qiialuorviri júri dicimdo). Diminuio depois a sua

importância, e foram chamados magistrados menores. Podiam

delegar a sua auctoridade em um juiz (judex), que applicava

o direito dentro da limitadissima alçada a que ficaram reduzi-

dos A administração municipal estava a cargo dos edis, que

eram cumes, ou plebeus. Posto que de cathegoria differente,

tanto uns como outros, exerciam funcções similhantes ás dos

actuaes vereadores. A jurisdicção dos curues era ainda assim

muito mais ampla do que a dos plebeus. O encarregado da

cobrança dos tributos era o questor. E finalmente o mais alto

cargo administrativo pertencia ao censor, ou quinquennal. Po-

diam ser dois ou quatro, e por serem eleitos só de cinco em

cinco annos se chamavam também quinquennaes estes censo-

res, ou curadores. Superiores a todos os funccionarios, dislin-

guiam-se dos duumviros e quatuorviros pela designação de



:t37

duunwiros ou qualuoroiros qninqiiennaes. A direcção da gover-

nança saía da cwia ou, sob outra denominação, da ordem dos

decuriões, e estes eram os eives óptimo jure, como os outros

cidadãos, cliamados plebeus, os eives non óptimo jure; d'onde

a designação geral ãemunicipe, ou cidadão romano, passou a

ser unicamente applicada ás pessoas mais qualificadas da repu-

blica, as quaes gosavam d'esse privilegio, ou por nascimento ou

por terem sido eleitas pela cúria, quando faltava algum membro

para completar os da communidade. Nas províncias eram as-

sim constituídos os municípios, que gosavam do direito itálico.

No segundo typo a differença que havia, era, de que um pre-

feito (praefcctus júri dicundo), enviado aimualmente de Roma

para o governo do município, assumia todas as altribuições dos

duumvir<»s e qualuorviros, como delegado do governo da me-

trópole com jurisdicção suprema. Contra este systema tão cen-

tralisador, pira o qual pende certo absolutismo hodierno, op-

poz-se a creação dos defensores (defensores pkbis, loei, eivila-

tis), eleitos, não só pelos decuriões, mas por todos os burguc-

zes, e cuja missão consistia em proteger os interesses do povo

Contra os abusos do prefeito.

Este m^chanismo da municipalidade romana, resistindo á

dissolução politica e social do império, á invasão dos bárbaros

e ao donnnio dos árabes, existia entre nós, quando foi procla-

mada a independência de Portugal. E os monumentos perdu-

ráveis do direito romano, acatados e consultados pelos nossos

jurisconsultos, e servindo muitas vezes de i)edra de toque pai-a

aquilatar o direito pátrio, devem atti'ibuir-se a duas causas,

cuja explicação nos é fornecida pela historia, e particularmente

pela etimologia. Uma consiste, em que os bárbaros, invadindo

a península, em breve assimilaram a civilisação d'esta, que por

sem duvida ei'a mais culta, e não se dar entre invadidos e in-

vasores o antagonismo de raças; a outra provém de que as
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crenças religiosas dos árabes, em vez de derrocarem a nacio-

nalidade portugueza, robusleceram-na.

ISão podia, pois, a jurisprudência dos romanos deixar de

. exercer uma influencia poderosa na legislação foraleira dos

princípios da monarchia.

Em muitas das disposições do antigo foral de Santarém, do

qual vamos dar noticia, acha-se bem gravado o caracter ro-

manista. Esse foral, assim como o de D. Manuel, o do extin-

cto concelho de Alcanede, hoje annexo ao de Santarém, e uma

caria regia de D. João III, são os monumentos históricos mais

dignos de menção, que se guardam no archivo da camará mu-

nicipal de Santarém.

Está bem provada, por certo, a vantagem de estudar os usos,

costumes, instituições e usanças de nossos antepassados, so-

bretudo para quem quizer conhecer a verdadeira historia pá-

tria, e avaliar de um modo racional e justo os progressos da

civilisação entre nós. Esquecer, pois, n'este livro a legislação

primeva do município santareno era uma falta imperdoável.

Não tivemos animo de commettel-a. Antes, porém, de mostrar-

mos, qual foi essa legislação, transcreveremos na sua integra

a carta de D. João III.

«Carla delRey D. João 3.° pela qual por fazer mercê a esta

villa ordena que nenhuma aldeã se fasa villa, sendo termo, nem

se lire da sua jurisdiçam, anno de 1533.

Dom Jpham por graça de deus Rey de portuguall, e dos Al-

guarves, e dalém Mar em Africa, Sr. de guiné, e da conquista,

naviguaçam, comercio, de a ethiopia, arábia, pérsia, e da ín-

dia etc. A quantos esta minha carta virem faço saber, que aven-

do eu respeito aos muitos serviços, que a minha villa de San-

tarém aos reis meus antecessores, e a my tem feito, e aos que

espero, aue ao diante faça, e como per sua nobreza, e grande
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qiKTondolhe fazer mostrar, que daqui ao diante nunqua em

nenhum tempo se faça nenhuma aldeã do termo delia villa,

nem se desmembre, nem aparte da sua jurisdiçam, tirando

o logar de Montiagill, que por muyto afastado da dita villa de

Santarém lenho concedido de fazer villa. E por esta minha

carta lhe |)rometo nunqua em tempo alguum fazer outra nenhu-

ma aldeã do termo da dita villa de Santarém villa, nem tirar,

nem desmembrar alguma jurisdiçam. E pelo querer, e pêra

tirrncsa desta minha lembrança, lhe mandei dar esta minha

carta por mim assignada e selada com o meu selo peendente,

dada em a minha cidade de Lx.* aos XXX dagosto.— Fernam

da costa a fez anno do nascimento de nosso Snr. Jesus Xp.'*'

de 1535.

Hei por bem que esta carta passe pela chancell.' posto que

o tempo em que houvesse de passar seja pass.'" e pagará

feit."^ singela— 4 dias dagosto 1536.»

Como se vê d'este documento, foi concedido por D. João III

um importante privilegio á antiga villa de Santarém, com o

qual se engrandecia o seu município, e também se nobilita-

vam os seus moradores, pois que um tal direito era conside-

rado olTicialmente pelo monarcha uma retribuição devida aos

serviços que a sua villa de Santarém lhe havia feito, e aos reis

seus antecessores.

Accentua, pois, a carta de D. João líl um dos melhores mo-

dos de premiar a dedicação dos povos, e de lhes estimular os

brios, o qual é, conceder-lhes certas immunidades e regalias.

Foi confiada, como todos sabem, pela Academia Real das

Sciencias ao nosso eminente historiador, A. Herculano, a pu-
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blicação do Poriugaliae Monummta Histórica, Ímprobo traba-

lho de unia superioridade e de uma excellencia incomparáveis,

uma verdadeira obra nacional, que por si só bastaria para tor-

nar conhecido e respeitado o nosso paiz entre as nações mais

cultas.

N'essa obra confessa o historiador, que homens profundíssi-

mos nos estudos históricos, ha muito tempo, antes delle, se

haviam applicado á insigne e illustre empreza de dar á luz to-

dos os textos da nossa antiga legislação, um a pós outro, con-

forme o plano e delíberaçíio da Academia. Aborreceram-se,

porém, d'este trabalho insuperável, e omittiram-no indefinida

e inteiramente. Deve lambem acrescentar-se a isto, que me-

nores seriam as difficuldades de tão nobre pesquiza, se por-

ventura aquella respeitável corporação tivesse sido animada

por quem podia e devia fazel-o.

Não luctou igualmente com menores embaraços A. Hercula-

no, a cujo exame e estudo os capítulos das sés do Porto, Bra-

ga e Lamego, e a collegíada de Guimarães, recusaram tenaz,

igncbíl, e inconscientemente muitos documentos importantes,

enterrados no pó dos seus archivos. Com tudo, fosse qual fosse

a ordem de contrariedades, que se levantassem, é certo, que

A. Herculano prestou um relevantíssimo serviço na publicação

de muitos documentos por elle encontrados, que serão sempre

auxiliar poderoso das investigações históricas do nosso paiz, e

não fará jamais amesquínhar a utilidade do assumpto a pouca

ou nenhuma importância dada por alguns áquellas investiga-

ções.

No Poriugaliae Momimenta Histórica encontra-se a copia do

foral dado a Santarém por D. AlTonso Henriques. E também

nos Ined. de Hist. Port., tom. IV, N. Hl, no fim do artigo in-

titulado Foros de Santarém, se lê a seguinte nota: «Este Do-

cumento acha-se no N. 2.° do Maço 3.° de Foraes antigos, no
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Real Archivo, em hum Códice de pergaminho em 4." escrito

em letra Franceza, com as rubricas em vermelhão, e com as

iniciaes dos parágrafos alternados de azul e vermelho. O titulo

deste livro, (escrito no seu frontispício no tempo da reforma

de Leitura Nova, no Keinado do Sr. D. Manuel) he o seguinte:

Foral anligo da Vila de Santarém. Começa a foi. 3. com o prin-

cipio do Evangelho de S. João, a que se seguem Ires passos

dos Evangelhos de S. Lucas, de S. Matheus, e de S. Marcos.

A foi. 4. começa a Carta do Foro: e a foi. 8. v." os Costumes,

que continuão até foi. i2i. v." De foi. 25 até foi. rn. que he a

ultima, aclião-se transcritas algumas Leis e Regimentos anti-

gos; e no fim da dita foi. 51. conclue-se o Códice com a se-

guinte clausula : Este livro he do concelho de Borva: e mandoiioo

fazer Marlim Affonsso, e Agosto Martinz, alvazijs do dito logo,

e Affonso Martinz, procurador do dito concelho, e Rog Fragosso,

e Jhoam Vazquyz, e Pêro Palmeyro, envereadores. Era de Mil

e trezentos e oyienta e V anos. Ego Alffonsus Stephantj, Presbi-

tenj.»

Comparando este códice com o archivado na camará de San-

tarém, o chamado Foral de D. Fernando, notam-se muitas dis-

crepâncias, não só na Carta do Foro, mas nos Costumes, al-

guns dos quaes são até omittidos nos do Foral de Borba.

Este é uma variante, que se afasta muito do Foj'al antigo de

Santarém em alguns pontos, como se faz ver mesmo nas anno-

tações ao artigo de que se trata, insertas no texto : o Foral de

D. Fernando pôde dizer-se uma copia fiel do de D. AíTonsa

Henriques, não devendo, por forma alguma, estranhar-se qual-

quer modificação propensa a di(Terençal-os.

Em que consistiam, porém, esses Foraes e Costumes, de que

falíamos?

Ainda a doutrina, que a tal respeito se encontra w^ vol. L

fase. IIL do PortugaUae Monumenta Histórica, e que traduzi-



342

remos em vulgar, nos explica o verdadeiro sentido, em que

devem ser tomados aquelles dois termos.

Vejamos, pois, essa 'explicação.

A parte da historia das Hespanhas, que, porventura, mais

nos deve despertar a attenção, sendo certo que outra não ha,

que demande mais aturado estudo, é aquella que comprehende

a renovação, na verdade lenta, mas tomando sempre novos in-

crementos, dos institutos municipaes, desde o undécimo até o

decimo quinto século, em que a força e vigor dos mesmos

institutos começaram a retrograJar e a decair.

Os povos neolatinos, no tocante ás regras e disciplina, re-

ceberam, como por herança, do povo romano, alem de outros

titulos de civilisação, o município: o qual, como que radicado

na própria natureza humana, nenhuma outra cousa parece, se-

não um meio para conservar e defender na mesma sociedade

os direitos primitivos, ingenitos e naturaes.

. No meio das Hespanhas, omle o modo de viver dos roma-

nos, assim put)lico e civil, como particular, deixou mnis firmes

vestígios, os rudimentos (i'esses institutos, ainda que de vá-

rios modos altenuados e alterados, escaparam ás invasões e

dominio não só dos bárbaros, mas — o que é mais para admi-

rar— dos árabes; pois que a civilisação d'estes, muito supe-

rior á da nação conquistada, carecia inteiramente do conheci-

mento e doutrinai das communidades municipaes. Estes insti-

tutos, cuja perseverança entre oswisigodos e mosarnbes é hem

sabida, posto que meio esquecidos, começaram a recoorar as

forças, e a ampliar-se, emquanlo o reino neogothico, em vir-

tude das prosperidades da guerra, se dilatava pela Galliza,

província de Leão e Portugal; e emquanto o valor social do

povo ia crescendo cada vez mais com a diminuição da escra-

vidão, com o augmento das riquezas e meios de subsis:encia.

graças á liberdade do trabalho; porque os municípios do povo
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representavam a extincção da escravidão e a liberdade da plebe,

pois que foram elles que deram origem e principio áquella ter-

ceira ciasse civil, chamada hoje média, a ([uai, chej^ando até

nós com maior influencia na sociedade, do que tiveram palri-

cios e plebeus, assumio esse incremento hodierno particular

dos povos, essa máxima auctoridade, que deve ser aitendida

tanto nos negócios públicos, como \v>s politicos. E não só por

isso; mas, porque esses documentos da perseverança dos.mu-

nicipios milito auxiliam as investigações históricas, tèem elles

sido, desde ha muito, o principal objecto dos cuidados de to-

dos os historiographos da Europa, cujos trabalhos não interrom-

pidos prestarão certamente grande auxilio aos systemas da fu-

tura administração da republica.

Os diplomas ou cartas, por que eram erií^idos os municí-

pios, entre nós vulgarmente chamados /"ora^^, não só uniam os

povos e as famílias a fim de que, pela connexão de suas for-

ças, o povo se tornasse mais p )deroso, para attender ao mes-

mo tempo ao seu valor e ao poder do rei, e prestar prompto

e fácil soccorro contra o orgulho e inveja das maiores classes

— clero e nobreza, que com sua contumácia atacavam o rei e

o povo; mas alem d'isso taes diplomas estabeleceram os bene-

fícios, cargos, oíBcios e direitos d'aquellas communidades para

com o rei.

Eram, portanto, foraes certas constituições e regras somente

sobre a determinaçlo e execução do direito publico, e não,

como muitas vezes erradamente se crê, collecções ou códices

de leis civis e regras de policia, para estabelecer e regular

os direitos e oíTicios recíprocos entre os cidadãos associados

de uma nação.

As regras do direito civil, nos séculos xi, xii e xiii, eram

Ião somente estabelecidas e conservadas pela tradição; apenas

no século xiv começaram mais frequentemente a ser escriptas
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e chamavam-se vulgarmente costumes, foros; quando certamente

só os próprios magistrados, na falta do costume Iradiccional,

que atalhasse as questões, ou coarctasse, repremisse, ou de-

fendesse os novos negócios, por oíTicio de sua magistratura,

cu por conselho e approvação dos homens bons, assentavam

uma regra, que viesse a propósito da questão, e que se chama

postura.

Conseguintemente as espécies e formas da vida social, as-

sim interna como externa, d'essas communidades, qnejá mes-

mo na idade média tinham o nome de concelhos ou communas,

podem enconlrar-se e investigar-se n'estas duas espécies de

leis— foraes e costumes, ou na jurisprudência tradiccional. Mas

nem por isso se deve crer, que só estes documentos davam os

suíTicientes, e mais que sufficientes esclarecimentos sobre io-

dos os negócios da vida municipal.

Ha também outros monumentos antigos, contractos, autos de

litígios, processos fiscaes, que muito auxiliam esse estudo.

Todavia encontram-se principalmente n'estas duas fontes de

direito publico e particular, relativos aos concelhos municipaes,

os lineíimentos e formas d'essas communidades, como pessoas

jurídicas.

No meio da total confusão e ignorância dos homens, em que,

durante a idade média, as Hespanhas se achavam sepultadas,

tanto pela destruição do povo romano, como pelas invasões

dos bárbaros e dos christãos, promptos nas Astúrias a desba-

ratarem o inimigo em combates muitas vezes repetidos, todos

os géneros de sciencias e conhecimentos humanos, precipitan-

do-se na maior ruina, emfim tudo estava envolvido em tanta

obscuridade, quanta era a que, em tal id^de, prejudicava a

toda a sociedade humana. O conhecimento das sciencias poli-

ticas, da regência e administração da republica, do direito so-

cial, methodos, systemas e estudos, haviam desappan^cido
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completamente. Até o próprio povo, não podendo unir-se por

causa da variedade das espécies de nações, que discordavam

na sua mesma origem, costumes, culto e lingna, nJío exliihia

espécie alguma de sociedade, mas uma multidão confusa e des-

ordenada. Tudo se fazia ao acaso, conforme o exigiam acciden-

lalmente as circumstancias de tempo e logar : nem leis, nem

regras algumas conservavam força e vigor para os casos do

mesmo género: pois faltava o direito geral, uma regra cons-

tante de direito, ou uma sciencia abstracta, que podesse offe-

recer somente uma doutrina univers;d e documentos de lodo

exemplo ás leis e ás instituições.

Nfio faltavam comtudo, e nem podiam faltar, as cousas que

são naturaes ao género humano: a doçura da liberdade, a dif-

ferença entre o justo e o injusto, a ambição do poder, o ódio

á escravidão, o aborrecimen'o da pobreza, o amor às riquezas

e ás commodidades. Tudo isso conduz naturalmente a huma-

nidade, posto que discorde no mais, e toriiando-a digna de hor-

ror não só a guerra, coni'» a inveja, ao caminho da civilisação

e traio mais benigno. O género humano assistia immovel á des-

truição e ruina da sociedade. Se, no que era conforme á natu-

reza humana, concordavam as vontades, e provas havia d'essa

concórdia; se o direito commum e doutrina civil governavam

em certo modo a republica; em outras cousas faltavam regras

geraes, e as instituições publicas e direito particular eram dif-

ferentes de povo para povo, de cidade para cidade, de aldeia

para aldeia. Esta variada e inconstante diíTerença de duvida e

de hesitação tinha a sua origem no olvido confuso da doutrina

o tradições, e na ignorância dos homens, o que tudo era devi-

do tanto á queda do império romano, como ás entradas e in-

vasões dos bárbaros.

Deixa-se então ver em tudo esta espécie commum de duvi-

da, e uma forma variada e incerta nos mesmos foraes ou car-
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tas, por que eram erigidos os municii)ios, e mesmo nos foros

aos quaes, ainda que se empregassem os mais activos esfor-

ços, para que tomassem uma forma permanente e universal

pelo seu frequente uso e diária appiicação civil, prejudicava

todavia a Índole d'aquella idade. Com eíTeilo os vestigios da

civilisação romana, emtjora viciados pelos costumes dos bárba-

ros, renovavam a tradição; porém os foraes, posto que de tra-

dição romana, não inteiramente extincta, de nenhuma sorte

esquecidos, exprimem talvez mais rectamente o cuidado natu-

ral ao género humano de defender suas pessoas e bens ; e a

necessidade de suster o pDvo por meio da união parece inspi-

rar alento contra o contumaz domínio dos ricos e nobres vísi-

nhos. Esta necessidade e aquelle cuidado ingenito, uniam, pela

instituição dos municípios, os habitantes dos povos próximos,

sobrevindo a sedição e o tumulto, onde não era possível for-

marem-se concorde e pacíticamente. De tal sorte que os mu-

nicípios, então erectos ínleíramenle à vista do estado actual

das cousas, conservavam somente a origem romana; emquanto

ao mais tomavam varias formas, como por exemplo, em rela-

ção ao poder, ás magistraturas, aos benefícios, ás leis, aos of-

ficios, aos tempos e aos logares.

Donde nem todos os municípios apresentam a mesma sími-

Ihança entre si ; mas unicamente novos municípios creados em

síluaçijes e circumstancías iguaes, recebiam dos antigos cartas

ou diplomas, ou um foral, ou direitos e benefícios, e leis

iguaes, porque para isso havia igualdade de rasão.

Isto convém de certo modo para se investigarem e ordena-

rem tão variados monumentos dos municípios. Demais, as ím-

munidades, os benefícios, privilégios, o numero dos magistra-

dos e de outros indivíduos, que administravam os negócios pú-

blicos, a auctorídade de uns, os olficios de outros, os cargos e

tributos municípaes e diversas cousas, cuja compre hen são, no
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modo de dizer de hoje, se chamaria direito publico municipal,

tudo era estabelecido conforme a extensão e excellencia da

comniunidade congregada. E por isso a siniilhaiiça, ou ainda

a igualdade dos institutos ou foraes, nos dá da mesma maneira

conhecimento da igualdade do valor, condição civil, ou simi-

Ihança do povo aggregado.

A significação de foraes, e sua definição obscura e incerta,

encoiilram-se tanto em nossos historiadores, como nos juristas:

o (jue é derivado da confusão destes diplomas com outros,

não se tendo encontrado antes circumstancia de uma causa

permanente, que separasse os foraes de similhantes documen-

tos, como os emphyteuticos e concessijes de campos feitas ao

mesmo tempo a muitos colonos. Esta causa e circumstancia

permanente, que indica a instituição do município, como de

uma pessoa moral, não nos parece senão a inauguração da

própria magistratura, cuja jurisdicção e poder particular, se

exercesse somente sobre os habitantes associados ao municí-

pio da circumscripção de um paiz. Esse magistrado, exactor,

ou juiz, ou, segundo o costume de muitos logares, ambas as

cousas ao mesmo tempo, exercia esta sua aucloridade especial

a favor dos habitantes daquella circumscripção contra outros

magistrados públicos ou exactores, e do mesmo modo contra

os nobres e juizes, sob cujo dominio territorial mais espaçoso

aquella circumscripção ficava confiada á sua magistratura. E

assim n'esta magistratura se deixava ver o vinculo commum
da sociedade municipal, que por amor d'esse mesmo vinculo

ficava tendo o cunho da personalidade de um corpo moral.

Na verdade mui ditíerente é dividir, por meio de uni diplo-

ma commum ou carta, uma região pelos seus colonos, igua-

lando-os nos benefícios, trabalho e parte dos fructos perten-

centes a cada um, ou accrescentar a essa divisão, feita pelo

mesmo modo e titulo, um magistrado (mordomo), ou um juiz,
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que gove rne o estado da communidade, atalhe as questões en-

tre os colonos, administre a justiça, e obrigue a pagar os tri-

butos.

Nos princípios, e ainda antes dos principios da nossa mo-

narchia, os municipios, posto que mui dissimilhantes uns dos

outros, ou eram creados em território sujeito ao régio domí-

nio, ou em logares de algum prelado ou clero, sob a depen-

dência de algum nobre senhor, e onde por isso mesmo não in-

tervinha de modo algum, ou poder, ou jurísdicção directa do

rei. Os que eram instituídos em território real, dislingnem-se

dos outros por ser mais perfeito o seu instituto. Havia n'elles

um alcaide com auctoridade suprema, exercendo mormente

as funcções sobre a milícia municipal; dois ou quatro juizes

(alvazis, alcaides, juizes) que procedessem sobre certos negó-

cios por conselho de homens bons, e um magistrado, que era

uma espécie de edil romano falmofacéj: alem disso estabele-

cia-se ahi, que nos negócios mais importantes para a commu-

nidade se obrasse mediante o voto dos pães de família. Exis

tia também lá a dístincção entre patrícios e plebe, a immuni-

dade do território municipal e os direitas definitivos dos cida-

dãos; de forma que parecia uma espécie de pequena republi-

ca instituída debaixo da dominação do rei, e associada contra

a desmedida audácia do clero e da nobreza.

Este instituto das communidades mais poderosas encontra-se

nas cidades e víllas maiores, ou mesmo naquellas que foram

augmcntadas pelo progresso dos tempos, cousas e homens.

Ainda que nos pareça, que as cartas ou foraes, por que al-

gumas d'estas communidades se estabeleceram, ou confirma-

ram depois de erectas, foram concedidas algumas vezes por

jurísdicção particular e não regia, não o devemos todavia acre-

ditar: mas aquelle que os subscrevia, governador da provín-

cia (rico homew) ou chefe de alguma ordem militar ou solda-
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do beneficiado (preslameifo), executava isso no exercício das

suas funcções, não por auctoridade própria, mas fazendo as

vezes do mesmo rei.

Estes muiiicipios tão amplificados não eram creados em ou-

tros jogares, ainda que privilegiados pela nobreza dos senho-

res (honrasj, ou pela iinmuuidade da nobreza (coutos). Os co-

lonos que viviam em cantões ou pequenas aldeias, não tinham

n'estes logares as riquezas sulficientes para as despezas de

um município muito amplo, nem desejavam tão grande privi-

legio e liberdade. É por essa rasão, que ahi se deixam ver

muitas espécies de municípios, que chamamos imperfeitos

:

pois que alguns d'estes nenhum ouiro indicio dão da auctori-

dade e connnunidade, alem do seu exactor (mordomo); caben-

dolhes o melhor nome de simulacros e rudimentos de muni-

cípios. Noutros apenas se encontra um magistrado (jaizj : ca-

recem, porém, de uma outra ordem equestre — ca v alieirou

villãos, que se assimilhavam aos decoriões do município roma-

no. A outros falta a milícia, pois não ha lá um pretor (al-

caiilcj: uns não tèem edilidade e outras diiíerentes cousas. Em
taes logares (honras e coutos) foram muitas vezes creados os

municipios por necessidade, contra a vontade dos senhores,

a fim de que os colonos se não recusassem a viver mais ahi

no meio das aldeias e cantões, e não passassem para outros

municipios estabelecidos no território do rei, sendo attraidos

pela própria liberdade, segurança e outras cominodidades da

vida, para gozarem da partilha dos terrenos, conced ida pela

creagão amplíssima de novos municípios de confirmação regia.

Eis quanto nos basta para sabernns, que os antigos foraes

tinham por objecto principal a instituição dos municipios.

Eram propriamente cartas de direito publico e de direito

fiscal, embora em alguns appareçam certas disposiçijes sobre

matéria civil. Por estas leis escriptas se regulavam as diversas
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communidades, as quaes por viverem separadas entre si. no

primeiro periodo da nossa monarchia, lambem a sua legislação

era particular, e na maioria dos casos diíTerente uma da ou-

tra.

Os costumes eram, para melhor dizermos, o direito não es-

cripto. No estado embryonario da nação serviam elles de re-

gra de condncta, sem constiiuirem todavia lei fundamental das

communidades. O código wisigothico foi a suprema legisla-

ção da península; e, posto que se tornasse diíTicil a sna tra-

ducção, assim como pouco provável a aulhenlicidade das suas

copias, é certo que os costumes d'elle dirivam a sua origem, e

apesar de filhos do direito romano, como os foraes, por isso

mesmO;, não admira parecer, que as circumstancias dos tem-

pos e dos negócios lhes imprimissem alguma vez um ou ou-

tro caracter de bastardia.

Publicadas as leis geraes da monarchia, no reinado de D. Af-

fonso II, foram os costumes de cada concelho escriplos em ca-

dernos, nos quaes se lançava primeiramente o for^il da terra,

(como vamos ver no de Santarém, dado por D. Fernando), sem

embargo de ficar, como ficou, toda essa legislação, ou quasi

toda, transcripta no Livro das Leis e Posturas antigas.

Divide A. Herculano por quatro formulas todos os foraes dos

municípios perfeitos, de que já falíamos, e apresenta como

primeira a dos que têem por typo o Foral de Santarém.

O original do notável códice, que D. Affonso Henriques

destinou a esta povovação, por haver caído inteiramente no ol-

vido o foral dado aos seus habitantes por I). Affoso VI, rei de

Lefio, ou — o que é mais provável— porque julgou convenit'íi:e

conceder regalias municipaes mais amplas áquella villa, su-

jeita ao seu domínio, e por elle conquistada aos mouros, uíio

«xistc no archivo da camará municipal de Santarém.

O Foral de D. Fernando é, pois, o seguinte:
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«Aqny sse começa o foral de Saniarem.

Síihliam lodos que na era de mil e trezentos e sesseenta e

nove anos cõvê a ssaber, dez e oito dyas do mes de abril, em

saniarem a par do moesteiro de San francisco per dante os onr-

rados Steve anes cavaleyro, e Slevã domyges mercador, Alva-

zijs, seendo ouvindo os preitos em presença de my Slevã V.*

Tabeliõ da dita villa, e das testemunbas que adeante som es-

ciilas, |)era esto specialmenle chamadas e rogadas; O lionrra-

do alíonso fernandes mercador lliezoureiro, e procurador do

concelho da dita Villa de saniarem, mostrou hua carta de foro

feila per lati, e seelada do seelo pendente do muy nobre, e da

muy nobre memoria, Hey dom aíTonso de porlugal. segundo

nas letras desse seelo parecia, o qual seelo era de chumbo

pendurado. Da qual carta o teor en linguagem tal he:

En nome do padre e do filho e do spiritu santo, A meu. Por-

que a graça de deos obrante, que dá a todos abastosamente,

e se nõ acoyila: Eu alíonso polo santo calamenlo, Rey do por-

tugíil, per trabalho do corpo, e peruulgavil arteirice minha e

dos meos homeens, o Caslello de saniarem aos mouros toiliy,

e cila entregey ao sacrilicio de deos, e a vos meos homeens e

Vassalos e criados pêra mnrar per dereylo derdade dey.

Por en prougne a niy do boom coraçom e de boa voontade

de dai' e outorgar a vos boom foro, assy aos presentes come

aos que am de vijr e by ficaren pêra todo sempre, polo qual

foro os dereylos reeaes iuso compridamente som scriplos, a

min e a meu linhagem de vos e dos vossos successores seiam

[lagados.

Porem dou a vos por foro, que quem publicamente ante ho-

meens boons casa per força britar, com armas ronper, peite qui-

nhenlos soldos, e esto seia sem vozeiro. E sse dentro na casa o

ronpedor morto for, o matador, ou o ssenhor da casa peite huum

maravedi; e se liy chagado for peite porem meyo maravedi.



Outrossi por homezio, e por rousso publicamente feito, peite

quinhentos soldos.

Por sKjidadi' en boca saseeuta soldos peite per testemunho

domeens boons.

Furto conhoçudo per testemunho domeens boons per nove

vezes seia conposto.

Quem relego de vinho deln y ronper, e no relego seu vinho

vender e achado for con testemunho domeens boons, primeira-

mente peite cinquo soldos, e a segunda vez cinquo soldos: E

se na terceira vez outra vez achado for per testemunho do-

meens boons, todo o vinho seya vertudo e os arcis das cubas

talhados.

De vinho de ííora den de cada hua carrea hQu almude, e

o outro vendasse no relego.

f)a jugada esto mando, que seia ata dia de natal tirada, e

de cada huu jugo de boys dem híiu moyo de milho ou de tri-

goo, qual lavraren, e se de cada huu lavrar, dè de cada huu.

Dè per alqueire dereito da villa, e seia o quarteiro de qua-

torze alqueires, e seia midido sen braço curvo e lavoa de suso

posta. E parceiro de Cavaleiro que boys non ouver, non dé

jugada.

E os moradores de santaren aiam livremente tendas, for-

nos de pam, convém a saber, e dólas. E de fornos de telha

dem dizima.

Quem homem fora do couto matar, peite saseenta soldos.

E quem homem fora do couto chagar, peite tnjnta soldos.

Quem en praça alguém com armas chagar, peite ameadade

do horaezyo.

Quem arma per hijra dfuuar, ou da casa tirar per sanha, e

non firir, peite saseenta soldos.

E os horaeens de santaren aiam sas herdades pobradas, e

aqueles que en elas morarem peitem por homezio e rouso co-
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nhoriido, e sujidade en boca, saseenla soldos, ameadade, con-

vém a ssaber, a ellk*y, e ameadade ao senhor da erdade, e vaa

en apelido delHcy, e nen liuu outro foro noii íat^aiu a eIRey.

E a almotaçaria seia do concelho, e seia meludu o almolacé

pelo alcayde, epelo concelho da villa. E dem de foro da vaca

hfm dinheiru, e de zevro huu dinheiro, e de cervo huu di-

nheiro, e de besta de pescado huu dinheiro, e de barca de

pescado huu dinheiro, e do julgado outrossi: E da alcavala

três dinheiros. De cervo, e de zevro, e de vaca, e de porco

huu dinheiro, e de carneiro huu dinheiro.

Pescadores den dizima. De cavalo, ou de mua, ou de iiiuu,

que venderem, ou comprarem homeens de fora, de dez mara-

vedis a ssuso dem huum maravedi, e de dez maravedis aiuso

dem meio maravedi : De égua venduda ou comprada, den dous

soldos. E de boy dos soldos. E de vaqua huu soldo. E de asno

6 dasna huu soldo. De mouro ou de moura meyo maravedi.

De porco ou de carneiro dous dinheiros. De cabrom ou da ca-

bra huu dinheiro. De carrega dazeite, ou de coiros de boys,

ou de zevros, ou de cervos, den meyo maravedi. De carrega

de cera meyo maravedi. De carrega danil, ou de panos, ou de

pelles de coelhos, ou de coyros vermelhos ou brancos, ou de

pimenta, ou de graam, dem meo maravedi. De bragal dos di-

nheiros. Do vistido das pelles três dinheiros. De linho ou dalhos,

ou de cebolas, dem dizima. De concas, ou de vasos de madeira

den dizima. E por todas estas carregas, as quaes venderem

homeens de fora, e portagem ilerem, se outras próprias mer-

carem nom dem portagem delias. De carrega de pano, ou de

sal, as quaes venderem ou comprarem homeens de fora, da

besta cavallar ou muar dem três dinheiros, e da asnal três

mealhas.

Mercadores naturaaes da villa, os quaes soldada dar quise-

rem, seia recebuda deles. E sse perventuyra soldada dar non
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quiserem, dem portagem. De carrega de pescado, a qual ende

levarem homeens de fora, dem seis dinheiros.

Cavom se lavrar trijgo, dê hua teeiga. E sse lavrar milho

semelhavilmente. E de geiras de boys huu quarteiro de trijgo

ou de milho onde lavrarem.

Peões dem oytavo de vinho e de linho.

Beesteiros aiam foro de cavaleiros.

Molhar de cavaleiro que viuvar aia onrra de cavaleiro, ata

que case, e se casar com peom faça foro de peom.

Cavaleiro que envelhecer, ou assi enfraquecer que servir

nom possa, este en ssa onrra.

Se pela ventuira molher de cavaleiro viuvada tal filho ouver,

com ela na ssa casa se mantenha, e cavalaria fezer, façaa el

pola madre.

Almocreve que por almocravaria viver faça foro seu húa

vez no ano. Cavaleiro que cavalo seu, ou bestas suas, a almo-

cravaria enviar, foro dalmocravaria faça.

Coelheiro qua for a sogeira, e alá ficar, dê fole duu coe-

lho. E aquel que alá morar oyto dyas, ou mays, dè huu coe-

lho com sa pelle. E o coelheiro de fora dê dizima quantas ve-

zes veer.

Moradores de santarem que pam seu, ou vinho, ou figos, ou

azeite en lixboa ouverem, ou em outros logares, e a santarem

aquela cousa pêra prol de ssi adusserem, e nom a vender,

non dê ende portagem.

Aquelle que com alguém baralhar e pois da baralha aa casa

sua entrar, e hi avudo conselho filhar fuste, e el firir, peite

trijnta soldos. Se per venluyra nom conselheiramente, e per

caso ancidente firir, ni migalha nom peite.

Emijgo deffóra nom entre na villa sobre seu enmijgo, senom

per treugas ou por dereito a el dar.

Se cavalo dalgOu alguém matar, o senhor do cavalo peite
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o cavalo, ou hoomi/Jo, qnnl deles ao senhor do cavalo pruu-

ger.

E digo aia foro de cavaleiro per lodo.

E sse com molher achado torpemente for, o moordomo riom

meta em el mãao, nem em outra manheira ele filhe, mays a

molher filhe, se quiser.

De madeira, a qual veer per rrio, onde davam oytava den

dizima.

De atallaya da villa deve elrey teer ameadade, e os cavalei-

ros ameadade per seus corpos. O cavaleiro de santarem, ao

(jual nieu ricomem bem fezer de terra sua, ou dever seu, per

que o ele aia, eu receberei esse cavaleiro a esse ricomem, en

conto dos seus cavaleiros.

Moordomo, ou sayom seu, nom vaa a casa do cavaleiro sen

()orteiro do alcaide, E o meu nobre homem que santarem de

my tever, nom mela hi outro alcaide, senom de santarem.

Das casas, as quaaes meus nobres homens, ou freires, ou

spilaleiros, ou moesteiros en santarem ouverem, façam foro

da villa, assi como todolos outros cavalleiros de santarem.

Gaado perdudo, o qual o moordomo achar tenhao ataa três

meses, e per cada hQu dos meses faça dei dar pregom ; assy

que se ho senhor dei veer, seia dado a el.

Se per ventuyra o ssenhor dcl, o pregom dado, ataa Ires

meses nom veer, entom o moordomo faça dei sa prol.

De cavalgada dalcaide nemigalha filhe o alcaide per força,

se nom o que a el os cavaleiros damor seu dar qiiizen>m. De

cavalgada de saseenta cavaleiros assuso departam migo em

campo.

Fferreiro ou çapateiro, ou piliteiro, que en santarem casa

ouver, e en ela lavrar, nom dè dela nenhu foro. E quê mou-

ro, ferreyro on çapateiro ouver, e en casa sua lavrar, nom dè

por el foro. Os outros mesteraaes, que ferreiros ou çapateiros
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forê, e per offiço daquela cousa viverê, casas nom ouverem,

venham aas tendas minhas, e façam a mi meu foro.

Quem cavalo vender ou comprar, ou mouro fora de Santa-

rém, hu el comprar ou vender, hy dê portagem. E os peões

aos quaaes seu aver dar deverem, den ende a dizima ao moor-

domo, e ho moordomo dá a eles dereito pola dizima, e se pola

dizima a eles nom quiiser dar dereito, entom o alcaide faça a

eles dereito dar per porteiro seu.

E os homeens que morarem nas erdades de santarem, se

furto fezerem. assi como sobredito he, seia conposto ameadade

a elRey, e ameadade ao dono da herdade.

Moradores de santarem nom dem luitosa.

Adays de santarem nom dem quinta de quinhões de seus

corpos.

Cavalleiros de ssantarem nom tenham caga e tenham dean-

teira em saimento delRey.

Paadeiras dem de fero de trijnta pãaes huu.

Porlagêes, en verdade, e o íToro, e as quintas dos muynhos

6 dos outros, assy seiam pagadas, assi como costume, salvo a

questas cousas, que suso scriptas som, e vos leyxo.

E per alcaydaria dOa besta, que veer de fora com pescado,

dê dos dinheiros. E de barca de pescado meudo dos dinheiros.

E de todo outro pescado dem seu foro.

A questas cousas assi todas escriptas suso a vos per foro

dou e outorgo. He áquestas cousas vaa ho moordomo com tes-

temunho domeens boons, e nom a outros.

Cavaleiros de santarem testevigem com infanções de portu-

gal. Se alguém per ventujra aqueste meu feito a vos firma-

Boente aguardar, das benções de deos, e de mi, seia compri-

do. Aquel que en verdade aquela cousa quebrantar quiser, da

maldiçcm de deos, e de mi, seia cingido. Feita a quarta en Coim-

bia, no nr;ez de mayo, era de mil e duzentos e dezsete anos.
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Eu sobreditlo Rey dom aíTonso senhor esta carta, a qual

encommendei seer feita, revoro, e confirmo.

E que ainda com sporas alguém firir, e per testemunho

domeens boons vençudo for, peite quinhentos soldos.

De navio, en verdade, mando, que alcaide, e dous spaleiros,

e dous proeiros e huu pitintal, aiam foro de cavaleiros.

Eu dom Sancho pela graça de deos de portugal Uey, em-

sembra com minha molher Ueynha Dona Doce, e com meus

filhos, esta carta outorgo e comlirmo.

Demays destas cousas eu Dom S. pela graça de deos de por-

tugal Rey, emsembra com filhos e íilhas meus, dou a vos, e

outorgo, que a vossa almotaçaria aiades, e ela pela vossa voon-

lade desponhades. Mando ainda, que nem meu alcayde da villa,

nem inoordomo, nem alvazijs, nem outro nenhQu non ousem a

forçar nenhQu homem de sanlarem, ou de fora, de sseu vinho,

nem de sseu pam, nem de sseu pescado, nem dassas carnes,

nem das outras sas causas. Ainda mando, que o meu moordo-

mo nom vaa fora da vilia tomar homeens, nem roubar, nem

forçar, mais se fezerem cooymhas, façam eles chamar per por-

teiro do alcayde, per dante o alcayde e os alvazijs, e corre-

gam aquelas cousas que fezerem, assi como mandarem o al-

cayde e os alvazijs. E o concelho cabem seus alvazijs em cada

hCiu ano.

E demays mando que padre non peite cooymha por seu

filho, mays o filho peite cia sea fazer. E sse nom ouver per

que corregela per seu corpo a correga. Mando ainda a dos

mouros e dos judeus firidos, que se venham queixar ao alcay-

de, e aos alvazijs, assy como husado e costumado em tempo

de meu padre. Ainda mando, que os moordomos nom penho-

rem nem huu homeem de santarem, atà que chamem ele ao

concelho per dante o alcayde e alvazijs. Ainda mando polo

vosso amor, que se algnem penhorar sem o meu moordomo,
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OU sem seu sayom ou sen porteiro dalcayde, peite tanto por

quanto penhorar, e non mays.

Que presentes foram Dom Vaasco fernandes da corte moor-

domo confirmou. Dom Suejro airas conff. Dom Pedro fer-

nandes conff. Dom Gonçalo vehegas teente Lixboa conff. Juyam

notairo do ssenhor Rey.

Dom Sueiro dyas conff. Dom fernando ayras coiiff. Dom Jo-

ham ffernandez conff. Dom martim fernandes conff. D. Rey-

mondo paaez conff. Dom Gonçalo Rodriguis conff. Pedro nu-

nes testemunha, ffernam nunes testemunha, joham reimondo

testemunha. Pedro gomes. Arcebispo de Braga Dom Gondi-

nho conff. Do porto o bispo dom vermuiz conff. De Hxboa o

bispo dom alvaro conff. Pedro affonso chanceler delRey conff.

Dom joham ffernandez conff. Dom meem gonçalviz conff. D.

Sancho de lixboa electo conff. Pedro meedez testemunha. Mi-

guel meendez testemunha.

Eu affonso pel^ graça de deos Rey de portugal, filho delRey

dom Sanciío da boa memoria, e da raynha dona doce emsem-

bra con minha molher Raynha dona orraca, e meus filhos, o

infante dom sancho, e a infanta dona leonor, aquesta carta a

qual meu a voo Rey dom affonso da mny nobre poiada memo-

ria a vos fez, e meu padre rey dom Sancho de recordaçom ben

avenluyrado a vos outorgou, roboro e outorgo, e do meu seelo

do chumbo faço seelar. E isto foy feito a par de santarem oyto

dias dabril, era de mil e duzentos cinquoenta e dos anos. Dora

stevam arcebispo de bragaa confirma. Dom Rodrigo meendiz

conff. Dom gil vaasconcelos conff. Pedro anes conff. martim paaes

alcaide de santarem conff. meedo affonso conff. Gomes meedez

conff. Ruy nunez confí". Pedro vaasques alvazil aff. Domingos

Johanes alvazil aff. Pedro ayras aff. Vicente meedez testemu-

nha, martim perez testemunha, joham peres testemunha.

Eu Dom Sancho pela graça de Deos Rey de portugal ensem-



359

bra cum mliã mollier Uona Doce, e com mhãs íillias aquusla

caria Revoro e coníirmo. E ey estas cousas por íirmes.

Eu Uoin S. pela graça de deos Hey de porlugal ensembra

cõ meus filhos e cõ mhãs filhas dou a vos e outorgo a vossa

almotaçaria, e ella aiades, e per vossa vooutade a despouha-

des.

Mando sobre aquisto, que neii meu alcayde de villa, iien

moordomo, nê alvazijs, nen alguns dos outros ousem aforçar

homem de Santarém, ou de fór^, de seu pã, nê de sseu vinho,

nen de sseos pescados, nê de ssas carnes, nem das outras sas

cousas.

Dos moordomos. Aynda man lo, que os meos moordomos

nom vaam fora da villa tomar homeês, nen roubar, nen forçar;

mays se fezerem cooymhas façam eles chamar pelo porteiro do

alcayde, e dos alvazijs, e sayam aeles o que fezerem, assy co-

mo mandarem o alcayde e os alvazijs.

Dos moordomos. Aynda mando, que os moordomos nom pe-

nhorem nenhuQ home de santarê, ataa que chame ele ao con-

celho date o alcayde, e os alvazijs. E o concelho cambe seus

alvazijs ê cada huQ anno, e mando, que padre nõ peite cooy-

mha por seu filho. Mays o íilho peite ela sea fezer. E sse nõ

ouver perque ella saae, per seu corpo saae ela.

Mouros e judeus. Mando daqui en deante dos mouros, e dos

judeos firidos, que se venham querelar ao alcayde, e aos alva-

zijs, assy como Iby acustumado ê tempo de meu padre.

Ainda dou a vos polo vosso amor, que se alguê penhorar

sem meu moordomo, ou sen seu sayam, ou sem porteiro do

alcayde, peite tanto por quanto penhoi"ar e nõ mays.

Eu dom affonsso pela graça de deos Rey de portugal, e con-

de de bolonha, a vós alcayde, e alvazijs, e almoxarilTes, e ho

escrivam, ao concelho de Santarém saúde. Sabede, que eu

mandei enquerer bem e fielmente per homeês boõs das minhas



villas, en nas quaaes vindiam o pam nas faangas, que foro fa-

ziam a mi ende, e achey en verdade, que os homeês de fora

parte, que vijnham cõ pam a villa, dam polia besta cavalar, ou

muar, três dinheiros, e polo alqueire huQ dinheiro, e pola bes-

ta asnal três mealhas. E os homeês da villa vendam seu para

en sas casas, quando lhes prouger per alqueire seu dereilo, e

nom dem ende a mi ni migalha. E sse pela ventuyra adusse-

rem seu pam a vender aas faangas dem de quantos sacos hi

adusserem polo alqueire huQ dinheiro. E sse pela ventuyra

quiserem vender seu pam em na rrua fora das faangas esten-

dam seu panai, e nom dem ende a mi nê migalha E sse pela

ventujra quiserem veniJer polo alqueire.

A qual carta per leuda e publicada o dito aíTonsso pez pro-

curador e thesoureiro do dito concelho pediu aos ditos alvazijs,

que desse a ouctoridode ordinhayra, que lhe mandasse dar en

nome do dito concelho o teor em forma publica, e os ditos al-

vazijs da ssa auctoridade ordinhada mandarom a mi dito taba-

liom, que lho desse.

Ffeita foy em santarem, na era, dia, mez, e logo testemu-

nhos, que forom presentes AíTonso anes. Domingos perez vo-

gados, Affonsso migueez, Lourenço martins, Pedre anes, Mar-

tim pardo, Affonsso stevees, AíTonsso martins, scudeiro, Stevã

perez, dicto belo, Gonçalo fernandes, procuradores, Affonsso

domingiiiz davuym tabaliom de Santarem, e outros. E eu Ste-

vam Vicente tabaliom sobredilto a rrogo do dito affonsso pe-

rez, e ontoridade dos ditos alvazijs o teor da dita carta em este

stormento publico scre^j, e en el este meu sinal pugi, que tal

he.»

E logo no mesmo códice se acham lançados os costumes, que

sâo como seguidamente se vê.

«Aqui se começam os custumes de Santarem.

Todo vizinho de santarem, que for penhorado, ante deve
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lhe demandarem ouvir a demanda, e pidir o prazo, e ho prazo

he de tercer dya ; e se en ele quer leyxar a cousa, que lhe

demanda, deveo a jurar, e nom aver tercer dia. E sse pidir

de pelo tercer dya prazo per avogado na vil la, deveo aver de

tercer dia, e se pidir pêra guimaraães deveo aver de Ires nove

dyas, e pêra fora da villa de dos nove dyas, e pêra fora do rei-

no três noves dyas.

Custume das demandas, as que as partes pedem vogados. E

ora senhor husasse depoys da vossa ordinhaçom, que posta a

demanda dam o traalado aa parte, e mandamlhy, que venha en

outro dya; e se depois quem contesta pede vogado, mandalhy,

que o aia, e venha en outro dia com ele, e nom Ihy dam vo-

gado de ffora, nem tempo pêra ele, porque os vogados da villa

som do Numero, e nem da villa, nem de fora, nom voge hy

outro senom estes do Numero.

Custume dos cavaleiros de Santarém, como devem responder.

De nenhum cavaleiro de Santarém nom deve aresponder sen

seu alcayde. E ora senhor husasse des quatro annos acá, que

a vossa ordinhaçom foy feita, que respondem sem alcayde,

quer este cavaleyro per ssi, quer per seu procurador, o que

se devya de guardar aa pessoa do cavaleiro pola sa onrra, quan-

do está per si en concelho, e nom ao seu procurador, quando

ele hy nom está.

Custume do testemunho do sai/om. Custume do sayom e do

moordomo nom deve valer sem homeês boons, nem o do seu

porteiro, ergo se nom achar homeês boons. Esto senhor do

sayom, e moordomo se entende, se nom acharem homeês boons,

do que fazem fora da villa, mais nom no que fazem na villa,

quando som accusados; e assy se guarda.

Custume dos porteiros. Outrossi dos porteiros do concelho

se chamarem alguém tora da villa, valerá seu testemunho, as-
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sy como he de suso dito. E sse chamar na villa sem hnmeês

boons nom valerá seu testemunho.

Item cusíume dos porreiros.

E esto, senhor, dos porteiros se husa como dito he do sayora

e dos moordomos, quando som acusados, que as paites dizem,

que nom som citadas. E husasse que os poileiros chamam per

ssi sen testemunhas, e dam fé, sou crehudas simplexmente.

Ciislame dos que prometem mal.

Se o homem que promete mal e morte ante que aija tençom

com ele, e vem poys e mostra firida assynada á justiça, nom

no pode fazer com ella, selho posso provar. E esto, senhor, se

guarda assy.

Custiime dns preços das mulheres.

Denenhuma mulher, que ha preço de maas manhas, nom

pôde fazer cousa que este, sen mandado de seu marido. E as-

sy sse guarda, salvo se he merchante, que pôde fazer o que

quizer nas merchandias come seu marido.

Custume em como deve penhorar o porteiro.

Se o porteiro alguém for penhorar, deve chamar homeês

boons, e nom per sy, seos achar; e seos nom achar valer seu

testemunho. Assi se guarda.

Custume de tanto por tanto.

De toda venda de tanto por tanto ataa nove dias, deve ayr

com os dinheiros ao concelho, se a quiser. Em esto se garda

a ley, e nom este custume, e husasse como a lei manda.

Custume das firidas negras e assinaadas.

Seo homem, que peleia com outro, e alguCí deles tever fiti-

da assynada, devea mostrar a justiça em esse dya, se for na

villa, e fazelo com ela. E sse for de noyte yr en outro dya aa

Justiça, e fazelo com ela; e sse for fora de villa, e tever firi-

das assynadas deve vyr ataa tercer dia mostralas a justiça, e

fazelo com elas, se lhes ai nom poserem deante; e das firidas



363

assyiiadas ou das chagas seo com ela maiidarein jurar, enlrar-

Iha asseseenta varas. Ou cavaleiro a outro cavaleiro, e o peom

a outro peom; e se o penm íirir o cavaleiro dellie outro cava-

leiro aas varas, e se o cavaleiro firir peom delhe outro peom

aas varas, e se firirem e nom íirida assynada outrossi som

trynta varas, se lhe for provado. Esta onrra, que o cavaleiro

ha, devea aver sa ama, e ho ornem que lhe assa mesa cobre,

e se lhe tolhe nembro, ou lhe fezer íirida assynada em logo

descuberto sobrelos olhos fique em no alvidro dos juizes.

Como se guarda este custume.

E este cusUime se guarda per esta guisa; das firidas negras,

ou sangoentas, que homem ou molher mostrar aa justiça, fres-

cas, deveas mostrar en esse dia, se na villa for o feito, e se

for de noyte em outro dia, e se for fora da villa deveas mos-

trar ataa três dyas, e f^irao per seu juramento, que lhas deu,

poendo húa maão em nos avangelhos, e outra na íirida, e por

taaes firidas estrarlham a sesseente varas, e sea firida em lo-

go descuberto que seia laydamento ou de nembro tolhento, '»u

minguado do corpo ou dos nembros, nom no fará per jura-

mento mays provaloha, e darlham corrigimento segundo alvi-

dro dos alvazijs; e se homem ou molher metem em terra, e

ho hi ferem estarlham aseseenta varas, e se lhe dam firidas es-

tando em pee, que ho non deitem en terra, que nom seiam as-

synadas, provaloha, e estarlham atrynta varas, e seo deitam

en terra, e ho nom lerem, e ho provar, e estarlham a trinta

varas; e este custume da prova, que hade íTazer per seu ju-

ramento com as firidas negras ou sangoentas, como dito he,

Ihy tolherá osseu contrairo, se quiser provar, que ante ouve

com ele tençom, ou malquerença, ou se quiser i)rovar, que

naquel tempo que lha hrida deu era enlogar, que nom poderia

seer hi entoni.

En como he danoso.



E esto he danoso de dar huu sandeu hua ferida a huu homem,

6 avelo o firido de poer a liúu homem boom, que nom ha hy

culpa, e avelo de provar per seu juramento. E outrossi sse

dam dez cuiteladas ou mays a hQu homem de que lhe tirara

ossos das chagas, per grandes que seiam, se non he layda-

mento ou nembro tolheto, ou minguados os nembros, nom lhe

daram mayor corrigimento, que diia panquada, que lhe den

nos narizes, de que saya sangue ou dãa chaga simplex qual-

quer ou negra, e nom som os feitos iguaaes, e som corrigi,

mentos hílus, salvo que lhe pagara o raester, e aia renda do

que he assy chagado.

En como adestra as varas.

Custurae he o que ha destar aas varas, que este em geo-

Ihos era caraisa e era huu cmleiro, qual raolher leva o quanto,

e teen hua cinta díiu anel, e híia vez arredor cingida, qual

trage raolher prenhe ; as varas com que lhe derem devem seer

tara longas corae todo braço, pêra fundo e raays quatro dedos,

e seer a vara tanto de grosso, que caybha per húu anel de car-

niceiro, que trage no dedo raayor da mãao; e ho que lhe der

as varas deve aestar alongado daquel a que der as varas tanto

quanto a vara he en longo delos geolhos do que está, ataa hu

ha de teer os pees o quelhas ha de dar, e nora sse alongar

mais, e darlhas de guisa, nom dê no rostro, nera na cabeça

;

e desque lhas coraeçar de dar no folgar ataa que as acabe to-

das; e devemsse de dar no concelho, ou no logar dulhes for

asijnado, que lhas dera, pelos alvazijs, ou pelos juizes alvidros

que ouverem.

En como sse hiisa destarem ds varas.

E ora husasse contra este custurae, que aquel que ha des-

tar aas varas tera hQu cudeiro forte dobrado, que foy feito

pêra esto, por que dara cinquo soldos pêra esto daluger aque-

les que ara destar as varas, e hua ciota grande darmar, que
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he mays ancha dCiu palmo, e esta de guisa, que por muitas

varas, que Ibe dem non lhe podem enpencer, en no ai guar-

dasse seu custume.

Do condisiUio.

Custume he, que se alguu homem dá a outro algua cousa

en condisilho, e lho nega en juizo, quando lho demanda, se

lho a outra parte prova, develhe aííazer come ladrom. Assi se

guarda.

Da jura dos judeus.

Custume he, que os judeos, que am de jurar, que vaam ju-

rar ássinagoga, teendo a toura, com clnquo libros de moyses

nos braços, e esconjuralo o arrabi, ou a justiça, ou os en-

queredores, que hy forem per mandado da justiça, e se hy jus-

tiça, ou enquéredores nom forem, ir hy huu porteiro, que dê

fé, como jura, e aparte, que ha, veia jurar se quiser. Assi sse

guarda.

Custume da entrega dos moordomos.

Custume he que se os algazijs mandam aos moordomos, que

entregem algíia penhora, que tenham filhada alguém, e os moor-

domos ho nom querem entregar, que os algazijs nom dem a

eles concelho, nem os ouçam alaa que entregem, e demays ha

hy carta delRey, per que prendam os moordomos, se nom qui-

seren» entregar os penhores, per mandado dos alvazijs, ou se-

nom am per que entregem. Assy se guarda.

Dos que ssom obrigados, e filham aveenças delRey.

Custume he que se algOu homem he obrigado alguas pes-

soas, e vay filhar alguas aveenças delRey, que o almuxariffe

veya a quem dá as avenças e que fiadores filha per aver el-

Rcy osscu, qua as primeiras dividas nom seram enbargadas,

pela obrigaçom que assy fazem a elRey, e que os nom leyxem

por ende a demandar per ante a justiça. Assy sse guarda.

Dos que moram nos regeengos.
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(iiisliime he que to los monidoros nos rogtíengos delUey, que

os outros alguns de Tora dos regeengos querem demandar, (]ue

os devem a chamar pelos |)oi'leims do (>)ncellio, pedimloos

aidíí ao alniuxarile, e fazerem dereilo [)eIo aicayde e pelos ul

vazijs ; e assy .-e guarda.

Dos creligos que fazem forra.

Cuslume he (jne lodo ereligo (|ue fezer força nova, que res-

ponda per danle o aicayde, e os alvazijs, se for citado ante o

aimo e dia, e se passar anuo e dya, res[)onda per seu vigairo.

Assy se aguarda.

Dos qm oní de guardar os gaados.

Cusimne he de vaqiias, e dovelhas, e dos outros gaados que

o mayoral, qne he chamado almocavar, que colherá os man-

cebos pêra guardar o dilo gnaailo, (! hadaver homêes sabudos

(! nações sabudas, (; td ha de dar conlo e recado de todo o

gaado, e sse perda ou dano, on mingua hi ouver, ele he teudo

deo pagar aos donos dos gaad()s pcdos seus beens, e el tornesse

aos mancebos, que colheu, (jue lhe corregam as perdas e os

danos, que lhe fezerem. Assy se guarda.

Cuslume do fiador quepede o moordomo a quem faz cooi/mha.

Se ssom reygado, e me o mordomo demanda fiador de coy-

mha, que fezesse, nom ssom t(^udo delho dar, alaa (jue nom

queira ))rovarel a coyniha; e se nom som reigado develho dar

sy e sy, (í senom lilharma lin. Assy se guarda.

Como deve responder o i/ue lie penhorado.

Se uie moordomo penhora, e som i'eygado, nom lhe devo ar-

responder, alaa (]ue seya entregado, h] eslo se hnsa per o (|ue

os (|ue assy penhoram vaylhes contra o foro o cuslume, salvo

nas dividas julgadas, e per mandado dos alvazijs ho pode fazer.

Das enquisas, que devem, dar nos preitos.

Costume he, que sse en preito quero dar enquisas na villa,

que non devo juiar de malicia; nom he cuslume de julgarem



as custíis. Rslo so f,Mi;ir(l.i no roírioro, f|n.'ni(lo lofjí» (l,''i as les-

UhiiiiiiIi.is, poríiiK! (I.inlc (l;i v(mU'sUu\Tu) (h o juriiiiUMilo (Ir; iii.i-

\\vÁ,\, (! CHI (!sl;i iKtm (l.iiii ciislas.

J)a jiailuria de tanto por tafilo.

I)(! I()(l:i vcikI.i (](! Iniilo por Iniilo [)or fazor íiadoria, ou obi i-

{,'ariioiilo, (jual(|ii(ír í|U(í laça, nom som IímkJo doa (U'Utiuh'r ; <;

assy so ffiiarda soí^iiiido lio coiiloiido tia i(!y. So al^Mioin <ii

coricollio (jiiisor dornandar, o lio iio ooiiocllio achar, lii llio res-

ponda. Assy sso guarda sctn oiilra cilaoorn.

Corno (levfí mostrar ajjirida assinando.

(lusliiiiio Ih; do Ssaiilanjin, se, rnoslrar íirida assiiiaada a jus-

li(;a, assy ootiio ho do suso dilo, dovco la/.or com <'l;i, o so lo-

go dissor arile a justiça, (juo a Icnçom p;ii lid.i, (pu; IIk; Ut/. ou

Ira Icrida, (|uo o iiofii possa fazor com ariiiida. salvo [icr lio-

meõs booris. Assy so guarda, [lola nial(ju(;ronça daiilos da pri-

meira lonçom.

Custuina de (/ucm chama nome dcvedado.

(àislumo Ik; do Ssaniarcm, (|uom cliama nouio d(;v('da(Jo, fu,

fu, o log(j lho vedai', uom lie leudo a corregerlho. Assi se

guarda.

De fjticni. lo; fíailor e dividnr.

So aigriii (h'iii;uid;i de Ivadiiria, o do dividoí', o di/, (|uo ho

leixa em minha vcrdadí;, ou uom som leudo doo assy jurar,

salvo seo loyxa (,'u mi, (jua som dividor. Assy so guanJa.

Da prova qm devem fazer para provar seu feylo.

Se algiiom rpior provar sa ra/.om p(!r liomoõs boous, e a ou-

tra pnrio IIk! diz, <pio o hiz per pdouga, e elo jura (|Uo nom.

UDiii lliy deve adiz(;r a;i> ('n(pii>a.s i;i iii migalha. De conto se

(jaordo. J']sto custumo nom so giiaida, o liusass(! o conli'ayro,

ca [lor inrar a p;irtc ipic o iidiii f.iz por p(,'i'loji^a, nom loyxará

a outra partií de dizer .-kis lesteiminhas, (piando as vir jurar.

Dat/uel (jiic quer demandar sa dindn.
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Custiime he, se alguém me demandar alguã divida, e eu

quero dizer, ca tem fiador de my por ela, e o leyxo en sa ver-

dade, nom he teudo de dizer tal verdade; salvo selho quero

provar per homeês boons. Assi sse guarda.

Das negações das feridas.

Custume he se me alguém demandar calhi fiz ferida assijna-

da en entonçom, que ouve comigo, e eu digo ca verdade he,

ca entencey con el, mais a entonçom partida, disse calhy nom

fezera mal, que conhosca a fifirida selha fiz, se nom, e selha

negar, deveo affazer com ela, selhy disser calha fez, e provar

que disse ele calha nom fezera eu, nom se ajudara dela.

En come sse guarda este custume.

E este custume se guarda per esta guisa; se com a ferida

assynada o quer fazer per iuramento, podelhe dizer a outra

parte queo nom pode ffazer per seu iuramento, porque assy-

nou ia, que Ihy dera outra pessoa; mays depoys que a ferida

he negada, e aparte faz per seu iuramento, nom pode o outro

dizer ni migalha.

Como nom devem jurar os homecs.

Todo homem nom he teudo de jurar nenhuã cousa, ainda,

que a leyxem en ele, que perteesca a senhorjo dei Rey, qua

lhe seria perigoso; e esto he em preito de feridas; e ho do-

veençal dei Rey que perteença asseu couto. Assi se aguarda.

Das pelcijas dos cristaãos, dos mouros.

Custume he que se peleiar christaão com mouro, e se feri-

rem, que nom iure o cristaão nem o mouro com a ferida, sal-

vo seo poderem provar per homeês boons as fridas, ou a en-^

tençom.

Como deve responder o peom.

Quer seia peom, quer cavaleiro, e quero responder a alguém^

que me demande no concelho, possao fazer, ainda que o mor-

domo nom queira. E contra este custume embarga o moordo-



mo os peões, que os nom ouçam, ainda qiio lhe o seu con-

Irayro, que assi acha no concelho, Ihy queira responder, e faz

que o nom ouçam, ata que se a venham com el.

Costume sobre cuslume das enquisas.

Cuslume he que sobre cuslume devo a enmentas quantas

enquisas quiser, e oulroesy sobre livridoem do corpo do ho-

mem. E este custume se guarda per esta guisa; a qual foom,

quer que seia per ssi tal que releve, nomeará pêra provalo

trynta testemunhas, e se no feito ha mujtos artigoos, que seia

cada huu per sy avondoso pêra relevar per ssy a cada ImH,

nomeará Irynta testemunlias e nom mays.

Do vizinho de Santarém, como deve asprrar.

Cuslume he se o vizinho de santarem i ouver doente, que

se nom possa levantar, que o asperem luiu anno, e huu dya.

E nom se aguarda, senom nove dias, e dyadeante faça procu-

rador.

Dos mancebos que fugem aseus amos.

Custume he, que se alguém alguum por soldada colher, o

se Ihy for sen seu mandado, e dele levar algua cousa, que lho

torne dobrado, e outro tanto cabal, quanto Ihy fiquou por dar.

E sse per ventuyra ossenhor deitar o mancebo da casa sem me-

recimento, e o mancebo lho pode provar, o ssenhor develhe dar

a ssoldada de todo o anno.

En como se guarda este costume.

Assy se guarda en todo, salvo que o mancebo deve fronlar

ao amo per ante homeens boons, que quer servir sa soldada

e que lha leyxe servir, e o amo emlom diz, que nom quer, en-

tom lhe será teudo a Ihy dar a ssoldada.

Da peita que faz o fiador por aqud que fia.

Custume he, que quanto peitar o ffiador por aquel que o

mete en fyadoria, que lho dobre, se provado for, que o peitou

Come se guarda. Assy se guarda, frontando ante aaquel que o

MONUMENTOS DE SANTAREM 24
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meteu na fiadoria, que o tire ende, ou chamandosse ael por

outor e nom no querendo deffender.

Como deve responder o moordomo e o judeu sem alcayde.

Cuslume lie, que o moordomo e o judeu que respondam seu

alcayde, e con alcayde. Assy se guarda.

Dos oveençaes dei Rey que nom podem meler vogados.

Custume he que nenhum oveençal dei Rey, que nom possa

meler vogado por sy, se ele nom quiser dizer por ssy. Assy

se guarda.

Dos cavaleiros de Santarém que metem bestas a ganho.

Custume lie que todo o cavaleiro de Santarém que meler besta

agaanho, que nenhum foro nom faça por ela. Assi se guarda.

Cuslume das enquisas que nomeam as parles.

Cuslume he, que quando meto a enquisa, e ha nomeo, e Ihy

dizendo a outra parte, e eu digo, que melerey outrem en seu

logar, que nom possa ia meler outra desque anomear as duas.

E este cuslume nom se guarda, e husasse o contrairo, quan-

tas testemunhas lhe deitarem das Ires, que outras tantas no-

meará cada vez.

Dos homees que vaam en assuadas, e alguns delos mata.

Cuslume he de todo o reino, que se muitos hymos a huu

logar, a hOa lençom, e huu denós mata algem, que aquel, que

ho mala, fique pêra justiça, e os outros per omiziaeens.

Como se non guarda este custume.

Este cuslume nom sse guarda, e guardasse a ley.

Das enquisas que os homeens querem dar.

Cuslume he, que sse quero provar minha razon per homeens

boons, e me querem dizer ás enquisas, e eu quero dizer logo

qua melerom outras em seu logar, e el disser qua lhes er dirá,

que nom possa mays meter outras, nem dizer.

E71 comosse husa este custume.

E esíe cuslume se husa per esta guisa: nomeará a parte
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sas testemunhas nos feitos, en que pode dar trijnla testemu-

nhas, e a parte veelas ha iurar, e entom Ihys dirá o que qui-

^er; e se as deitar per contraditas nunca a outra parte p)de

dar outras.

Dos que non am mais que a que devem.

Esto he custumc, que se mays nom ouver, que a divida,

por que for penhorado, que o nom enirege.

Esle cuslume comesse guarda.

Este custume nom se guarda aas vezes, e aas vezes se guar-

da; qua liuus entendem que deve seer reiga na conciencia que

tever, e otros o tiioinam geeralmenle, que qualquer vizinho,

que deve sser entrege, ainda que tanto nom aya come o que

deve.

Dos que apelam e fazem revendita,

Custume he se me alguém faz mal, e ho non dizer á justiça,

e poys venho a peleisir com aquel, e faço revendita, que mho

nom correga, e corregelo eu a el o seu. Esto se suya de guar-

dar ante da ley, e hora guardasse a ley.

Daquelos que compram crdades, e as demandam por elas.

Custume he, que sse me alguém vende algúu erdamento, e

poys vem alguém, e mho demanda, (pie me chame a outor; e

se o outor me quer defender, e ho diz, convém que me dè

fiador pêra comprir dereito daquela cousa que me vendeu.

Assi sse guarda.

Daqueles que nom som vizinhos como os devem areigar.

Cuslume he, que se nom som reigado e vizinho, e me de-

mandam besta, ou algúa cousa, que me arreige alguém, ou que

dè fiador pêra direito, quando o demandarem, e se nom, nom

me entregarem. Assy se guarda.

Daqueles que criam os fdhos dos cavaleiros que honrra am.

Custume he que sse som cavaleiro, e me cria algum homem

meu íillio de bemfeituria, quer seia peom, quer cavaleiro, men-
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Ire o tever na ssa casa, sempre vence lionrra de ca\ alaria,

ainda que saya da ssa casa. Come se guarda. Assy se guanla,

e vinga honrra de cavalaria en todo, salvo na jugada que cons-

trangt^m agora que page.

Cuslume que non devo pidir praso pola dizima do moordomo.

Custume he, que nom devo sobre dizima do moordomo a

pidir prazo, se ha divida he pagada; ergo responder. Assi se

guarda.

Cuslume da molher que sse da por forçada^ e como pode scer

ou como nom.

Custume he, que molher nom he forçada em vila, salvo se

ha teera em tal logar, que nem possa braadar, e quando sayr

desse logar, devesse logo a carpir, e braadar pela rrua, e ir

ligo a justiça dereitamenle, e nom entrar em outra casa, e di-

zer: «veedes que me fez foãao, per nome» : e se o assy faz

fiqua por forçada, segundo o custume, e segundo presunçom.

Assy se guarda.

Custume da molher de fora, que deve fazer, quando diz que

he forçada.

Custume he da molher de ffora, que diz, que he forçada,

que venha carpindo, e braadando pêra veer, e dizer assy a

homeens, como a molheres: «vedes que me fez foãao, per

nome» : e ir logo a justiça dereitamenle, nom entrando em ou-

tra casa, nem sse deleenr em nenhum logar, e dizer logo; e

assy fiqua por forçada, segundo huso e custume, e segundo

presunçom. Assy se guarda.

Custume daqueles que falam com as enquisas.

Custume he, qne se ey preito com alguém, e as enquisas

metudas, e a minha parte diz co faley cora elas, e mo nom

pode provar, assy como he dereito, que me valha aquela en-

quisa ou enquisas de dereito sem outra razon de contraditta.

Assi sse guarda.
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Cifstume ãaqueh qm se deita de beesteiro de conto.

Cnstuine he, que ho beesteiro, que sse quer deitar da bees-

taria, que vaa ao concelho dizelo, e leve a corda da beesta,

e deilea en no concelho, c assy fiquaará quite da bestaria.

Assy se guarda nos que som do conto.

Daqnel que he desenlregado da cousa que lhe vendem.

(Jiistume he, que nom som leudo, se me alguém demanda

€ousa que lhe cu vendesse, seo achar desentiegado, que lha

defenda. Assy se guarda.

Cuslume daqueles que aduzem o vinho de fora peva ven-

der.

Custume he, quem quer que queira vender seu vinho deíTo-

ra, que vaa adega delHey velha dizelo aos relegeiros, e se os

hy non achar, teslemunheo com homeens boons, e punln seu

vizinho, e façam dele seu foro, assy como he scrito na carta

dolToro do concelho. Assy se guarda.

Custume daquel que fere seu mancebo.

(Na carta não se diz qual era o costume; encontra se, po-

rém, no tom. IV dos Ined. da Hist. Port.; e vem a ser: Cus-

tume he, se ferir meu mancebo, ou meu homem, nom soo

theudo de lho correger, se Ihy nom tolho membro):

Este custume nom se guarda assy geeralmente, e husasse

per esta guysa : se o mancebo faz alguma perda ou dano a

5seu amo, e Ihy deu couces e punhadas leves, nom demanda-

ra corrigimento delas, nem o amo do dano e perda, que fez

o mancebo, poys se assy vingou; mays se o amo da firidas

ao mancebo feas ou graves sem mercimento, nom Ihi deman-

dará corrigimento en quanto o servir, e com el morar; mays

poys que se dei partir, podeo demandar sen corrigimento ao

diio seu amo.

Daquel que vay após seu mancebo e Ihj filha o que leva.

Custume he, que se vou ap(3S meu mancebo, e Ihyo fdho
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que de my leva, noin soom teudo a Ihy responder ao moordo-

mo de nenhuma força. Assyse guarda.

Ciisliime qtie non deve penhorar o moordomo em panos de

vistir.

Nom he custurae de penhorar o moordomo em pano de nen-

gGu que traga em seu corpo, se dous pares nom ouver, ou

mays pode penhorar. Eeslo se guarda. Assi se guarda, e de-

mays he defeso per eIRey.

Como nom devem almotaçar as sardwhas.

Nom he cuslume, de sardinhas, que seiam en pilha, de as

almotaçarem, se as vendeu a milheiros; e se as vender quiser

aas dinheiradas, devem a vender por almotaçaria, e assy de

todo pescado quer seco, quer fresco. Como sse hiisa êsle cus-

tume. E desto se husa o conlrayro, ca sen almotaçaria, ven-

dem como querem os pescados secos, e os resentes, e as sar-

dinhas secas do funao e as de pilha.

Custume dos danos que fazem nos pãaes e nas vinhas e nas

arvores.

Custume he, que ata março qual dano alguém fezer en pãaes,^

ou en vinhas, ou en arvores, corregeloa ata primo dia de mar-

ço, assy como mandar o alcayde e os alvazijs, ou os juizes,

em que sse louvarem, e se Ihy arvor talhar, ou arrancar, ou

britar, develhe a dar outra tal na ssa erdade, como aquela

que logre, ata que seia como a sua era, onde a levou, e ata

aquel tempo. E guardasse este custume nos pãaes e nas vinhas.

Aguardasse o cusiume nos pãaes e nas vinhas ata o dito tem-

po, mays nas arvores nom se guarde, ca logo alvidraram o

dano, e julganlhy o corrogimento a dinheiros.

Da cooymha que devem dar da besta que faz dano.

Custume he, des primo dya de março adeante, de besta

que anda de dya no lavor, de dar dous quarteiros, e de noyte

húu moyo. Item do boy e da vaca devem dar de dya hOu
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quarteiro e de noyte dos qiiarteyros. Item ciistume he, de [)or-

cos e dovellias, e de cabras, de dya luium almudc, e ilf iioyte

dos almudes. Item custume he, do orio aventrulliado, que de-

vem dar do boy, lifiii quarteiro de dya, e de noyte dos quar-

teiros. Item da besta de dya dos quarteiros e de noite bQu

moyo, e esto he do boy ou da besta desbravada. Como se guar-

da esle ciisliime. E esto noui se guarda, por que era danoso,

e husasse, ([ue vãalhy os vizinhos, e istiuiamno dano que fez,

e lai cor rege.

Cuslume dos que teem o vinho no lagar, e o pam na eyra,

noin devem seer penhorados.

Custume lie, (]ue desque for o vinho no lagar, e o pam na

eyra, nom lliy li lha rei penhor, se nom quiser, ergo pagarmy

logo aquesto que he acustumado. Como se guarda este custu-

me. Nou se guarda, e husasse, que Ihy filhará o i)enhor logo,

6 alvidraram o dano que fez, e assi lho corregerá.

Cuslume do que diz por ssa molher, que he aleivosa.

Nom he cuslume, de mj filhar o moordomo rrem do meu,

por dizeren que mha molher he aleyvosa, en praça, nem en

rrua, salvo se vou ao Concelho dala por aleyvosa, e ante o

devo a dizer a sseus parentes. Como se guarda este custume.

Âssy se guarda, que nom ha hy o moordomo que veer, ainda

que ao marido dè por aleyvosa.

Dos enquisas que deve dar o moordomo.

Nom he cuslume do moordomo fihar enquisa, nem dar se-

nom na Villa ou eu seu termho. Assy se guarda.

Custume dos que penhoram emas casas, e como ande penho-

rar.

Custume he, de penhorar homem em sa casa polo seu alu-

guer sem nenhfia cooymha. Assy se guarda.

Das firidas assinaadas.

Custume he, que se alguém tem ferida assinaada, e Ihy dan*
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fiador peralho correger, que penhore o ffiador e o feitor ala

que lhe correga, desque for julgado, e quo nom seia. Como se

guarda este cmlume. E esto se guarda per esta guisa: desque

o corrigimento he julgado, ou a parle he revel, que o am de

penhorar primeiramenle a principal pessoa, enquanto Ihy acha-

rem em que, e desque Ihy nom acharem eu que, penhorem o

fiador.

Cuslume dos que perdem seus gaados.

Cuslume he, se alguém perde vaqua ou boy, ou besta, ou

oulro gaado qualquer que o moordomo lever, que faça homem

que he seu per dereilo, e lho deu, se nom for apregoado, e

que o seia. Como se guarda este custume. Esto se guarda se

vem ante que passem os ires mezes.

Dos que se aveem nos rekgos pelos vinhos.

Custume he, que se me avenho com os relegueiros, pêra

poer meu vinho, e nom tenho hy mididas, e vêem hy outros

montar o rrelego, que me er avenha com eles. Assy se guarda.

Dos que penhoram polas dizimas.

Cuslume he, que se me o moordomo penhora pola dizima,

e diz que ha divida he pagada, e eu digo que nom meteu em

na dizima, que a entregue, e dar fiador sobrelha penhora, se

me nom quer provar caadizima ha daver. Assy se guarda.

Do porteiro que adavcr o moordomo.

Custume he, que se o moordomo pede porteiro ao alcayde,

pêra chamar alguém, e nom tem seu porteiro, que seia cha-

mado per esta razom, se lho dá o alcayde. Assy se guarda.

Dos que falam com as enquisas.

Cuslume he, se me dizem ca faley com a enquisa, depoys

que for metuda, e diz que o leixe eu sa verdade, e a enquisa

disser ca non, que me valha sa enquisa sen juramento. Assy

se guarda.

Dos que som chamados, que defendam o que vendem.
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Ciislmne he, que se alguém lenho chamado, que me venha

defender o que me vendeu, que a oulra parte nom possa di-

zer, que o assolvam daqiie chamamento, per o en nom venha

I)er razon da posluia (hjlKey. Como se guarda csíe cuslume.

Ksto se nom guarda, c husasse e contrayro, ca sse chamo al-

guém que me venha deifender, e eu nom venho, asolvelo am.

Cuslume do gaado do vento.

Todo gaado do vento perdidico deve secr pcrgoado em

esse dia, (ju no outro, que for achado. Como sse guarda este

cuslume. Assy se guarda, e diz adeante seer pregoado sempre

ataa os três mezes.

Cuslume do gaado perdidiço como o nom deve aver o alcaijde.

Custume he, que lio alcaide nom apregoe gaado perdidiço,

nem ha por queo filhar, nem aver. Assy sse guarda.

Cuslume dos mouros cativos que compram e vendem.

Custume he, que mwro cativo, que dá renda e mercar, ou

comprar, deve a dar a soldada. Assy se guarda.

Cuslume dos mancebos, que demandam os amos.

Custume he, que quem demandar mancebo ou manceba, que

morasse com ele, e o asolvam do chamamento, que Ihy nom page

o senhor custas, seo er demandar oulra vez. Como se guarda

este custume. Non se guarda, e husasse o contrayro, calliis jul-

gam as custas, come antre outras pessoas quaesquer, depoys

que com cl nom mora.

Cuslume dos cavaleiros, que am de teer cavalo.

Custume he, que todo vizinha de Santarém, que cavaleiro

for, que tenha cavalo aaeira, e oolagar com sela e com freio,

e vence jugada, e dy adeante nom ha por queo teer, se nom

quiser, pêro quando comprir a elHey seu serviço, que saya

como concelho, hirá a servir com cavalo e com armas, segun-

do sa contia. Como sse guarda este custume. E nom se guarda^

G pedimos mercee nos agravaimentos.
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Cusfume dos mouros, que am demanda com os chrislãos per

quem deve seer chamado.

Custume he, que mouro alguum que forro sei;i, e ha de-

manda contra o chrislão ou chrislão com ai, que sseia chama-

do pelo alcaide dos mouros, e fazerem dcreilo pelo alcaide e

pelos alvazijs os christãos. Assi se guarda.

Cusiume do alcaide, que chama alguém per porteiro.

Custume he, que se o alcaide mayor chamar pelo porteiro

a ssa casa, aquerela dalguem, assi he chamado pêra o conce-

bo. Assi se guarda.

Custume de quanto se deve agravar o homem.

Custume he, de me agravar de dez maravedis assuso. Como

se guarda este custume. Assy se guarda e de menos ca dez ma-

ravedis afondo nom dam apelaçon.

Custume da demanda, que am de provar per enquisa.

Custume he, da demanda que demandar sobre qual cousa

quer, e o quero provar, n<tm meterey a cousa na enquisa, per

que razon a demanda se nom quiser.

Das cousas que am de poer nos artigoos.

Guardasse, que o feito poreyo, pêra o veer a testemunha,

mais o logar, ou o tempo, ou o dya, nom o porey no artigoo,

ainda que o ponha na razom se nom quiser, e esto he nas di-

vidas, e dividorias por outrem.

Das penas que teem os moordomos quando saaem do oficio.

Custume he, que se o mordomo sal do moordomado, e di-

zeo no Concelho oito dyas ou seis, ou quatro, ou três, ca tem

penhorados alguns, e Ihi nom respondem nemgOu, nom som

teudos o alcaide e os alvazijs de o entregar, ata que passe

per direi to com eles. Enpero se vizinho for, e sobre la penho-

ra quiser dar fiador, nom lho filhará se nom quiser.

Como sse guarda este custume.

Assi sse guarda, e husasse, que, se o moordomo he revel.
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aa ssa revelia mandaram entregar o penliorado da penhora,

6 tal revelia nunca a[)nrgará o moordomo, e coniieceram se a

parte é obrigada, ou nom.

Dos que se queixam aa justiça por mal que Iliis fazem.

Cuslunie he, se me queixo aa justiça de mal que me fazem

alguém, e nom no faço ciiamar a dereito, e a outra parte vem

affazer de my queixume aa justiça, e me faz chamar, que pii-

meiramente ande o seu, ca o meu. Assy se guarda.

Custnrne das feridas assijnadas dos nembros lolhéitos.

Custume he, que sse faço a alguém íirida asijnada, e diz

que lhe tolhy nemhro, que demande de nembro se quiser, ou

da íirida per ssi qual (|uiser. E sse quiser demandar do nem-

bro, nom pode fazer per sa jura com a firida, Assi se guarda.

Custume dos que am daduzcr os vogados pêra seu feito.

Cusiume he, que aquém he posto daduzer vogado a dia as-

sijnado, e nom vem com ele, nem quer demandar, que assol-

vam a outra parte, e esto he pelo Reyno. Assy se guarda, e

o asolvimento he da citaçom.

Do pescado que vendem na Ribeira.

Custume he, que se vendem pescado a alfanaca na Ribeira,

6 o eu quero pelo custo, que o lilhe. Como se guarda este cus-

tume. Este custume se aguarda, se chego aa compra, quando

a ai faneca compra.

Cusiume do vinho que vem de fora.

Custume he, do vinlio que vem de fora aa vila, e nom acliam

outro a vender, nem acham os almotacees, que o ponham seis

ou sete, ou oito, ou dez homêes boons. e venderemno. Guar-

dasse e husasse per esta guisa: catará os almotacees o que

Irage o vinho, e se os nom achar, chamará dos homeens boons

ou mays, e mostrarlhi o vinho e o tonel, ou taalha em que o

quer geitar, e se eslever vazio cataloam com liuu capeirom se

jaz hy augua ou vinho, e ssy hi nom jouver nada, entom lan-
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çaram o vinho no tonel ou laalha, e tomiram huu tarraço da-

quel vinho, e poeloam en caza duii seu vizinho, e entom ven-

derá o seu vinho como seo posesseni os almotacees, e se acha-

rem vinho en no tonel veeloam, se he daqnel que enion trage,

e tam boom, e entom o pode mesturar.

Cuslume dos que andam em preito perante os aJvazijs como

devem pidir prazo.

Cuslume he, se ando en preito danle os alvazijs, que se me
demandarem per dante eles, que peça prazo de tercer dya, e

aveloa per o quo ouvesse ia. Como sse guarda este cuslume.

Este custume nom se guarda, e husasse depois da ordinhaçom

que Ihy nom daram mais duum dya de conselho, e depois que

o ouver per dante huus alvazijs, e ainda que aqueles sayam,

e entrem outros, nom Ihy daram outro tempo de conselho,

Custume do Sayom, como deve asseer pregoado ante que en-

tre no ofjicio.

Cuslume he, que todo sayom, que deve seer apregoado,

quando o meterem no concelho pêra o moordomo. Assy se

guarda.

Custume da possissom.

Possissom he ano e dia; jur he trez annos e hum dya; tem-

po he dez annos; trastempo he trijnta annos ou quarenta an-

nos.

Dos homeens que som. chamados do Regeengo.

Custume he, que seo homem do regeengo he chamado ao

concelho pelo porteiro do almuxarife, fica chamado, se o por-

teiro diz, e valer seu testemunho, quando porteiro do Conce-

lho nom teverem, e o alvazil manda ao porteiro do almu\ari-

fe, que o chame.

Custume das dividas que devem aos judeus.

Pêra pagar sa divida ao judeu, deve mostrar os dinheiros

ante judeus e chrislãos; e se o judeu hy nom for, deveos a
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meter em mãao dQu homem boom, que os lenha. Como se guar-

da este cvsUime. Assy se guarda, fazendoo per autoridade do

almolacé.

Como devem pidir ao cavaleiro seu homem per dereito.

Custiime lie, que me peçam meu liomem a dereito, ante

que o penhorem, se soo cavaleiro, de qual cousa quer, salvo

de morte ou de chíigas. Assy se guarda, salvo de morte ou de

chagas.

Da crdade que dá a lavrar o peom.

Custume lie, que se peom dá erdade a lavrar a alguns ho-

meens, que os defenda da jugada, que a nom dem, e devea el

a dar. Assy se guarda.

Dos prazos que fazem os homcens sobrcssy.

Custume he, como quer que algem faça prazo sobressy so-

bre algua divida, e for na villa, e pidir tercer dya, deveo aver

segundo o foro: e sse uom for na Villa, ou em seu termho de-

veo apcnhotar. Como se guarda este custume. Ehusasse e guar-

dasse, que lliy daram liuu dya de conselho, ainda que o re-

nuçe no prazo, e esto he depoys da ordinhaçom.

Custume dos que metem seu preito,, e fala.

Custume he, se meto em fala meu preito, e o alcayde vay

alTala, e os alvaz'js me julgam sen o alcayde, e soon cavaleiro,

que non valha o juizo, salvo se consento en eles. Como se guar-

da este custume. Husasse depoys da ordinhaçom, que os alva-

zijs ouvem nos preitos sem alcaide, ainda que hy nom seia, e

julgamnos lambem de cavaleiros, como doutros quaaes quer.

Custume das cousas Cjue leixam en verdade das boas donas.

Custume he, se leixar alguém algua cousa era verdade dal-

gua boa dona, que a vaa perguntar o alcayde e os alvazijs, se

nom he molher tal, que vaa a concelho. Como sse guarda este

custume. Assy se guarda, que a vaam perguntar per si, ou per

porteiro ou per labaliom.
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Custume dos alvazijs, e dos feitos que leyxam en ssa ver-

dade.

Custimie he, que se o que foy alvazil, e vem depois alguém

e diz, que leyxou algua cousa en sa mãao so condiçom, e que

o jure, que nom he teudo de o jurar, ergo se lho quiserem

provar per homeens boons. Como sse husa este custume. E hu-

sasse o contrario, ca se tal feito poserem en ssa verdade, ju-

raloha, e depois que he fora do julgado.

Custume dos esbulhos, que devem aver os moordomos dos ho-

mens, que matam.

Custume he, que quando alguu homem ou molher vam en-

forcar, daver o moordomo o esbulho per razom do furto ou do

rousso. Como se guarda este custume. Este custume nom se

guarda, ca o enforcam, o ffurto, que Ihy acharem, daloam a

sseu dono.

Custume da força, e das feridas.

Custume he, que de força, nem de feridas nom deve aver

tercer dya. Como se husa. E ora husasse, que no feito da força

nom dam conselho, e nas feridas dam hiãu dya de conselho

de la ordinhaçom.

Custume do vinho que aduz o vizinho pêra vender.

Custume he, que todo vizinho, que aduser seu vinho, pêra

vender, que aia de ssa herdade, que o venda xi quiser, e de-

vemlhy acatar as mididas, ou seaagua o vinho. Assi se guarda.

Custume do vinho que aduzem os regateiros pêra vender.

Todo vinho que regateiros adusserem de fora deve no ven-

der per almotaçaria. Assi se guarda.

Como o christaõ que ha demanda com o judeu, deve provar

per christaaõs.

Custume he, que se christâao ha demanda no concelho con-

tra judeu, ou judeu contra christâao, de qual quiser provar

contra o outro, deve provar por christâaos. Como se guarda
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este citstume. Assi se guarda na prova dos processos, que som

feitos perante os alvazijs, e quanto lie nos feito dante os dou-

tros, que nom som ditos em juizo, husasse que se prove per

judeos e per christãaos.

Ciislume dos que am preitos, e metem enqmredores.

Custume lie, que se eu alguns demando no concelho, e ymos

tanto per feito, que metemos enqueredores, podem mui bem

as partes leixar en sy a demanda, e valer bem; pêro a en-

quisa seia íilhada. Como se guarda este custume. Assy se guar-

da nos feitos civijs.

Da penhora que faz o moordomo.

Custume he, se alguém o moordomo tem penhorado por di-

vida a alguém, e vem ao concelho o penhorado, e pede a en-

trega, e quer fazer dereito. se nom for roigado, nom lha en.

Iregaram : e se o alguém reygar devemno a entregar, e res-

ponda o que o entregou a toda a demanda, assy como o divi-

dor. E esto se husa, que a parte, que he penhorada responde

per ssi, ou per seu procurador, e ho que he julgado pagão se

Ihacham per que, se nom tornasse aaquel que o arreyga.

Custume da defensom, que manda poer a molfier a sseu ma-

rido, que Ihy non cnpreslem.

Custume he, quo se a molher dalguem quer defender, que

o judeu, nem mouro, nem christãao, que non enprestem so-

bre cousa, que aia com seu marido, que devem a yr ao con-

celho, e frontalho pela justiça, e fazerlhende queixume: e ou-

trossy aos tabalioês da terra, e pedir ende huua carta en tes-

temunho, e yr aos judeos, e frontarlho, e valerlha. Como sse

guarda este custume. Esto se guarda per esta guysa: se o ma-

rido he desgastador, vay a molher ao concelho, e prova como

o marido he desgastador, e os alvazijs mandam apregoar, que

nenhQu nom faça com elle contrayto nenhQu, e se o fezer, que

non lhe valha.
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Custume do que am de dar ao porteiro pelo af[am que leva

em citar.

Custume he, que dem ao porteiro de cada legoa ímu soldo,

e na villa seis dinlieiros da portaria. Como se guarda este cus-

tume. E guardasse por esta guisa : damlliy da leuga dos soldos

da Ilida e da vynda, e da citaçom ua villa, fora da alcáçova,

huu soldo, quando o concelho fazem na alcáçova, e de dentro

na alcáçova seis dinheiros.

Custume das dcmai^das, que lei/xcm huu contrayro cn verda-

de do outro.

Custume he, que se alguém demando dalgua cousa, e digo

que leyxo en ele que poys jurar, que non posso pois adiizer

nenhfia prova sobre seu juramento. Como sse guarda. Assi se

guarda, salvo se, ante que deponham seu juramento, o quer

pravar per testemuhas.

Do assokimcnto, que devem affazer aos citados.

Como non devem asolver nengúu ata cima do concelho, e,

ante que asolvam, devemno apregoar per três vezes se está

hy aquel que o demanda, e se nom stever hy, devem assol-

vfT a outra parte. Como sse Inisa este costume. E husasse o

contrayro, ca no começo do concelho, e no meiogoo, e na cima

fazem apregoar, e dam revelyas, e passam logo ante que se

ergam do concelho, e se a parte vem ante que se os alvazijs

ergam do concelho, mandalhe, que chame a parte, e ante ha

de chamar aparte que pungese o ainda nom acha no concelho.

Das dividas que huns homeens devem a outros.

Custume he, que se alguém deve a alguém cousa de divida

a prazo assijnado, e no córneos Ihy nace alguu eixequo, per

que nom ousa vijr a pagar a divida, e o moorddomo penho-

rao no comeyos, que deve ante a sser chamado, e entregado,

que responda, e se for metudo na dizima, devea pagar a ou-

tra parte. Assy se guarda.
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Cuslume, que sobre acordo dalcaide, e dalvazijs nom deve

vijr prova.

Cuslume he, que sobre acordo dalcaitle, nem dos alvazijs

nom deve vyr nenhua prova sobreles. Como se guarda esip cus-

lume. Assi se guarda, quando lodos acordam; mais se o al-

caide acorda em seu cabo, nom valerá, e vai o dos alvazijs, ou

de cada huu deles.

Como deve a piílir entrega o que penhora.

Cuslume be, que se me alguém penbora en meu aver per

razom doulrem, devo a pedir a enlrega, e fazer, que be meu

per juramento sobre aver movil, ou raiz, e devemho a dar,

salvo se a parle quer provar que be do sseu dividor.

Como deve o porteiro do Concelho a vender o aver movil por

cousa conhoçuda.

Cuslume be, que por divida conhoçuda deve o porleiro do

concelho a vender lanlo do movil, per que a parte seia entre-

gada do que demanda, seendo a parle a que vende de ante.

E oulrosi pode penhorar o porteiro por divida conhoçuda. E

esto se guarda, teendo o porteiro a penhora nove dyas, seen-

do feita fronta aa parle que guarde, ou veia como se vende; e

oulro-;sy pode o i)orteiro fazer penbora per mandado dos al-

vazijs.

Cuslume da demanda, que demanda o moordomo per razom

do rousso ou do furto.

Cusiume be de Santarém, se me demanda o moordomo de

furto, ou de rouso, nom soom teutlo arrespenderlhy sen rancu-

roso, salvo se me quer provar logo, ca fize o feito. Assy se

guarda.

Cuslume de tanto por tanto.

Cuslume lie, que aquel que demanda aver de tanto por tanto,

deve jurar que o demanda per a ssi, e deveo a teer Ires an-

nos 6 Ires dyas. E guardasse pela ley.

.MO.VUMENIOS DE S.\NTAREM 2.J



Cusliime de nom pagar custas ao moordomo.

Custume he de nom pagar custas ao moordomo, se alguém

faz vijro ao concelho per razom de revelia. Assi se guarda.

Ciistuiiie dos que falam com os eiiquisas.

Custume he, dos que nomeam as enquisas, e algQa das par-

tes falar ou mandar falar com elas, deve decaer da enqnisa,

e o que disser nom valer. Como se guarda este custume. Esto

se guarda per esta guisa : se o autor, que ha de provar fala

com a testemunha, en comdanamento do feito, ainda que a tes-

temunha diga en todo por el, averloam por nenhuu seu dito,

e demays perder o dito da milhor testemunha que avia em na

enquiriçom; e se o reo, contra que he dada, fala com a teste-

munha, como dito he, aveloam por provado per ela, ainda que

nom diga nada, assy como se dissesse todo o feito sohre que

a dam.

Dos que provam no Concelho sa tençom.

Custume he, se quero provar no Concelho minha tençom, e

a oulra parte me diz, que poys logo nom nomeo as enquisas,

que as nom posso depoys nomear; salvo se a outra parle me

diz, ca nom sabe os nomes dos homeens, e os vay perguntar.

Estes homeens devem ante seer perguntados e conjurados mui

bem, se, des aquela ora que quiz provar, falou, ou quiz falar

com as enquisas; e se disserem que falou, devea decaer da

enquisa, e, se nom falarom, valer seu testemunho, se nom

falarom con elas sobre aquel preito. Como se guarda este cus-

tume. Assy se guarda como dito he.

Dos enqueredores que as partes dam en os feitos.

Custume he, que se outro ha preito com alguém, e logo nom

posso aver enqueredor pêra filhar mha enquisa, possoo dar en

outro dya. Assy se guarda.

Como vai o dito do vogado.

Custume he, que se me alguém demanda sobre qual cousa
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quer, e vogado ou alguém diz por el, que valha se ele see

íleanle, e se cala. Assy se guarda.

Custume do dano que homem acha en sa erdade.

Cuslume he, de qualquer dano que achím en mliã erdade,

que o f^ça com ele per juramento, e se for tempo dos pãaes

segar ou de vinho colher, devo aíTilhar a palha ou a rrama da

vi[iha, e hila amostrar en esse dya ou em outro, ao Concelho,

€ fazelo com meu dano; salvo se soom enmijgo da outra par-

te, nono posso lazer com o dano. Assy se guarda.

Custume das varas, que som julyadas a mollier casada.

Custume he, de varas, que som julgadas a molher casada,

que pelege com outra, que lhas dé seu marido, camanhaas o

alvazil der en cima duu chumaço, e develhas a dar en casa, e

a agarem a casa, e estar a justiça deante, e a parle querelosa

e se lhas tamanhas nom der, develhas a ele dar a justiça. Assi

se guarda.

Cuslume dos que asolvem das demandas.

Custume he, se me alguém tem chamado, e me absolvem,

e vem a outra parle, e diz, que nom podiam, ca foy enpeçado

per carta delUey, e non pode vijr siguir o preito, que se nom

provar, ca foy aa justiça dizelo, (jue valha o asolvimento. Assi

se guarda.

Custume dos apeegamcntos das herdades.

Cuslume he, que sse me alguém demanda sobre algnum er-

damento, que diz, que lhe faço força, e a parti pede, que lho

vaa apcegar, e a outra parte diz, que lho faz por malícia, e

que o leyxa en sa verdade, que lho non jure. Asi se guarda.

Custume das partições, que demandam huns homeens a outros.

Custume he, que se demando partiçom a alguém, e quer

pidir prazo, que o nom aia. K esto se guarda; e ora, de la or-

dinhaçom a cá, escrevem na piliçom, e dam o trelado a^ parte

€ huum dya de conselho.
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Cdsímne da dizima, que devim pagar aos moordomos.

Nom lie custume^ que desquando for a divida pagada dal-

guem, e o moordomo liy lie meliido, e pede ssa dizima, e a

ouUa parle pede prazo pêra casa delRey pêra vogado, que

o defenda, que lho non deu; saho se o pidir na villa. Assi se

guaida.

Cmlume das cooymas.

Non lie custunie, de pagarem cooymha por cuytelo tirar de

jo cuLelo pela ribeira yndo ataa palmeyra. Assi se guarda.

Como devem apregoar en concelho os sayoves.

Cuslume he, que devem a dizer ao almuxariffe, e ha ho es-

crivam, en Concelho os moordomos, quando filham o moordo-

mo no ccncellio, e apregoalos: he este foàao nos damos por

porteiro, e este fooam por sayam, e o porteiro deve jioer en-

conto de saícenla soldos, e nom mays; e ho sayam em qui-

nhentos soldos, e nom mays ; e este enconto deve seer per

homeens boons. Assy se guarda.

Cuslume da jugoda.

Custume he, como quer que dè jugada, e som cavaleiro,

defenderei minha cavalaria, e nas ^aras contr^a peom. Assy se

guarda.

Cíisínme dos moordomos.

Custume he, que aia en Santarém dos moordomos, e huu

sayam, e hííu porteiro com eles. A si se guarda.

Cuslume dos ferreiros, que vaam morar a par das ade-

gas.

(juem ha sa adega, e lhe fazem casa a par dela, e querem hy

poer ferreiros, ou teceleãaes, que vaam logo pee a pee a jus-

tiça, e julgar o que for dereito. Como sse guarda. Assy se

j^uarda lambem en »slo come en tecelaêes, come en carpen-

leiros, e en moos, e en nos outros enbargos das nossas ade-

gas: (iiteudesse a justiça a que am dyr, que som os almola-
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€ees, e dos almotacees vay o feito per apelaçoiíi aos alvazijs.

e noin alliur deles.

Cuslume das custas, que devem pagar os que sse mil agra-

vam.

Ciistume he, do homem ({ue sse agrava, de pagar as custas,

e se mal agrava. Assy se guarda, salvo na almolaçaria.

Como devem dar prazo pêra os vogados.

O homem, que pede prazo pêra vogado de Lisboa, e devem-

Iho dar de nove dyas, pêra aduzelo, e este aluzer carta, se o

nom achara. Como se guarda este curtume. Asi se guardava

ante, e depois da ordinhanom, por que ha hy vogados de Nu-

mero, nom dam tempo pêra os de fora.

Das treugons que devem dar aos que chagam.

Custume he, de darem tregoa de chagas e de palavras ma^s

segurança, ataa iuiii tempo. Como se husa. E ora husasse da-

ver segurança antre as partes por qualquer razom (jue antre

si aiam de mal querença, ou que sse tema hQu do outro.

Como se deve fijr ho omizio.

Cuslume he, de fijr ho omizio aquel que ha de correger, e

estar en geolhos, e meter o seu cuiteto na mãao aquel que ha

quejxume dele, e ho outro deveo afilhar pela mãao, e ergelo,

€ beigalo ante homeens boons, e pêra Ij fiquam amigos. Como

^sfí guarda. K ora porque nom fique omizio antre as partes,

husasse, como sse as partes aveem, pêra sse partir sas con-

tendas.

Cuslume da m^^lher prenhe, que diz que ha feriram.

Custume he, de molher prenhe, que diz, que ha ferirom,

a justiça deve a mandar hãu porteiro a ela dizer aas boas mo-

Iheres que a vaam veer, como he ferida, e o porteiro yr á

iustiçi dizer o que achou en elas. .Vssy se guarda; e pela mayor

parte vaam hy per sy os alvazijs e os tabalyoês, ou mindam

hy os tabalyoês.
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Cuslume das aguas, e dos lixos que lançam nas ruas.

Nom he custume, de chamarem os almotacees sobre auguas

ou sobre paredes, ou sobre azinhagaas, as molheres sen seus

maridos, se som na villa. Assy se guarda.

Custume dos que guardam gaado, e do dano, que fazem em

poder daqueles que os guardam.

Cuslume he, que se alguém diz, que morei com ele, e que

peitou algQa rem por my, por dizer que me deu gaado a guar-

dar, e que fez dano, se eu posso provar que o enssarrei per

huu dos mancebos que moremos ambos com ele, que valha

seu testemunho, e darmam o meu em paz e en salvo. Assi se

guarda.

Cuslume de como podem mui bem. saltar a justiça aqueles que

llnjs he feita querela.

Custume he, que me pode muj bem salvar qual justiça quer

no Concelho. E esto se husa e guarda nas cousas maas, que

som ditas contra alguns, quando a justiça acha, que as nom

ha en aquel a que as dizem, e o livram ende per sentença.

Custume da divida por que se obriga o mouro forro.

Custume he, de mouro forro que se obrigar por divida que

faça por ssi, ou por outrem, devea a pagar ben. Assi se

guarda.

Custume de como aquel, que he ferido deve fazer queixume aa

justiça.

Custume he, que se me alguém firir, que diga aa justiça,

quem me firiu, se tever firida asijnada se o conhocer; e, se

o nom disser, nom possa ia dizer por outrem nehõu. Como se

guarda o custume. Assi sse guarda, quando Ihi a pergunta he

feita, quando aamostra aa justiça, quem lha deu, e el diz que

o nom sabe, nem conhece, nom no fará com ela.

Como se deve jurar com as feridas aquel a que as dam.

Custume he, que desque me fazem a firida assijnada e a
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nioslro a jusliça, (jue en mim he, de dizer quem mlia fez,

<liian(lo jurar com elas, e poela mãao na ferida e outra nos

avangellios. Como se guarda o custnme. Âssi se aguarda, ([uan-

do logo mostra a firida aa justiça, (fuando lha dam, como no

€ome(;o dito he.

Como (leccm julgar os alvazijs as mortes.

Custume he, de julgarem os alvazijs as mortes, e o alcayde

matar. Assi se guarda.

Cuslume dos que tiram cuitelo per liira contra os moordomos.

Custume he, que se tirar cuitelo contra o moordouio per

hira, que lhe nom peitem coomha nenhua por ende, salvo (jue

saya ao encouto delRey. Como se guarda este cnsttime. Assi se

guarda, que se tirar o cuitelo contra o moordomo nom faz

€oomha nemnhQa, nem ao moordomo, nem a elRey.

Ciisliime do moordomo, que trage o sayom asoldadado.

Custume he, que se o moordomo traie o sayom asoldadado,

e vem outro ao moordomo, e o deitar fora, que Ihy den a sol-

dada do moordomo. Assi se «uarda.

Custume dos liomeens de fora, que querem demandar alguém,

que se acenham com os moordomos.

Custume he, (jue o homem de fora, que veer demandar,

que nom seia vezinho, que se avenha com o moordomo: e assi

outrosi o da vila se peom for, e deveo meter na dizima, ou

se aviir com ele, e se Ihi na dizima nom quiser entrar, ou

nom sse aveer con ele develhy o alcayde a dar por porteiro, e

coustrangelo por sa divida, e o moordomo nom levar nemiga-

Iha. Assi se guarda.

Cuslume daqueles que matam, como derem seer os vestires, e

os panos, que ouverem.

Custume he, se algo homem faz por que moyra assi como

matar ou furtar, e panos ou armas o»ver, que os dem a sseus

parentes, ou por sa alma, e os moordomos as filham ante por
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sa cooymlia, quanto acham, e poys matano; e nõ deve aver

nemigalha o moordomo: muitos er dizem que o devem aver

per razom da divida, porque dizem que divida he. Como se

husa este custume. E este custume susa, que leva o moordomo

o omezio, convém a ssalDer quinhentos soldos daquele em que

fazem justiça, por morte doutro, o que nom devia levar se-

gundo o custume.

Cif.siume he da justiça, que vay de poios malfeitores.

Custume he, que se vay algQa justiça em pós algQu ladrom,

€ se mete em cas dalgem, que deve a entrar com omeens boons

na casa e com candeas, e se lho nom quiserem dar, filhalo, e se

doutra guisa o ffezer, e hy perda achar, o dono da casa, faça

quanto for per seu juramento, e darlhoá. Assi se guarda.

Custume dos judeus, e dos mouros, que pelejam com os chris-

íaaõs.

Custume he, que se peleiar mouro ou judeu com christãao,

que possam huns aos outros provar per judeos, se judeos hl

esteverem, ou mouros, se mouros hy esteverem, ou chrislãaos

se christãaos hy steverem. E esto sentende hu nom stam se-

nom duma ley soo, ca se hy de cada ley esteverem, per

que possa seer provado, todos provaram hygualmente. Assi

se guarda.

Custume dos peoens, como podem receber os filhos das barre-

gaãs por lijdimos.

Custume he, que peom possa seus filhos de barregãa, que

aia, receber por filhos, e partiram com os filhos lijJimos da

molher que ouver de beençom, igualmente. Como se guarda.

E esto se guarda per esta guisa: se o peom faz filhos, seendo

solteiro, e en molher solteira, e se casa depoys, e faz filhos

en sa molher, se morrer, verram os filhos que forom feitos

en solteirice, a herdar com os outros dessa molher, ainda que

o padre non erde.



Custume, que foro devem dar os exerqueiros, que matam os

porcos.

Todo homem que malar porco pêra vender en enxercas,

que dô ende de cada porco huum lombo ao alcaide. Assi se

guarda.

Custume dos que chamam aos que forom mouros tornadiços.

Custume he, que se alguém chamar a alguum homem, que

foy mouro, e he christãao, e Ihy disser lornadiço, que peita

sasseenla soldos ao alcaide, se por provado, quer per homem,

quer per molher. Assi se guarda.

Custume dos quj moram por soldada, que fazem perda a seos

amos.

Custume he, de quem morar per soldada, e algQa perda faz

asseu amo, e ho amo o íTirir por en, que o mancebo nom lhe

correga a perda. Assi se guarda.

Custume das enquisas que devo nomear.

Custume he, que das enquisas, que nomear em meu prei-

to, de ssegundo cuirmãao a fundo, que me valha. Assi se

guarda.

Custume dos homens de fora, que am demanda.

Custume he, do homem deffora, se lhe alguém demandar

algúa cousa por deteelho sen dereito, e sen razom, que lhe

page lodalas custas que fezer. Assi se guarda.

Custume dos prazos que lêem os homeens.

Custume he, de quem quer que tenha aigOu prazo per que

ihe devam sa divida, deveo dar a quem quiser que razoe por

el. Assy se guarda.

Custume dos penhores, que teem os moordomos.

Custume he, de penhorees, que ho moordomo tenha per ra-

zom de degredo de vinhas, que ho tenha três dyas; e selho

nom tirarem deveo a deitar poios dinheiros na juyaria. Custu-

me do degredo. E este degredo nom he do moordomo, nem sse



394_

guarda, nem husa a rrendeiro nenhuum pêro que he renda

per ssi.

Custume do penhor, qm colhem ao porteiro do moordomo.

Gustume he, que sse o porteiro do moordomo vay alguém

penhorar, e !lio penhor colhe, e ho encontam de mandar, que

o nom vogem o mordomo nem a outrem por ele, salvo aquele

que anda na Villa polas cooymhas do alcayde. Como sse guar-

da. Assy se guarda, e os que a demanda he o alcaide que ssa

no Concelho.

Do moordomo.

Custume he, do moordomo nom penhorar por sy nenguum

por sa divida, que lhe outrem deva. Assi se guarda.

Custume he do mordomo, qm non deve constranger por cooymha^

Custume he, do moordomo, que nom conslranga cristãao por

cooymha, que faça contra mouro, nem contra judeu. Assy sfr

guarda.

Custume dos avençaees ddRey.

Custume he, que nenhúu avêeçal delRey, que non aia prazo-

nenhuu de demanda, que lhe façam, que tanga a força. Assi

se guarda.

Custume dos cavaleiros, que vaam em hoste, e lhe morrem os^

cavalos.

Custume he, que sse som cavaleiro, e voom en hoste con

elRey, e me morre alo o cavalo, ou o vendo, que defenda todo-

esse anno a jugada, e nom na dar. Como se guarda. E ora este

custume nom se guarda, por que manda elRey, que tenham

cavalos todoo anno, ou que o tenha três meses, e que valha

o cavalo trijnla livras.

Custume da molher casada, que ha demanda.

Custume he, que sse demandar quiser molher casada, que

a devo a pedir asseu marido, salvo se tal molher for que mer-

que e compre. Assy se guarda.
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CualKinc (las mulheres, que dizem que som forçadas.

Ciislume he, (\e molher que lie forçada, e ela diz, que nom

lie forçada, entreguemna a seu padre, e tenliaa per tanto tem-

po, ([uarito a teve o forçador, eu tal maneira que a nom feira,

nem lhe faça mal; e desípie a lever tanto temp) come o for-

çador, er teenlia a justiça, e levea pêra ssa casa per nove dyas

e. desíjuea tever per nove dyas, levea a justiça pêra o Conce-

lho, e sse sse outorgar con seu padre, ou con ssua madre, ou

con seu linhagem, façam justiça no forçador. Non se guarda

este custume e guardasse a ley.

Ciistume dos que pelegam com os da vdla.

Curtume he, dos homeens do ssenhor, que pelegam com os

homeens da Villa, e nom sobre razom do senhorio, que nom

ha hy nemnhõu couto o ssenhor, nem corrigimenlo nemulmu,

salvo que lhe corregam o que lhe fezerem, como a outro vi-

zinho da Villa. Assy se guarda.

Cuslume daqueles que aduzem caregns.

Custume he, de ssantarem, de todo vizinho ou outro qual-

quer que nom seia vi/.inho, e adusser carregas, e nom sacar

carregas, e comprar gaados, quanto for a valia da carrega ou

das carregas, tanto tirará de queu quer, compre sen porta-

gem; e se mais tirar, dar portagem da mayoria.

Cuslume do pescado, que comprar na área.

Custume he, do pescado que compram na arca, assym gran-

de come pequeno, nom lhe devem dar nemigalha aos almota-

cees pequenos, salvo que devem a dar aos almotacees gran-

des pelo custo pêra seu comer, assym como eles filharam na

área: mays devem a dar hQu dinheiro de cada carrega pêra

almotaçaria que he do concelho. Assy se guarda.

Dos que peleiam nos regeengos.

Custume he, de quem peleiar nos regeengos, e hy algQu

mal fezerem, que o ssenhor nom deve onde aver nemnhõu
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encouto, nem corrigimento nenhua, mays corrigimento assy

como outros homeens boons. Assy se guarda.

Custnme dos moordomos, que am de teenter preito no con-

celho.

Custiime he, que o moordomo pode teenr preito no Conce-

lho, mays nom lhe faram reverença os juizes mayores, en nos

ouvir, nen no que disserem, salvo come vogado, nen nenhua

outra cousa a que queira vijr per maa palavra sobre seu preito,

non lho devem conssentir. Como sse guarda. E esto se husa

hora, como quer que sentendia que devia vogar os feitos do

do moordomo e seu próprio.

Da carceragem que deve levar o alcaijde.

Custume he, que alcayde nom deve a levar de carceragem

nem outros ergo dous soldos, e se fezer per que moyra, ma-

talo per mandado dos alvazijs; e o degredo darlho; e o Con-

celho, e os alvazijs, e o alcayde, e ho moordomo, lolheremno,

quando se quiserem, e ho degredo he tal, do boy e da vaca

cinco soldos, ou qual poser o concelho ; e correger o dano do

erdamento a sseu dono ataa que tenha fruilo; do porco e da

vaqua, e da ovelha, e da cabra, dos soldos. Como sse guarda.

Este custume nom se guarda, e husasse nas carcerageens, que

leva do que jaz sempre na cadea dos soldos, e dos que tra-

gem aadona ou nos ferros vinte soldos.

Custume, quem deve meter os porteiros do concelho.

Custume he, que o concelho com o alcayde metam os por-

. teiros, e devem jurar sobre os avangelhos, que faram dereito

;

c os porteiros devem sse chamar por do alcayde, e ho encou-

to, que posserem, nom deve asseer mays de sasseenta soldos

per dereyto. Como se guarda este custume. E esto nom se

guarda, ca o alcayde sem o concelho mete, quem tem por bem,

por porteiro, pola qual portaria Ihy dam trijnla libras, e mays,

e daa a homeens stranhos doutra terra ; que se fossem metu-
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dos [)olo concellio, como cuslurne diz, dariam a portaria a lio-

meens naluraaes da Vilia, que fossem cnvenliavees pêra esto.

Custume he que non devem penhorar cavaleiro en seu cavalo.

(^iislume he, que o poileiro iiom deve a tomar a nenliQu

cavaleiro seu cavalo, nem yr a sseu ieylo, mentre achar outros

peniiores. E este custume se guarda en todo, e de mays nas

armas.

Como se deve conipoer o porteiro, se lhe mal fezerem em cas

do cavaleiro.

Custume he, que se o sayom for a casa do cavaleiro penho-

rar, e Jhy fezerem algQa rem, padescao mui bem, sen coomha.

Assi se guarda.

Do moordonio ou sayom, que en enlença com vizinho da Villa.

Custume he, que lodo moordomo, ou porteiro, ou sayom,

que entrar com vizinho da Villa, e nom per razom da oveenija

que ha, nom lhe devem correger, senom como a outro vizinho

;

e ho moordomo nom deve andar de noyte, nen seus homeens.

Assi se guarda.

Dos pomares da par das carreiras.

Custume he, que quem lever almuinha, ou vinha, ou pomar

ou freixeal cabo carreira, ou preto do Ressyo tapea, que non

possam per hy saltar o asno peiado, e se o assy non fezer,

non leve ende o estimo; mays qual dano fezer, tal correga, e

non mays. Este custume non se guarda, e leva o jurado a

cooymha, como se fosse tapada a vinha, ou almuynha, e cor-

regerá o dono da besta ou do gaado, o dano que fezer, per es-

timaçom domeens boons.

Custume dos que acham en dano de fruila, e da peila qui ha

daver.

Custume he, que se acharem alguém en dano de fruyta que

peite cinco soldos, e pregarcnuio na [)orta, e ysto he des que

dam o degredo ao alcaydc. Como ssc guarda. E este tuslume
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nom sse guarda, e aguardasse, que o que assy for achado, que

filhou a friiila, que jasça no castelo, e page sasseenta soldos,

e correga o dano que fezerí e esto he por que filhos dos ho-

meens boons poderiam quaer en quaiom, que lhes depois po-

deria seer mui grani dano.

Cuslume dos mercadores, que am de pagar a portagem, quan-

do desliam.

Custume he, que se alguns mercadores passam pela vila, e

pousam seu aver, ainda que deslijem sen aver que tragem

pêra terra, nom pêra vender, mays pêra assoelhar ou catar de

traça, ou daugua, ou doutro dano, ou pêra dar algQa cousa do

alheo se o hl trage, que nom page por en portagem; e se des-

liar pêra vender, ainda que nom venda, page portagem do que

assi desliar. Asi se guarda.

Cuslume do cavaleiro, e da jugada.

Cuslume he, que se nunca dej jugada, e soom cavaleiro, e

nom ei vinha, se alguu quero demandar, poys nom fiz per que

perdesse minha onrra, nom he teudo o moordomo de me em-

bargar per esta razon. Assi se guarda.

Dos que morrem, e ficam filhos pêra parar o aver.

Custume he, que se morre meu padre ou minha madre, e

vem alguns dos ynnãaos, se podéra do aver, e Ihy peço par-

tlçom, e mlia nom quer dar, seia chamado pelo alcayde e pe-

los alvazijs, e eles me devem a erger a força, e nom pode o

moordomo dizer, que per ele seia chamado, nem metudo en

dizima per esta razom, nen per outra, que partiçom seia. Assy

se guarda.

Custume do moordomo, do sayom, que nom deve valer enquisa.

Custume he, que nenhuu moordomo, nen sayom nen seu

homem, no valha enquisa contra nenhuu homem que demande

divida no Concelho per razom da dizima. E este custume guar-

dasse, no moord >mo e no seu homem, e pelo sayom prova.
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come per oulra testeiniinlia, se deitado nom he per outra ra-

zom

.

Dos ovrcTiroacs, que taw as ovcevços.

(lustiime he, de todo oveenç^il, que tem oveença delRey, e

alguém vem amontala, que lliy deve a dar conto ala nove dyas

de quanlo recebeu; e se depoys for acliado algHa cousa, que

nom cnritou, peilola lia todo come de furto. Este custume se

trage per d ante o almoxarife, e ho escrivam e eles sabem se

o guardam ou nom.

Cuslume he, do peow, que vende o vinho da jugada.

Cuslume he, do peom que vende o vinho da jugada, que de-

ve a eIRey a dar, que en poder seia do jugadeiro de deman-

dar o vinho ou os dinheiros, qual quiser. Esto se guarda ataa

San Cibrãao dos vinhos que se colhem ataa este dya, que som

temporaaõs, e delo dya adeante o filhará o jugadeiro, ou

aquele que andar pela terra aas ditas jugadas en nome del-

Rey no lagar sseu dereilo, e fazelo lovar adepga delRey, e non

lho encubará o peom com o sseu.

CKsfumc da lelha que aigmm faz pêra sas casas, que non de

dizima.

Custume he, que quem quer que faça forno de telha, e nom

pêra vender, e ha quer pêra sua casa, que nom de dizima.

Assi se guarda.

Cuslume do vinho que vem em barcas de fora.

Cuslume he, de todo o vinho, que veor em barcas pelo rrio

em tonees, e se vender per prancha, que de cada tonel huu

ai mude e meo de vinho aos relegeiros, e non deve asseer en-

bargado per outra razom nenhOa per razom de relegagem, e

outro tanto os porteiros da portagem da rribcira. Assi se

guarda.

Custume dos que devem divida, que os nom devem penhorar.

e nos fornos, nem cu açnuge.
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Custume he, que nenliQii moordomo nom deve a constran-

ger nenlum [lor divida, que deva en forno, nen en açougo

neii en taverna, salvo se for julgada; mays bem pode poer tes-

laçom sobrelo pani, e sobrelo vinlio, e sobrela carne, que os

dinheiros (jue destas cousas sayrem, que estem pêra dereilo.

E assi se guarda.

Dos apeetjanienlos que se fazem das erdades.

Custume lie, que toda erdade, que demandam, que sse me-

de per estijs, e pedem apeegamento, que posso apeegar áquem

dl minha, e a minha e aalem da minha, e fazerme dereilo; e

non posso assy fazer de vinha, nen dohval, ergo apeegar cousa

certa, e outrossy das casas. Assy se guarda.

Das dizimas do moordomo, como as no m devem de demandar

senom ao lempo.

Custume he, que toda dizima deilley, que perteença per

rrazom do moordomo, que ha nom pode demandar o moordo-

mo ergo en sseu tempo, e se nom tever penhorado nono pode

depois penhorar por ela. Assy se guarda.

Do dizimjirOj como dece demandar o seu direito.

Custume he, que sempre pode todo dizimeyro da ribeira, e

todo porteiro, que teem portageens, demandar o sseu dereito

en qual quer tempo, se nom ha o sseu dereito. Assy se

guarda.

Das cooymhas, e das aveenças que fazem com os rnoordomos.

Custume he, que se faço cooymha, e me avenho com o

moordomo, e vem outro moordomo, e me quer demandar a

sa cooymha desse ano, que se disser ao mordomo, que foy

primeiro, que me deu por quite, valerá seu testemunho sen

outra prova. Como sse guarda. E esto se guarda, durando ho

aano, ou, se eslever scripto no livro do escrivam, valerá pêra

sempre.

iJa péa, que djccm leoar os abnotaçees.
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Ciiálume he, dos almotacees, que devem a levar de péa des

<liie aliiiotaçareiíi i)escado, oii viuln, ou cai^ne, ou paiii, se a

brilarein, cinco soldos cada (jue fezer porque: e outrosy da-

zinliagaas e de paredes, e de monturos e de pesos falssos, ou

mididas falsas, os almotaçees mayores devem fazer justiça; e

esta he a justiça, poeremno no pelourinho, fazeremlhy de cima

contar cinquo soldos pêra o concelho. Assi se guarda.

Como deve fazer o moordomo, dcs que sal do moordomado.

Custume he, des que sal o moordomo do moordomado, que

deve ayr ao tabaliom, per dante o alcayde, e os alvazijs, e di-

zer ao tabaliom, que lliy i)onha o teor dos prazos noreginal,

per que possa i)oys demandar sa dizima daqueles prazos per

que demandou. Como se guarda este custume. Esto nom se

guarda ia, porque o moordomo trage seu escrivam, que lhe

sci'eve todolos seus dercitos, que deve aver do moordomado,

que é dado [)er elUey.

Das paravoas devedadas.

Custume he, se alguém diz paravoas devedadas a algiía boa

mollier, develhe jurar com doze molheres boas consigo, ou com

doze homeens boons, que aquelo que disse, que nunca lho

vyu, e ca Ihy nom disse verdade, ca lho disse com yra. C esto

se guarda per esta guisa: quando algQu homem ou molIi(.'r, diz

a algua niolher casada, que fez maldade, e Ihasijna pessoa com

quem, enlom, se nom prova, desdirásse en Concelho per ju-

ramento, e se Ihy nom assijnar pessoa c>m que diz, que o

torto, por maas palavras outras, que Ihy diga, nom ha hy se-

nom corrigimeento, segundo o alvidro dos alvazijs.

Dos homeens que pedem ao almoxarife dos re(j''en'jos.

Custume he, que se pedem ao almuxariffe homem do re-

guoengo a dereito, que nou de nimigalha ao andador, nen aos

seus porteiros polo chamamento. Asi se guarda.

Custume da dizima das castanhas e das sardinhas.

MONUMENTOS DE SANTARÉM ST)
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II uu homem de fora adusse a Ssautarem castanhas a ven-

der, e deu delas portagem; e outro homem de ffóra adusse

sardinhas, e deu delas dizima, e ho que adusse as sardinhas,

fez merca com aquel que adusse as castanhas, e deulhe as sardi-

nhas polas castanhas, e poys recebeu as castanhas e vendehas

en essa ViHa, e o porteiro veo ademandarllij a portagem das

castanhas: e foy julgado per Roy perez, teente as vezes do

alcayde, e per Joham martijns botelho alvazil de Santarém,

com consselho domeens boons, que nom dessem ende porta-

gem. Feito foy en o mes de dezembro, e na era de mil e tre-

zentos e vinte e huu anno. E esto achamos assi scrito, e nom

veemos liusar o contrairo nen esto.

Do homim solteiro rjne está en onrra de cavalaria.

Se algOu homem enameter que he solteiro e tem barregãa,

e ha dela filhos, e está en onrra de cavaleiro, e depoys ca-

sasse com outra molher, e faz en ela filhos, e morre en honrra

de peom, os filhos que nom sum lijdimos, devem vijnr a par-

tiçom com os filhos lijdimos. E esto foy julgado no Concelho

de Santarém per Paí.y alvarez e por Vaasco perez, e Joham do-

mingues, alvjzijs en na era de mil e trezentos vijnte e três

annos. Como ssc guarda este custume. E esto nom se guarda,

ca aquel íilho que o cavaleiro faz, seendo em onrra de cava-

leiro, seendo solteiro, se depoy faz filhos lijdcrnos, non verra

a herdar este, que assy foy feito en solteirice, com os outros,

que foram feitos lijdemos.

Das soldadas dos mancebos.

Nom he cusiume de soldada, que julgem, que dem a man-

cebo, que peçam ende agravo. Assi se guarda.

Do iiioordowOj e da justiça.

Nom he custume, de sse o moordomo agravar do juyzo que

Ihy de a justiça. Assy se guarda en nos feitos do moordo-

mado.
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Custuiiii liu, SB lavro herdade de cavaleiro, c Iliy faço foro,

e tenho na herdade três festas do ano, Páscoa, e Natal o en-

truydo, que defenda jugada pei' hy. Esto se guarda, teendo na

erdade casa di' morada.

Das soldadas dos mancebos.

Custume he, que se alguém demanda soldada, que mei"eceu,

e a parte diz que lhe fez perda, que este assoldada en vi^-airiçe

eu niãao da justiça, ataa que Ihy ponham a perda quanta he;

salvo se a soldada ainda nom ha mereçuda, nom ha por que

a o ssenhor aduga aa justiça, e a vigairice. Assy se guarda.

Do vizinho que arreigam ao moordomo.

Nom he custume, que arreigem nenliuu vizinho ao moordo-

mo, se nom en feito de coomha. Assi sse guarda.

Custume dos vogados, que nom devem seer procuradores.

Nom he custume de vogados seerem procuradores. Assi se

guarda.

Dos inoordomos que prendem alguém por ^as cooijmas.

Custume he, que se o moordomo prende algúu homem por

sa coomha de qualijuer feito, que o pode leyxar e avijrse com

ele ata que lho areiguem, e des que for areygado nom pode

leyxar, pêro se sse avesse com ele. Assy se guarda, quando o

moordomo acha alguu ladrom, ou roubom, ou forçador, ou ma-

tador, podeo arreigar, e a vijrse com ele, e soltalo por algo

que Ihy de, ata que a justiça areygue, ou mande que o

nora solte; e esto he danoso ao poboo, e despereçe hi a jus-

tiça .

Das erdades que os cavaleiros vendem ao peom.

Custume he, que se cavaleiro vende vinha com fruito a peom

(juc nom de ende o peom a jugada a elRey, e se o peom ven-

de a cavaleiro, devea dar o cavaleiro. Como se guarda este cus-

tume. Esto se guarda no fruito daquel ano, se o fruito he viu-
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gado no tempo da venda, e dy adeante o peom da ssa ju-

gada do que compra, e o cavaleyro nom do que outrossi com-

pra.

Dos solayj^os dos vogados.

Custume he, do vogado, des que merece seu solayro, e o

leyxa en verdade da parte, que nenhuu vogado nen outrem,

nom no embarguem contra seu solayro. Assi se guarda nos

feitos dos vogados, e de mays que lhes dam ora logo no co-

meço ameadade, e acima do opreito per aveença ou per sen-

tença a outra meadade; e isto he mandado per elRey. E esto

meesmo aos procuradores.

Das justiças, e do tempo que acabam en seu ojficio.

Custume he, des que sal algua justiça, e compre seu anno,

6 ven, depois que o fazem, justiça, e alguen leyxa en seu acor-

do mal ou perda, ou divida que Ihy demandam, que valha seu

testemunho daquel tempo, e seu acordo. Como se guarda este

custume. Esto se garda, que depois que os alvazijs acabam seu

anno, que en trijnta dyas depoys logo seguintes pode dar seu

acordo das cousas, que perantel passarom en esse ano, que

foy alvazil, e valerá, assi como valeria en esse ano, que eram

alvazijs.

Dos casamentos que os padres dará a seos filhos.

Custume he, de todo casamento, que o padre ou madre da

a sseu filho, e for apreçado, e vem poys, e quer partir, que

torne o preço, e se nom for apreçado, tornalo casamento que

lliy derom, qual lever. Como se guarda este custume. Esto nom

se guarda assy e guardasse per esta guisa : se dam en casa-

mento herdades, en que faz melhorias, como quer que sei a a

quantidade, a muito ou a pouco, tragelãa a parliçom, e se fez

benfeitoria en elas, assi come fazer en campo, vinhas, ou casa,

pagalliam a benfeitoria de yrmãaos, e partiram jrmãamente, e

se a roupa, ou gaados, ou bestas, ou outras cousas movijs, se
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acontcadas foroni, tragerá a (jiiaiilea, e se o noni som, lrag(3-

las am quaaes as leverem.

Castume dos que compram alguas carregas fura do termo.

Custiinie lie, que se alguém compra carrega dalgua cousa,

fora do termo, e lio vendedor lha ha de dar en salvo na Vil!;»

e hy nacer algua rem de portagem, ou dal, o vendedor deve

a ssayr a lodo. Assi se guarda [)ela dita coiidinjin dante.

Conin devem a fazer os almolacees no concelho.

Cuslume he, (juando os almotacees fazem en o Concelho,

que Ihys devem dar senhas varas aos mayores, e os mayores

devem meter outras de ssa mãao, que façam seu mandado e

prol do Concelho. Como sse guarda este cuslume. Assi se guar-

da, e os almotacees meores juram aos mayores, que bem e

dereitamente obrem de sseu oíficio, e os mayores aos alvazijs.

Das astas das lanças de que devem dar dizima.

Custume lie, que de todas ástas de lanças, que veerem sem

ferros, que dem dizima, e das (jue ferro trouverem non de-

vem dar nimigalhada. Como se guarda. Non sse guarda assy,

ca levam dizima das astas com ferros aos que as tragem pêra

vender, e nom dos que as tragem perassy, e pêra ssa casa.

Custuiiii' do Jferro do veeiro, e dos que matam os veados e dos

outros.

Custume lie, quem adusser ferro de veeiro devesse a vijr

com o anadal, que tem as éguas; e oiilrosy do monleiro os

que matam os veados; e ontrosy os que [andam aos muynhos,

aa ribeira, e ao lagar, e aas eiras. Item homem queira fazer

carreira a eIRey, nom sse averra com ele, se nom (juiser, mays

deve a dar recado, pêra dar a besta aa carrega se nom for

rreygado. Como se guarda este custume. Assi se guarda nos

peoês, que nom podem ga-inhar nenhua cousa com ssas bestas

se sse nom aveer com o anadal nas cousas sobredtas.

Dos {ferreiros, e doutros que nom dem soldada.
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Custume he, de fferreiros e de caldeireiros, e dos que fa-

zem escudos e dos seleros, que nom dem soldada a eIRey p^lo

ano, como quer que vendam e comprem quanto he pêra esta

razom, salvo se o fíerreiro comprar ferraduras feitas pêra ven-

der. Assi se guarda.

Ciislwne do linho aJcanavc, quando o pesarem, gue devem dar

da pedra.

Custnme he, do linho alcanave que pesar, e que tem o peso

do Concelho, de llii darem de cada pedra dos dinheiros, e se

o for pesar en minha casa, darlhi por cada pedra Imu dinheiro

pêra o Concelho: e do linho galego ou mourisco, deve dar de

cada pedra hna estriga pêra o concelho. Assi se guarda.

CAislmne da lãa, que devem dar de cada pedra.

Custume he de toda laan lixosa, que buninheiros vendeu ou

compren, que dem de cada pedra huu dinheiro ao Concelho

;

convém a ssaber, o que vender hua mealha, e o que comprar

outra mealha, e da lãa lavada non de nimigalha. Assi se guarda.

Das barcas carregadas que vêem de fora.

Custume he, de toda barcha, que veer defora carregada,

que possa vijr ata agua do omnha, e descarregar se quiser, e

sosegar, e poys irse pelo rio, e se passar aalem da alcoça, nom

fazer nenhua custumagem; e se perventuira poser en no porto

ancora e a deyfar do r3'o alonge da riba nom er der nimiga-

lha, e se vender quiser avijrsse com os porteiros da rribeira.

Assi se guarda.

Cuslume das enquisas que devo nomear o logar en que mo-

ram.

Custume he, se nomeo enquisas en preito, e na vila, que

devo a dizer o logar hu moram. Assi se guarda na Villa e no

termho.

Cuslume das bestas, e dos bois, que acham en dano, que pea

ãm se as colhem.
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Custume lie, que se me filliam boy ou besta, por dano que

faça, e lho tolho, (jue Ihy correga o dano. e dar ao alcaide se-

seenla soldos, porijue colheu o penhor, e deve tornar a cousa

ali onde a foy íilhai-, e ilarn:iy fiador ou penhor pêra Ihy corre-

ger o dano, c assi mho deve a entregar, e se lho eu dar

nom quiser, e iiy morrer, nom mho peitará. Co)iio se guarda.

Esto se guarda; salvo (juando o gaado he fdhado, no o ssaben-

do seu dono, ou o pegureiro, (jua entoni arrazon depensar

dei aquel que o enssarra, de guisa que sse nom perca per

ssa mingua.

Cnslume do pam que vem de fora, que nom seia de vizinho.

Custume hc de todo pam, que veer deffora per Hyo pêra ven-

der, que nom seia de vizinho, que dem de cada moyo dos al-

queires de portagem.

Custume dos cavaleiros, que devem fazer, e em que tempo.

Custume he, de sam miguei ataa cima de mayo, que possa

fazer o alcayde cavaleiros, e defenderem jugada per razon de

cavalaria. Como se guarda. Non se guarda que os possa (Tazer,

se nom enlodo o mez de mayo, que os pode fazer.

Custume do pam do Sayoado, como nom deve scer pesado.

Custume he do pam do sayoado, que nom deve a sseer pe-

sado do almotaçe, nem aver nenhua pea per razom de mal-

feitoria do pam. Como se guarida. Assi se guarda, quanto he

no pam do salayo, e pêra este pam teem híia masseira en o

açouge de marvila, e outra no de sseserigo, e vendedeiras com

elas, que n^m vendem outro pam, e os que teem o Çalayo a

vender pela villa a jiaadeiros, e rregateiras, e estas taaes lilham

cinquo ou scx libras de pam pequeno, ou mays, que nom he

de peso, e enchem os cestos dele, e vendemno, e quando os

almotacees per i vãao, que lho querem pesar, dizenlhys, que

he do Çalayo, e non lho pesam, e assi sse faz engano, e mal, e

dano grande do poboo, qua o para que nom vai três mealhas,
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damno por dons dinheiros, come o de peso. se o qne tem o

ssolayro rendado tevesse aas vendedeiras pela vila, como teem

aas dos açouges, que non vendessem outro pam, sairia este

engano, que non recejjeria o poboo, e o rendeiro averia o seu

como devia.

Cuslume do pam das poijas, e quem ho deve vender.

Cnsiunie he, de todo pam de poyas, que dam das casas

dos homens boons, que ho venda o ssenhor do forno, o millior

que ho poder vender; e se quiser deitar farinha pouca amassa

trijga/ ou segunda dns poyas, assi trijgas come segundas, quer

aver outra massa, ou outra farinha pêra acrecentar pam, deve

a sser pesada pelo airaotacel; e polo pam trijgo deve levar

, cinco soldos, e poela en no pelourinho, e pola segunda non

aver nen hãa pena, salvo qne britem o pam segundo, e da-

remno por dous ou deitarem a longe, e o pam segundo das

poyas deve a sseer maior híla onça ca outro pam. Como sse

guarda este cuslume. E guardasse, que vendem o pam das poyas

como milhor pode, o nom o pesam, e noii mestnram, nem

devem mesturar outro com el.

Dos qne querem fazer fornos que am despaço.

Custurne he, de (piem quiser fazer forno, de estar huum

homem en geolhos en cima da comeeira e lançar huu arraial,

e outro tanto fazer o forno aalen daquel forno, que esta na rua

hu el, quanto for arratal. Assi se guarda.

Custurne do fogo, que pooem nas cousas alheas.

Custume he, de quem diz calhy alguém poz fogo, e a huu

veedor, que possa fazer con cinquo homeens boons; e andar

rom estes cinquo homeens boons o ssenhor do dano, e o vee-

dor, e qual dano jurar e estimar, pêra lho correger aquel que

poz o ffogo; e sse veedor non ouver, o ssenhor do dano, e

aquel a que ho poõe ouver tantas testemunhas, e tam boas,

® sse salvar quiser, jure que ho nom fez e as testemunhas ou-
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trossi, o firjue quite do qiiu lhe apooem. Como ssc guarda. Este

custiime iioin sse guarda, e aguai-dassf! a postura que lie con-

U'U(Ia na carta delHey.

Ihis cavalns, qne matam aos senhores.

Custuiiie lie, se matam meu cavalo ou meu boy, ou meu

cam, cu Idgai' hu nom posso a ver provas, e ho eu veio matar,

que ho posso eu fazer com o dano, e os juizes saberem a cousa

qual era, e estimarem a valia. Como ssc guarda. Nom sse guar-

da, e Imsasse en estes casos, que se nom provar o dano, que

lho noii corrcgam.

Dl) miincclm, que mora por soldada, c se casa.

(^iislume he, se o mancebo, que m<»ra comigo [)or soldada

polo ano, e se vay casar sen meu mandado, que m^. de outro

tam boom comessi, en aiiuele tempo, que se de mim vay, e

esto he come de graça. Como se guarda csie custume. Non se

guarda asM, e hiisasse, ipie sse sse casa o mancebo depoys

que mora por soldada, que sco a mollier pidir, que se contai'á

o amo com el, e que Ihy dará o «[ue serviu, e yrsa fazer sa

prol. E osso meesmo da manceba.

Do moordomo que sal do moordomado.

Custume he, des que sayr o moordomado, que vaa o moor-

domo ao Concelho pedir bQu pregoeiro, que vaa apregoar, que

aqueles, (jue lêem penhorados polas dizimas conhoçudas, e

vençudas, que vaa veer comolhis vendem, ou senom pagem o

que devem; e isto deve durar ataa nove dyas, desque o pre-

gou for dado. Nom sse guarda, e guardasse como he conteúdo

na carta da mercee, que eIRey fez ao Concelho.

Dos relcgciros, que compram vinhos.

Custume he, de toda a compra, (]ue os relegeiros fezerera

en no relego en vinhos, e alguém vem montar o relego sobre

aqueles que ante tijnliam, (jue qual compra os dante eles fe-

zerem, que fique aos outrns. .\ssi se guarda.
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Custume dos becos, e dos sobrados, alpsndres que hy fazem.

Custume h^^, en nos becos noin devem fazer sobrados, ncn

alpendres, nen covas, sen prazer das partes. Como se guarda.

Non se guarda, e demais sarram ora os becos, que eram anti-

gos, de servidõe do Concelho.

Dos que tiram o pescado pidas herdades alheas.

Custume he, dos que tiram o pescado direm pelas herda-

des, quanto apranj^^er per que tirem a rrede, e non fazerem

dano en na erdade; e isto he a prazer do dono da erdade.

Assim se guarda.

Dos moradores de Sam Pedro, e como som coutados.

Custume he, dos morad ^res de sam pedro, os que chamam

de monsanto dalfanxe, que som coutados, e defesos doste, e

de toda outra cousa per elRei; e esta razom he, porque devera

aarmar nas prayas, e nos logares coutados, e divisa dos que

eles am, e nom Ihis deve nenguu armar en aqueles logares,

ca as aves bravas, que filharem devenas dar, ou levar a el-

Rey, hu que seia, assas custas. Como se guarda este custume.

Nom se guarda, e se am cartas de merçee, guardarliiasam,

quando as mostrarem.

Como os filhos podem demandar os novos, d morte dos padres.

Custume he, se meu padre, ou minha madre, morre, que

em mha escolheita he de demandar os novos, ou as compras

que meu padre fez, depois que mhã madre morreu, e contará

o juiz quanto entrou hi do aver de meu padre, e quanto en-

trou hi do meu, tanto mi dará as compras, e contar mha o

juiz as custas, que hi m-iterom no aver. Assi se guarda.

Custume dos que demandam mouro, ou outra cousa.

Custume he, que se me demandam mouro, ou outra cousa

qualquer, e en ende tenho carta de compra que fiz, que ml

valha, e se mha desfazerem per algQa maneira, que me possa

chamar ao auti>r, que mha defenda. Assi se guarda.
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Cnslume dos filhos, que querem ir aboã de seos padres.

Ciistiime he, que todo o íillm 'jiic iiuer liir iiboã do p;idre

que assi vaa amaa, e oulrossi da madre. Assi se guarda.

Custume daqueles que prometem mal e morte.

Cuslumc lie, (lue se mi alguém diz ealliy promili mal e

morle, e vem alguém a euleuçom com el, e uom per uieu man-

dado, nem per meu saber, e sabudo e conhoçudo, que no ma-

tou, que mj nom possa enpeecer lai prova; salvo se mo que-

rem provar. Assi guarda.

Custume daqueles a que poê alcjuns furtos.

Custume he, se me alguém quer dizer, qne lhe furtej algua

cousa, en Címcelho, e eu digo qua lha non filhei, c el diz, que

me (juer provar, que non he teudo deo provar, ataa que lhe

de a justiça quem diga por el, e que o defenda dafjueio que

lhe apooem. Assi se guarda.

Custume das barcas, que andam a matar os savees, que foro

am de dar.

Custume he, que toda a barca, que anda a matar saveens,

de darem por cada barca dezenove soldos ao alcayde, e huQ

soldo a almotaçaria, e esto he por todoo o anno. Como sse

guarda este custume. Guardasse, que lhe dam estes quarenta e

nove soldos por andar a matar os savees, de natal ataa cima

de maio, qua polo outro tempo nom dará uentuia cousa.

Do que devem a dar ao alcai/de dos evos.

Custume he, de todolos evos que venderem, que dem ao

alcayde quatro dinheiros de cada evo.

Dos que vendem ?ws açougues.

Custume he de darem ao alcayde de quantas vacas vende-

rem no açonge dos dinheiíos poios uvres. Assy se guarda.

Custume das barcas aliariffe.

Custume he de lodalas barcas grandes do aliariíTe que des-

que deitar a rrede norrio, que non devo outra barca deitar
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aliariffe, ataa que aquela primeira non lire. Assy se guarda

nos lanços das avargas.

Dos encoulos que pooe os porteiros.

Custume he, que se me pooê o porteiro encoulo na casa, e

me leva as portas, ou mas diriba, que por entrar en na casa

non pagarei encouto. Assi se guarda.

Cusiume he, que toda mollier de porteiro do Concelho, desse

ano que o porteiro morrer vença esse ano cavalaria, e nom

page jugada, e delo ano passado dala se ouver onde. Outrossy

a dos besteiros, e outrossy molher de cavaleiro, que casar com

peom. Como se guarda. Non se garda assy, aguardasse que a

molher do porteiro, e do beesteiro, e a do cavaleiro aquo ma-

rido morrer, que fique ela en sa onrra, e estar en ela ataa

sa morte, salvo se casar com peom, que logo pagará jugada.

Cusiume das partiçoões, que os homeens demandam.

Custume he, que se demando partiçom aaquel con que ey

de partir de dereito, que se mi pidir apeegamento, nom soo

teudo alhy yr fazer apeegamento, ata que me nom julgem,

que vaa com A p;irtir, e des que mi julgarem, yrlhi fazer mos-

tra doque demando. Assi se guarda, salvo se ja aviam partido,

e fiquou algíia cousa por partir, de que lhe detnanda partiçom.

Cusiume dalyuu dividor se o demandam.

Custume he, que sse me alguém demanda por dividor dal-

guã cousa, que outrem vendesse, que me possa a el chamar,

que me venha defender, como quer que ficasse por dividor, e

se me nom quer defender, que me defenda eu. Como se guar-

da esle cusiume. Assi se guarda nos casos en que ha autor ja,

e se Ihy deve seer auctor, e for chamado, e non vem, ou nom

quer defender, el se defenderá so poder, e ficalhy auçom con-

tra o outro de todalas custas, e perdas, e danos, e se de todo

decaer, de todo Ihy faça auçom contra o autor, e de mays do

dobro.
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Do acN.samcnín, qne pertrençe aa justiça.

Custume lie, (jue se me alj^uê acusa de cousa que perteens-

ça a justiça, e pela justiça saya per meu dereito por quite que

o moordomo nnm me pode chamai-, uem acusar, quanto he per

esta razom. Como sse guarda. Assi se guarda, quanto he no

feito, e husasse, que depoys que he quite do feito, que Ihy

pode o moordomo demandar sa cooymha, c dar prova de novo'

contra el, e nom lhe enpeencerá a prova dei, nem a doutrem.

Custume dos que morrem sem erel, e sem provinco.

Custume he de Santarém per todo o reino, que aquel que

morre sem erel de linha, e que nom faz testamento, que tique

o haver ao que mays provinco seu for, e como levar dos beens,

assi saya aos maaes. Assi sse guarda.

Dos mouros cativos que fugem.

Custume do mouro que fuge, se passar o ryo, que dê seu

dono hQu maravedi aquê no achar, e o esbulho seer daquel

que o achou, e quantos rios passir cabedaaes tantos marave-

dis deve aver. Como se guarda. Assi se guarda, quanto he

nos dinheiros, e no seu vistir, que trage o mouro.

Custume dos que alquiam as casas.

Custume he que se aalguem alquio mhã casa, e el a alquia a

outrem, que esse meesmo dereito ey contra el qual avia con-

tra aquel aqua eu alquley a casa. Assy se guarda.

Custume das peks do coelho.

Custume he do coelho capado ou picado, de darem ao al-

cayde de cada visliido vijnte dinheiros, e híja pele ao escrivã

do alcaide. Como sse guarda. Non se guarda, que o dê ao al-

caide nimigalha. e leva o dizimeiro todo delrey.

Das procurações que aduzem os homeens aas demandas.

Custume he, que se alguê aduz procuraçom sobre sa de-

manda, e a outra parte contrairá, mentre aleer, non na quer

ouvir per ante a justiça, e vê depois, e diz, que a nom ouviu,
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fique a [Mfjcuraçoni por firme. Como se guarda este ciistume.

E este cuáluiiie num se guarcbi, porque quando a parte pidir

o trelado dela darlho am, e porá o sseu dereito contra ela no

que Ihy deverem receber.

Caslnme do tempo en que saaeni os alvazijs.

Cusluine he, que tanto que sal o tempo dos alvazijs, que

estes, que saaí], relevara e alçara todolos degredos, e postu-

ras do Concelho, e os alvazijs novos, que veerê com o Conce-

lho apregoados poram outros degredos, e posturas, quaaes te-

verê por bê, o en que se outorgarem. Assi se guarda.

Dos que am dem.andas, e dos juizes alvidros.

Custume he, que se alguns homeês se demandam dalguã

cousa pelo Concelho, e huu diz, que teem juizes alvidros a seu

prazer per pea, e per fiadoria, e a outra parte o nega, a jus-

tiça deve mandar huu porteiro saber d'aqueles juizes se rece-

berom en si o feito, e se disserem, que ssi, valer seu teste-

munho sen outra prova. Assi se guarda.

Dos que chagam, ou matam fio açougue.

Custume he, que quem chagar ou matar no açougue, que

peite a coomha, e se cuitelo tirar contra alguê, e com ele non

der, non deve peitar rienhuã coomha.

Custume do açafram que vem, defora.

Custume, daçafram cortado, deve aver o alcaide dos soldos,

e meio. E hao eirey na portagem.

Custume das pelles vermelhas.

Item, custume das peles vermelhas de tareffe, que deu ao

alcayde dos soldos e meio, hao elrey na portagem.

Custume do algodom, que vem defíora.

Custume he do' algodom, de cada arrova, que deu ao alcaide

dos soldos e meio, hao elrey na portagen.

Custume das toninhas e dos dolfmhos.

De toninhas e de dolfinhos, que venderem, dem ao alcayde
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quatro diiilieiros de cada huu deles, e se sollio rnalarem deve

no vender ao alcayde, anlre que a outrem. Non se guarda no

S( lho, e guardasse no ai, ca eirey mandou per sa carta, que

vendam o ssolho a quê (juiser.

Cuslumc do mouro que sse ffora, que deve elrey levar a di-

zima.

Custunie lie, de mouro que sse ííbrrar, deve elrey alevar a

dizima, e o alcayde a quinzena do que por ssi der. Assi se

guarda.

Dos que vedem mouros ou bestas.

Custume he, de todo o Reyno que o que vende mouro, ou

moura, ou besta, ou gaado, e lho demanda per alguã razom,

fora (lo icino, que a nom vaa defender. Assi se guarda.

Cusluiiie do mouro ffftrro, e a que morre a molher.

Custume he, que todo o mouro forro casado, e morrellie a

mollici', e filho nom ha, que leve delrey emeyo do avei-. Assi

se guarda.

Do mouro perque dam christaõ.

Custume he, do mouro, que dam xpaaõ por ele, que nom

deve dar por esse mouro senom o preço da primeira com-

pra.

Do cavaleiro, que recebe aUjue por fdho.

Custume he, que como quer que alguu cavaleiro receba al-

guê por lilho, que nom deve a levar seus beens, seo nom re-

ceber por filho, e por erel.

Cuslumc dos comendciros, e dos seus homeens.

Custume he, dos comcndeiros, que devem dar os homeês

a dereito, desque lho pidirem, e se os dar nom quiserem, de-

vem a sseer penhorados, come outro homem qualquer pelo

porteiro do Concelho. Assi se guarda, en todalas onrras, salvo

nas jugadas que husam ora de as levar deles, e esto he se nom

teem bestas.
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Dos mercadores, que vencem onrra de cavalaria.

Custume he, que desque o mercador Iraie dez livras en ca-

bedal, e vay en frandes, que ha onrra de cavalaria. Assi se

guarda.

De morle nem de chaga, nom deve a espeitar alcayde.

Custume he, que de morte, num de chaga, que nom deve a

espeitar o alcayde nenguQ; salvo se achar o matador, matalo

per dereito, e levar o moordomo sa coomha. Assi se guarda.

Custume dos cligos que som procuradores.

Custume he, do cligo, que he procurador por outro no Con-

celho sobre cousa, que nom he de crime, que faça dereit-)

aaquel que ho demandar, com que ouver preito, ca ele repre-

senta sa pessoa. Assi se garda.

Custume dos judeus, e dos seos porteiros.

Custume he dos judeus, que nom devem a dar ao seu por-

teiro nimigalha por chamamento de christão.

Custume dos moordomos, que devem dar aos porteiros.

Custume he dos moordomos de darem três faangas de pam

aos porteiros, que Ihis chamam os cavaleiros.

Como nom devem dar carceragem da torre daipram.

Custume he, que nom devem dar carceragem da Torre

dalprã, por home alá leve preso. Como se garda. Esto nom

se garda, e husam o contrairo, e leva ende dos soldos de car-

ceragem.

Custume dos beesleiros e do anadal.

Custume he, dos beesteiros de Santarém, que deve a fazer

o anadal Ix per todo conto e non mais.

Custume do boi/, que mata a besta.

Custume he, do boy que mata a besta, que o nom devo a

defender, e seo defender quiser darey o danador ao dereito.

Assi se guarda.

Custume do moordomo, que demanda duas coomhas.
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(Juslmnc lie, do moordomo, que demanda duas cooiíilias ca

ImQ que demande qualquer, e seo duã vencer venceoo doulra.

Como se guarda este cmliime. Esto se guarda, quando o feilo

tie duã tenrom.

Da besta, que filham por divida.

Cuslume he, do que filha a besta por divida, que Ihy devam,

que deve a dizer a sseu dono, ou aa justiça, que vaa pensar

de ssa besta, e se lho nom diz e mostre devea peitar. Assi se

guarda.

Custume dos que som escouuigados

.

Custume he, (|iie o que está escomungado per três nove

dyas, deve a peitar saseêta soldos, os trijnta soldos ao alcaide,

e os trijnta aos galTos. Como se guarda. Esto nom se guarda,

<; guardasse en esta guisa: des que o homem he excomugado,

e seer despoys denunciado na ygreja hu morar de los nove

dyas en damte, leva dele saseenta soldos cada nove dias, e leva

ende o alcayde o terço, e o espital dos mininos o terço, e a

obra da ssee o terço.

Cuslume das vinhas que lavram a meyas.

Cuslume, he, dos que lavra vinhas a meyas, que devem a

dar a conta na eyra, e o vinho aa bica. Como se guarda. Asi

se guarda, salvo se preitegã doutra guisa.

Dos que tolhem o penhor ao jurado.

Custume he, que quem tolhe o penhor ao jurado, que nom

leve o alcayde o degredo. Asi se guarda.

Cusiujne dos prazos que ssom feitos per razom de dividas.

Cusliiino he, e dereilo de todo prazo, que non faz mençoin,

que recebi alguã rem per razon da divida do prazo, que non

soom teudo de responder a ele. Assi se guarda.

Do prazo ou estormento, que parece fresco.

Dereito he, se o prazo, ou estormento he feito fresco, e o

juiz, ou as testemunhas, sacordam, que doutra guisa foy feito,
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que mays valha o acordo das testemunhas, que hy jazera, ca

o escrito do tabalhon. Assi sse guarda.

CiisWme da dizima, que demanda o moordomo.

Custume he, da dizima, que o moordomo demanda, se mi

prova, ca soom fiador dalguê, e a principal pessoa paga a di-

vida, non soom teudo a pagar a dizima, e a rrazom por que,

porque non fuy eu fyador, ergo da divida, e da dizima non.

Assi se garda.

Do encouto que põ o alcaide.

Custume he do alcayde, que se põ encouto, e lho alguê

brita, e o non tira em seu tempo, e vem outro alcayde, e ho

quer demandar, non he teudo a lho dar. Como se guarda este

custume. Assi sse guarda, e demays o alcayde non pode poer

encouto.

Dos testamentos.

Custume he, e postura delRey, que se alguê manda en seu

testamento algua rem a alguê, que deve ende a conhocer o

juiz segral per razom som cousas temporaaes, caa igreia deve

conhocer das cousas celestiaaes. Como se guarda. Non se guar-

da o que se devia guardar en todalas cousas do testamento

mandadas, salvo nas cousas da piedade en que a Igreja deve

de conhocer.

Custume do vinho que colhe o peom, e o meslura com o do

cavaleiro.

Custume he, do peom, que colhe o vinho e mesturao com

p do Cavaleiro, e non faz saber ao jugadeirO; peitará toda a

jugada ao jugadeiro. Como se guarda. Agardasse, que o peon

paga jugada de todo, seo colher, depôs dia de Ssam Cibraaõ.

Custume da trcugua.

Custume he, de si er he derelto de toda Ireugua, que se

deve teer, e aguardar, e non o deve a demandar en no come.

r.os, salvo se a pustura ccmele pêra fazer queixume, ou pêra
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demandar seu dereito. Como se guarda este cusiume. Nom se

guarda, e husasse, que como quer, que aia Ireugua ou segu-

rança antre os homeens, que non leixaram por ende cada

huu de demandar o sseu direito ao outro, posto que hi non

aia condiçom.

Das enqiiisas que da o moordonio.

Cusiume lie do moordomo, que cooymha quer demandar, de

non meter ergo três enquisas, salvo sas contraditas. Assi se

guarda.

Dos encoutos dos almotacees.

Custume he, dos almotacees, desque pooíj encouto, cinquo

soldos d t juizo, (jue dam alguí}, que seo non compre ataa nove

dyas, que deve aadar cada dya cinco s )ldos, e de los nove dyas

seseenta soldos ao alcayde. Como se guarda este custume. Assi

se guarda, quanto he na pea dos cinco soldos, e no na dos

saseenta soldos do alcayde.

Do mouro, que fere oxpaaõ.

Custume lie per lodo o reyno, que o mouro, que firir cliris-

tão, que o queimen por en. Como se guarda esie custume. E

nom se guarda esto, e guardasse a justiça que fazem no mouro

per alvidro do juiz, de morte, ou daçoute, ou de maaõ corta

per qual o feito for.

Custume do mjuro cativo, que faz furto.

Custume lie, de mouro cativo, que furto faz, dex peitar seu

dono aaquele a que faz o furto, e o mouro deve asseer azor-

ragado pela vila por escarmento. Como se guarda este custume.

Assi se guarda ata duas vezes, e a terceira matãno; salvo se

o primeiro furto, ou o segundo for por que o matem logo, que

som soa garda da justiça.

Custume dos mouros que peleiam.

Custume he, dos mouros que se ferem huQs outros, que non

devem a provar seus feitos per christaaõs. Como se guarda. Assi

se guarda anlre os mouros.
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Qitaes nom devem os homeens receber por filhos.

Custume he, e postura delRey per todoo reino, que nem

alcayde, nen ricomem, que os non recebam nenguu por filho,

nen por erel.

Dos enquercdores.

Custume he, des hy er he dereito, que se dous enqueredo-

res son meludos a prazer das partes, e huu enqueredor non

quer ir filhar a enquisa, e a outra parte Ihy pode provar per

homeens boons, que valha seu testemunho, daquele testemu-

nho que filhar. Como se guarda este custume. Âssi se guarda,

filhandoa com sermã ou com tabalyom.

Como sse deve filhar o rrelego.

Custume he, en feito do relego, que eIRey o deve filhar en

primo dia de janeiro, e aver noveenta dyas, e seo ante quiser

tomar do janeiro, quantos dyas filhar ante, tantos leyxar des-

pois aacima do tempo do mez de março, e en este tempo deve

vender seu vinho da ssa adega velha, e se Ihy ficar aacima do

rrelego, levalo por fora da vila e do termho, ou verteremno.

E ora teem hy os relegueiros o vinho, e depois do relego, e

vendeno na villa e no termho, e esto he contra o custume.

Dos que tragem as sardinhas de Lixboa.

Custume he, que os mercadores, que tragem as sardinhas

de Lixboa, que dam delas dizima, e outrossi dos outros pesca-

dos. Como se guarda este custume. E ora das sardinhas de cada

barca grande, que traga sardinhas, levam os dizimeiros, e en

sardinhas de mays, que dizem que am daver, e da barca pe-

quena, cinqoenta sardinhas. E esto non aviam por que o le-

var.

Das bestas que tragem os de fora.

Custume he, e foro, que da carrega, que trouverem os deffo-

ra aa vila, dem Ires dinheiros; da cavalar de portagem, e três

mealhas da asnal. Como se husa este custume. E ora husam os
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da portagem a levar por estes Ires dinheiros três mcallias, que

amdaver como dito he, que filham de cada carrega de cereyias

huã porsam quanto poder íilhar do seyrom com a maaõ, que

vai huQ soldo e mays.

Da sentença, que dam os alvazijs.

Custume he, que seos alvazijs dam sentença anlre as par-

tes, de que huã delas apela, c cada huQ vem com sas rrazoeès

o huã parte nega as da outra, ou nom |)rova (jue de todoo

tempo da negaçom, e da prova non prova, desto non ha hy

custas. Conio se guarda. E esto se guarda e he danoso, ca per

esta razom se fazem muitas malícias.

Da demanda da almotaçaria.

Custume he, que en feito dalmotaçaria, quem faz maa de-

manda, ou boa ou defenda bem, ou mal, apele bem ou mal,

pêra os alvazijs, qua non vay alhur apelaçom, que desto non

ha hi custas. Como se guarda este custume. E esto se guarda,

6 esto he danoso no feito das custas, que hy non ha, que per

esta razom se fazem muitas malícias, e muitas perlongas.

Da demanda, em que andam alguus ou que vence ha de levar

as custas per seu juramento.

Custume he, que se huu homen anda en demanda com ou-

tro, e ho vence, que de todoo tempo que andou na demanda,

e dos dyas que foy ao concelho, de que ha de levar as custas

que ele a fará per juramento, sem fazerem concerto do pri-

meiro dya, nem do i)restuinL'iro. Como se guarda. Assy se guar-

da, e he danoso, qua he sem rrazom aver o meu contrayro

de jurar o tempo que quizer, e pagarlhe en tanto quanto jurar.

Dos que sacudem a lande alhea.

Custume he, que ncnhuu nom sacufJa lande alaa dya de sam

migeel, e seo hy acharem sacudir, ante deste tempo, pagara

saseenta soldos. Assy se guarda. Pêro nom leyxam por esta

pea dea sacudir ante do tempo, e estragar quanto hi ha.
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Do moordomo que penhora nos dias soltos.

Cuslume he, que seo moordomo penhora nos dyas soltos, e

se alguu da por penhorado, que o moordomo o pode penho-

rar quada que quizer ataa que per sentença seia Uvre ou con-

demnado. Como se guarda este custume. E ora avemos carta de

mercee, que nos fezestes sobre esto en que tolhe, que tal pe-

nhora non seia feita.

Das penhoras que teem os moordomos.

Costume he, que en qual tempo, que cada hu achar a ssa

penhora, teer ao moordomo pêra vender, que aquel, cuia a pe-

nhora foy, pode poer testaçon na dita penhora per porteiro,

que sse non venda ataa que per sentença seia achado, se he

teudo ou non, e non se venderá ataa que achado seia, como

dito he, e entom per danle os alvazijs dos avençaaes porá o

moordomo, e aoutra parte o seu dereito.

Das fruitas, que vendem nos açougues.

Custume he, que qualquer manceba ou moiher, que sa frui-

ta, ou outras cousas quiserem vender no açouge, que en qual-

quer logar que achar vago, que sse asseentará, e venderá o

que trouver, e pagará sa açougagem. Como se guarda. E ora

non se faz assy, por que açougeira por algo que lhe dam das

seedas sabudas assi quem quer que venha pêra vender non

ha hu seia, pêro que ache o logar vago, por que diz que o

tem dado a outrem ; e esto he contra o custume.

Seria longa e por vezes tediosa a miúda analyse do foral e

costumes, que deixamos transcriptos. Importa comtudo fazer

algumas reflexões, embora rápidas, para melhor interpretação

d'esses monumentos, fixando de preferencia a nossa atlenção

sobre o foral, por ser elle o diploma por excellencia da orga-

nisação municipal de Santarém nos piimeiros tempos da nossa
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monarchia. Servir-nos-ha de guia a doutrina exposta no liv. viii

da llist. de Port. por A. Herculano.

Em quatro classes divide o sábio historiador as provisões

contidas nos foraes: « I.* ImmuniiJades do concelho como corpo

moral, e garantias communs e deveres públicos de todos os

vizinhos; "2.^ Privdegios e encargos dos cavalleiros villãos;

3.* Formulas judiciaes, delictos e multas; \.^ Tributos directos

e indirectos.»

Estabelecida esla classificação, appliquemol-a ao foral de San-

tarém, e não nos preoccupemos com os defeitos orgânicos d'essa

carta, devidos manifestamente ao estado embryonario, quasi

bárbaro, da sociedade portugueza no século xu. Os foraes eram

a completa expressão lógica da individualidade municipal. Com-

tudo as prescripções foraleiras, posto que mal desenvolvidas

geralmente, nem por isso deixam de ser muitas vezes, na sua

essência, boa doutrina em direito. Os costumes, em regra, es-

clareciam, ampliavam ou restringiam os preceitos da lei fun-

damental da conmiuna.

Trata-se em primeiro logar das immuuidades locaes, e ve-

jamos o que nos oíTerece a tal respeito o presente foral.

Diz elle: «Inimigo de fora não entra na villa após seu adver-

sário, senão havendo tréguas entre ambos, ou querendo dar-

Ihe reparação judicial.»

Era a inviolabilidade do coutamento, uma defeza dos morado-

res do concelho; e também, apreciada sob outro ponto de

vista, dá-nos a perceber esta provisão, que no pleito criminal

o logar, onde se achavam, auctor e réu, determinava a juris-

dicção.

A immunidade pessoal era da mesma sorte respeila'la, como

se vè, entre outras disposições, nas que foram acrescentadas

ao foral pela carta de confirmação de D. Sancho I, e ainda de

D. Sancho II, onde se declara, que o mordomo não pôde preu-
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(ler por delidos fora da villa, e é obrigado a mandar cilar pelo

porleiro do alcaide os delinquentes, para responderem no tri-

bunal do concelho; provisão esta mui bem entendida, porque

em virtude d"ella se evitava, que o mordomo, abusando da sua

auctoriflade, praticasse alguma violência.

A garantia de ser inviolável a casa do cidadão era igual-

mente consagrada no foral. Assim apparece immediatamente

na primeira prescripção, que pagaria a coima de quinhentos

soldos, sem poder apresentar defensor em juizo, todo aquelle

que ousasse entrar á força n'uma casa, uma vez que tal atten-

tado se provasse com o testemunho de homens bons.

O arrombamento de casa com mão armada considerava-se

um dos maiores crimes, a ponto de ser equiparado, na multa

imposta ao criminoso, aos de homicidio, estupro e rapto. Se

de dentro resistissem ao aggressor e o matassem, a multa do

homicidio, que seria paga pelo matador ou pelo dono da casa,

ficava reduzida a um maravedi ; quando, porém, fosse somente

chagado, era de meio maravedi.

A própria justiça tinha a obrigação do respeito ao domicilio

particular, pois quando ella perseguia algum ladrão, e este se

refugiava em casa de alguém, era defeso aos oíficiaes públicos

entrar ali e prendel-o, sem irem acompanhados de homens

bons, mandando ao mesmo tempo accender lâmpadas, e só en.

tão tinham direito de exigir do dono da casa a entrega do mal-

feitor, exigência feita sempre antes do ingresso. Se elle tei-

masse em a não satisfazer, a prisão effectuava-se do mesmo

modO; mas o dono da casa podia obrigar a justiça a indemni-

sai-o de quaesquer damnos por ella causados. Esta jurispru-

dência consta do disposição: Cuslume he da justiça, quevay de

poios malfeilores.

O respeito pela propriedade foi outrosim promulgado. No

oral consigna-se que, sendo encontrado pelo mordomo o gado
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transviíKJo, elle o guarde durante Ires mezes, mandando lan-

çar pregão em cada mez, até ap[)arefer o dono, e se este não

apparecesse, tal gado íicaria sendo i)ropriedade sua. E repro-

duz-se o mesmo respeito no costume: Dos cavalos que matam

aos senhores. Se alguém matasse cavallo, boi ou cão na pre-

sença do dono, e sem outras testemunhas, linha este o direito

de exigir reparação do damno que lhe fizeram, avaliado pela

justiça, e bastava para isso apresentar o animal morto. Podia,

é certo, abusar-se d'esla prerogativa, mas por outro lado com-

prehende-se bem, que (Keste modo se evitavam muitos d'esses

atlentados. O costume foi depois revogado por D. Fernando.

Alem d'eslas e outras disposições tendentes a reprimir os

abusos do poder contra a liberdade pessoal, propriedade e in-

violabilidade de domicilio, assim como garantir estes direitos

sagrados, encontram-se tanto na carta do município, como na

jurisprudência consuetudinária, prescripções mnito curiosas,

d'onde se infere a alta importância, que n'aquella época linha

a auctoridade dos chefes de familia, os quaes resumiam de

certo modo esta, como diz A. Herculano, e «eram o ponto de

contacto entre a molécula e o lodo, entre o elemento social e

a sociedade.»

No custiime da molher casada que ha demanda está exarada

a jurisj)rndencia de que, [)retendendo alguém intentar acção

contra mulher casada, deve dirigir-se ao marido, salvo se tal

mulher for commerciante. Ao cuslume do que diz por ssa mo-

lher que he aleivosa eslatue-se, que uma mulher adultera, em-

bora andasse na boca do mundo, não podia ser accusada do

crime de adultério, senão pelo marido perante o concelho, e

linha aquelle de prevenir antes d'isso os parentes delia. Na

reforma de D. Fernando confirma-se este costume, acrescen-

lando-se, que o mordomo nada tem com a mulher, ainda que

o marido a dè por adultera.
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Quando se dava o caso de uma mulher casada ter alguma

rixa com outra mulher, e era por isso condemnada a levar um
certo numero de varadas, quem lh'as applicava era o marido.

Não se queria fazer d'elle carrasco; era ainda um meio, posto

que bárbaro, de aífirmar a sua auctoridade absoluta e exclu-

siva de chefe de familia. O processo da execução regulava-se

pelo cuslume das varas qiio som julgadas a mulher casada, e pelo

que se intitula — En como adestra as varas, alterado em parte

por D. Fernando, como se observa na disposição — En como

sse liusa destarem ás varas. A justiça dirigia-se com a parte

queixosa a casa da sentenciada, que se havia de apresentar

em camisa, envolta em um panno forte dobrado, feito para esse

fim, pelo aluguer do qual a delinquente pagava cinco soldos,

e cingida de uma faixa larga. Obrigavam-na a joelhar no meio

da casa, e o marido fustigava-a então. Um alvasil batia com

uma das varas sobre um cabeçal, para graduar a força dos

açoutes; e se o pobre marido os não dava tamanhos, soífria a

pena imposta á mulher. Prohibia-se tocar na cara ou na ca-

beça da justiçada, e, fosse qual fosse o numero dos açoutes,

haviam de dar-se sem interrupção. A grossura das varas de-

via ser tal, que coubesse cada uma d'ellas por um annel dos

que os carniceiros costumavam trazer no dedo maior de uma

das mãos, e o seu comprimento era o de um braço estendido

e mais quatro dedos.

Em relação aos caseiros, que habitavam as herdades dos che-

fes de familia, dispõe o foral por forma, que se contempla a

representação d'estes. Um caseiro commettia o crime de furto

e da multa correspondente, por elle paga ao fisco, deduzia-se

metade para o senhor.

De outras immunidades não menos consideráveis gosavam

ainda os moradores de Santarém. Dispõe-se no foral, que elles

estavam exemptos de pagar a luitosa.
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Este tributo era assas oppressivo.

Morria um vassallo do rei, ao qual este pagava um certo sol-

do annual; se o íallecido não deixava filho ou neto, os herdei-

ros contribuíam para o fisco com a comia, ou soldo de um an-

no, caso eile não tivesse ao tempo da sua m^rte cavallos, mu-

las, ou cota de armas, porque possuindo qualquer d'essas cou-

sas, havia de tirar-se da herança a melhor d"ellas, para ser

entregue ao soberano, entre o luto e o funeral.

A viuva também pagava luctuosa para poder passar a se-

gundas núpcias, dentro de anno e dia. Eram as ossas, que re-

cebiam d'clla os alcaides, e os senhores das terras.

Quando o cabecel de um praso, ou um reguengeiro enca-

beçado fallecia, a melhor jóia, ou peça movei do seu espolio,

pertencia ao rei.

Os bispos tomavam igualmente para si certa peça, ou por-

ção da herança dos ecciesiasticos da sua diocese, a titulo de

luctuosa.

O mincin ou micío era a luctuosa dos cavalleiros villãos. O

mdninhdiícgo ou maneria, consistia na reversão dos bens de

todos aquelles que morriam sem filhos, para o senhor.

Era similhantemenle privilegio dos mesmos moradores, pos-

suirem, sem encargo de espécie alguma, tendas, fornos de pão,

e de louça; pagavam unicamente dizimas dos fornos de telha,

como se diz no foral.

Exemi)ções análogas se encontram no direito tradicional. Os

costumes — Do vizinho de Santarém como deve asperar: dos qne

nom am mais quo o que devem; daqnel que vai/ após seu man-

cebo e Ihij filha o que leva; que nom deve penhorar o moordomo

em panos de vistir; daqueles que matam, como devem seer os

vestires, e os panos que ouverem; da telha que alguém faz pêra

sas casas, que nom de dizima; da sentença que dam os alvazijs;

da demanda da almotaçaria: e outros, são espécies singulares

de prerogalivas dos visinhos de Santarém.
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Os privilégios e encargos dos cavalleiros villãos fonnani a

segunda classe referida.

Em Santarém, e em todos os concelhos do mesmo typo, aos

cavalleiros villãos eram concedidas muitas liberdades e rega-

lias, achando-se grande numero d'ellas estatuído no foral da

terra, assim como regulados os seus deveres no tocante ao ser.

viço militar. Uma das suas mais nobres exempções, senão a

primeira de todas, pelo que respeitava ao seu mister de ho-

mens de guerra, era, sem duvida, a de não terem caga, mas

dianteira em saimento del-Rei. Isto é, na hoste ou exercito real,

e no acompanhamento da magestade, o posto dos cavalleiros

santarenos era na vanguarda; logar de honra, que somente

occupavam as pessoas de maior conGançaJá pelo seu provado

valor, já pelos seus brios nunca desmentidos.

Quando qualquer cavalleiro envelhecia, ou estava incapaz do

serviço, o conselho, com assignatura do alcaide e do almoxari-

fe, passava-lhe carta de cavalleiro pousado, conservando-Ihe to-

das as honras, e isentando-o dos seus encargos.

Em juizo eram os cavalleiros villãos equiparados no teste-

munho aos infanções de Portugal; isto é, aos filhos dos fidal-

gos cavalleiros, que traziam ainda o escudo em branco, por

não terem grangeado o grau de cavallaria, que de direito lhes

pertencia, quando se distinguiam por alguma acç.ío heróica.

Conclue-se também d'esta disposição, que nem todos os tes-

temunhos tinham o mesmo valor em juizo.

A viuva do cavalleiro herdava as immunidades do defunto,

mas perdia-as casando com peão. Se lhe ficasse um filho, e

este tivesse capacidade bastante para represental-a no desem-

penho das obrigações de cavalleiro, a elle compelia servir co-

mo tal.

Indo os cavalleiros villãos ao fossado, capitaneados pelo al-

caide, no fim da cavalgada, ou correria pelas terras do inimi-
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go, em que, de mão armada, roubavam, faziam captivos, e ta-

lavam os campos, repartiam, se muito bem queriam, os des-

pojos com o alcaide.

No caso, porém, de ser a força da expedição superior a ses-

senta cavailos, separavam para o chefe do estado o quinto da

tomadia, e somente os adais eram exemplos d'essa deducção.

Outro ónus custoso dos mesmos cavalleiros consistia no ser-

viço, que tinham de prestar como atalaias. Metade da guarni-

ção das torres e postos fortificados da villa, d'onde os atalaias

de dia, e as esculcas de noite, observavam os movimentos do

inimigo, e davam rebate da sua aproximação, era feita por el-

les; e a outra metade fornecida pelo poder central.

Os besteiros de Santarém tinham foro de cavalleiro; e o

anadel, ou capitão da sua companhia, commandava unicamente

sessenta, que era o numero determinado dos que deviam for-

mar parte das tropas do concelho, quando recebiam ordem de

unir ao exercito real. Ninguém tinha por obrigação servir n'es-

ta besteria. e por isso (juando qualquer besteiro de conto que-

ria deniittir-se d'esse serviço geralmente odiado, sobretudo

quando hervavam o virote,— rasão que levou por certo a egre-

ja a coiidemnar o uso da besta — não tinha mais do que apre-

sentar-se ao concelho, e declarar que deixava de pertencer á

companhia dos besteiros, lançando n'es<e acto diante dos ma-

gistrados a corda da besta, como signal de desprezo pela bar-

bara e aborrecivel arma.

A terceira das mencionadas classes, em que se dividem as

prescripções foraleiras é a das fórmulas judiciaes, delictos e

multas.

Emquanto ao primeiro d'estes caracteres vê-se no foral de

Santarém, qual era a forma do processo, por exemplo, quando

algum peão tinha direito a haver de alguém alguma cousa. O

peão não podia intentar acçiío eivei directamente; estava de-
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mo, o qual representava o litigante no tribunal municipal, e

por isso recebia a dizima do valor da causa. Se, porém, a Iro.

CO d'essa dizima o não quizesse fazer, então o alcaide manda-

va citar o réu pelo seu porteiro, e julgava a contenda. E posto

que este official dissesse na sua intimação, que fosse a parte

a casa do alcaide, entendia-se sempre que ella era cilada para

comparacer no concelho. A citação dentro da villa devia ter le-

gar na presença de homens bons, sem o que não valeria o íes-

temunho do porteiro.

Antes da reforma de D. Fernando era costume dar ao por-

teiro, que fazia a citação, um soldo por cada légua, quando ti-

nha de sair da villa. Deixou de observar-se este costume, e de-

pois da reforma usava-se de dar ao porteiro um soldo por ca-

da légua na ida, e outro na volta — o dobro; na villa recebia

um soldo, quando citava fora da Alcáçova, e reunia aqui o con-

celho; seis dinheiros, se a citação se effectuava dentro dos mu-

ros da cidadella.

Depois de posta a demanda, observand >-se a praxe invariá-

vel de dar-se primeiro a querella, e seguir-se logo a citação

ao réu, compareciam as partes no tribunal, e ahi, se qualquer

delias declarava que tinha juizes árbitros para resolver a ques-

tão, — expediente de que talvez se servisse para evitar litigio,

e obter uma composição amigável — , a outra parle podia con-

testar negando o facto; n'este caso, porém, a justiça mandava

um porteiro seu perguntar áquelles árbitros, se linham toma-

do conhecimento da demanda, e no caso aífirmativo valia o seu

testemunho sem outra prova, deixando o concelho de prose-

guir no pleito.

Os culpados de certos delidos sujeitos a multas não podiam

ser presos pelo mordomo. A esle incumbia mandal-os intimar

pelo porteiro do alcaid'3 para se apresentar no tribunal, onde
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aqiiello migisirado e os alvasis resolviam sobre o modo da re-

paração, que devia dar o delinquente. No foral primitivo não

vem esta disposição, mas encontra-se, como vimos, na confir-

mação de D. Sancho I.

No costume, dos que se queixam aa justiça por mal que Ihis

fazem, eslabelece-se um preceito, que prova bem a importân-

cia da citação. Se alguém, depois de querellar, não promovia

immediatamenle a citação do réu, e este, n'esse meio tempo,

querellava do outro, e o fazia citar, a nova causa intentada era

a qne primeiro linlia seguimento.

Em crimes de certa gravidade a querella era dada vocal-

mente perante a justiça i)ela própria pessoa offendida, que vi-

nha logo depois da perpetração do crime apresentar-se aos ma-

gistrados. D 'este modo se preceitua no costume da molher que

sse dá por forçada, e como pode seer, ou como iwm; e no da

molher de fora, que deve fazer, quando diz que he forçada.

As provas produzidas em defeza do réu eram por vezes mui

sineulares.

Se alguém offendia mulher casada, dirigindo contra ella pa-

lavras iiiíamanles, e depois lhe jurava na presença de doze mu-

lheres da qualidiíde da injuriada, ou de doze homens bons,

que nunca a linha vislo i)ralicar acções más, e que somente

por estar fora de si a escandalisára, ficava illibada a reputa-

ção da offendida, e o aggressor não incorria em crime.

Antes de entrarmos na apreciação de alguns delidos e mul-

tas, convém saber o valor da moeda menciona-ia, tanto no fo-

ral como nos costumes; isto é, o seu computo em réis actuaes,

pois que a sua importância não pôde ser representada pelos

números, de que nos servimos, para achar a sua equivalência

na moeda corrente.

O maravedi valia dois mil réis, sendo de ouro, ou seiscentos

réis, sendo de prata; e era d"esta espécie aquelle a que se re-
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ma parte do soldo. A mealha metade do dinheiro, do qual se

cortava.

Os crimes capitães, e a que por isso mesmo correspondiam

maiores multas, eram, segundo a letra do foral, o arromba-

mento de casa com mão armada, o homicídio, rapto, lixo no

rosto, furto e ferimento com arma em plena praça publica.

O pagamento da multa feito pelo criminoso não importava a

remissão da culpa. O criminoso soffria, apesar d'isso, a pena

imposta pelos poderes públicos, e algumas vezes pela barbara

vindicta particular, em que a estúpida paixão rancorosa era o

principal motor do desaggravo. Essa multa representava uma

fonte de receita para o tisco, uma raparação á sociedade, ao

offendido ou família sua, nos casos de homicídio, e ainda ao

senhorio da herdade habitada por aquelle que perpetrava o de-

licio, conforme as círcumstancias. Podia considerar-se uma

composição a dinheiro.

Como na carta do município de Santarém se não tratou de

inserir o syslema [)enal, mas simplesmente de estabelecer os

direitos e deveres dos munícipes entre si, e em relação ao es-

tado, especificando ao mesmo tempo o systema tributário, não

é digno de reparo que deixassem de mencionar se n'ella as

penas correspondentes aos delidos de que falíamos. Qual fosse

a lei reguladora de taes penas, não encontrámos nós. Que el-

las se applicavam, inferimol-o dos cosiumcs; por exemplo, do

que se refere aos PsbtiUios que devem, aver os moonlomns dos

Jiomeens, qne matam; e dos que dizem: como devem, julgar os

alvazijs as mortes; daqueles qne matam como devem seer os ves-

tires, e os panos, que ouverem.

A composição a dinheiro, ou o wehrgeld, digamol-o de passa-

gem, não imprime caracter germânico ao foral. Ao passo que

na legislação dos barbeiros predominava o wehrgeld, como com-
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(lensação pecuniária, com a qual se expiavam os maiores cri-

mes, nos nossos foraes apparece a composição a dinheiro para

pôr os criminosos ao abrigo da vindicta publica e particular.

Aos lesados ou aos seus parentes, como dissemos, davam os

delinquentes uma certa quantia em dinheiro para se reconci-

liarem com elles, e ao estado outra por causa da perlurbaçiu

que do attentado provinha para a ordem publica, sem que fi-

casse por isso remida a punição adequada á culpa, e senten-

ciada pelos poderes competentes.

Se na actualidade é inadmissível e repugnante, que sirva o

dinheiro para lavar uma nódoa de sangue, ou curar uma feri-

da, que se abriu no coração do homem digno, não devemos

aílirmar, por sem duvida, ao remontarmos á época do foral, que

fosse affiontosa da honra aquella instituição. Cremos, que não

su^geriu modo mais simples de a{)roximar e conciliar, até

certo ponto, oITendido e oíTensor, estabelecendo-se ao mesmo

tempo o res{)eito da personalidade. E não é menos acceitavel

pensar-se, como ainda hoje se pensa, que todo aquelle que se

vê obrigado a privar-se do seu dinheiro, pratica um grande sa-

crifício, dando-o, pois augmenta as difficnldades da sua vida,

esbulhando-se do meio mais simples do obter as suas comíuo-

didades, [lara as facilitar a outrem. O lesado linha soffrido iiin

incommodo em virtude da oITensa, e como o dinheiro represen-

tava a commodidade, só o dinheiro podia reparar essa mesma

oííensa.

Diílicil é indagar o fundamento da composição a dinheiro.

Pretendem uns explical-a pelo sentimenlo exaggerado da per-

sonalidade [nos povos germânicos, outros pelo caracter cupido

dos bárbaros; mas tudo isso, embora mui digno de medilar-

se altenlamente, nos parece especulativo. Foi uma phase da

evolução penal, para que concorreu um complexo de circum.

stancias. O christianismo de certo cooperou na reforma da nossa
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legislação penal antiga, cuja fonte era a legislação romana; mas

não aconselhou elle, que o perdão se comprasse, pois que o

premio da caridade chrislã não pôde fabricar-se n'este mundo,

só das mãos de Deus se recebe.

Para pormos termo a este succinto exame, resla-nos mos-

trar, que lambem se acha caracterisafla no foral a quarta

classe das referidas.

CouiO exemplo de contribuição directa temos a calumnia,

ou multa imposta aos diversos delictos; um tributo sobre a cri-

minalidade, e uma das mais importantes receitas para o fisco.

O encargo da hoste, da atalaya, do fossado, da repartição dos

despojos da guerra, quando a cavalgada excedia sessenta ca-

valios, são espécies tributarias da mesma natureza.

A contribuição directa predial está bem explicita n'esta dis-

posição : o (]ue cultiva á enchada (cavom) dê de foro uma teiga

de trigo ou de milho, conforme o que cultivar. Da lavoura feita

a geira de bois pagar-se-ha um quarteiro de trigo ou de mi-

lho, conforme for a cultura.

Ainda nesta: os peões paguem oitavo do vinho e do li-

nho.

O tributo da jugada, de que eram exemplos os cavalleiros

villãos, como se lè no foral, pertence â mesma categoria.

E vem a propósito observar, que, segundo os costumes,

d'entre moradores do bairro de Alfange eram coutados, isto é,

escusos de hoste e de fossado, de foro, ou contribuição em ser-

viços pessoaes, em género e em dinheu'0, quer directa, quer

ndirecla, e finalmente das calumnias ou peitas, os pescadores,

e os homens de mar, como arraes, espadeleiros, proeiros, e

pelinlaes, que tratavam da ermida de S. Pedro de Alfange, e

tinham o seu apeiro, ou trem de caça. Mas em virtude d'esse

jirivilegio pagavam um tributo especial, a que poderemos cha-

mar condado, o qual consistia em darem ou levarem á sua
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custa ao rei, onde quer que elle estivesse, todas as aves bra-

vas por eiles apanhadas nas margens do Tejo em logares cou-

tados, com demarcações nlii feitas para este fim, sendo defesi»

a quaesqucr oulros caçar n'esses silios.

O tributo do condado também não foi esquecido no foral de

Santarém. Assim é, (jue o monteiro, que tivesse por olTicio ir á

espera dos coelhos, era obrigado, sempre que fosse, a dar ao

fisco uma pelle de coelho; e um coelho com sua pelle, se se

demorasse oito dias ou mais pelo mato.

Aos coelheiros de fora exigia-se a decima da caçada.

A almocrevaria, de que falia o foral, e que significa uma

recovagem ou carreira, que os almocreves eram obrigados a

fazer annualmenle em serviço do rei, era igualmente uma con-

tribuição directa.

Eis, em resumo, o principal imposto directo, que pesava

sobre o concelho de Santarém. O que recaía sobre o consu-

mo, ou as contribuições indirectas, de todas por certo, as mais

vexatórias, como ainda hoje acontece, apresenta-se debaixo de

duas formas diversas, posto que na essência fosse um só.

São estas formas, a poiiagciii, e a açougacjem. No mudo e lo-

gar da recepção, na quota da contribuição, e na variedade dos

objectos tributados,' como diz A. Herculano, é que estava a dif-

ferença.

A portagetn correspondia ao moderno imposto de barreira,

e assim se denominava, porque se pagava esse tributo ás por-

tas da villa.

A açnugagem recebia-se no açougue, que denominaremos

liraça ou mercado diário da villa, referindo-nos á época do fo-

ral. Assim se designava o local, onde se compravam e vendiam

os objectos de consumo de primeira necessidade.

Não se torna bem patente no foral a distincção entre a por-

tagcm e acougagnn; mas, como o facto de se dizer na mesma
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disposição, por exemplo, de vacca dêem de foro um dinheiro, e

depois de vacca dêem de foro um soldo, iião póle attribuir-se

a erro, por isso que em lodos os foraes do mesmo lypo se

nota esta contradicção apparente; devemos convencer-nos, de

que num caso se refere o foral á portagem, e no outro á açou-

gagem, e pelo costume estabelecido se descriminava o que per-

tencia a uma ou ou'ra.

Do costume das fruitas, que vendem nos açougues; e dos mer-

cadores, que am de pagar a portagem, quando desliam, se de-

preliende, que estas contribuiçijes eram distinctas.

Repare-se também, que o mouro ou moura (escravos) eram,

segundo o modo de dizer da actualidade, matéria coUectavel,

como qualquer porco ou porca.

Do costume dos mercadores que am de pagar a portagem,

quando desliam podemos outrosim inferir, que se usava de não

pagar portagem das mercadorias entradas na villa, as quaes

se não vendiam, nem da parte dos mercadores havia tenção fie

as negociar, embora arriassem a carga para arejal-a, ou en-

tregar alguma encommenda. Dado, porém, o caso de se abri-

rem os fardos, ou de se desmanchar a carga como intuito de ef-

fectnar a venda de qualquer objVcto, exigia se o direito de por-

tagem, correspondente a esse objecto, a todo aquelle que tal

fizesse, quer o vendesse, quer não. Era a contribuição da pas-

sagem ou peagem, que em determinadas circumstancias costu-

mavam abolir.

Os mercadores de Santarém, querendo lornar-se soldadeiros,

ficavam exemptos do tributo da portagem. Fará isso bastava

fazerem uma declaração n'esse sentido aos mordomos, e sujei-

tarem-se a contribuir com um soldo annual para o fisco; e cha-

mava se a isso dar soldada. Ainda que no foral se não prescre-

via o imposto da passagem, outros apparecem ali não menos

oppressivos; taes são, a alcaidaria e a relegagi'm.







O ptiriiciío foi criado a beiífficio do alcaide-mór. L)e cada

<;aiga do peixe, qiio viesse ao mercado, ou de cada barca de

peixe miiido, recebia a(juella aiictori(Jade dois dirilieiros.

A rcln/agem. se não era um tributo propriamente dito, ao

menos pelos seus resultados assim devia de considerar-se, e

pesadissimo. O estado recebia o tributo directo do vinlio na

própria espécie; convinfia, f)ois, ao ílsco ter preferencia na

venda (Jesse género, para o reduzir a dinlíciro, e ao mesmo

tempo evitar rjue se estragasse. O su[)remo dessa íic(;ão cba-

fnada estado, sem[)re foi e ha de ser causa das supremas ve-

xações do povo. Kstabeleceu-se portanto o relego; istoé, nin-

guém podia vend(!r vinho, senão o fisco, desde o 1." de janeiro

até o I." de abril. A época peor para a venda, íicava reserva-

da aos agricultores da vinha. A transgressão d'este preceito

era punida com a multa de cinco soldos pela primeira e se-

gunda vez: á terceira arromba vam-se as cubas, e entornava-se

o vinho do infra('lor.

Os homens de íóra podiam vender o vinho que trouxessem

á villa, na época do relego, mas pagavam por isso de cada car-

ga um almu(Je de relegagem.

Está por conscíjuencia bem caracterisado, como temos visto,

o foral de Santarém, conforme a doutrina de A. Herculano.

Kstas e as restantes disposições, tanto do forni, como dos

coslumcs, eiam dignas de um estudo especial, que não cabia

nos escassos limites da presente obra, a qual não é mais do

que um resumo dos factos principaes da historia antiga e mo-

<lerna de Santarém.

A carta de foral de el-rei D. Manuel, dada á camará de San-

tarém no primeiro dia do mez de fevereiro de 1500, e vista
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por dífferentes correições da mesma villa, sendo a ultima vez

em 14 de dezembro de 1832, é como se segue:

«A quantos esta nossa carta de foral dado aa nossa muy no-

bre e sempre leal villa de Santarém virem, fazemos saber, que

vendo nós como hofficio do Rey nom he outra cousa senom re-

ger bem, e governar seus seus subditus em justiça e igualda-

de, a qual nom he soomente leixar aquirir, nem levar, nem

tomar a nenguem, senom o que a cada hum directamente per-

tence: e vislo isso mesmo, como ho Rey he obrigado, polio

carguo que tem nas coussas, em que sabe seus vasallos rece-

bem agravos e semrazoiões, os remedear: e os taaes agravos e

malles lhes tolher e tirar, posto que pollos danificados reque-

rido nom sea: querendo nós satisfazer no que a nós for po-

sivel, com o que somos obrigado; vindo a nossa noticia,

que assy na nossa villa de Santarém, como em muitos lugaies

de nossos Keynos e senhorios, por serem os foraes que tinham

de muy longos tempos, e os nomes das moedas, e imrinseco

valor delias se nom conhociam, e por assy nom poderem ser

entendidos, assy por muitos delles estarem em latim, e outros

em linguagem antiga e desacostumada, se levava e paguava

por elles o que verdadeiramente se nom devia pagar: e que-

rendo todo remedear, como com toda certeza e verdade se

faça; mandámos trazer todolos foraes das cidades, villas, e lu-

gares de nossos Uegnos, e as outras escripturas, e lombos, per

que nossas rendas se recadam, e entregar em nossa corte

aos ofíiciaaes, que pêra isso hordenamos, e mandamos vir com

os ditos foraes, e escripturas, inquirições he autos, que em to-

dolos sobreditos lugares mandamos pubricamente tirar do mo-

do e maneira, em que se os ditos nossos direitos, e rendas

tyravam, e de como as soiam damte recadar. E ajuntados pêra

isso os concelhos, e asi as pesoas que de taes direitos paga-
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vam, ou de nós tinliani, pêra todos verem as ditas justificações

e isames, e pêra cada linum por sua parte alegar o que quisese.

E mandámos buscar nossos tombos, e recadações antigas, e

em outras partes, onde nos pareçeo, que alguua cousa se po-

deraa sobre este caso achar, (jue pêra decraração dos ditos fo-

raes podesc aprovveitar, e assy mandamos ver per direito al-

gum as duvidas, que nos pareceram necessárias se verem

pirmeiraraente ácerqua dos ditos foraes, he ilireitos reaes. os

({uacs mandamos ver per todolos desembargadores, e letrados,

dãbas as nosas casas da supricaçam e do cyvel, e as sobredi-

tas duvidas foram per elles todas detriminadas, e per nós

aprovadas, e asmadas, per bem das quaes todalas pesoas de

nossos Regnos, que as semeUiamtes cousas, e direitos levavam,

forem judicialmente ouvidas com nossos povoos per amte o dou-

tor Iluy boto do nosso comselho, e nosso chancarel moor, e

diego pinheiro, vigairo de tomar, ministrador perpetu de Cas-

tro (Javelaaês, priol da freguesia de Santana de Guimaraêes, e

Joham pires das cuberturas, cavaleiro da herdem davis, e co-

mendador de Santa Maria da villa de montemor ho novo, e de

beja, e de Santiago dalfaiates, doutores in utroqmjure, e pello

lyçençeado Ruy dagraã, todos do nosso comselho e desembar-

go, e desembargadores dos Agravos em a nossa casa da so-

plicação. per elles foram detriminadas as duvidas, que em

cada hum lugar e foral avia per bem das ditas detriminaçoês,

e per huuma decraraçam que mandamos fazer acerca da valha

das moedas, para a qual mandamos vir de cada huã das co-

marcas de nossos Reinos huum procurador por toda a comar-

ca, os quaes procuradores foram juntos em nossa corte, e em

nossa presença, presente alguuns grandees de nossos Regnos,

e prelados delles, e com o do nosso comselho e letrados, de-

triniinamos acerca das ditas moedas o que se per ellas dem a

rasa de pagar segumdo na ley, que sobre iso fezeroos, crara-
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dita villa dado por el-Uoy dom afomso amriques, e vistos os

ditos essames, deligencias, e detriminaçoês acima decraradas

:

Achamos que nossas remdas e direitos se devem de pagar e

arrecadar na sobredita villa na forma e maneira, que adiante

n'este foral vay decrarado, no qual, posto (jue alguuãs cousas

vaaõ em alguua maneií-a deferenceadas na paga delias mes-

mas por respeito dos lugares donde vem, isto se fez, porque

por muy antigo tempo se achou, que sempre se asy recadou

na dita villa, como se adiante sege.»

E, depois de descripto o modo de pagar e arrecadar as re-

feridas rendas e direitos, diz: «algumas outras ( ousas contiii-

das aqui por escusadas, por se nom usarem já per tanto tem

po, que nom ha hi delias memoria, e alguuãs outras têm já

sua provisam per nossas leys e ordenações.

Dada na nossa villa d'Almeyrini ao primeiro de fevereiro

anuo do nacymento de nosso Senhor Jhu xpõ de mil e quinhen-

tos e seys.»

Os dois foraes, e a carta de D. João III, guardam se no ar-

chivo da camará municipal de Santarém, como relíquias do

passado, que não deixam de inspirar veneração aos poucos

que a tributam aos velhos monumentos nacionaes.

São bem outras as leis, por onde se regulam hoje os muní-

cipes santarenos. No seu código de posturas e regulamentos

raunicipaes, sanccionado pela commissão executiva do districto,

em sessão de 17 de maio de 1880, manifestam-se symptomas

de uma certa actividade, no sentido de melhorar as condições

da vida municipal.

O emprehendimento mais importante, que tem realisado este

município, até á hora em (pie escrevemos, é seguramente o



441

abastecimento da cidade de Santarém por meio de aguas le-

vantadas do Tejo, e levadas á morada de lodos os cidadãos.

Em 187á teve João Fagundo da Silva, actual engenheiro da

camará, o pensamento de formar uma companhia, com o fim

de abastecer de aguas a cidade de Santarém, elevando-as do

Tejo por meio de uma machina de vapor. Para tornar mais co-

nhecida a sua idéa, e pretendendo levar a convicção da bon-

<lade delia a uma porção graniJe da povoação, publicou os li-

neamentos de um anteprojecto d'essa obra, auxiliado nos seus

estudos pelo engenheiro António Vasco da Gama Braga.

Foram illudidas as suas esperanças, ponjue os homens, que

podiam com o seu capital auxiliar essa empreza, uns duvida-

ram do êxito technico delia, outros do seu êxito económico.

A idéa, porém, ficou do dominio [)ublico, e depois de algum

tempo de sazonamenlo, e de se ter insinuado no animo da parte

mais illustrada da cidade, veio uma camará municipal, que a

realisou, contractando o projecto definitivo, e a sua execução,

com o agente da companhia Fives-Leille, que se havia encarre-

gado de construir a grande ponte do Tejo em Santarém, como

já tivemos occasião de referir.

N'esse projecto alteraram-se, com vantagem, algumas das

idéas do anteprojecto de Fagundo da Silva, e na margem di-

reita do rio estabeleceu-se uma machina de vapor de força su-

perior a doze cavallos, a qual move uma bomba de dois êm-

bolos, que aspira a agua do Tejo, e a levanta a uma altura de

108 metros para dentro de dois grandes depósitos, que são dois

tubos de folha de ferro, próprios para levar 500 metros cúbi-

cos de agua, e assentes sobre uma torre de alvenaria, de 10

melros de altura, com um capeamento de cantaria, levantada

na plataforma do monte de Alcáçova, em cujo pé, margeando

o rio, estão, como dissemos, machina e bomba.

A vertente alcantilada do monle faz, com que o tubo de ex-
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pulsão da agua suba quasi aprumado até aos referidos depó-

sitos, dos quaes, por meio de canalisação apropriada, correm

as aguas, que alimentam a cidade.

O tubo de aspiração, nascendo da parte inferior dos corpos

de bnniba, avançava para o meio do rio até a um tubo de ferro

laminado de 2 metros de diâmetro, aberto pelo fundo, e enterrado

na areia do leito do rio, a 7 metros de profundidade, do modo

que a agua, que ,linha de ser aspirada, liltrava-se primeiro

n*aquella camada espessa de areia.

Começou a povoação a prover-se de agua, em 15 de julho

de 1878. Porém a disposição menos estudada, com que ficou

assente o tubo de aspiração, e respectivo poço, situado a ju-

sante da ponte, deu logar a que se inutilisasse parte doesta

construcção, com grande desvantagem do publico, o qual, du-

rante dias, por occasião das memoráveis cheias de 1879, não

teve agua do Tejo para consumo, e nos primeiros mezes do

anno seguinte appareceu aquella um pouco turva, porque a

bomba a bebia sem filtração, directamente no Tejo. Vendo-se

por fim a camará na inadiável necessidade de modificar uma

parte do systema de abastecimento, em consequência da dete-

rioração completa, que soffreram os diíTerentes lanços da tu-

bagem de absorpção da bomba, realisou essa obra, e hoje func-

ciona regularmente todo o systema.

Foi encarregado para isso de assentar o novo poço de ali-

mentação da bomba, que vemos hoje a montante da ponte, o

engenheiro inglez, F. W. Reeves, conforme o projecto elabora-

do pelo mesmo engenheiro. É extremamente simples o poço-

filtro de Reeves. Reduz-se a dois grandes cylindros concêntri-

cos de ferro fundido, cujo comprimento é de 7 metros; a

12 metros a contar da base téem pequenos furos para a

passagem da agua, o intervallo, que os separa é, quanto pos-

sível, cheio de calháo e areia grossa lavada, dispostos couve-
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iiientcmente para formar o íillro, o a extremidade superior do

cyliiidro central está fechada por uma cliapa do mesmo metal.

Por este systema tomou nova forma a íiltração, e simpliíicou-

se a tubagem de absorpção.

•Estas indicações succintas bastam para mostrar o justo cui-

dado que tem merecido á camará de Santarém uma das boas

fontes da sua receita, e uma das mais apreciáveis comniodida-

des da capital do seu opulento districto.

Outro melhoramento não menos digno de mencionar-se é a

construcção, ha pouco etfectuada, de dois pequenos ediíicios,

um destinado para aulas de instrucção primaria de ambos os

sexos, outro para biblioiheca publica.

Escola e bibliotheca estão em um mesmo plano horisontal,

sendo a linha, que pôde servir [)ara determinar o com[)rimenlo

da casa da escola, perpendicular á sua similhante da casa da

bibliotheca, e separados ambos os ediíicios por um pequeno

inlervallo.

Um e outro formam como que uma cruz, cuja haste soffieu

uma solução de continuidade próximo dos braços, ficando a

haste ao norte, e a parte que formaria os braços, isto é, a bi-

bliotheca, ao sul, com a sua entrada principal por este lado,

como do do poente é a da escola.

Para auxilio da construcção da casa da bibliotheca deu o go-

verno 2:000;>000 réis, e a camará consignou no seu orça-

mento do corrente anno, 1881, uma verba para compra de li-

vros.

(Consta esta casa de três salas, sendo a central destinada

para as respectivas estantes. Ao meio de duas destas, que fi-

cam encostadas á parede fronteira á porta principal do edili-

cio, está um pedestal de vinhatico com um plinto da mesma

madeira, terminado por uma [tedra de mármore branco, sobie

a qual assenta um busto, feilo de gesso, do immortal cantor
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das nossos glorias. Junto da peanha do busto, e apoiada pelo

capitel do pedestal sobresae uma bella e valiosa coroa de

bronze.

Esta coroa foi mandada fazer em Lisboa por uma commis-

são, em (jue tomámos parte, e que promoveu em Santarém

os festejos do tricentenário de Camões.

Realisou-se com pompa essa festa ruidosa, que serviu em

Santarém, c<>mo em todo o paiz, cremos nós, de aífirmar o sen-

timento da nossa nacionalidade. Ainda bem; e que se multi-

pliquem todos os dias as sinceras e desinteressadas manifesta-

ções n'esse seniido, para firmeza das verdadeiras crenças po-

liticas e religiosas, e lustre e prosperidade da nação porlu-

gueza.

A 13 de junho de 1880, primeiro dia dos festejos em San-

tarém, inaugurou-se a bibliolheca, dando-se-lhe a denominação

de Bibliolheca Municipal Camões, como consta de uma acta, ar-

chivada na secretaria da camará, e a coroa foi levada dos pa-

ços do concelho para a bibliotheca, sendo acompanhada de nu-

meroso séquito, de que faziam parte as principaes aucioridades

e pessoas de Santarém.

Por proposta nossa fora eleita, na sala nobre dos referidos

Paços, pelos membros da grande commissão ali reunida sob a

presidência do governador civil do districto, uma commissão com-

posta de três membros, e presidida pelo douto reitor do lyceu,

Joaquim Maria da Silva, a fim de proceder á adquisição de li-

vros para a bibliotheca por meio de subscripção publica. É cer-

to, que esta commissão se houve com o maior zelo, e obteve

valiosos donativos em dinheiro e em livros. Os outros cavalhei-

ros que formavam parte d'ella, foram Pedro de Sousa Cana-

varro e João Marin Soares. Registamos com prazer esses três

nomes, que firarão sempre ligados a esta instituição utilís-

sima.
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Aberta ao publico a bibliolheca. ainda restava alguma cousa

a fazer: inspirar ao povo o gosto da leitura.

Qual o modo de o conseguir?

Lembrámo-nos de dar na casa da bibliotheca prelecções po-

pulares publicas e gratuitas, sobre assumptos de interesse

pratico e social, e comnuHiicámos o nosso pensamento a pes-

soas, que naquella tarefa podiam coadjuvar-nos. Fui elie

bem acolhido, e animou-nos isso a tentar a sua realisação.

O primeiro passo que dêmos, foi requerer á camará, em 28

de junho de i880. que nos permitlisse, ao menos uma noite em

cada semana, podermos fazer as indicadas prelecções na casa

da bibliotheca, prestando-se a illustre vereação a illuminar o

edifiiio, nessas noites, e a mobilal-o convenientemente.

Em sessão de 1 de junho do mesmo anno teve o nosso re-

querimento o seguinte des[)a(ho:

«A camará louva iimilo o {)'ocedimento dos signatários da

presente petição, e reconhecendo as innumeras vanta^'ens que

hão de resultar para os povos deste concelho da realisação de

tão avançada quão civilisadora idéa, d^ífere com o mais vivo

interesse á pretenção dos supplicantes.»

A cruzada que se constituirá não tratava de combater bár-

baros ou infiéis; era uma cruzada pacifica, trazendo por

mote na sua bandeira: amor jjela instrucção do povo. Nada

mais sympathico, e mais patriótico, porque suavisa os costu-

mes, estreita os laços da sociedade, condemna o egoismo, e

conduz á religião.

Não parámos, pois. Porque parí<r era não ter fé, era não

ler esperança, e também não ter caridade.

A nossa missão, a nossa propaganda, consistia em ensinar o

povo, derramar conhecimentos úteis pelas classes menos favo-

recidas da fortuna, e isto sem torpeza ou corrupção, sem se-

dição ou anarchia, sem impiedade ou fanatismo.
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Era accender e conservar nos habitantes de Santarém, fosse

qual fosse a idade, sexo, profissão ou jerarchia, o gosto, o cos-

tume, e a necessidade da boa leitura. Era ensinar a estremar

o trigo do joio, porque infelizmente nem todos sabem ler, nem

ver; e fazel-o sem offender crenças politicas nem religiosas, a

capacidade dos sábios nem a incapacidade dos indoutos, espí-

ritos sérios e profundos nem preguiçosos e leves, idéas novas

nem idéas velhas — como se diz modernamente. Era íinalmente

completar a obra da Bibliotheca Municipal Camões.

Teve logar a primeira conferencia no dia \S de outubro

de 1880.

Foi conferente Joaquim Maria da Silva. Pertencia-lhe, por

lodos os titulos, o logar de honra ; mas principalmente por ser

académico, reitor do lyceu, e commissario dos estudos do dis-

tricto.

Fallou acerca do trabalho, encarado sob o ponto de vista da

economia politica. Mostrou como o trabalho é o signal irrefra-

gavel da moralidade, da honradez, da coragem, e das nobres

virtudes de que somos susceptiveis, e também a primeira con-

dição de felicidade para aquelles que d'elle vivem, quer dizer:

para todos os homens dignos d'este nome nas sociedades mo-

dernas, em que o trabalho, longe de ser a condição dos ser-

vos, é o prinjeiro e mais valioso titulo de nobilitação; e para

as sociedades igualmente,- porque é elle um dos três elemen-

tos da riqueza das nações — trabalho, capital e solo.

E começou, continuando com a suíi provada eloquência, a

desenvolver o importante assumpto das sociedades coopera-

tivas.

Seguiram-se:

António Mendes Pedroso, medico distinclo, que tratou da

hygiene. Mostrou a sua importância, e como a hygiene publica

mereceu sempre os maiores cuidados aos antigos legisladores.
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José Peixoto da Silva, bacharel formado em direito pela inii-

versidade de Coimbra, e professor do lyceu de Sanlarom. Di-

vidiu a sua conferencia em duas partes: na primeira occupou-

se da religião catholica, demonstrando a sua importância e ne-

cessidade para cada homem, como para a sociedaiJe, em iodas

as condições de vida d'aquelle, e em todas as phases da exis-

tência e desenvolvimento d"esta; destinou a segunda a relem-

brar o nome de íilhos illustres de Santarém, que mais se dis-

tinguiram pelos seus feitos, e sciencia ou virtudes, biogra-

phando a largos traços alguns contemporâneos que mais a no-

bilitaram na conquista das liberdades pátrias.

João Fagundo <la Silva, bacharel formado em philosophia pela

universidade de Coimbra, sócio correspondente da Academia

Ueal das Sciencias, i)rofessor e secretario do lyceu, e enge-

nheiro da camará municipal. Propoz-se tratar, em diversns pa-

lestras, da protecção dos campos marginaes do Tejo, em be-

neficio da agricultura, e começou por historiar quantos cuida-

dados mereceu, nos tempos mais ou menos remotos, aos po-

vos cultos, collocados em situações parallelas ás de nlguns

concelhos do dislricto de Santarém, a protecção dos campos

marginaes do Nilo. do Pó, e de outros rios notáveis, mas mui-

tos d'elles valendo menos do que o nosso Tejo.

Bernardino Júlio dos Santos, moço intelligente e applicado

ás letras. Fez ver quanto importa á classe operaria estudar

constantemente, não só para se illustrar, mas ainda para bem

desemi)eiihar os seus mesteres com proveito próprio, e das

pessoas que carecem dos seus serviços.

António Bernardo de Figueiredo, oflicial de artilheria. Tra-

çou brilhantemente a historia das artes, em geral, provando,

que o seu adiantamento provinha de se lhes ter applicado o de-

senho. Mostrou a importância do estudo d"este para todas as

classes da sociedade, e lamentou o abandono e má direcção

que a arte de desenho tem tido entre nós.
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João Serras Conceição, official de cavallaria. Discursou sobre

a educação da mulher, lembrando a elevada missão d'esta na

lamilia, e deplorando, com bem cabida censura, os defeitos e

insufíiciencia da actual educação feminina.

Frederico Augusto Pimentel, director das obras publicas do

districto de Santarém. Orou acerca da arborisação, apresen-

tando interessantes e valiosos dados históricos com relação á in-

fluencia, que tem na vida das povoações, a salubridade prepa-

rada pela cultura do arvoredo.

Joaqumi José Tavares Serrano, proprietário e vereador da

camará municipal. Fallou da indifferença em maieria religiosa,

em matéria politica e civil, e fez sentir com factos da historia

contemporânea, e com a descripção de quadros familiares de

innegavel verdade, os efleitos deletérios d'e4a doença, que o

illustre conferente compamu muito bem ao marasmo, que pre-

cede a morte.

E finalmente coube a vez ao auctor d'este livro, para ince-

tar as suas prelecções sobre maihematica elementar, geogra-

phia, e noções geraes de conslrucções civis.

Ficou aberto um caminho fácil de trilhar, e proveitoso para

quem o seguir.

Também na sala principal da bibliolheca está o retrato de

Alexandre Herculano. Nem lá devia faltar. Foi ali collocado no

dia 8 de dezembro de 1880.

Não olvidemos o acontecimento que motivou essa feliz lem-

brança.

Por proposta nossa deliberaram os conferentes ir em pie-

dosa romaria visitar o tumulo, onde descançam ainda os restos

mortaes do inspirado auctor do Eurico, do poeta da Harpa do

Crente, do illustre e austero anachoreta de Valle de Lobos, do

nosso immortal historiador emíim. Deviamos todos essa home-

nagem de respeito pela sua memoria, e fomos vêr os seus dois
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jazigos por ellc escolhidos: uni a sua casa de Valle de Lobos,

singela liabilação, paraizo modeslissimo, aonde alojara por

muito leni[)o o seu espirito gigante; o outro a triste morada

da morte, no adro da igreja da Azoia, um dos mais simples

presbyterios ruraes de que temos conhecimento; e sendo am-

bos a representação elotiuente de dois traços vigorosos da sua

physionomia moral.

Oigulluuno-nos de havermos ido, em cortego sincero, e sem

pompa, ajoelhar junto d'aquelle tumulo.

Sentimos a nossa alma eunobrecida, e a nossa consciência

satisfeita, por termos dado á memoria de A. Herculano tudo

quanto a lousa da sua campa nos pedia — uma saudade e uma

oração.

Sem o esperarmos, acompanhou-nos a camará municipal de

Santarém. É digno de louvor esse acto.

Teve logar esta manifestação espontânea de meia dúzia de

homens, que prezam as letras pátrias, no referido dia 8 de de-

zembro de 1880, e na noite d"esse dia realisàmos na biblio-

theca um saráo litterario, dedicado exclusivamente á memoria

de Herculano. Por esta occasião foi posto ali o seu retrato de-

vido ao primoroso f)iricel de um dos nossos romeiros, o vis-

conde de Alhougui.i, e offerecido por elle para esse fim.

Vem de molde repetir estas palavras cheias de verdade, que

traiiscievemos do livro do sr. António de Serpa Pimentel,

A. Herculano e o seu tempo: «Três séculos depois da morte de

Gamões, morre A. Herculano, e n'este longo intervallo nã > ha

um só nome em Portugal que aos dois se possa igualar. Estes

dois nomes sós dão uma litteratura e uma nacionalidade.»

Ao lado do busto do nosso épico devia de estar, pois, o re-

trato do nosso historiador.

Foi muito concorrido o saráo, estando representado em gran-

de numero o sexo formoso.

MONUMIíiNlOS DE SANTARÉM 29
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NJo podia deixar de apparecer ali a mulher, porque a fesla

era toda de sentimento.

Quem sabe sentir, como ella? Quem sabe amar, como ella?

Quem sabe soffrer, como ella?

Deus, quando a creou, foi para fazer da mulher o céu da

terra. E conseguiu-o, porque nada ha mais bello, mais precio-

so e mais rico n'este mundo, do que o coração da mulher vir-

tuosa.

Na praça de Santarém existem os paços do concelho. Nada

lêem de notáveis pela sua architectura; e lambem na largueza

da praça só podemos reparar, se quizermos assegurar-nos de

que está em harmonia com a estreiteza dos arruamentos da

cidade. /

A fachada do edifício é azulejada, naturalmente para melhor

conservação das suas paredes, embora com sacrifício do bom

gosto, e tem duas galerias de janellas de sacada com gradea-

mento de ferro. No segundo andar está a sala, onde a camará

celebra as suas sessões. As paredes d'esta sala têem azulejo

até á aUura de 1"',39 a contar da base, e n'esse azulejo vêem-

se desenhadas figuras allegoricas com as seguintes inscripções:

Jusiiça, Fortaleza, Piedade, Pordencia, Emtendimento, Providen-

cia, Silencio, Respeito, Zelo, Abondancia, Onião. Ao entrar

nesta casa pela porta principal, depara-se-nos, na parede fi'on-

teira a esta, o retrato de el-rei o senhor D. Luiz I, e na que

nos fica do lado direito o do marquez de Sá, assim como um
bello quadro, representando a Primeira missa no Brazil.

Ouçamos Damião de Góes a propósito d'esta missa, para me-

lhor apreciarmos o valor do quadro.

«Ao outro dia pela manhãa que foram nove de Março de mil

e quinhentos, parlio a frola do porto de Belhelem com bom

vento de foz em fora, e aos catorze houve vista das ilhas de

Canárea, e aos vintadous com vento prospero passou pela ilha
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a nao, de que era capitam Luis Pires, que arribou a Lisboa

desbaratada, per cujo respeito andou Pedralvrez Cabral ao

pairo com toda a armada dous dias, mas vendo que não apa-

recia, seguio sua viajem e navegando a loeste, aos xxxiiij dias

do mes Dabril viram terra, de que foraí) mui alegres, porque

polo rumo, era que jazia, viaõ não ser nenhuma das que até

então eram descubertas, Pedralvrez Cabral fez fazer rosto para

aquella banda, e como foraõ bem á vista, mandou ao seu mes-

tre que no esquife fosse a terra, o qual tornou logo com no-

vas de ser muito fresca, e viçosa, dizendo que vira andar gente

baça, e nua pela praia, de cabello comprido, e corredio, com

arcos, e frechas nas mãos, pelo que mandou alguns dos capi-

taens, que fossem com os bateis armados ver, se era isto assi,

os quaes sem sairem em terra, tornaram á capitania afirmando

ser verdade o que o mestre dixera. Estando já sobrancora se

alevantou de noite hum temporal, com que correram de longo

da costa ate tomarem hum porto muito bom, onde Pedralvrez

surgio com as outras nãos, e por ser tal lhe pos nome Porto

seguro. Surta ha frota mandou Pedralvrez alguns dos capiíaeus

nos esquifes ver lia terra, que logo tornaram com dous ho-

mens que estavaõ pescando em huma almadia, dos quaes se

quisera informar da calidade delia, mas achou-os tam bárba-

ros, que aliem de não haver lingoa que os entendesse, nem

por acenos sabiaõ dar sinal de cousa que lhes perguntasse,

com tudo lhes mandou dar de vestir, cascavéis, manilhas do

latam, espelhos, e outros brincos, e ajaezados os fez poer era

terra, os quaes contentes de bom tratamento tornarão logo á

frota com outros de companhia, carregados de millKj, farinha,

favas, e outros legumes, e fructas da terra, que davam a tro-

quo de papel, paimo de linho, cascavéis, spelhos, e outras cou-

sas desta calidade. Achando Pedralvrez tanta familiaridade, e
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simpreza n"esta gente, ordenou que ao outro dia dixesse frei

Henrique Missa em terra, onde em amanhecendo mandou ar-

mar hum altar debaixo de huma muito grande arvore.

A Missa foi de Diácono, e Subdiacono, oCQciada com todolos

frades, capellaens das nãos, e sacerdotes que hiam narmada^

e outras pessoas que entendiam de canto, em que houve pre-

g^çam, sendo presentes muitos dos da terra a todo o officiO'

divino, com grande espanto e acatamento. Antes que Pedral-

vrez partisse deste lugar, mandou poer em terra huma Cruz

de pedra, quomo padraõ, cora que tomava posse de toda aquella

província, pêra Coroa dos regnos de Portugal a qual pos nome

de Sancta Cruz, posto que se agora (erradamête) chame do

Brazil, por caso do pao vermelho que delia vem, a que cha-

mam Brazil.»

Esta pagina gloriosa da nossa historia pátria não a traduz

completamente o illustre pintor brazileiro Victor Meyreiles de

Lima, auctor do referido quadro, onde se representa a scena

de paz e de amor, que annunciou aos Índios selvagens das ter-

ras virgens da America a chegada da civilisação.

Quer o nosso chronista que a primeira missa celebrada no

Brazil fosse cantada, e Victor Meyreiles imaginou-a resada.

Pelo processo da chromo-oleographia fez o artista portuguez,

Guilherme Klerk, reproduzir aquella obra prima, que também

é para Portugal uma gloria pelo assumpto. A casa Hamelin

& C.'', de Paris, foi a executora da patriótica idéa do nosso

artista.

Na mesma parede, onde está pendurado este bello quadro,

ha duas portas, uma das quaes dá para o antigo archivo da

camará, e a outra para uma capella de Nossa Senhora, na qual

em outros tempos, se celebrava missa todos os dias que ha-

via despacho.

No primeiro andar do palácio municipal existem as diíTeren-
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tes repartições, e no pavimento inferior ficavam as cadeias dos

presos, duas dos homens e uma das mulheres. Essa prisão foi

suhstitaida peia que fizeram no palácio do governo civil do dis-

tricto, sendo removidos para esta, no dia IG de julho de 1858,

todos os presos (jue havia na outra.

A praça tem a figura de um pentágono irregularissimo; no

maior dos seus lados, que é o do nascente, estão os paços do

«concelho, e fronteiros a olles a casa que foi dos Vinte e Qua-

tro, e hoje é do Monte-Pio Artístico de Nossa Senhora da Con-

ceição, e a que serviu de Aljube, ou prisão ecciesiaslica, e faz

esquina para o largo de Marvilla. Do lado do sul está a igreja

doeste nome.

A fundação da igreja parochial de Santa Maria de Marvilla

esconiJese nas densas trevas do passado. Querem uns ter sido

obra de D. AíTonso Henriques. D. Nicolau de Santa Maria, na

*sua Chronica dos Coneg. Regr. de Santo Agostinho, não duvida

íiffirmar, que, tomada Santarém aos mouros, o nosso primeiro

monarcha fundara aquella igreja, e a dera, juntamente com a

da Alcáçova, aos templários, os quaes em 1159 a entregaram

no bispo de Lisboa D. Gilberto, que logo instituiu n'ella, à

maneira da igreja da Alcáçova, clérigos que rezassem o ofiicio

divino, e vivessem era communidade, segundo a regra de Santo

Agostinho.

Outros pretendem ter sido obra dos templários. Ao que se

oppõe o cónego Luiz Duarte Yilella da Silva, nas suas Memo-

rias históricas da Collegiada de Alcáçova, julgando incerta e

falsa tal asserção, pois nunca os cavalleiros do templo tiveram

residência em Santarém senão em Santa Maria de Alcáçova.

Este argumento pouco prova, porque bem podiam esses ca-

valleiros ter fundado a igreja, e não residirem n"ella, por isso

que em Braga possuíam elles um hospital que administravam,

€ não residiam n"elle.
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Poderá admittir-se, que esta igreja fosse coeva de D. Affonso

Henriques e dos indicados cavalleiros, e que, pela acquisiçãa

que [). Gilberto fez de todo o ecciesiastico de Santarém, pas-

sou a ser de apresentação dos bispos de Lisboa, tendo, já no

tempo d'aquelle prelado, cónegos que resavam no coro, e pa-

racho para administração dos sacramentos.

O bispo D. Ayres Vasques, successor de D. Gilberto, ouvida

o seu cabido e os cónegos de Santa Maria de Marvilla Soeiro

Pedro, Fernando Soares, Maninho Alvares, Mestre Durando,

Pedro Bassino, Vicente João, Pedro Franco e Miguel João, re-

formou esta collegiada por provisão passada em Santarém, a

25 de setembro de 1244. Por ella foram estabelecidas dez pre-

bendas e nove cónegos prebendados, seudo um eleito vigário per-

petuo, com o encargo de cura de almas, pelo que devia receber

dobrada prebenda. Que, alem d'tístas prebendas, houvesse mais

cinco partes menores, das quaes três igualassem a uma pre-

benda, e duas a outra prebenda, que pelos ditos cónegos e

bispos se confeririam a cinco clérigos. Designou-se quaes os

proventos que deviam pertencer aos cónegos, e a parte que o

bispo havia n'elles ler. Que as cas^s, que a igreja de Marvilla

já possuia, ficariam pertencendo aos ditos cónegos, para n'el-

las juntamente comerem em refeitório. Que as prebendas se-

riam distribuídas pelos cónegos e pelo bispo, devemio este re-

ceber d'aqnelles uma procuração, isto é, um jantar, ou seis

maravedis em ouro, quando viesse á visita annual. Que falle-

cendo qualquer cónego, que deixasse dividas sem outros bens

com que se pagassem, lhe receberiam por um anno a sua pre-

benda, e não as deixando, o fructo annual da prebenda se con-

verteria em propriedades, cujo rendimento seria applicado a

um anniversario perpetuo na mesma ign^ja. E finalmente que

se algum dos cónegos quizesse estudar, no reino ou fora d'el-

le, receberia a sua prebenda por três annos, obtida a compe-
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tente licença do bispo e cónegos, que não seriam remissos em

concedel-a, segundo a qualidade «lo tempo e da pessoa.

Eis a mais antiga noticia que ha d"esta igreja. O documento

ainda existia no respectivo cartório em 1740.

Foi esta igreja reedificada por el-rei D. Manuel, que ilie

mandou dar maior dimensão do (jue a primitiva.

A porta principal está voltada ao poente, e o seu portal é

de boa architeciura manuelina, formado de pedra lioz, em cor-

dões entrelaçados.

Ao lado direito havia uma torre, saliente em quadro á fa-

chada principal, e só ligada a esta por lhe estar encostada.

Era de alvenaria, elevava-se a grande altura, e ainda acima da

cimalha se levantava um alto pináculo octogonal, terminando

em agulha, e cortado ao centro por um delgado cordão.

Dos quatro ângulos da cimalha saiam outras tantas gárgulas,

representando monstros, e sobre ella, em cada angulo, erguia-

se uma pyramide.

Tinha sete ventanas, e quatro sinos, que se faziam ouvir a

grande distancia.

Esta torre, na sua base, do lado sul e norte, tinha um como

pórtico gothico, de boa pedra, cujos vãos estavam tapados, o

do sul de alvenaria, e o do norte, até ao meio, de cantaria, e o

resto de pedra e cal. No vão, entre um e outro pórtico, exis-

tiam dois túmulos, como já o indicavam o tapume de cantaria

do pórtico voltado ao norte, e uns lavores na parte inferior da

mesma cantaria.

Não sabemos que bárbaros munícipes santarenos mandaram

demolir, ha poucos annos, esta torre magnifica. Pareceu-lhes

mister desaíTrontar a fachada principal da igreja, ou alguns

prédios visinhos, e que se contasse no numero dos largos da

sua cidade mais outro, embora acanhadíssimo, para o designar

com o nome pomposo de Largo de Manilla, e foram-se áquella
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vislumbre de belleza, que veio substituil-a, destrua completa-

mente o caracter da primitiva construcção, e a origem do seu

fundamento remolissimo?

De que vale mesmo, que a Real Associação dos Architectos

Civis e Archeologos Portuguezes pretendesse comprar os sinos

da torre, por causa dos seus relevos primorosamente executa-

dos, do seu som harmonioso, e ainda por terem servido na

igreja matriz de Santarém, instando essa associação pela com-

pra d'elles, offerecendo o mesmo que desse outrem, que viesse

negocial-os, e preferir a senhora junta da parochia de Marvil-

la, que fossem derretidos, a ser conservados?!

Chamar vândalos a certos ignorantes, é pouco. E niío protes-

tamos contra taes actos unicamente pelo amor da arte, mas

pelos brios de uma terra portugueza tão cheia de tradições glo-

riosas, como é Santarém.

Um dos tiimulos, que se viram na base da antiga torre de

Marvilla, era de Gonçalo Gil Barbosa, Alferes da ordem de

Christo, e o outro de seu filho primogénito, Francisco Bar-

bosa.

Falleceu Gonçalo Gil Barbosa em 1509; e conforme o dis-

posto na primeira clausula do seu testamento, feito de mão

commum com sua mulher, Mecia Mendes de Aguiar, a 2 de

janeiro de 1507, foi sepultado n'aquelle logar por elle havido

para ultima morada de ambos. Em 1532 fez Mecia Mendes no-

vo testamento, pelo qual revogou algumas disposições d'aquel-

le, sendo a primeira d^ellas relativa á sepultura. Assim decla-

rou que, por alguns respeitos, se trasladaram os restos mor-

taes de seu marido da igreja de Santa Maria de Marvilla para

a do mosteiro dos padres eremitas de Santo Agostinho, de

Santarém. No seu codicillo, feito a 19 de março de 1540,

explica Mecia Mendes o motivo d'aquella trasladação. Diz
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ella, que sempre foi tenção e vontade de seu esposo fazer

uma capella, onde ambos ficassem sepultados; mas, tendo Gon-

çalo Gil Barbosa chegado da índia, depois de dar contas dos

cargos que exerceu n'aquelle estado por ordem d'el-rei D. Ma-

nuel, deixou de existir, e sabendo sua mullier da vontade e

santo desejo do defunto, ordenou e fez uma capella na igreja

de Santo Agostinho para servir de jazigo aos dous cônjuges.

N'esta capella, de que fallaremos n'oulro logar, lè-se a se-

guinte inscripção :

«Aqui jaz o muito honrado Pero Rodrigues Porto Carreyro,

Avo QUE FOI DO Conde D. Henrique, Cavalleiko da Ordem de

San-Thiago ; e o muito honrado Gonçalo Gil Barbosa seu

GENRO, Cavalleiro da Ordem DE Ghristo; e assim o muito hon-

rado SEU FILHO Francisco Barrosa ; os quaes forão trasla-

dados A esta sepultura no anno de io32.»

Este epilai)hio dá-nos duas noticias inexactas. A primeira é

a de ter sido Pedro Rodrigues Porto Carreiro, aio do conde D.

Henrique, e ao mesmo tempo sogro de Gonçalo Gil Barbosa,

fallccido cm 1509; isto é simplesmente um anachronismo: a

segunda aíBrmar que os resios mortaes de Francisco Barbosa

foram trasladados para aquella sepultura, quando é certo, que

nunca os removeram da igreja de Marvilla, nem ainda depois

da demolição da torre. E' notável também, que não appareça

no mesmo epitaphio o nome de Mecia Mendes de Aguiar, ins-

tituidora da capella. Naturalmente quem o fez não tinha, como

nós lemos, conhecimento das suas disposições testamentárias.

Encontram-se esclarecimentos sufficientes sobre o assum-

pto em uns autos archivados no cartório do tabellião da co

marca de Santarém, João Alexandrino de 'Aguiar Almeida, in-

titulados — Sentença Cível de reformação de instilaição do vin-
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culo, ordenado por Gonçalo Gil Barbosa e Mecia Mendes, extra-

hida para titulo de seu actual administrador, José de Paiva Ma-

galhães de Vasconcellos Bernardes.

Entremos na igreja de Marvilla.

Doze columnas jónicas, de mármore, seis por lado, susten-

tam este templo, e o dividem em três naves. O seu corpo rece-

be claridade por nove janellas ogivaes, quatro voltadas ao nor-

te, e cinco ao sul ; e bem assim por um grande óculo sobre o

pórtico principal. Alem d'este pórtico tem mais dois lateraes,

fronteiros um ou outro, de cunho moderno. O seu grande coro

levanta-se sobre a porta principal, e para elle se entra pela

escada da torre.

Da quinta columna do lado do evangelho, junto à capella-

mór, sae o púlpito, que é de pedra, sustentado por um pilar

bem lavrado de arabescos; o parapeito é formado de colum-

nelos jónicos.

O tecto é de empena apainelada, e o pavimento das naves

lateraes lageado de mármore, correndo junto á parede um

assento da mesma pedra.

A capella-mór é funda, e de abobada bem artezoada, tendo

nos fechos o escudo das armas de Portugal, cruzes da ordem

de Christo, e as espheras armillares. O seu arco é gothico era

recortes largos. Sobre elle ha um painel, que occupa o vão de

um óculo symetrico ao da fachada principal ; representa Christo

crucificado. Nossa Senhora, S. João Evangelista e a Magdalena.

O retábulo é de bom entalhamenlo com quatro columnas sale-

monicas, tudo de madeira de bordo. Está caiado I Tapa a boca

do camarim um painel, representando a Assumpção da Virgem;

abaixo do sepulchro um anjo sustenta as armas de Portugal,,

na orla das quaes se lê

—

Munificentia D. Michaelis Port. et

Alg. l\ex 1829. É este painel obra do pintor Fuschini, e feito

a expensas do Senhor D. Miguel de Bragança, sendo prior
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d'esta igreja António Joaquim Martins. A pintura não lionra o

auctor.

Adornam esta capella duas bellas imagens de tamanho quasi

natural; Santo António, que é de talha de uma perfeição ailmi-

ravel, e pertenceu ao convento dos Capuchos; e Santa Tliere-

za, de vestir, que era do convento do Carmo.

Aos lados d'csta capella, ha duas outras igualmente funda S'

e também de abobada com artezões. A do lado da epistola é a

do Santíssimo Sacramento, resguardada por cancellos. A do

lado do evangelho é de Nossa Senhora do Carmo; a sua ma-

gestosa imagem veio para ali do convento d^aíjuelle titulo.

São as paredes d'esta igreja todas forradas de azulejo, ten-

do sobre o arco da capella-mór a data de 1017.

Levantou-se antigamente uma grande questão entre os pa-

dres da collegiada de Alcáçova e os da igreja de iMarvilla, so-

bre qual das duas igrejas devia de ser a matriz. O problema

era difficil de resolver, porque de um lado estava a ambição

que queria vencer, e do outro o orgulho que não queria ser

vencido.

Depois de serias e repetidas contendas, entre os menciona-

dos padres, o arcebispo de Lisboa, D. AíTonso Furtado de Men-

donça, conseguiu que chegassem a um accordo. Assim decidiu-

se que: nem uma, nem outra igreja, se intitulasse matriz; que

nas procissões não fosse uma sem a outra collegiada, indo a

de Marvilla á esquerda no fim das alas; que a procissão do

Corpo de Deus saisse um anno de Marvilla, outro da Alcáçova,

e finalmente que a primeira a infringir esta convenção pagaria

á outra quarenta mil réis. Para maior firmeza do ajuste, man-

daram abrir na colurana da igreja de Marvilla, fronteira á porta

travessa, que deita para a praça, a seguinte inscripção:

«No cartório d"esta igreja, e no de Cosme Pacheco, Escrivão

da Legacia, e nas notas de Manoel de Freitas tabellião, e de
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António Dias França Notário Apostólico, está o contracto e sen-

tença da or(3em das procissões, e das mais precedências que

esta igreja tem com a Collegiada de Alcáçova, por serem as

principaes, tudo feito no anno de 1629.»

A igreja de Santa Iria da Ribeira, se não com tanta imper-

tinência como a de Alcáçova, diligenciou também fazer valer

seus foros de primazia sobre a de Marvilla.

Foi questão, porém, que nunca se resolveu.

Conlentou-se em concordar, que a sua cruz fosse nas pro-

cissões ao lado direito da de Marvilla, quando ellas saíssem

d'esta ultima igreja; mas saindo de outra qualquer, então oc-

cuparia o dito logar a cruz de Marvilla.

Hoje, porém, a igreja de Marvilla é a matriz; se não de di-

reito, ao menos de facto conseguiu a victoria.

Os cónegos da Alcova continuaram a ficar com todas as hon-

ras e privilégios de que gosavam os capellães da casa real ; o

que lhes fora concedido por D. Affonso V, e depois ainda a

carta de meroê tocante a essa concessão foi confirmada, a re-

querimento dos mesmos, por alvará de D. Pedro lí, com data

de 15 de abril de 1705.

Da igreja de Marvilla sae sempre a procissão do Corpo de

Deus, e n'ella têem logar todas as funcções publicas, que por

deliberação da camará e mandado superior se fazem n'esta ci-

dade.

A propósito d'aquella procissão transcreveremos em seguida

^ parte curiosa de uma acta das sessões da camará de Santa-

rém, referida á mesma procissão, e guardada no seu archivo.

«Aos nove de junho de mil setecentos e quarenta e seis an-

nos, n'esta villa de Santarém, no senado da camará, em pre-

sença do doutor Juiz de Fora, vereadores, procura 'iores do

-concelho, e mais officiaes abaixo assignados, pelos ditos ofíi-

-ciaes foi dito ao doutor Juiz de Fora, que em uma camará em
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que elle não tinha assÍ3lido por causa da sua occupação, ven lo-

que a cargo delles oíDciaes eslava dar providencia ao culto,

veneração e o mais que conduzisse a devoção para a procissão

<lo dia de hoje do santíssima corpo de Deus Nosso Senhor, e

sendo informados, porque era publico e notório, que as pessoas

de tratos e lojas abertas, e outras oílicinas, concorriam para a.

dita procissão com uma ténue composição, que pagavam a di-

nheiro, de tempo muito antigo, para as cousas precisas e des-

pezas necessárias, por comutação d'aquellas cousas que até

hoje tinham de obrigação, e que assim o determinaram, e por

isso que como os almocreves d'esta villa, Ribeira e Alfange,

impugnaram este particular; lhes mandaram que viessem na

procissão com ceireis de flores para se deitarem nas ruas por

onde o Santíssimo passava, por ser esta acção mais decente ao

culto divino e devoção, do que virem com bestas e canastras,

fazendo bagagem ao senhor S. Jorge, de maneira que nada se

lhe punha de ónus, porque tanto montava virem á procissão

com canastras como com flores, antes era illusorio e menos

decente, que viessem com as ditas canastras, como sempre

vieram; e que os ditos arrieiros, que são muitos n'esta villa,

.

pozessem quinze moços promptos para levarem os cavallos do

estado do senhor S. Jorge vestidos á mourisca; e que as ven-

dedeiras e forneiras dessem cada uma seu anjo para levarem

bandeijas de flores, como sempre foi estilo.»

N'esta procissão, posto que muito modificada, apparece ain-

da hoje o tal estado de S. Jorge acompanhado por uns pretos,

.

que tocam pifano e tambor, durante o transito. É uma usança

ridícula, que não edifica, e provoca a irrisão, tirando áquelle

acto religioso o caracter de seriedade, que realmente deve-

ter.

Na igreja de Marvilla existiu a irmandade de Nossa Senhora

do Monte do Carmo, estabelecida desde tempos immoriaes no
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convento do mesmo titulo. Pela extincção cFesse convento pas-

sou a imagem da Senhora para esta igreja, mas a irmandade

deixou depois de funccionar. O antigo irmão, José Mareei lino

de Carvalho, tomou sobre si o encargo de prestar o culto á

Virgem, feslejando-a annualmente no seu dia próprio com mis-

sa solemne e sermão; por sua morte continuou a mesma de-

voção a sua viuva, D. Antónia Genoveva Xavier da Costa Ca-

ria, que em seu testamento de 10 de abril de 1848, incumbiu

seu herdeiro de mandar celebrar este festividade.

O zelo de alguns devotos levou-os a estabelecer de novo a

irmandade, em 20 de abril de 1865; mas, reunida esta em

definitorio, no dia 13 de junho de 1869, por iniciativa do pa-

rocho da freguezia, José Ribeiro da Silveira, este fez ver de

tal modo as vantagens de se constituir em monte-pio geral,

sob o titulo de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que, tendo

sido abraçada com louvor a idéa, desde logo se resolveu a con-

versão da irmandade em monte-pio, nomeando-se uma comniis-

são para elaborar o projecto de estatutos. Esse projecto foi

discutido, e unanimemente approvado em reunião de 'AO de ju-

nho de 1870.

Constam os estatutos de dez c^pilulos com cento e nove ar-

tigos, e foram approvados por alvará d'el-rei o Senhor D. Luiz

I, com data dn 2 de outubro de 1S7I.

Os fins d"esta associação, á qual tivemos a honra de ser ad-

mitlidos, sem o solicitarmos, como sócio protector, em sessão

de direcção, de 14 de novembro de 1881, consistem: 1.° em
valer aos associados na enfermidade, na impossibilidade de tra-

balhar e na prisão; 2.° em cuidar no seu funeral e suffragios,

que são três missas resadas por uma só vez; 3.° em festejar

annualmente Nossa Senhora do Monte do Carmo com missa so-

lemne, exposição do Sautissimo e sermão, e de tarde procissão

ou vésperas solemues com sermão.
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Os palriaiclias eram os priores nalos (Vesla [)arocliia ; e diz

a tradição, que não Itie pertencendo o logar onde eslava situa-

do o paço dos arcebispos de Lisboa, hoje hospital de Jesus

Chrislo, um dos arcebispos lh'o annexara, para que assim a

sua residência ficasse incluida nos limites da mesma freguezia.

Talvez fosse D. Jorge da Costa esse arcebispo, porque limitou

as parochias de Lisboa, e em Santarém a real collegiada de

Santa Maria de Alcáçova.

A apresentação dos priores compelia á mitra; porque haven-

do-se suscitado duvidas entre D. Sancho II e o bispo de Lis-

boa, 1). João, [)rimeiro do nome, sobre o direito do padroado

das parochias do bispado de Lisboa, por concordata feita na

cidade da Guarda, em 15 de julho de 1241, entre outros o pa-

droado da igreja de Marvilla ficou pertencendo á igreja de Lis-

boa.

Os rendimentos da igreja de Marvilla provinham de bens

próprios, e do real ou dízimos.

Fazia-se a divisão do seguinte modo: dos próprios tinha o

patriarcha <ie Lisboa metade, a terça parte da qual, que se de-

nominava lercinha, era applicada ao Seminário patriarchal ; a

outra metade era dividida pelo prior e beneficiados. Da parte

que i)ertencia ao patriarcha saíam cento e oitenta alqueires de

trigo e sessenta almudes de mosto, o que tudo se chamava ter-

ça, ou capella de terça, a qual o prelado, como prior principal,

que era, dava aos padres da igreja para satisfazerem as .mas

obrigações de missas, hebdomados, anniversarios, administra-

ção de sacramentos nas cadeias, e mais pensões inherentes ao

mesmo priorado.

Os rendimentos provenientes dos dizimos eram repartidos

em três quinhões: dous pertenciam ao prelado, e o terceiro ao

prior e beneficiados.

Os dizimos que vinham ú sacristia, os legumes, beneces,



464

laudemios e offertas, eram divididos unicamente pelo prior e

beneficiados, segundo o disposto em um compromisso, que ti-

nham, approvado pelo prelado.

A parte respectiva ao prior e beneficiados dividia-se em dez,

das quaes o prior levava quatro, e cada beneficiado uma.

Dos cento e oitenta alqueires de trigo da .capella da terça,

pertenciam ao prior quarenta e dois, e a cada beneficiado vin-

te e três; dos sessenta almudes do mosto faziam-se porções

iguaes para toda a collegiada.

O beneficiado, não residente, percebia metade do que era

dado á sua cadeira, e a outra metade revertia a favor do ecó-

nomo, que por elle servia.

A partilha era feita depois de deduzidos os ordenados dos

empregados da igreja: o do prior por curar das cadeias; o do

ecclesiasiico que servia de escrivão; o do thesoiireiro; os do

prioste, repartidor, escrivão do ponto, solicitador, advogado,

organista e meninos do coro; o do cura de Valle de CavaUos,.

cujo apresentação pertencia ao prior desta igreja; e finalmen-

te o do carreteiro.

O prelado, o seminário pela tercinha, o prior e beneficiados,

presentes e ausentes, eram obrigados ás despezas extraordi-

nárias de contribuições, fabrica da igreja, demandas, obras ne-

cessárias, como paramentos, reedificação do templo, e arreca-

dação dos fructos, dividida a despeza por cada um, como se

dividia a receita.

Por provisão do actual bispo do Porto, o senhor cardeal D.

Américo Ferreira dos Santos, quando exerceu o cargo de vi-

gário capitular do patriarchado, foram incorporados no patri-

mónio do Seminário os rendimentos d'esta igreja, arbitrando-

se ao parocho a côngrua de quatrocentos mil réis, quotas pa-

gas pelo Seminário, até que se procedesse á respectiva liqui-

dação.
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Corao todas as igrejas doesta cidade, soffreu muito a de Santa

Maria de Marvilia, por occasião da invasão franceza; foi uma

das que serviu de cavallariça, e perdeu as pratas que tinha,

dizendo a tradição estarem n'ella soterradas.

Hoje possue mais prata que qualquer das outras igrejas de

Santarém, adquirida, na maior parte, dos extinctos conventos

do seu limite, como Graça e Carmo, e lambem um rico para-

mento completo, bordado a matiz e ouro, obra de grande va-

lor, d'este ultimo convento.

Nesta igreja se reuniu o Capitulo Geral da Ordem de (]hristo,

feito por el-rei D. Sebastião em 1573, ao qual presidiu o des-

ditoso monarcha.

Em vez de capítulos geraes fere-se ali agora a impávida re-

frega desmoralisadora das eleições geraes. No dia solem ne

d'esse bródio constitucional transformam o recinto sagrado em
labolagem maligna e sórdida. Nem a respeitabilidade da arena

inspira brio aos luctadores. Não é um acto digno que praticam,

é mais uma embriaguez que os estontea. E queixam-se depois

dos maus governos, quando são elles os primeiros a consentir

no templo os vendilhões.

Sua alma, sua palma.

É o município de Santarém, o primeiro de um dos mais im-

portantes dislrictos do reino. Pois esteve este districto con-

demnado a ser supprimido, e Santarém a soíTrer mais esse pro-

fundíssimo golpe, que por nenhum motivo merecia. Duas ve-

zes tentaram os poderes públicos excluil-o das circumscripções

administrativas projectadas: uma em 18i3, e outra em 1808.

Sustentou-o, porém, o braço potente do seu benemérito filho,

o nobre marquez de Sá.

Pobre Santarém!

A esponja ensopada no sangue, que uma desgraçada guerra

fratricida fez correr sobre o solo abençoado da pátria, preten-

MONUMENTOS DE SANTARÉM 30
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deu apagar os padrões de antigas glorias, gravadas no már-

more dos teus templos! Não o conseguiu, porque protestou

Gonlra esse attentado inaudito a historia, que pede contas ao

passado, para ensinar o futuro. Que importa que o camartello

despedaçasse os teus modelos de architectura, se elles foram

registados pelos sábios?

Queimem as paginas da historia, se podem fazel-o. Prohi-

bam a tradição, a mais sagrada herança dos povos. Intimem

um portuguez qualquer, para que não recorde uma acção, cuja

fama possa e ennobrecer o nome da sua familia, ainda a mais

obscura e humilde.

Seriam testativas inúteis.

Portugal chegou a ser tão grande, que, que quanto maior

for agora a sua decadência, mais sobresae o contraste. E se

porventura adquirisse de novo a sua influencia poderosa, mais

claro se lhe tornava o conhecimento, em que vinha, do que foi.

«Porque nos não havemos de valer da nossa situação, dos

nossos portos, dos nossos mares, e dos nossos commercios

em que Deus nos melhorou e avantajou ás nações do mundo?»

Perguntamos nós com o padre António Vieira.

Pondera ainda o nosso pregador (o que muita applicação

tem no presente) : «he necessário governarmo-nos com a es-

pada sempre na cinta, e com a balança na mão, pesando os

poderes de todos os príncipes, e fiando-nos só do próprio. Não

estamos em tempo de el rei D. Manuel, ou D. João III, em que

só os nossos astrolábios sabiam navegar, e só os nossos ga-

leões tinham nome. HoUanda, Inglaterra e França se tem feito

potentíssimas no mar, e por isso uns podem contrastar e ou-

tros resistir á fortuna nos maiores apertos d'ella.»

Portugal é um fidalgo pobre, que jamais esquece os seus

titulos de nobreza. É da sua Índole, e não ha educação que

|)Ossa modifical-o n'esse sentido.
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Pobre Santnrem!

Não te bastava fazerem dos teus bellos templos gothicos ca-

vallariças! dos claustros dos teus conventos magestosos praças

<lc touros! desenterrarem os ossos dos teus heroes e ainon-

tual-os nas borlas dos quartéis militares, e nas encruzilliadas

>dos caminbos! calçar as ruas, ladrilbar as varandas e as osi-

nbas, e formar as esca las e os bocaes das cisternas com as

pedras dos teus sepulcbros venerandos! transformar finalmente

em enlulbo as luas muralbas seculares, e os teus monumentos

que lambem o eram do reino todo!

Não bastava tudo isso; pretenderam ainda escarnecer-le mais,

esbulbando-le da tua autonomia dislrictal!

Nem as calamidades que soíTreste em 1807, 1808, 1810 e

1811, terríveis épocas, em que tu, com sacrifício da fazenda

e da própria vida, te mostraste digna do nome portuguez;

nem a tua dedicação pela causa dti independência nacional e

pela causa da liberdade pátria, nem a tua brilhante historia,

nem a tua provada lealdade emfim, foram lembradas no mo-

mento em que se tornava mister sacrificar-te I

E todavia merecias esse esquecimento; deixa-nos aíBrmal-o

agora. —Quem foi o primeiro a olvidar o teu passado? Quem
foi que se atreveu a calcar aos pés as tuas tradições glorio-

sas? Quem deu logar a que dissesse Alexandre Herculano — re-

para bem n'este nome! — «ao entrar na villa (Santarém) o as-

pecto dos conventos meio arruinados, e em parle demolidos,

a amplidno dos terreiros e praças, os palácios desertos ou ha-

bitados i)or indivíduos de cujos trajos e porte se deduz que

esses nobres edifícios não foram construídos para elles, a de-

cadencia e as ruinas, em summa, de uma grande povoação que

se vé ter sido opulenta, modificara a idéa que se concebeu ao

longe?»

— Fosles tu, Santarém.
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Deves, pois, a conservação de leu districlo, não a li, ao mar>

quez de Sá da Bandeira.

Com dala de H de janeiro 1868, dirigiu o vice-presidente

da camará de Sanlarem, Anlonio Mendes Pedroso, um officio»

com o numero 325, ao marquez de Sá da Bandeira, dizendo:

«A camará municipal de Sanlarem tomou a resolução de in'

sislir ainda junio de s. ex.^ o senhor ministro do reino pela

conservação do districlo de Sanlarem. E convencida de que

ninguém poderia advogar a sua causa com mais zelo e dedica-

ção do que v. ex/, resolveu também rogar a v. ex.^ se digne

interessar-se, n'esle empenho, para com o novo governo de Sua

Mageslade, porque está certa de que só com tão valioso auxi-

lio poderá ter a sua supplica favorável deferimento.

A camará municipal de Santarém, em seu nome, e em nome

dos habitantes d'esta villa, agradece desde já os relevantes

serviços que mais uma vez vae dever a v. ex."" em pró de uma

villa que por tantos lhe ê já obrigada.»

Foi este officio recebido por Sá da Bandeira no dia 43 do

dito mez e anno, e no dia seguinte escreveu elle ao duque

d'Avila e de Bolama (então conde d^Avila, presidente do con-

selho de ministros, e ministro do reino) uma carta, cujo Iheor

tal é:

«Calçada da Nataria, 14 de janeiro de 1868.

111."'° ex."'" sr.— A camará municipal de Santarém encarre-

gou-me de transmillir a v. ex.^ a representação, que vae junta

a esta carta, na qual pede, que o districlo administrativo de

Santarém seja restabelecido. Considero justa esta prelenção;

e por isso recommendo-a.

As rasões por que julgo conveniente para o serviço publica

a existência d'este districlo, foram por mim expostas na camará

dos pares, quando se tratou do projecto de lei de administra-
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ção civil, e quando, antes d'isso, apresentei as representações

das duas camarás municipaes de Abrantes e de Santarém, em

que pediam a conservação d'este districto; como acerca d'es-

tas representações se acha mencionado no pequeno impresso,

que remetto. (O Districto de Santarém, folheto publicado por

Sá da Bandeira em 18()7.)

As circumscripções territoriaes, que foram estabelecidas, são

cheias de defeitos. Temos districtos, cuja populaç.lo é maior,

do que a do maior numero dos departamentos de França e das

províncias de flespanha; e outros em que a população é mais

pequena em relação aos primeiros. Applicaram-se os nomes

históricos do Minho e da Estremadura a districtos, que nâo

tèem os limites das antigas províncias d'aquellas denomina-

ções. Tomou-se á Extremadura uma boa parte do seu terri-

tório, e chamou-se Beira. Denominou-se Beira Central um
districto formado por uma parte da exiremidade da província

da Beira, unida á parte tirada á Extremadura: e este desacato

á Geometria foi commettido no próprio districto, em cuja ca-

pital se acha ha séculos a faculdade de Mathematica. Também

a Cosmographia soffre serio ataque nas denominações dadas

a dois dos districtos dos Açores.

Ha mais de trinta annos tèem sido os districtos conhecidos

pelos nomes das suas capitães. Mudaram-se os nomes: em vez

de Bragança, chama-se o mesmo território Traz os Montes Su-

perior; isto é, o que se designava por uma palavra, designa-

se agora por quatro palavras.

Cumpre abolir taes circumscripções, e restabelecer as ante-

riores, deixando para as futuras cortes a discussão da modi-

ficação que conviria fazer na divisão territorial ; e para isso, e

para que o paiz possa voltar ao estado normal, convirá que as

novas cortes se reunam coma maior brevidade possível. —

E

€reiame de v. ex.* collega e amigo.= Sa da Bamieira.t
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Esla carta produziu os effeilos desejados pela camará de-

Santarém.

Dissemos rfoutro capitulo, em que local estão edificando a

penitenciaria districtal, obra considerada peia administração

como das mais importantes.

A construcção doesse edifício é modelada pela penitencia-

ria de Auburn; systema conhecido também pelo de prisão cel-

lular de noite, e que diíTere do de Philadelphia, que é o da

prisão cellular de dia e de noite.

Apresenta a forma de cruz, sendo os quatro braços as alas

do edifício, e o logar do seu cruzamento um octogono regular

de 15 metros de lado. Este polygono comprehende cellulas-

oíficinas, e de castigo, os amphitheatros d'onde os presos

devem assistir, sem se verem uns aos outros, ao sacrifício da

missa, e na sua parte central a capella destinada aos actos re-

ligiosos.

As alas do norte, sul e oeste, são reservadas para cellulas

ordinárias, contendo cada uma d'essas alas trinta e seis cellu-

las, em dois pavimentos, sendo o superior sustentado por ga-

lerias e escadas de ferro.

A ala de leste, ou o corpo avançado da prisão, é também

de dois pavimentos, destinado o superior para casa de correc-

ção de menores, e o inferior para archivo, casa de assentos,

gabinete do director, do juiz, sala para interrogatórios, e

palratorios.

O edifício é circumdado por um muro de vedação, de 5

metros de altura, em forma de um grande parallelipipedo re-

ctângulo. A face de leste, que corresponde á ala anterior do

edifício, é cortada, na extensão de 40 metros, ficando 20

para cada lado a contar da perpendicular levantada ao cen-

tro da sua base, pela casa da residência do director da pri-

são, empregados e secretaria da commissão administradora.
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torcida a sua fachada pelo aliníiamento da superfície exterior

da mesma face, e tendo 15 metros de fundo.

A entrada principal d'esta casa é ao mesmo tempo a única

da prisão. Entre a sua parte posterior e a fachada da ala de

leste fica um pateo de iO metros de largo por 101 de com-

prido.

As cosinhas, enfermarias e passeios para os presos, deve-

rão ser construídos na parte não occupada pelo edifu-io, e os

espaços restantes ajardinados. As arrecadações de viveres e de

outros objectos, e assim também as dos diversos artefactos pro-

duzidos pelos presos, para cujo trabalho é grande o numero

de cellulas-olFicinas, formam corpo com a ala de leste.

As paredes são feitas de pedra proveniente da demolição de

parte do extincto convento de S. Domingos, e da que se ex-

traiu em pedreira explorável dos alicerces do mesmo, de cal

de Abrantes, pozzolanna dos Açores, e areia isenta de argilla.

A cantaria empregada é calcareo de Alcanede, e uma pequena

parte aproveitada nas ruinas do referido convento.

As abobadas das cellulas e corredores do octogono. e bem

assim as dos corredores centraes são de tijolo. As das outras

cellulas são de béion, formado de pedra britada e argamassa

hydraulica, cuja composição é de um de pozzolanna dos Aço-

res, dois de cal, e três de areia.

A dosagem das outras argamassas é de um de cal, dois de

areia, e ura terço de pozzolanna; todas ellas, porém, antes da

sua applicação, soffrem as experiências na machina de Aiidie,

para com justeza se avaliar o seu grau de resistência.

A cobertura do edifício é feita com telha fabricada em Lis-

boa, pelo modelo da de Marselha.

Em torno do muro de vedação ha estradas, chamadas de

ronda; e na frente do edifício terraplenou-se um grande espaça

destinado a uma alameda, cuja plantação já se elTecluou.
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Pendemos a crer, que não seria fora de propósito, fazermos

n'esle logar uma larga dissertação sobre moralidade, educa-

ção e instrucção publicas.

Repetiremos somente com o poeta:

O' tu Guarda Divina, tem cuidado

De quem sem ti não pôde ser guardado.

Não condemnamos absolutamente a sumptuosa cadeia distri-

ctal. Preferíamos todavia ver Santarém, que tão grandes sa-

crifícios fez pela causa publica, e por isso merece e precisa de

grandes compensações, dotada primeiro que tudo com estabe-

lecimentos de maior importância, de mais reconhecida utilida-

de do que a penintenciaria ; como, por exemplo, uma escola

normal com internato, e outras escolas de instrucção rural e

profissional. Poucas localidades haverá no paiz mais aptas, re-

unindo maior numero de condições, do que Santarém, para

ellas se fundarem e progredirem.

Ainda outro assumpto de maior vulto reclama dos poderes

públicos, e de todos que se põem à testa da administração do

districto e do município, a mais seria attençãa. Referímo-nos

ás obras hydraulícas tão precisas, quanto urgentes, para de-

fender os campos margínaes do Tejo das invasões d'este rio

frequentes vezes caudaloso.

Ha largo tempo que um flagello terrível afflíge os lavradores

do Ribatejo: é o flagello das inundações, que lhes alagam,

areiam e esterelisam os campos.

E como vencer este inimigo implacável?

Reformando e consolidando as tapadas de Vallada, povoação

que de um dia para outro pôde ser submergida, se houver a

fatalidade de se romper o dique; assentando no modo mais
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conveniente de proteger os campos, e fazendo as obras neces-

sárias para isso.

É certo que o dique de Vallada, que tem qnasi um século

de duração, foi feito com solidez; mas carece de reparos, e

talvez mesmo não possa considerar-se insubmersível ; isto é,

do género d'aquelles cujos capellos ficam fora das maiores en-

chentes.

Tanto os diques transversaes como os longitudinaes, sub-

mersíveis ou insubmersíveis, são a nosso ver inconvenientes

para a protecção dos campos de Santarém; uns porque não

podem defender toda a extensão dos campos, e são ao mesmo

tempo inúteis ás culturas; outros porque protegem estas, de-

teriorando os campos, ou defendem estes, sendo nocivos

áquellas.

Preferível a qualquer dos referidos systemas é, cremos nós,

dividir os campos em taboleiros de colmatagem. Era este o

que desejaríamos ver, ao menos ensaiado, nas feracissimas vár-

zeas santarenas.

E para realísar essa empreza não havia necessidade <le au-

gmenlar os encargos do thesouro; mas organísar uma compa-

nhia, que a tomasse á sua conta, uma vez garantidos por lei

especial, o exercício da sua actividade e os direitos do seu ca-

pital, como diz, e muito bem, João Fagundo da Silva em uma

Memoria sua sobre o assumpto.

Propriamente a operação do colmatagem, do verbo italiano

colmare, encher, consiste era elevar um terreno baixo por

meio de terra tirada a um terreno mais elevado, conduzida e

depositada pelas aguas. Por occasião das enchentes as aguas

turvas de um rio, dirigidas sobre um campo que se pretende

fertilisar, depositam ali o nateiro que trazem em dissolução, e

escoam-se límpidas ou quasi límpidas pelas comportas abertas

no colmate.
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Taes depósitos dão logar á formação de um solo novo, fér-

til e pingue, e simultaneamente purificam a atmosphera dos

miasmas provenientes do terreno submergido.

É pois de reconhecida vantagem o colmate^ e numerosos

exemplos o tornam incontestável nos paizes, onde se tem pra-

ticado aquella operação, principalmente na França. N'este paiz,

por iniciativa dos próprios munícipes, se tornaram por tal sys-

tema immensamente productivas muitas áreas consideráveis de

terreno estéril e infecto.

Um dos estabelecimentos mais notáveis do districto e do mu-

nicipio, de que estamos tratando, é o Museu dislrictal, criado

pelo conselheiro José Ferreira da Cunha e Sousa, quando go-

vernador civil do districto, em seu alvará de 16 de fevereiro

de 1876.

O museu districtal é nâo só um museu archeologico, mas

uma exposição permanente dos productos industriaes do dis-

tricto.

Pelo mesmo alvará nomeou aquelle magistrado uma com-

missão administrativa do museu, a qual, em 30 de abril de

1878, publicou o relatório da sua gerência.

E para vermos, que esta commissão organisadora do museu

tinha comprehendido bem uma idéa tão fecunda e patriótica,

basta lermos os seguintes períodos, com que ella começa o seu

relatório.

«O abandono em que permaneciam os monumentos, que nos

legaram os nossos antepassados, e que em grande numero se

encontram n'este districto, e a lastimável indifferença com que

se deixam perder ou levar para fora d'elle, tantos objectos di-

gnos de apreço, por sua antiguidade ou mérito artístico, fa-

ziam desejar o emprego de providencias que — conservando e

salvaguardando d'essas rehquias do passado, as que ainda ti-

nham escapado ao vandalismo de uns e à cobiça de outros— at-
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testassem o nosso respeito pelas obras das gerações que nos

precederam, e assim se produzissem úteis estimuios no pre-

sente, e se podessem colher proveitosos ensinamentos para o

porvir. Por outro lado, a indiscutível vantagem de facilitar,

quanto possível, o conhecimento e estudo dos variados produ-

ctos do mesmo dístricto, oriundos do próprio solo e da omni-

moda actividade industrial dos seus habitantes, e o incontes-

tável proveito de promover o exame e a apreciação de novos

inventos, com que a sciencia vae aperfeiçoando a exploração,

ou a confeição, d'esses productos, e concorrendo para a cria-

ção de novas industrias, tornavam necessária a adopção de pro-

cessos conducentes a esses fins, para que assim o progresso

viesse aqui exercer a sua acção poderosa.

A tudo isto veio satisfazer a rasgada iniciativa do esclarecido

magistrado (Ferreira da Cunha).»

Pediu a commissão ao governo a profanada igreja de S. João

do Alporão, para que esta veneranda relíquia do passado fosse

a sede do Museu dislrictal; e sem duvida nenhum outro edifi-

cio podia ella encontrar mais apropriado, porque elle mesmo é

uma preciosidade archeologica.

Em oíTicio n.° 132, de G de junho 1849, dizia o governador

civil, visconde da Fonte-Boa, ao ministro do reino, conde de

Thomar:

* Existe n'esta villa (Santarém) uma Egreja, que diz a tra-

dicção ser obra dos Romanos, a qual desde muito se acha en-

lre^'ue a usos profanos, e actualmente eslava sendo disfructada

por pessoa particular (I) a lhe servir para receptáculo de gé-

neros, cal e madeiras (I). Foi-me pedida para theatro por se

ter inutilisado o que havia no convento da Graça, em conse-

quência do incêndio que, no tempo do conde das Antas, de-

vorou aquelle edifício, e vendo eu que esta Egreja he um dos

monumentos, que se devia conservar, entendi, devia conceder-
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Ih O provisoriamente, com a condição de ficar intacto o seu ex-

terior, que he a sua única belleza (!), e concertados os telha-

dos, que ameaçam ruina, pois que d'este modo se consegue a

conservação de um edifício respeitável pela sua antiguidade,

sem dispêndio para a fazenda, e se presta a um entretimento

saudável á mocidade d'esta villa, e que é reclamado pela actual

civilisação; rogo pois a V. Ex.* se digne authorisar esta minha

reclamação, attendendo os justos fins, que tive em vista.»

Dispensa commentarios um oíficio. em que um governador

civil affirma a um ministro do reino, não ter a igreja de S. João

do Alporão outra belleza, senão o seu exterior.

O ministro, posto que muitíssimo illustrado, em vista da in-

formação da seu delegado, em que naturalmente depositava

confiança, approvou a concessão — e não podemos criminal-o—
por uma portaria com data de 21 de junho de 1849, a qual é

do theor seguinte:

«Sua Magestade a Rainha, sendo-lhe presente o officio do

Governador Civil de Santarém, em data de C do corrente, ex-

pondo que, com o fim de conservar como monumento históri-

co, e sem dispêndio da fazenda, a parte exterior de uma Egreja,

existente n'aquella villa, e que a tradicção diz ser obra dos Ro-

manos, concedera aquelle edificio, já profanado, á sociedade

de um theatro particular, com a condição de ficar intacta a

belleza externa do mesmo edificio:

Ha por bem Authorizar aquella concessão pelo modo por

que foi feita pelo sobredito Governador Civil, e Manda-lh'o as-

sim declarar, pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Reino,

para sua intelligencia e fins convenientes.»

Ficou pois a igreja de S. João do Alporão servindo de thea-

tro; e ainda que vamos de encontro à opinião do illustre es-

criptor o sr. Augusto Filippe Simões, o qual no seu livro. Re-

líquias da archiletura Romann-Byzantina em Portugal, diz.
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referintlo-se áquella igreja, que «fizeram d'ella um Iheatro,

mas felizmente a tranformação iimilou-se a obstruil-a por den-

tro com armações de madeira sem lhe causar prejuízo na ar-

chitetura,» podemos aíDrmar, que infelizmejiíe llie causaram

não poucos prejuízos.

O governo poz termo a esta vergonha, e coroou a muito lou-

vável diligencia da commíssão mencionada, expedindo a seguinte

portaria

:

«Attendendo Sua Magestade ElRei ao que representou a com-

missão administrativa do Museu de Santarém, assim como á

informação do Governador Civil do respectivo Dístricto, e ao

que foi ponderado pelo Ministério da Fazenda, em oflicio de

20 de julho ultimo:

Ha por bem ordenar, que a Egreja de S. João de Alporão

da cidade de Santarém, que, pela Portaria de 21 de junho de

1849, tinha sido provisoriamente concedida para um theatro,

seja entregue também provisoriamente â commíssão adminis.

trativa do Museu; ficando esta concessão, para se tornar eíTe-

cliva, dependente das cortes, ás quaes opporlunamente será

apresentada a necessária proposta de lei. Paço em 1 de julho

de \SlQ.=^Aritonio Ilodrigues Sampaio.»

Hoje a profanada igreja é propriedade da junta geral do dis-

Irícto, que tomou a seu cargo a administração do Museu, dis-

solvendo-se a primitiva commíssão, a qual, justo ò dizer-se,

deixou n'elle provas bem manifestas do zelo e dedicação com

que se houve sempre, durante a sua gerência.

Aos seus esforços se deve, em primeiro logar, acquisição do

edificio, depois a sua reparação quasi completa. Reduziu a um

plano só o pavimento da igreja, e lageou-o. Subsliluío na ca-

pella-mór, por novas peças esculpluradas, as antigas pedras

damnificadas, que não podiam subsistir por perigosas, e des-

obstruio a mesma dos sobrepostos de alvenaria, que lhe alto-



478

ravam ou escondiam a sua primitiva e elegante forma. Concer-

tou as frestas que dão luz para a dita capella. Restaurou o

pórtico principal. Reconstruio a parte arruinada dos óculos do

frontespicio e do arco do cruzeiro. Refez os destruidos fragmen-

tos, que faltavam nas cimalhas. Revestio com a competente en-

chelharia algumas partes mais deterioradas das paredes exter-

nas. Cobrio exteriormente as abobadas com o revestimento pró-

prio para evitar que as aguas pluviaes as não arruinem. Con-

verteu o pórtico lateral em janella, e reabrio em frente d'esta

outra. Guarneceu essas janellas e frestas, com caixilhos envi-

draçados. Collocou, onde reputava necessário, redes de ferro,

para impedir o damno que podessem causar a malevolencia ou

ignorância de alguém. E finalmente foram adquiridos para o

museu archeologico, por própria diligencia da commissão, os

restos de um primoroso tumulo, existente em uma parede do

extincto convento de S. Domingos, de Santarém, e que se sup-

põe ser de D. João de Lacerda, marido de D. Maria Affonso,

filha natural d'el-rei D. Diniz; um precioso peitoril de janella,

de pedra lavrada, proveniente do mesmo convento; as quatro

curiosas e mui antigas gárgulas da antiga torre de Marvilla,

misulas e fechos de abobadas, de riquíssimo lavor; diversos

exemplares de azulejos de relevo e lisos; alguns padrões de

antigas medidas dos concelhos de Santarém e Alcanede ; fra-

gmentos muito apreciáveis de velha cerâmica, e interessantes

tijolos, telhas e manilhas encontradas em antigas construcções

;

e offereceram-lhe a lapide sepulchriil do illustre D. Lopo do

Sousa Coutinho, natural de Santarém, e pae do nosso clássico

fr. Luiz de Sousa, a qual foi encontrada pelo offerente, o vir-

tuoso cónego e professor do seminário patriarchal, dr. Joaquim

Maria de Sousa, em uma parede velha de sua casa, junto á

igreja do Salvador; umas curiosas pedras sepulchraes achadas

em 1873, em um terreno da freguezia das Olaias, do concelho
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tle Torres Novas, quando o preparavam para cemilerio ; uns

troços de pedra, a que os habitantes da povoação do Rio Fun-

deiro, da freguezia de Aguas Bellas, do concelho de Ferreira

do Zêzere, prestavam culto, denominavam S. Silvertre — como

consta de documento authenlico que ficou em poder da com-

missão— e raspavam, para tomar o pó, que elles julgavam ser

o melhor dos remédios para curar sezões; por ultimo um
exemplar da mui apreciada e já rara gravura — A Sopa Econó-

mica, e dois capiteis árabes, exemplares preciosíssimos, e ves-

tígios únicos de construcção raussulmana em Santarém.

Para enriquecer o museu industrial, a commissão convidou

os productores do dlstrlcto, a apresentarem ali amostras dos

artigos resultantes do seu labor agrícola ou fabril, e hoje pa-

tenteam, em exposição permanente, amostras de vinhos, vi-

nagres, aguardentes, licores, azeite, cereaes, legumes, lãs,

mantelRa, mel, fructas de conserva, madeiras para abegoaria,

marceneria e combustível, alfaias agrícolas de eucalypto, pre-

gos, pederneiras, mármores e outras pedras de construcção,

sal, louças de barro, tijollos, telhas, tecidos de linho, papel de

varias qualidades e outros artigos.

É incontestavelmente um auspicioso começo, que deve acon-

selhar a que se promova o seu proseguimento, como muito bem

diz a commissão no seu relatório; e também uma instituição

que serve de escarmento e ensino ao resto do paiz, acrescen-

taremos nós.

A historia da construcção do edifício, escolhido para o

Museu districtal, perde-se na escura noite dos séculos.

Lá estão as pedras, onde o archeologo pôde ler.

Mas o que dizem essas pedras?

Nenhuma d'ellas lhe marca a época precisa da fundação

d'esse monumento vetustissimo.

Os archeologos, os historiographos e os lilteratos, entram
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na casa de Âlporão, para estudar os caracteres architelonicos

d'ella, e saem d"ali cheios de duvidas.

E porque?

Porque so não encontram documentos comprovativos da sua

construcção. e o critério d'aquelles caracteres, e ainda as con-

frontações históricas, são insuílicientes para aflirmar de um
modo seguro e positivo, qual foi a época d'essa construcção, o

llm mesmo para que erigio alguém este edifício mysterioso.

Almeida Garrett passa por S. João do Alporão, no mez de

julho de i843, e diz depois no seu espirituoso livro, Viagens

na minha terra: «Seguimos a triste e pobre rua direita, centro

do débil commercio, que ainda aqui ha: poucas e mal provi-

das logeas, quasi nenhum movimento. Cá está a curiosa torre

das Cabaças, a velha egreja de San"João do Alporão. Ámanhan

iremos ver tudo isso de nosso vagar. Agora vamos a Alcá-

çova.»

E nunca mais quiz ver a igreja de S. João do Alporão o mi-

moso poeta, o nosso querido csrriptor!

Se a vio occullou-nos de propósito as impressões que lhe

produzio no seu espirito esmeradamente culto, sobremodo ele-

vado.

A historia pátria não lhe merecia esse procedimento im-

próprio da sua illustração peregrina.

Alexandre Herculano, o immortal interprete da linguagem

dos nossos maiores, aquelle para quem o passado foi um livro,

onde ninguém como elle soube ler a constituição e o progredl-

mento da sociedade porlugueza, ao ver S. João do Alporão,

em junlio de 1834, apenas disse: «as povoações antigas são

como os homens provectos: amam todas as tradicções que lhes

representam á memoria a sua juventude, e não curam do cápi-

ces da historia quando se trata de recordar saudades. Deixe-

mos pois que o balcão seniigothico de São João de Alporão
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seja a varanda d'on 1(3 se publicavam os éditos dos imperado-

res romanos. Que mal nos faz Augusto Cezar em mandar pro-

<:lamar as suas leis de uma janella conslruida no século xii

ou XIII?»

O sr. Joaquim Possidonio Narciso da Silva, arcliiteclo illustre,

trabalhador infaligavel, um dos arclieologos que mais relevan-

tes serviços tem prestada ao nosso paiz, veio a Santarém; e,

depois de ter examinado a igreja de S. João do Alporão, es-

creve no seu excellenle livro, Noções elementares de arche^hgia,

publicado em i878, o seguinte: «Temos ainda felizmente, e;n

Portugal, um edifício religioso que conserva o typo completo

4a architeclura do século xii, e é o que pertence á profanada

igreja de S. João de Alporão, em Santarém. Todas as formas

e detalhes, que caracterisam a architectura romana, se conser-

vam ainda na dila conslrucção. Os seus doisportaes como fei-

tio de volta semicircular; a cimalha composta de carrancas; o

espelho aberto na extremidade da nave e radeado; a fachada

principal voltada para o lado do poente, conforme a orienta-

ção adoptada no culto christão; apparclho pequeno applicadoá

construcção, conservando muita largura nas juntas de cantaria,

tudo emfim nos offerece o completo modelo das primitivas igre-

jas d'aquella época, que o fundador da monarchia portngueza

mandou construir no reino. E alem de apresentar a mais evi-

dente prova do eslylo da architectura do século xu, também nos

confirma ter pertencido esta fabrica ao reinado de D. AÍTonso

Henriques, mostrarem as pedras da edificação as siglas com

gne na idade mklia os canleiros marcavam o trabalho executa-

do, signacs necessários para reconhecer a qual dos operários

[)ertencía, e saber-se também quanto se deveria pagar a cada

um: pois que esses signaes são similhantes aos demais grava-

•dos na cantaria dos monumentos coevos do paiz, uotando-se

-esta particularidade não só nas ruinas dos castellos, mas tam-
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bera nos edifícios religiosos. A nossa satisfação aqui sobe do-

ponio por sermos o primeiro que apresentamos tal gravura o

tijo precioso e completo espécimen da architectura pátria da re-

ferida época. M

Na Revista piltoresca e descriptiva de Portugal, com vistas

pholographicas, publicação do mesmo sr. Silva, em 18C1, le-

se: «O ediOcio mais antigo e mais digno da attenção dos ar-

clieologos e artistas, é sem duvida o conhecido presentemente

pela denominação de S. João do Alporão, por alteração da pro-

nuncia de Alcorão. Serviu na sua origem de templo aos roma-

nos, e depois de mesquita aos mouros, da qual existe ainda

a torre em que o Inian chamava o povo á oração: da base par-

tia o caminho subterrâneo que communicava com o Tejo, o

qual está actualmente interceptado com desmoronamentos que

impossibilitam averiguar o logar da sua saída. Este templo foi

depois sagrado para o culto christão, servindo actualmente de

theatro!»

O sr. José da Silva Mendes Leal, nos Momiwentos Nacio-

naes, n.° 4.^, S. João d'Alporão, Santarém, pretende demons-

trar que a igreja de S. João do Alporão não foi edificada pelos

celtas, nem pelos romanos, nem pelos mouros ; e que a sua

construcção corresponde aos princípios doestyloogival. O douto

escriptor affirma ainda que «a arcadura do portal filia-o de

modo indubitável ao nascimento ou antes renascimento da ogi-

Ya:» o que não é exacto, pois que o portal é de volta redon-

da, larga, semicircular.

Não signalamos o equivoco do escriptor, a quem muito de-

vem as letras pátrias, com o intuito depor em relevo um erro

commettido por elle em matéria que tratou com tanta erudi-

ção. Fáceis são taes enganos n'aquelles que têem a paciência

de estudar em pedras carcomidas a historia brilhante do pas-

^ado, prestando assim não mesíiuiulio culto ás tradições
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gloriosas da palria, a qual, infelizmente, bem pouco, mas peindc

a nobilita r.

Um outro escriptor, também consciencioso e também versado

em assumptos archeologicos, sem descurar outros, em que é

mestre, o sr. dr. Augusto Filippe Simões, professor da facul-

dade de medicina na universidade de Coimbra, repara igual-

mente no equivoco do sr. Mendes Leal, e conclue por dizer

— embora de um modo modesto, apparentemente receoso —
no seu livro, já por nós citndo, lielirjuias da archileclura Roma-

no-íiijzanlhia em Portugal, (jue «não ha impossibilidade em

suppor, (pie a igreja de S. João de Alporão teria seu princi-

pio no tempo do conde D. Henrique, antecedentemente ao anno

de 1110, em que os mouros conquistaram Santarém, e seria

acabada depois do anno de 1117, em que D. AÍTonso Henri-

ques a tomou, talvez já nos Gns do século xii.»

Observemos, desde já, que também este escriptor se enga-

nou, quando, depois de examinar dois capiteis do arco do cru-

zeiro, e de comparal-os aos restantes da capella-mór, emitte a

opinião de que tanto estes últimos, como a respectiva abobade

e arcos ogivaes, denotam uma época menos remota do que os

outros, e correspondem muito bem aos primeiros tempos do

estylo ogival.

O que nos diz a respeito da mesma igreja o padre Ignacio

da Piedade e Vasconcellos, na Historia de Santarém Edi[içada

é pouco ainda para o que desejamos saber.

«As ermidas — refere o auctor— que comprehende esta fre-

guezia de S. Martinho. . . são três. A primeira, é a de S. João

Baptista... sempre se chamou esta Ermida com o titulo de

S. João de Alporão, cuja etimologia deste appellido se não sabe

com certeza, e por isso não escrevo aqui cousas duvidosas; tal-

vez que fosse corrupção de Alcorão, nome que signiDca o li-

vro da lei de Mafoma, em cujo Templo os Mouros a explicavam
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aos seus Bárbaros; mas é tradicção constante, que é a Igreja

mais antiga desta Yilla; e nas mesmas tradicções correram

sempre as vozes, que foi obra dos Romanos, em cujo Templo

davam cultos com gentílicas ceremonias ao imperador César

Augusto, quando nesta terra assistia. E diz a mesma tradição

com alguns escriptores, que neste tempo foi a primeira parte

em que se publicou aquelie sabido edito de que falia o evange-

lista S. Lucas, mandado pelo dito imperador, sobre a discripção

do Universo: Ut describereíur iinkersiis Orbis, por ser esta

Villa naquelle tempo uma das colónias aonde se mandou pu-

blicar. Esta ermida é toda de cantaria lavrada por dentro e por

fora, debaixo até acima ao tecto, que é de abobeda de tijolo,

e de uma só nave. Tem uma torre, que mostra ser antiquíssi-

ma, mística com a mesma ermida, fica á mão esquerda de

quem entra pela porta principal, está da parte de fora, é toda

redonda feita de inxílharia, e é igual na sua círcumferencia

de>;de o cbão até ao fim de toda a sua altura, sem ter vão por

dentro algum, É tradição que servia esta torre no tempo dos

mouros de exporem delia a todo o povo infiel a sua lei, ou con-

vocarem d'alí para lha explicarem. Este antiquíssimo templo é

commenda da venerável religião de Malta, e conforme se jus-

tifica, foi a primeira, ou das primeiras desta militar ordem.

Chamo-lhe templo, porque excede com a sua grandeza os li-

mites de ermida.»

Acrescenta que o templo tinba somente duas capellas; a

maior e outra no corpo da igreja. Esta ultima era do lado do

evangelho, como tivemos occasião de verificar.

Refere mais, que o mesmo templo «tem um arco de pedra

que divide a capella maior; e á parte esquerda da mesma ca-

pella está um tumulo de pedra em forma de caixão.» Era aquelie

que, em outro logar dissemos, foi mudado para a capella das

almas da profanada igreja do convento de S. Francisco.



«Descobrem-se mais dous letreiros — coiiIíihm o m3>m3 au-

ctor— um defronte do que acima vai copiado (refere-se ao do

mencionado tumulo), outro junto á pia de agoa beata á parte

direita da porta principal, porem são tão antigos, e estão tão

gastados, que se fazem imperceptíveis os seus caracteres, que

por este motivo não vão também aqui lançados.»

Este escriptor não viu, ou esqueceu-se de dizer que viu, ou-

tros dois letreitros, na pareiJe do lado da epistola e no corp>

da igreja, e o outro logo á entrada da porta principal pela

parte de dentro, e do lado esquerdo, em uma pelra que faz

parte do muro do frontispício e hombreira do portal, em lo-

gar onde não ha o mais leve vestígio de sepultara.

Mística e ligada com a velba torre, de que falia o padre Vas-

conccllos, havia uma poria, que d'esta parte fechava a villa.

Quando o sr. Mendes Leal trata áò demonstrar, que não é

de precedência romana o edifício de S. João do Alporão, diz,

que «a nudez do monumento, a sua forma quadrilatera, e ain-

da a guarnição de dentulos, que exteriormente acompanha a

cimalha, não desdiriam totalmente dos caracteres externos de

uma pequena basílica romana, mais naturalmente Tribunal que

Bolsa, o que iria de accordo com a qualidade local do conventa

jurídico; e nesse caso nada teriam de improváveis as tradi-

ções que lhe andam mais ou monos ligadas.

Destroe porem radicalmente similhante hypothese a portada

ogival do edifício e o seu interior.

EíTectivamente a quasi constante disposição interna das ba-

sílicas, a que se perpetuou nos edifícios christãos delias deri-

vados, é a divisão em três gallerias longitudinaes, ou naves ^

sustentadas em renques de columnas, terminando em hemicy-

clo a extremidade oriental da galleria do centro.»

N'esla argumentação ha apenas o equivoco, já por nós apon-

tado, e mauifesta-se uma certa indecisão da parte do auctor
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nas expressões: nascimento ou antes renascimento da ogiva, e

q<iiasi constante disposição das basílicas.

O que é uma basílica romana?

Não se torna mui fácil avaliar com discernimento, e definir

historicamente, com a precisão devida, as basilicas romanas.

Na cidade eterna diz-se vulgarmente, que ha n'ella tantas

igrejas, como dias tem o anno. E todavia se se contassem tam-

bém os oratórios, as capellas de certas associações pias e ou-

tras fundações de caridade, o algarismo era maior.

A cima d'essas igrejas inferiores apresentam-se as igrejas

chamadas nacionaes, servidas pelos religiosos de differentes

paizes, e depois as parochias.

Subindo na escala hierarchica encontramos immediatamente

as igrejas eslacionaes. São edificadas no assento da casa ou

sepultura de algum santo, e ainda no logar de execução de

um martyr. Os christãos das idades de perseguição iam orar

a estes logares consagrados pela tradição, e quando as igrejas

vieram substiiuir as modestas sacella, ali erigidas, a ellas con-

corriam, e hoje mesmo concorrem, os fieis a fazer estações so-

lemnes, para ganhar algum jubileu ou indulgência, e d'ahl o

nome de igrejas estacionaes.

Seguem-se as igrejas cardinalistas, isto é, aquellas para as

quaes o papa Evaristo, dividindo Roma em circumscripções pa-

rochiaes, no principio do segundo século, nomeou certos pa-

dres, cardeaes ou principaes, com o fim de dirigir e inspec-

cionar a clerezia d'ellas. Estas igrejas são de titulo fixo, e os

seus cardeas adoptam-no por distincção, como o cardeal do ti'

tulo de S. Pedro ad vincula, e outros. Attribue-se a mesma di-

gnidade d'estes padres aos sete diáconos encarregados das es-

molas e beoeficios dos pobres, numero aquelle que foi dupli-

cado posteriormente por S. Gregório. E os seis bispos subur-

hicarios ou suburbanos (nome que ao principio se deu ás pro-
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\incias da Itália, que compunham a diocese de Roma) tiveram

lambem o titulo de cardeaes. D'onde deriva esta classificação:

«ardeaes-bispos, cardeaes-padres, e cardeaes-diaconos. Chegou

^ ser de cincoenta e um o numero das igrejas cardinalistas

para os padres ou bispos, e de quinze para os cardeaes-diaco-

nos.

O cardeal é obrigado a prover ás necessidades espirituaes e

iiiateriaes da igreja, de que tem o titulo; obrigação formulada

no quinto concilio de Latrão, e que Sixto V, no século xvi, re-

corda em uma bulia, na qual recommenda aos principes titu-

lares a ornamentação, a architetura, e o pessoal d'estas fun-

dações. Os cardeaes estrangeiros, quando vão a Roma, tèem

•o direito de residir nas dependências da igreja, que lhes per-

íence, e devem mostrar signal d esta enfeudação.

Chegámos íinalmanle às Basílicas, que são dignidades d'esla

nação de templos.

Um dos archontes ou magistrados principaes de Alhems,

que tinha o titulo de rei, administrava justiça sob um pórtico

denominado por esse motivo basiUca, titulo que em outras re-

giões da Grécia e da Ásia se dava ás casas reaes. Catão, o cen-

sor, que não desistia de invectivar contra as artes e costumes

<los gregos, foi o primeiro a erigir em Roma uma basílica, pe-

los annos de 190, antes da nossa era, tomando para modelo os

Iribunaes de justiça da Grécia, e desde então se multiplicou o

numero d^ellas.

Assim a basílica é na sua origem um edifício civil. No tem-

po dos imperadores, os magistrados ali faziam audiência por

delegação do soberano, e essa qualificação dos seus tribunaes

correspondia justamente a uma instituição monarchica. Mas

como a lingua grega estava então na moda, as próprias resi-

dências dos soberanos foram qualificadas de Rasilicas. É o que

teve logar com a Regia, ou basilii-a de Latrão, que legou seu
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nome á primeira igreja, que n'esla residência imperial Cons-

tantino mandou construir.

Mo foi unicamente por conformidade com esse precedente

que muitas outras igrejas de Roma tiveram o titulo de Basíli-

cas. Os edifícios assim disi gnados eram sobretudo pretórios,

onde se julgavam os processos commerciaes ; e a gente do com-

mercio era investida do direito de se reunir ahi, para se enten-

der sobre os interesses commnns. As epigraphes, Bolsa e Tri-

bumd do commercio, dão-nos a definição exacta d'estas basili-

cas. Tinham uma grande sala, a qual era ás vezes de duas e

três naves. Separados do templo por um 5p/)í?/m— uma leia,

como se diz hoje— esiavam os juizes sentados por sua ordem

efn bancos collocados em amphitheatro, no hemicyclo do vão

principal, ficando no meio d'elles o presidente, o qual occnpa-

va a slada ou. cadeira de honra de grande espaldar: cathedra.

A basílica assimilhava-se a um fonim particular ligado a um
estabelecimento judicial.

Um edificio d'este género tinha varias applicações; n'elle se

realisavam os comícios, e era também escolhido para fazer cer-

tas profissões. Foi nas basílicas ou tribunaes, que os apóstolos

e depois d'elles os seus discípulos, exposeram as doutrinas de

Christo, e aconteceu muitas vezes, que foram obrigados a vol-

tar ali para confessar na presença dos juizes as verdades an-

nunciadas ao povo. E d'ahi proveio o nome de confissão, que

conservava nas antigas igrejas o logar, onde, nas basilicas,^

comparecia o accusado para declarar a sua fé. N'esse logar se

levantava o altar-mòr da igreja, e procurava-se dar-lhe por

Ijase a sepultura de algum santo martyr, a fim de que seus res-

tos servissem de lestímunhar ainda o sacrificio.

Até Diocleciano, que prohibio a creação de novas basílicas

civis, subio a quarenta o numero delias, cm Roma. É impor-

tante o edicto d'este imperador.
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-- No tempo dos successores de Conslantino, effccUvamente mui-

tas igrejas^ poderam apropriar-se do titulo de basílicas.

Pertence a Theodosio o ler erigido o callioiicismo em insti-

tuirão judiciai, e constituil-o politicamente em religião do es-

tado: no seu reinado os bispos obtiveram direitos de jurisdic-

ção que se estcndtram logo do clero aos fieis. Em 408, go-

vernando Honório, uma lei excluio do exercito e dos cargos

públicos os pagãos e os herejes; no mesmo anno, depois do

assassínio de Stilicon, o ambicioso tutor de Honório, uma ou-

tra lei dilata a jurisdicção episcopal; seis dias depois uma ter-

ceira lei prescreve a demolição dos templos; e manda substi-

t uir pela acção ecciesiaslica a d( s magisirados; fmalmenie st

jurisdicção dos bispos, applicada a quasi todas as matérias ci-

vis, resolve cm ultima instancia: o bispo torna-se um prefeito

do Pretório.

Ao sabor d'eslas disposições, que nos transmittcm os códi-

gos Theodosiano e Justiniano, os bispos, e depois d'elles os

clérigos administradores dos bairros, ou certas circumscripçijes,

consumiam seus dias no julgamento dos processos, sacrifican-

do a instrucção religiosa dos fieis. Longe de se lisonjear por

este accrescimo de poderio, Santo Agostinho deplora uma faus-

tosa fadiga «que, devorando horas reclamadas peles negócios

divinos, o constrange a viver no bulício odioso dos litígios.»

Estes niagislrndos sacerdolaes occuparam pois o maior nu-

mer-o das antigas basílicas; o clero ai)ropriou-se de uma parte,

e hz d'ella igrejas, e muitas outras continuaram a servir de

tribunaes.

D'ahi resulta, que grande numero de templos tem reivindi-

cado, como sígnal de honra e prioridade de tempo, o tiiulo de

basílica, actualmíute mui restricto, assim ccmo os privilégios,

indulgência se favores pontificios, os quaes, por primazia, são

conservados a treze igrejas, que correspondem ao numero dos
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apostolas, pondo S. Malhias^Qí) logar de Judas, e S. Paalo admit-

tido no Golfegio apostólico, depors da sua conversão

.

Sabemos agora o que é uma basílica; e com os dados, que

temos, vamos averiguar, se o monumento de S. João do Alpo-

rão poderia ter servido de basilica romana, e mesmo se com

tal fim fôra elle edificado.

Em primeiro logar, fácil é admittir, que sendo a mui antiga

e nobre villa de Santarém um dos conventos juridicos da Lu-

sitânia, como o confirma o testemunho irrefragavel da historia,

ali havia de vir, em determinados periodos, administrar jus-

tiça ao povo o presidente da provincia (Praesides), ou os seus

delegados (Legaii augitstales). Ora, conferida pelos romanos a

Santarém uma tão alta immunidade, tendo ao mesmo tempo

os seus magistrados de se cercar de um certo apparato judi-

cial próprio de quem fallava em nome de Octaviano Aguslo, e

sem poderem desmentir em taes actos a solemnidade, com que

se praticavam na sua tirbs, na cidade por excellencia, seria de

estranhar, que não mandassem edificar n'aquella villa um tri-

bunal de justiça, modelado pelos de Roma —uma basilica.

Em parte estamos, pois, de accordo com o sr. Mendes Leal.

E a velha Santarém não se agastou de certo com os seus

dominadores, nem se considerou menos digna da sua protec-

ção por a terem aformoseado e enriquecido com uma pequena

basilica, em vez de o fazerem com um tribunal sumptuoso, co-

mo eram os da cidade eterna. Est modiis in rebus: estabelecia

como principio de bom senso um dos melhores poetas latinos,

e Augusto seguia-lhe os conselhos.

Accresce ainda, que os romanos não só provaram que tinham

em muita conta a nossa Santarém, concedendo-lhe singulares

privilégios, mas também cuidando das suas muralhas, como

alguns vestígios nos indicam, por se ver n'elles o cunho da sua

construcção peculiar.
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O edifício de S. João do Alporão seria, porém, a supposta

basílica ?

Não DOS custa a crêl-o.

A forma das basílicas era a de um quadrilátero, que do la-

do oriental fechava com um espaço pouco profundo e de forma

circular. Ksle espaço correspondia á nave central, quando a

sala do edifício era dividida por meio de renques de columnas

em três ou mais naves.

O edifício subsistente é de uma só nave, o que lho não tira

o caracter de basilica. Tem o hemicyclo na parte superior co-

roando ao nascente o quadrilátero, Exteriormente é a cimalha

<l'este guarnecida de denlulos um pouco maiores do que os do

hemicyclo, e menos singelos, por isso que os d'este são lisos,

e os d'aquelle têem um pe(}ueno lavor similliando cabeças de

cavilhas. A desigualdade d'estes dentulos não é um defeito;

pois, reparando somente na parte externa do edifício, o hemi-

cyclo e o quadrilátero, parecem dois corpos diíTerentes, como

são realmente na sua altura.

Ao entrarmos na profanada igreja de S. João do Alporão, o

que primeiro nos impressionou foi o cunho da sua restauração

incompleta impresso era parte da abobada, que cobre a nave

da igreja, e nos capiteis de algum is columnas. Esta abobada

c de tijolo, e formada de três ab)badas simples com nervuras

semicirculares. Em duas d'a'iuellas os arcos em semicírculo re-

matam no seu cruzamento por um fecho, onde se vê a cruz da

ordem de Malta, e compõe-se de ambas a parte restaura la da

abobada; o fecho da outra tem folhagem.

Sem tentarmos fazer a descripção do monumento, que bem

longa seria, e por isso mesmo fastidiosa, architectemos na nossa

imaginação uma sala com o pavimento lageado e no mesmo

plano ligeiramente inclinado no sentido de leste para oeste.

Notamos a circiunslaneia de estar o pavimento no me smo
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plano, porque primitivamente o não esteve ; talvez por corres-

ponder á inclinação do plano horisontal do alicerce, sobre que-

assenta o edifício, ficando na parte mais baixa do declive a so-

leira da porta principal, que é fronteira ao poente.

Em cada uma das paredes lateraes do corpo da igreja houve

duas pilastras encravadas no muro, a cada uma das quaes se'

encostavam três columnas de fuste cylindrico, sobre o abaccv

das quaes eram interrompidas as nervuras das abobadas, ter-

minando as columnas e pilastras por pedestaes, cujo rasto se

reconheceu ao lagear o pavimento do Museu Dislrictal. E tam-

bém não passou desapercebido aos modernos reformadores

d'esta casa, que o seu pavimento era em três planos, pois que

encontraram ao lageal-o, como agora se vè, entre as pilastras,

duas a duas, e de cada lado, incluindo as do arco semicircu-

lar do cruzeiro, fundamentos de degraus.

N'este arco véem-se signaes de reparação, que de caso pen-

sado chamámos incompleta, em dois capiteis, que foram sub-

stituir outros, lavrando-se em um d'elles folhagem, no segun-

do animaes; e os quatro restantes apenas reformados nos seus

ábacos, assim como o foi unicamente no tambor de uma co-

lumna, que revestia interiormente a intersecção do angulo for-

mado pelo plano vertical do mesmo arco e a parede do ladO'

do evangelho. Esta observação é importante, porque vae envol-

vida n'ella a antiguidade do monumento.

Se nós examinarmos attentamente a cantaria dos muros, as

columnas da capella-mór com os seus respectivos capiteis, as

pilastras, os arcos das abobadas, e o do cruzeiro, encontramos

sempre a mesma qualidade de pedra, que sem duvida proveio

das pedreiras de Santarém, e á qual se dá vulgarmente o no-

me de pedra barrôa. E na reparação, a que nos temos referi-

do, a pedra empregada foi o calcareo de Alcanede. Sendo as-

sim, como realmente é, repugna á rasão crer que, desde a
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tjriíiiiliva, us cai)ileis do arco do cruzxMiíj fossem feitos de pe-

dra diíTerente da gasta no resto das coliimuas. E se os reli-

giosos de S. João do Hospital, do concerto que fizeram ali, não

continuaram as columnas no corpo da sua igreja, e termina-

ram em misula com lavores singelos e dissonantes com o todo

architeclonico os arcos das abobadas concertadas, não podemos

censural-os por isso, pois que elles, tendo sobretudo em vista

mais accommodada residência em Pontével, e não tratando de

fazer daquella igreja um monumento perdurável, convinha-

llics despender só o indispensável nas obras de uma casa pro-

visória.

Vem a propósito mencionar, que o sr. Filippe Simões, de

certo por equivoco, assevera serem de data anterior aos ca-

piteis das columnas da capella-mór os do arco do cruzeiro, que

dissemos, foram restaurados.

Entramos na capella-mór. A sua forma é em quarto de la-

ranja. E não se nos leve á conta de menos preciso, o termos

emi)regado aquella phrase; pois fr. Marcos (na II parte das

Chronicas L. V, cap. XXI) diz: «Esta capella maior Lateranense

está em forma de quarto de laranja, como quasi todas as ami-

gas de Roma.» Nós adoptamos com prazer o simile de fr. Mar-

cos, furtanio-nos assim a um certo rigor giometrico, e damos

logar na cita à comparação da capella-mór de S. João do Al-

p.orão com a de quasi todas as capellas-móres das antigas igre-

jas de Roma.

Ahi se vê igualmente, que o fecho da abobada não tem la-

vrada a cruz de Malta, e que o seu lavor ú igual ao da abo-

bada do corpo da igreja, que não precisou de concerio. Seria

natural, que correspondesse aquelle fecho ao meio do arco do

cruzeiro; mas torce para o lado direito; o que manifesta erro

de construcção. Exteriormente nota-se também, que a parede

do lado do norte não ia bem aprumada, de seu principio, e.
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ílcasse defeituosa.

No muro, que limita a capel!a-mór, é verdade apparecerem

arcos ogivaes por entre as columnas que a guarnecem, e es-

tamos persuadidos de que têem a mesma antiguidade do resto

da capella 1; isto é, são da mesma época da fundação do edi-

fício.

Emquanto a nós esses arcos foram empregados ali por ne-

cessidade, e não por obediência ás regras de um certo e de-

terminado systema de architectura
;
principio este que se obser-

vou na construcção das columnas que não pertencem a ordem)

alguma das conhecidas. Querendo, pois, oarchitecto dará fórm»

espherica ao teto da capella, como o provam os seus arcos ou

linhas principaes, que são meridianas, a concordância d'esias

com o muro, devendo ser dirigida por um arco de circulo, é

feita por duas superfícies curvas, cuja intersecção com o muro

produz dois arcos, que formam a ogiva. Poderia fazer-se a con-

cordância por meio da abobada cylindrica horisontal ou incli-

nada, o que daria o semicirculo ou a ellipse, encontrando o

muro ; mas esta forma não dava a idéa perfeita da esphera,

que enconlrava o muro em um ponto, o qual, não podia estar

em uma semicircumferencia conjunctamente com os dois pon-

tos inferiores, base das meridianas, e por esse motivo o archi.

tecto vio-se obrigado a fazer a concordância por dois arcos for-

mando a ogiva.

Não nos parecem portanto sufficientes taes característicos

para affirmarmos de um modo seguro, que a construcção da

capella-múr corresponde aos primeiros tempos do estylo ogival;

e pelas rasões expostas suppomol-a muito anterior ás obras fei-

tas no edifício pelos cavalleiros de Malta.

Mas quaes são esses primeiros tempos do estylo ogival? Pois

não é a ogiva tão antiga como o mundo? Quem inventou o cir-
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cuh ou a ogiva? Não se encontra esta porventura nos mais

velhos monumentos da terra? No Egypto, na Grécia, na Ásia,

na Elruria, na Sardanlia, na Córsega, e ainda na America em

construcções mexicanas de uma alta antiguidade não se vê a

ogiva? É certo, que a forma ogival era enião empregada natu-

ralmente como meio fácil e enérgico, e o homem sabia inslin-

ctivamente o que lhe veio mais tarde ensinar a sciencia;

isto é, que o arco agudo é aquelle cuja estabilidade é maior,

e cujo impulso é menor.

Usava-se mais ou menos d'essa forma, e na segunda metade

do século xu compoz-se um systema, em que a vemos represen-

tar um papel inteiramente expressivo e comlritclivo. Eslabele-

ceu-se o estylo gothico, que, durante três séculos, denominou

na Europa.

Aos arcos da abobada da capella, a que nos estamos refe-

rindo, os quaes cruzam em diagonal, servem de pontos de

apoio columnas, cujo fuste é cylindrico, tendo a secção hori-

sontal d'esie um pequeno diâmetro. Formam três arcos uma

espécie de concha, ficando duas das nervuras interrompidas no

fecho da abobada, que não é completamente construída em cú-

pula, porque a corta o plano vertical que passa pelo arco do

cruzeiro.

Em todo o edifício os arcos, á excepção dos referidos, são

de volta inteira, alguns mouriscos, e dois que estão juntos do

muro da fachada principal, e pertencem á primeira abobada

simples do corpo da igreja, parecem ogivaes, sem comludo

o serem, como se, vê examinando-os com attenção.

Tem a capella-mór duas portas lateraes. A que fica do lado

da epistola dá para um pequeno corredor, que atravessa a pa-

rede em toda a sua grossura, o qual mede de largo l'",G3, de

comprido l™,7o, e d"ali se sàe do edifício por uma porta igual,

sobre que se vê um fequeno óculo por onde entra a luz, que
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jllum"na aqiielle espiço. Em cada uma das paredes laleraes

doeste corre lor ha um p3queno vão, cuja serventia ignora-

.mos.

Seria ri'esse corredor a sacristia da igreja? Se o edifício foi

Jogo do seu começo destinado para um templo catholico, não

vem)s n'elle outro logar, de qae p)dessem dispor para tal

fim.

, E é porventura acceitavel, que os fundadores d'aquella casa

não cuidassem de fazer uma sacristia. proporcionada á riqueza

architectonica do templo, e preferissem mettel-a no escasso vão

de uma parede? O nosso espirito rebella-se contra simillianie

supposição.

Pois se a igreja tivesse principio no tempo do conde D . Hen-

rique — o que nem ares de probabilidade tem— e fosse aca-

bada depois do anno de i li7, em que o fundador da monar-

chia tomou Santarém, como pretende o sr. Filippe Simões, se-

gundo vimos, D. Affonso Henriques consentiria que se fizesse

em algum;i parte dos seus dominios uma igreja magestosa na

architectura, embora no tamanho pequena, sem sacristia, ou

dando-se-lhe por sacristia um corredor, onde mal poderia pa-

ramentar-se um padre? E quando se fizesse, como era natural,

a festa de S. João Baptista, orago da igreja, onde se revestiam

os padres necessários para ella, ainda que não fosse celebrada

com todos os rigores lilhurgicos?

O catholico conquistador de Santarém não permittiu decerto

que se praticasse tamanha inconveniência.

Alem d'isso em que logar se guardavam as vestiduras sa-

cerdotaes, e as alfaias da igreja?

O que achamos natural é, que os cavalleiros de Malta, quan-

do tomaram posse do edifício, tanto reconheceram, que elle,

tal como eslava, não tinha todas as condições precisas para ser

^pplicado ao culto do chrislianismo sem soffrer alguma trans-
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formação, que realisaram eíTectivaraente estas, como ainda hoje

se vé.

É muito ingrato para nós combater opiniões tão respeitáveis

como as dos illustres escriptores que citámos; mas por neces-

sidade de firmar bem a nossa, sem nos esquecermos da sua

luimildade, nem deixarmos de ter na mais elevada considera-

ção a auctoridade das outras, insistimos sobre pequenas cir-

cumstancias, que porventura poderão dar luz a este melindroso

assumpto.

Pela porta, em que termina o acanhado corredor, também

se saía do edifício, e d'ali continuava para o nascente a parede

da capella-mór; de[)ois os cavalieiros de Malta mascararam

parle desta parede com uma casa suITicientemente espaçosa,

para a qual communicavam por aquella porta.

Apparecem igualmente vestígios de outras modificações ope-

radas no edifício, tanto na parede voltada ao sul, como na do

lado opposto. Na primeira existe uma fresta, que serve actual-

mente para dar luz ao edifício, e cremos, que houvesse n*aquelle

logar pela parte interior do templo, um púlpito, para o qual se

subia pelo lado exterior; próximo do alicerce da mesma parede

ha dois arcos similhantes aos das sepulturas que vimos no in-

terior do templo. Estarão ali também duas sepulturas? Que

da parte de fora as havia, sabemol-o nós, porque junto da so-

leira da porta principal appareceram três, quando a commis-

são do Mnseti tratou de restaurar o pórtico, e um dos mem-

bros d'essa commissão encontrou também ahi algumas moedas

romanas, segundo nos referiram.

A outra porta da capella-mór é do lado do evangelho. Dá

para uma estreita passagem aberta ao centro da parede ar-

queada da capella, para onde se sobe por uma escada de pe-

dra igualmente lançada ao meio da parede. Seguindo esta pas-

sagem, ficam-nos do lado direito as columnas que guarnecem
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O elegante hemicyclo, e do esquerdo o resto da parede, onde

estão abertas quatro grandes frestas. No fim da passagem en-

contra-se outra escada lançada, como a primeira, no interior

do muro, pela qual se sobe para o grande terraço que termi-

na o edifício em toda a extensão da sua abobada.

Este terraço esteve coberto, talvez desde que foi concertada

a abobada, por um telhado de duas aguas, cujo pau de fileira

descançava sobre pilares de tijolo. O telhado era feito sobre

ripas, e sem guarda-pó, terminava ao poente no campanário,

e ao nascente em uma empena com um pequeno espelho, le-

vantado ali, ao que parece, de propósito para aquelle fim.

Não se torna mister subir ao terraço para tocar os sinos,

como claramente o indicam dois buracos praticados na aboba-

da da igreja em direcção do mesmo campanário.

Com que fim se fez então aquelle terraço, e porque foi elle

coberto posteriormente? O campanário não passa de uma ex-

crecencia sem graça, e toscamente feita só com o destino de

collocar ali dois sinos, addicionada indubitavelmente ao corpo

do edifício em época muitíssimo afastada da sua fundação.

Paremos agora defronte da fachada principal do edifício. O

pórtico tem, como dissemos, o feitio de volta semicircular; as

columnas com lavor de folhas muito proeminentes nos seus

capiteis sustentam archivoltas; o tympano liso por cima da

verga do portal; e sobre este um grande óculo radiado, cujo

tamanho não está em proporção com o da fachada que embel-

leza.

Tudo isto parece effcclivamente obra dos fins do século xi,

ou princípios do século xn. Depois os dois grandes bolaréos

das paredes lateraes do edifício ainda concorrem para confír-

mar esta supposição, e fínalmente o conjuncto exterior da casa

do Alporão dá-lhe seguramente o aspecto de uma igreja da

era roman secundaria. Os contrafortes estabelecem perfeita-
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mente a diíTerença entre o eslylo rornan e a arcliiíetura by-

zantina; p'>is que n'esta o contraforte é interior e latente, e

n'aquelle é exterior e visivel.

Mas será arrojado admittir-se, que uma basílica romana cons-

truída com tão grossas paredes, como são as do monumento

do Alporão, para ser transformada em templo catliolico, sof-

freo no século xu as necessárias transformaçijes, e que por isso,

no caso presente, os pórticos principal e lateral d'aquella casa,

o óculo do frontespicio e os contrafortes, sendo da mesma épo-

ca, pertencem ás obras de reparação ali feitas pelos cavallei-

ros de Malta ?

E a ruina da abobada não lembraria a construcção e addi-

cionamcnto dos botaréos?

Alem de que poderia ella ter sido destruída pelo terremoto

de 2G de janeiro de 1531, ou pelo de 28 de janeiro de lool:

mas quem pôde a(íirmal-o? E nada se opporia, a que perten-

cessem ao século xvi os mencionados contrafortes.

Ainda outra pergunta poderemos fazer, eé: — quando a casa

do Alporão passou ao domínio dos cavalleiros de Malta já ser-

via de igreja?

Ponderemos. Em outro logar referimos nós que os templá-

rios estiveram de posse de todo o ecclesiastico de Santarém,

e depois passaram todas as igrejas, á excepção da de S. Thia-

go, para a milra de Lisboa : ora na relação d"essas igrejas não

foi mencionada a de S. João do Alporão, logo ella não existia

a esse tempo, e por isso não podia ter sido começada no tempo

do conde D. Henrique, e concluída no de D. AíTonso Henri-

ques, como diz o sr. Filippe Simões. Oppõe-se ainda a esta

asserção do distíncto escriptor um outro facto histórico; e é

que Seyr, general almoravíde, vindo ao occidente da península

em 1109, durante dois annos subjugou os musulmanos, e to-

mou Santarém no de 1111. N"estas circumstancías não é cri-
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vel, que os christãos estivessem muito à sua vontade a edificar

igrejas em Santarém, do anno de 1 110.

«Que D. AÍTonso Henriques, diz o sr. Mendes Leal, no pri-

meiro periodo da conquista, confiou a defensão de Santarém

aos monges soldados do templo, é fora de duvida, porque po-

sitivamente o attesta a carta de doaçrio acima citada (a que

lambem nós citamos em outro capitulo), e estava perfeitamente

de accordo, já com as idéas do tempo, já com as necessidades

da sua manifesta politica. Era alem d'isso recompensa justa,^

pois que, segundo vimos de sua própria confissão, recebera

no audaz commettimento cooperação eíficaz d"a(jne]la valente

milicia.

Sendo, porém, estes os ifactos averiguados, pôde ter-se poi-

crivel que um soberano tão experimentado introduzisse logo

na viMa, conjunclameníe com os templários, outra ordem mili-

tar em tudo análoga? Para que aproximar corporações reli-

giosas e suscitar ciúmes escusados, quando se vè que os hos-

pitalarios, não tendo concorrido á empreza, pois que ninguém

os menciona, mal podiam em tal caso allegar direito igual ao

dos templários? O que do tino e prudência do filho de D. Ta-

reja nos está demonstrado não permitte imputar-lhe similhante

leviandade. Não parecerá antes provável — tão provável que

bem pôde acceilar-se como certo— o haver sido a ordem mi-

litar de S. João de Jerusalém, ou do Hospital, depois conhecida

com o nome de ordem de Malta, introduzida em Santarém exa

ctamente para supprir os templários, depois que estes forans

guarnecer novos territórios em virtude da cessão do dominio

ecclesiastico da villa, isto é, depois de 1107?»

A cessão referida foi effectuada em fevereiro de 1159, e nrio

depois de 1107, pois que a carta de doação de castello de Cèra^

feita aos templários por D. Affonso Henriques, em recompensa

do ecclesiastico de Santarém, que lhes tinha dado antes de con-
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(|iiiálar Lisboa, é d'aquella data; e n'esta mesma, celebrada a

concórdia da parte do rei, o bispo D. Gilberto, por consenlio

mento e approvação do cabido da sua sé, renunciou e demitti-

Iddos os Direitos Episcnpaes, que tinha ou podesse ter, assim

IH igreja de S. Ihia^ío de Santarém, como em todas as outras

(jue os templários achassem edificadas, ou elles de novo eiliíi-

cassem, ou tivessem edificado já dentro do termo de Cera.

Salvo pois este equivoco do douto escriptor, estamos com-

|)letj)menle de accordo, em que os cavalleiros de Malta vieram

para Santarém supprir os do Templo, e lambem no tocante ao

tino e prudência do filho de D. Tareja, que por isso mesmo

era incapaz de mandar construir igrejas sem sacristia.

No que não cordamos com o sr. Mendes Leal é, que D. Af-

íonso de Forlngal, filho natural de D. AíTonso Henriques, e

«UHStre da ordem de Malta, fosse o fundador, nem o mais in-

fiuente protector da igreja do Alporão.

Oppõe-se a isso o que escreve Alexandre Ferreira nas suas

Memorias da Ordem dos Templários. Diz-seali, que D. fr. AíTonso

de Portugal, grão-mestre do Hospital, só logrou o m.igisterio

por dois annos, e renunciou-o voluntariamente por não reger

súbditos, que sentiam rigorosa a observância dos preceitos da

regra, que lhes fazia guardar. Não é pois natural, que D. AlTonso

se demittisse do magistério, e cuidasse ao mesmo tempo de

fundar cm Santarém a residência dos cavalleiros de Malta.

Se elle, porém, tivesse sido o fundador e maior protector

d"esta igreja, havel-a-ía traçado com mais largueza e commo-

didade, e, como grão-mestre, desejaria legar á ordem de Malta

cm Santarém um monumento digno do nome de um filho do

illustre conquistador da muito notável villa. Afora esta circum-

stancia acresce, que nem a lagea tumular da sua sepultura,

nem pedra alguma do edificio, dão signal de que fosse D. fr.

AíTonso o seu fundador.
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Era realmente commenda da religião de Malta a igreja de

S. João do Alporão, mas estamos convencidos, que os hospi-

larios a não edificaram, pelas rasões que temos exposto.

Resumindo pois: a casa do Alporão foi primitivamente um;>

basílica romana, e os cavalleiros de Malta transformaram-na

em templo catholico. É a nossa opinião.

Resla-nos dizer, que as siglas, de que falia o sr. Possidonio

da Silva, e que se vêem effeciivamente na maior parte das pe-

dras do edifício, não servem de argumento para attribuil-o ao

século xn. As siglas, de singulae, caracteres isolados, dVjnde

por corrupção, singlas e siglas, foram communs aos hebreus,

estiveram em uso entre os gregos, e estes ensinaram taes abre-

viaturas aos romanos. Cicero chamava-as singulae liilerae, e

por abreviação singlae ou em portuguez siglas.

Recordemos ainda o que dissemos a pag. 95, por vir agora

a propósito. Onde ficava aquelle grande curral fora da igreja,

de que falia a chronica de D. João I? Pendemos a crer, que os

hospitalarios acrescentaram á igreja, do lado do sul, algum

átrio, a que o chronista deu o nome de curral.

A torre, mencionada pelo padre Vasconcellos, mística com

a casa do Alporão, e que se levantava no legar, onde hoje se

vê um cunhal de cantaria, foi arrasada, assim como o balcão

semigothico a que se referiu A. Herculano.

Noticia o facto da demolição da torre o desembargador J. A.

F^ereira, em uma carta sua acerca das antiguidades de Santa-

rém, com data de 24 de julho de 1854, publicada no Panora-

ma, e apresenta duas opiniões sobre a origem da destruição

do mui vetusto e respeitável monumento, dando todavia como

certa uma delias somente.

O que podemos, porém, colher das nossas investigações com

relação a este episodio curiosíssimo foi: que o doutor juiz de

fora de Santarém, João de Sampaio Freire de Andrade, rece-
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beu do visconde de Yilla Nova da Cerveira, secretario desla-

do, um aviso régio do Iheor seguinte:

«Sua Magcstade ainda que tivesse feito saber à camará dessa

viila, que indo a ella em particular não queria que se lhe fizesse

recebimento publico com oração e apresentação de chaves, com-

tudo não querendo privar a mesma camará de lhe beijar a

real mão, Manda participar a Vm.°® que ella se ache no logar

onde Sua Magcstade se ha de embarcar no coche, onde lhe ía-

cultará aquella honra, sem outra alguma d^-monstração, que

altere o particular, com que a mesma Senhora vai á mesma

villa; o que Vm.<^® fará prezente na camará, para que assim o

fique entendendo, e lhe conste desta real determinação.

Deus guarde a \m.^^ — Salvaterra de Magos, em O de feve~

reiro de 1785. Visconde de Viila Nova da Cerveira.— Senhor

Juiz de Fora Prezidente da Gamara da Yilla de Santarém.»

A camará resolveu que se demolissem as casas em estado

de ruina nas ruas do transito, mandou limpar as mesmas ruas

e ordenou que fossem caiados os prédios d'ellas á custa dos

moradores, sob pena de 3;5000 réis de multa. Pediu, e foram-

Ihe enviadas as medidas do coche real, para se lançarem pelas

ruas c travessas do transito, a fim de ser removido qualquer

obstáculo que se oppozesse á passagem do mesmo coche.

Sua Magestade devia desembarcar em um cães de madeira,

que para isso se fez na Ribeira, entrar pela porta de Leiria»

seguir a rua de S. Nicolau até á igreja do Milagre, d"aqui vol-

tar pela rua da Misericórdia para ir a Alcáçova ; e a camará

devia ir esperal-a á Ribeira, ao desembarcar no cães.

No sitio denominado Canto da Cruz cortaram-se os vértices

de uns ângulos formados pelas paredes de prédios particula-

res, porque essas esquinas protestavam conti-a-a passagem da

real cortejo. Ainda boje conservam as casas signal do corte.

Entre a torre do Alporão, e a das Cabaças não cabia o co>
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clie. Era pois mister deitar abaixo uma (l'eilas. Respeitou-se a

das Cabaças, que é o mais estúpido e brutal monumento de

Santarém. Á primeira andava ligada uma tradição h^mrosa para

a povoação; a das Cabaças tinha e conserva ainda uma tradi-

ção também, mas repassada de ironia insultante para os san-

tarenos.

Atiraram se, pois, á torre do Alporão, áquelle velho monu-

mento respeitado de tantas gerações, ezas! Cumprlu-se o man-

dado do tal juiz de fora, que fez depois calçar com a pedra

da insólita obra dos romanos as ruas da villa, e julgou talvez

providencial a visita da Rainha, porque não sabia onde havia

de ir buscar pedra para esse fim — aquelle auimal!

Não imaginou por certo a illustre Senhora ao passar pelo

Alporão, que se linha ali commettido, em seu nome, um sacri-

légio infamei

Muito enganados vivem os reis, e também os presidentes

das republicas! Mas não convém aos que mandam em nome

delles, que toda a gente saiba d'isso.

A tradição de que n'esta torre se liam os textos de Maho-

met, e que serviu de mesquita aos sarracenos a casa do Alpo'

rão, é de todo o ponto acceitavel, a julgar-se bem fundamen-

tado o nosso juizo acerca da mesma casa e torre.

Ali o Talismano virado para o oriente — quem sabe ! — mais

de um vez com voz sentida e vagarosa gritou, pondo as mãos

nas orelhas:

Alá, hec. Bar, Axahi, Alá, helé, leia, Mahamelh, Rasiil, Alá!

O que em porluguez quer dizer: Deus grande não tem ou-

.tro Deus, Mafamede é embaixador de Deus!

Assim nos explica taes palavras fr. Gaspar de S. Bernardino

no seu Itinerário da índia por terra; e acrescenta, que de duas

maneiras era o alchorão. Uma d ellas significava summa ou co-

jjia de preceitos e mandamentos, e este, que era o livro da
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seWd de Mafoma escriplo em língua arábica, estava collocado

sobre uma cadeira pequena dentro da mesquita, na qual não

havia pintura, imagem ou figura alguma. A segunda maneira

de alchorão era o que respondia entre os árabes a torre de

sinos, onde costumava subir (ao mais alto do alchorão) um tur-

co, que servia como de thesoureiro, a quem elles clminavam

Telismano ou Aleyzim.

Se a casa do Alporão com a torre contigua deu nome ao

sitio, ou a denominação de Alporão, já usual d'elle, foi trans-

mittida ao edifício, é o que nos cumpre agora averiguar.

Dix o sr. Mendes Leal, que somente nos princípios do sé-

culo XV se encontra a denominação de Alporão ampliada á casa

commendataria, e ainda assim por modo indirecto, e que lhe

mostra este primeiro indicio a carta de confirmarão, dada em

Santarém em 1402 pelo senhdr D. AíTonso V, na qual carta se

faz referencia a Peralvares Pereira, commendador de S. João

d'Alprom.

Para provar ainda que nunca o nome de Alporão acompa -

nhou o da casa, cita vários documentos, como doações feitas

80 Spitah isto é, á casa commendataria de Santarém, com o

nome de S. João do Hospital; um breve do Summo Padre Cle-

mente IV (1265 a 1268) concedendo cem dias de indulgências

a quem for em romoria cá casa que o Hospital tem em Santa-

rém» pelas festas de Santa Maria Magdalena, Santa Cruz e ou -

trás; e mais ura documento de caracter não menos olTicial,

datado do anno de 1303, da nossa era, do qual consta ser cos
'

tnme, que o alcaide, alvazis e concelho de Santarém, para ce

lebrarem os actos camarários, se reunam na igreja de Sanfwane

do espitall.

E para demonstrar que o mesmo nome era dado ao sitio, e

não à casa, diz-nos, que «n uma sentença d"el-rei D. AlTonso

(D. Allonso IV provavelmente), sobre a composição da conten-
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da corrente entre Maria Mendes e Martim Annes, lè-se: da

qual composição ficou á dita Maria Mendes a herdade de Taura

e as casas que som em Alprã. No instrumento de venda que

faz Pêro Paes a Sueiro Gozendes textualmente indica o pri-

meiro : wna casa que avia em Alpram.

O que sabemos a este respeito é que nos costumes annexos

á carta do foral dada por D. Fernando a Santarém, como vi-

mos, se falia na torre de Alpram, não consta que houvesse

outra com tal nome, senão aquella a que nos estamos refe"

rindo.

Ora, o dar-se ao sitio o nome de Alporão, provinha sem du-

vida de ter havido ahi alguma torre mourisca. Não será mais

verosimil então, que os mouros se aproveitassem da já exis-

tente ao tempo da sua conquista? É fácil acredital-o; e n'esse

caso o sitio recebeu o nome da torre.

O denominar-se a casa, em breves pontifícios, ou em doa-

ções a ella feitas, S. João do Hospital, e não do Alporão, é na-

turalíssimo; embora vulgarmente fosse conhecida pela segunda

denominação. O Summo Pontífice não devia designal-a oíficial-

mente, senão como a designou ; e os doadores, nomeando-a do

Hospital, consignavam e confirmavam o respeito que tinham

pela ordem dos hospitalarios, e no seu fervor religioso procu-

ravam, talvez aconselhados por estes mesmos, esquecer o nome

de Alchorão, que lhe dava o povo.

Mas o povo ama as tradições da sua juventude, e os caval-

leiros de Malta não tinham esponja, cora que podessem apagar

da memoria dos santarenos o nome que lhes recordava um do-

mínio que foi valorosamente esmagado pelo heróico fundador

da monarchia portugueza.

Nas cortes de Lisboa, de 1410, queixaram-se os procurado-

res de Santarém, de que o seu alcaide linha no castello «uma

torre e dentro d'ella uma gaiola, em que mettia assim homens-
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como mulheres: o que era mui tleshonesla cousa.» Mandou el-

rei aprisoar as mulheres aparladamente sobre si.

Seria a lorre de AIpram mencionada nos costumes?

A do relógio das cabaças, que íica fronteira ao edifício, não

era de certo porque a sua construcção é mais moderna.

Fòrma-se de quatro lados iguaes, é de alvenaria com os seus

quatro cunhaes de cantaria, e bastante alta. \)h o padre Vas-

concellos, que c sabido com toda a certeza ser obra que man-

dou fazer el-rei D. Manuel, e fechada na sua ultima altura com

uma abobada em forma rotunda de meia laranja, e por cima,

bem no centro da cúpula, está um grande sino sustido por qua-

tro varões de ferro, que se estribam nos quatro ângulos ou

cantos; os quaes fazem o ultimo remate a toda a eminência da

mesma torre.

Esta descripção do padre Vasconcellos mostra que a torre,

no seu tempo, não rematava, como se está vendo hoje.

Aquclle sino servia, e serve ainda, de relógio e governo das

horas, como diz o historiador de Santarém; mostrando, porém,

a experiência, que as horas se não ouviam em toda a villa,

pela altura e forma em que o sino fora collocado, lembraram-

se de cercal-o de oito grandes bilhas vidradas, suspensas por

quatro varijes de ferro acrescentados aos primitivos, tendo duas

cada um d'elles, e com as bocas voltadas para o sino. Vê-se

que as bilhas foram ali collocadas e assim dispostas com o fim

de reforçar o som. Duas delias já se partiram, mas deixaram

vestígios, e as restantes estão como a torre, muito deteriora-

das, a pedir que lancem por terra tudo aqui Ho.

Quando subimos á torre, para darmos delia noticia exacta,

vimos no sino a seguinte inscripção: In cyiiibalis bene sonnan-

tibtís laudate Dominum, 1604.

Esta data indica, ou que a torre não foi acabada no reinado

de D. Manuel, ou que o sino primitivo foi substituído.
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o que realmente surprehende éo panorama esplemlido, que

do alto da torre se desfructa.

O outro sino, chamado de correr, que se mandava tocar de

noite por ordem das justiças, já lá não está.

Em uma das ventanas do lado do sul existem restos de um
relógio de sol da era de 1596.

Em verdade, o que torna curiosa a torre das cabaças é uma

anecdota engraçadissima, que corre em Santarém, e faz parte

da tradição d'esse monstro de pedra. Esta é a anecdota: um
dia, vindo el-rei D. Manuel a Santarém, perguntou á camará

se a villa precisava de alguma obra importante, e a vereação

illustre respondeu-lhe, que muita falta fazia à povoação uma

torre com relógio. O generoso monarcba mandou logo dar co-

meço á obra tão desejada, e tendo concedido também aos ve-

readores a liberdade de a traçar, logo que foi concluída, vol-

tou a Santarém para ver o uso que fizeram da regia concessão.

Apenas deu com o sino em cima da torre, pendurado em qua.

tro varões de ferro, ordenou immediatamenle, que pozessera

ali sete cabaças vasias, sobranceiras ao sino, para memoria eter-

na das sete cabeças ocas do senado santareno, que por tal mo-

tivo bQ ficaria denominando para sempre o senado cabaceiro.

Mas as bilhas foram oito, e não sele; e, se muitos insistem

n'este ultimo numero, é porque não têem querido verifical-o.

De umas certidões que fazem parle de uns autos de execu-

ção existentes na repartição de fazenda do districto de Santarém,

inferimos nós a respeito d'a]uella monstruosidade, que tanto

a torre, como as casas contíguas, foram bens da coroa, e con-

cedidos por ella á camará de Santarém para guardar nas casas

a arca da charola do Corpo de Deus, e viver niellas o relojoei-

ro, que devia ter a seu cuidado o relógio e sino de correr, as-

sim como a torre, emquanto tivessem concertado o relógio, e

tangesse o sino.



509

A camará esteve de posse desses bens, e um dia chamou

aciuillo seu. Veio, porém, um procurador de el-rei conleslar-

llie o direito de propriedade, e por sentença, confirmada na

Relação em IGIO, voltaram os mesmos bens para a ccròa.

Da medição e demarcação, feitas n'esse tempo, consta que

o relógio estava posto em cima da torre em uma trempe do

ít-rro, e não se falia alii das laes cabaças.

Quem sae da casa do Alporão, e vae ver a igreja da Oraça,

que fica ali próxima, nota que a cimalha da capella-mór está

guarnecida de dentulos iguaes aos que tem a de S. João do

Alporão; mas d'esta identidade não se pôde adduzir [nova para

alFirniar, que as duas capellas sejam coevas. A igreja da (ira-

ça fazia parte do extincto mosteiro dos frades gracianos ou er-

mitas calçados de Santo Agostinho. Foi lançada a primeira pe-

dra [)ara a finulação do convento em 16 de abril de 1380.

Quatro annos antes chegaram a Santarém cinco frades gra-

cianos, chamados por D. João Alfonso Tello de Menezes, conde

(U Ourem, e sua mulher D. Guiomar de Villa-Iobos, os cpiaes

oíTereceram aos ditos padres os paços, em que moravam, com

todas as pertenças, para n'elles fundarem um convento á re-

ligião de Santo Agostinho; offerecimento que foi logo acceito,

como também o de rendas abundantes, com que os mesmos

fundadores dotaram o convento, para com ellasse sustentarem

quarenta religiosos. Em uma das salas do palácio levantaram

logo altar, e occuparam os paços em forma de cummunidade,

perto de quatro annos, até que passaram á nova habitação con-

cluída depois á custa ainda da fidalga liberalidade da con-

dessa de Ourem. E oão diremos do conde, porque lendo este

fallecido antes de acabada a obra, a condessa D. Guiomar de

Freire Villa-Lobos, sua esposa, doou aos mesmos padres a
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grande quinta da goxa com todas as herdades, suas pertenças,

que possuía na margem esquerda do Tejo, próximo da villa de

Almeirim, a 8 de jultio da era de 1446, dizendo que fazia essa

doação por acrescentamento do mosteiro, o qual pela escassez

de meios não estava ainda concluído; isto é, vinte e oito annos

dopois da sua fundação. Os frades tomaram posse do riquíssi-

mo património a 7 de fevereiro da era de 1447.

O frontespicio gothico da igreja com o seu grande óculo

chammejante de primoroso lavor, e de uma só pedra; com as

suas arqueaduras fingidas e de fino rendilhado; emfim com o

seu pórtico de columnas embebidas em parte na espessura do

muro, para resaltarem em meio relevo na concavidade das ca-

lhas de cantaria, que parecem feitas para envolver de cima

abaixo fustes cylindricos de maior grossura, sustentando os

seus quatro capiteis de cada lado, ornados de folhagens, arcos

perfeitamente ogivaes, é a mais bella e delicada obra archite-

toral, que se conserva ainda em Santarém.

A igreja ê de três naves, separada a principal das lateraes

por seis columnas de cada lado, as quaes são até aos seus ca-

piteis todas de pedraria repartida em resaltos, em harmonia

com a obra do pórtico.

Compõe-se de seis capellas: a capella-mór com duas colla-

teraes retraídas, como sendo fabricadas do mesmo vão, todas

três, porém, separadas pelos muros que formam as suas pa-

redes lateraes ; duas no cruzeiro ; e a outra em a nave que

nos fica á direita quando se entra na igreja pela sua escada,

que parle da porta principal, e por ella se desce para o pavi-

mento, que é todo igual nas três naves.

Na capella collateral da parte da epistola, em grande sepul-

tura raza, lê-se este epitáfio:

«Aquy jaz pedral uarez cabral e dona Isabel de castro sua

molher cuja he esta capella he de todos seos erdeyros aquall
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depois (la morte de seu marydo foy camareyra mor da Ifauta

dona raarya fylha dei rey dõ João noso senõr ho terceyro deste

nome.»

O respeito, que merece a todos os portuguezes o veneranlo

jazigo (Jo descobridor do Brazil, foi ultrajado peia concessão

ignóbil, que se fez do templo memorável, à irmandade dos

Passos de Santarém, por portaria do ministério da fazenda, em

dala de 28 de junho de 1847, com a obrigação de occorrer ás

despezas da sua conservação. O convento fui vendido a um

proprietário de Santarém chamado Silvério Alves da Cunha,

em 5 de novembro d'aquelle mesmo anno, sob a condição de

o tornar incommunicavel com a igreja, a qual já teria desaba-

do, se elle não tomasse a seu cargo as despezas da sua con-

servação, pois que a refeiida irmandade pouco pôde.

A capella do cruzeiro, do lado do evangelho— referindo-nos

á capella-mòr — tem um retabolo de i)edra, feito segundo as

regras da ordem corinlhia, no qual se vê um grande painel,

enchendo todo o seu vão, com uma pintura magnifica de S.

Nicolau de Talenlino, muilo bem conservada ainda, obra que

se aitribue á celebre Josepha de Óbidos.

Esia capella fazia parte de um vinculo instituído por D. Gil

Eannes da Costa, da illustre casa dos condes de Soure, em

testamento por elle feito de mão commum com sua mulher D

.

Joanna da Silva, a 20 de março de ICOO, em Lisboa.

Defronte d'esta capella, e no mesmo cruzeiro, está a de

Santa Rita. Na architetura do seu retabolo seguiram também

a ordem corinthia, e a pintura do painel, onde se vê a ima-

gem da Santa em extasis diante de um crucifixo, foi feita por

um bom artista, natural de Santarém, chamado Ignacio Xavier,

o qual esteve em Roma a estudar a sua arte, que cultivou com

muita distincção e nomeada.

A sexta capella, de que já falíamos n"este capitulo, é a do
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Senhor dos Passos, e íoi antigamente dedicada a Santo Alipio.

Pertencia ao \incuio ordenado por Gonçalo Gil Barboza, e sua

mulher Mecia Mendes de Aguiar, como vimos. Foi administra-

dor d'esse vinculo um fidalgo chamado Luiz da Castanheda e

Vasconcellos, o qual a rogos da irmandade do Senhor Jesus

dos Passos, da Graça, fez contracto com os padres Agostinhos,

para o ministério de ficar para sempre n"ella a imngim do Se-

nhor dos Passos. Para maior firmeza d'este contracto, e se nãa

poder mais arguir pelos futuros successores do dito vinculo,

foi confirmado por el-rei D. João V, como consta da copia, que

está lançada no compromisso da mesma irmandade ; ficando

porém o uso, e direito da dita capella para se poderem sepul-

tar ahi os successores de Luiz da Castanheda, ou sejam por

sangue, ou por mercê d'el-rei. Foi esta confirmaçrio feita em

Lisboa a 18 de fevereiro de 1712.

Passou este vinculo e capella para a familia Paiva, uma das

mais distinctas do reino, e da qual são actuaes representantes,

em Santarém, José de Paiva Magalhães de Vasconcellos Ber-

nardes, cuja mulher se acha sepultada na memia capella, e

sua irmã a senhora D. Maria de Guadalupe de Paiva Magalhães

Vasconcellos, viuva de José de Sá Nogueira.

É grande o numero de sepulturas de portuguezes illustres

que jazem n'esta igreja ; mas a mais notável de todas, á ex-

cepção da já referida, encontra-se debaixo do coro logo á es-

querda de quem entra pela porta principal do templo.

Consiste em um caixão com sua tampa, tudo de pedra bem

lavrada, tendo de comprido 3'",2 de largura 1"',; e de altura

2 melros; sobre a tampa estão entalhadas duas figuras de vulto,

ou antes dois retratos esculpidos de D. Pedro de Menezes, conde

de Vianna, e de sua mulher D. Beatriz Coutinho, netos dos

fundadores do mosteiro.

São encimados por dous riquíssimos baldaquinos collocados
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a conveniente disiancia da cabeça de cada um. Por entre as

folhagens em meio relevo, que exornam as faces do sumptuoso

sepulcro, lé-se aqui e alem a palavra Alro. E juntamente com

os brazões de família, tem o mausoléu um extenso e[)itlia(iu,

onde resumidamente historiaram a vida de D. Fedro de Me-

nezes, e a nobre estirpe de sua mulher.

A palavra Ak^o significa uma alcunha honrosa, de que muito

se presava D. Pedro de Menezes, conde de Aylon ou de Agui-

lar em Castella, de Vianna em Portugal, e tronco illustre da

casa dos marquezes de Villa Rea'.

Expliquemos o justo desvanecimento de D. Pedro de Me-

nezes.

Não estava D. João 1 contente com as victorias terrestres, e

por isso meditou tornar seu nome immortal com as navaes^

Para celebrar o descanço tão heroicamente adquirido das pri-

meiras, man<lou o monarcha annunciar grandes festas, com de-

sígnio de armar cavalleiros a seus filhos D. Duarte, D. Pedro*

e D. Henrique, n'essa occasião solemne.

D. Filippa de Lencastre, que não era menos carinhosa, nem

menos desvelada, sabendo das intenções de seu marido, pre.

veniu-se com três espadas preciosas para com ellas armar seus

filhos, que deveriam recebel-as da sua própria mão.

A inesperada morte da rainha suspendeu, porém, todos es.

tes apparatos, e a mãe do infante navegador, já no leito da

agonia, apenas poude dar-lhe, e aos outros dois filhos, a lamina

gloriosa, com que um mez depois haviam de submetter ao ré-

gio dominio do Mestre de Aviz os arrogantes moradores da fa-

mosa cidade de Ceuta, obrando prodígios de valor ao lado do

condestavel.

E com eíTeito D. João, o primeiro monarcha portuguez, que

depois da lamentável perda de Hespanha, passou com exercito à

Africa, tendo terminado os aprestos de uma grande armada.

MONUMENTOS DE SANTARÉM 33
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composta de mais de duzentas velas, a saber, trinta e três náos

grossas, viote e sete galés de ires remos e mais de cento e

vinte embarcações menores, o que tudo formava a maior força

naval, que por aquelles tempos singrou no Oceano, aportou

com ella nos mares de Ceuta, e tomou esta cidade no dia 21

de agosto de 1415.

Achou-se D. Pedro de Menezes, sendo ainda muito moço, na

conquista de Ceuta, e D. João I conflou-lhe, sem acceitar ho-

menagem, a defeza da praça contra os mouros, apesar da sua

tenra idade, dizendo-lhe, que para estimulos da sua honra bas-

tavam as obrigações do seu nascimento, e as da sua pessoa.

Tendo vindo a Lisboa o joven conde de Vianna, como quer

fr. António da Purificação, na sua Chronica dos ermitas de

Sa?Ho Agostinho, estava um dia jogando o truque com o rei,

quando chegou aviso de Ceuta, que os mouros preparavam um
formidável exercito para pôr cerco áquella cidade. D. João or-

denou ao conde, que se partisse logo para Ceuta, e lá lhe iria

ter em breve o necessário soccorro. Notando, porém, o conde,

que el-rei se affligira com a nova, observou-lhe : «Não se canse

Vossa Alteza com soccorrer Ceuta. Eu só com este afóo— mos-

trando-lhe o bastão grosso de zambujeiro, de dois palmos de

comprido, com que jogava o truque— afugentarei toda a mou-

rama.»

Effectivamente os mouros sitiaram a praça com um exercito

de mais de trinta mil homens, mas foram valorosamente repel-

lidos pelos nossos; e comquanto o citado chronisla aíBrme,

que D. Pedro de Menezes a defendeu só com a guarnição d'ella,

é certo que D. Henrique, e D. João, filhos de D. João I, as-

sistiram ao combate, em que muito se distinguiram, tendo vol-

tado á Africa com tal propósito.

Foi governador de Ceuta, por espaço de vinte dois annos

contínuos, o nobre conde de Vianna, sustentando sempre por-
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íiada guerra com os mouros, que faziam todos os esforços para

recuperal-a, mas não conseguiram sacudir da cervis o pesado

jugo, com que os amarrava o valente pulso de tão brioso ca-

valleiro. Ficou por esse motivo vinculado a seus siiccessores o

governo d'aquella cidade, e conservava-se no palácio do gover-

nador o celebre pau de zambujeiro, que se entregava aos ca-

pitães, que de novo passavam áquelle governo.

Era pois o nobilíssimo aléo o sagrado paUadium da nossa

grandeza n'aquellas paragens, e tanta confiança inspirava a sua

conservação, que o nosso Épico, a quem nada esquecia do que

fosse mister, para immortalisar o nome de porluguezes, disse

na sua Egioga primeiro, alludiíido áquelle facto:

Em quanto do seguro Azambugeyro

Nos Pastores de Luso houver cajados,

Com o valor antigo, que primeyro

Os fez no mundo tão assinalados;

Não temas tu, Frondelio companheyro,

Que em algum tempo sejam sojugados,

Nem que a cerviz indómita obedeça

A outro jugo qualquer que se lhe oíTereça.

Falleceu D. Pedro de Menezes, em 2:2 de setembro de 1437.

Se podesse agora resuscitar e fosse a Ceuta, já lá não encontra-

va o seu querido Aléo. Naturalmente tornava logo a morrer,

mas de vergonha.

Para caracterisar completamente o desabamento do velho

mundo, para que oíTicialmente podessem calar no animo de to-

dos os santarenos as idéas, que inundaram a sociedade no

presente século, embora fosse preciso, para commetter os mais

infames sacrilégios, invocar os santos princípios da civilisação

e da liberdade, o illustrado governo portugez, que ficticiamente
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representa a vontade nacional, transfornaando teniplos e con-

ventos em cavallariças e praças de touros, arrazou o mosteiro

dos carmelitas descalços, que no monte da Pedreira se fundara

em Santarém, para edificar sobre as suas ruinas o edifício do

governo civil, deixando de pé as paredes da igreja profanada,

como testemunho ignóbil do desprezo em que a tinha.

Arrazasse tudo!

Á hora a que escrevemos está a junta geral do districto ter-

minando essa obra e começou a construir ali uma casa para

as suas sessões.

Demorava o convento do Carmo a dois passos do da Graça,

caminhando d'este para o norte. Em 27 de abril de 1656 foi

lançada a primeira pedra do seu fundamento, na qual estavam

esculpidas as armas da casa de Aveiro, próprias das padroei-

ras, que foram a duqueza de Caminha, D. Julianna, e sua mãe

a condessa de Faro.

Era titular do convento Santa Thereza de Jesus; aquellaque

nos mysticos enlevos da sua fé peregrina, dizia:

Vivo sin vivir en mi,

y tan alta vida espero,

que muero, porque do muero.

Agora o contraste entre o presente e o passado.

No presente, a camará de Santarém pede ao governo a de-

molição do convento, para estabelecer no mesmo logar as re-

partições publicas do governo civil do districto ; ha pouco mais

de dois séculos o senado scalabilano dirigia a D. João IV uma

carta como se segue:

«Senhor. Veyo-nos á noticia, que os Padres Carmelitas des-

calços pertendião pedir licença a Vossa Magestade, para fun-

darem n'esta Villa um Convento. Pedimos a Vossa Magestade,
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prostrados a seus Reaes pés com toda a humildade, em nome

d'este povo nos faça raercè conceder-lhes licença
; pois são Re-

ligiosos, que com menos esmolas se sustentão, e de grande

exemplo, e edificação para os Povos, em que habilão; e espe-

ramos, (jue com a sua presença se colham grandes fructos es-

pirituaes em todo este Povo. Esta mercê que pedimos a V. M.,

assentámos todos primeiro em Camará, e nos pareceo muy con-

veniente significal-o assim a V. M., cuja Calholica e Real Pes-

soa nos guarde Deus nosso Senhor muitos e felicíssimos an-

nos. — Eu Francisco Coelho, Escrivão da Camará hz em San-

tarém. — João de Freitas Coutinho, Juiz de Fora. — Domingos

Jorge, vereador Primeiro.— Diogo Carvalho, vereador Segun-

do.—Manoel Botelho, vereador Terceiro.— João Monteiro, Do-

mingos de Carvalho, Procuradores do Concelho. — João de

Carvalho Pereira, Manoel Dias, Misteres.»

E era a esse tempo a camará de Santarém mais caridosa do

que muitos frades, ou mais religiosa do que alguns religiosos,

pois não foi sem diíTiculdade que os carmelitas descalços fun-

daram o seu convento, por se opporem a isso os franciscanos

de Santarém.

Allegaram os taes franciscanos, que contrariavam a preten-

são dos carmelitas os breves dos papas Clemente, e Urbano

vm, nos quaes se determinava não poder nenhuma familia men-

dicante fundar de novo no logar, em que elles tivessem pri-

meiramente fundado, porque como a sua Religião havia sido

firmada em estreitíssima pobreza, não podia acudir a ulla a ca-

ridade dos fieis, se se houvesse de dividir a outras Religiões,

e que tinha a sua o mesmo Instituto, qual era a dos Carmeli-

tas Descalços novamente introduzida na vdla.

Como os carmelitas venceram, os franciscanos nuui-a os fi-

caram olhando com bons olhos.
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O século XIX acabou de vez com estas desiotelligencias de

família ; e agora, no mesmo sitio em que a pobreza carmelita

guardava o culto christão, a riqueza affectada do funccionalis-

mo conserva o culto politico.

Se a historia é a alma da politica, e os successos passados

são a mais certa profecia do porvir, nunca a politica dos por-

tuguezes poderá ser elevada e dijína sem o firme esteio da re-

ligião do Crucificado, em nome da qual, e por amor da qual,

somos hoje um Estado livre e independente.

Não sejamos fanáticos, nem hyppocritas: do que necessita-

mos muitissimo é de juizo. Se o tivéssemos. . . O utinam!







CAPITULO X

Santarém fortificada

Calçadas de Santarém.— As suas antigas muralhas.— As suas portas.—

O

cemitério dos capuchos.— Manuel Passos.—Visconde da Serra do Pi-

lar.— O arco da Atamarma.— O senado scalabitano a marcar por sua

conta e risco o dia da tomada de Santarém por D. AfTonso Henriques.

— Opinião do auctor d'este livro a respeito de tal data.— Interpretra-se

de um modo diíTerente do de A. Herculano uma antiga memoria de

Alcobaça.— Parece que o eminente historiador não conhecia perfeita-

mente a topographia de Santarém.—Uma carta de D. João I.— Conclue-

se que Santarém era muralhada ao tempo da sua conquista, o que vae

de encontro á opinião de A. Herculano.— Ainda a fundação da formosa

Scalabis.— Projecta D. AÍTonso Henriques tomar Santarém,— Plano da

escalada.— Tomada de Santarém.— Cercos.—Ordem da Ala.— Outras

ordens de cavallaria.— Restos mortaes de S. Vicente.— É Santarém um
ponto estratégico importante para a defeza do reino.

Sobranceira ás iunumeras graças e sorrisos, que por toda a

parte lhe oíTerecem as varseas e collinas cultivadas, que a cir-

cumdam, eleva-se Santarém, a Caprea do gentil Fernando, Nero

de João Lourenço da Cunha, firmada sobre os seus sete mon-

tes, como gigantes, que defendem a formosa rainha do Riba-

Tejo.
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Por dez calçadas se subia antigamente ao seu bairro mais

nobre — Marvilla, como ainda hoje lhe chamam os santarenos

dos outros dois bairros — Ribeira e Alfange.

D'essas calçadas somente sete restam ao presente: quatro

que a servem pelo lado do Tejo, a quinta pelo lado do poente,

a sexta pelo lado do sudoeste, e a sétima pelo de noroeste.

As do lado do rio são: a de Santa Clara, que partindo de

ao pé da cerca do convento de S. Francisco e passando pró-

ximo do real mosteiro, que lhe deu o nome, segue pela en-

costa Occidental do monte de S. Bento, e vae emfim ligar-se

no bairro da Ribeira com um ramal que conduz á estação do

caminho de ferro.

Esta calçada denominou-se também do Roçaio ou Resaiu,

isto é, Rocio; talvez porque levava ao campo d'este nome, o

Rocio de Alvisquer, vasto e de admirável fertilidade, situado

na margem direita do Tejo, junto á Ribeira, e regado por duas

ribeiras filiaes do Alviella, uma das quaes se chama Alcorça, e

a outra, pelas muitas voltas que dá, Maria Torta.

A calçada de Santa Clara foi primitivamente um estreito ata-

lho, que D. Fernando mandou alargar com o fim de por ali

passarem os materiaes para as obras, que se fizeram a expen-

sas suas no convento de S. Francisco; pelo que as claristas

muito se lastimaram de lhes solaparem os alicerces do seu mos-

teiro, tirando-lhes o saibro do monle em que se fundou. Quei-

xaram-se até ao senado de Santarém, que procedeu logo a uma

vistoria, cujo auto diz assim: «A sob Santa Clara em caminho

que fizeram novo para tragerem a madeira de El-Rei da Ri-

beira para S. Francisco. . .»

Ha n'esta calçada duas fontes ; uma quasi no meio, e encos-

tada ao monte de S. Bento, a qual foi reformada em 1702, e

1822 ; a outra em uma cova abaixo da porta do carro do mos-

teiro das claristas, reedificada em 1853.



A segunda calçada é a da Alamarma.

Tem sido interpretada de vários modos a origem d 'este no-

me. O padre Vasconcellos alíirma que Atamarma é corrupção

de Tnmarma, o qual lermo significa na lingua árabe aguas

amargosas; e que os mouros assim chamavam á poria da Ta-

marma, bem como á calçada que vinha acabar n'ella, por ha-

ver ali perlo uma fonte de agua amargosa.

Se porventura a tal fonte foi sempre alimentada por agua

nativa igual áquella que vemos correr em um pequeno chafariz,

feito ha pouco, na mesma calçada — o que lemos por certo—
então deveremos chamar salobra, e não amargosa essa agua.

Viterbo, no seu Elucidário, traz o seguinte acerca da pala-

vra Tamarma: «assim chamam ainda hoje a uma fonte na villa

de Santarém. Os mouros lhe pozeram este nome, que quer di-

zer agua de tâmaras ou agua doce, e não aguas amargosas,

como erradamente disseram alguns dos nossos escriptores.»

A. Herculano diz; a fonte de Tamarmá, assim chamada pela

pela doçura das suas aguas.»

A verdade é que se não i)òde beber a agua da tal fonte, em-

bora pareça a uns amarga, e a outros doce.

O padre Vasconcellos, e outros escriptores, dizendo que as

aguas da histórica fonte são amargosas, por contraposição ás

aguas doces, como vulgarmente se chamam todas as potáveis,

classificam-nas bem. A nota, que se lê a pag. 3(57 do tom. l.*^

da Hist. de Port. de A. Herculano, confirma o nosso juizo. .

Diz essa nota : fontem qui propter amaras aquas arabicé ap-

pelalur Alhumarmal. É claro, que podemos traduzir amaras

aquas, aguas de sabor similhante ao da agua do mar, aguas

amargosas, de gosto desagradável, salobras. Esta fonte é muito

antiga, e d'ella fazem menção os nossos chronisias, quando

descrevem a tomada de Santarém.

A calçada de Atamarma dava serventia para a Ribeira pela
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nicação aos dois bairros, cortando no sitio da fonte da Atamar-

ma a estrada conhecida pelo nome de Avenida da Ponte, que

faz parte da estrada real n.° 68, de Santarém a Évora, e co-

meçando no Campo de Sá da Bandeira junio á igreja de Nossa

Senhora da Piedade, seguindo até defronte da extremidade

oriental do convento de S. Francisco, vae pelas encostas fron-

teiras ás quebradas de Santa Clara e das Figueiras, cruza com

a calçada da Atamarma, e continuando pelas diclividades dos

monles da Pedreira e Alcáçova, entra na ponte sobre o Tejo,

tendo de comprido 1:760 metros, e uma differença de nivel

entre os seus pontos extremos de 77™,40. D'esta mesma estra-

da, e a pequena distancia da referida ponte, parte o ramal, onde

termina a calçada de Santa Clara, como dissemos, o qual, atra-

vessando parte do bairro da Ribeira, conduz á estação do ca-

minho de ferro, situada ao norte e a 500 metros do mesmo

bairro.

A terceira calçada é a do Alfange, que principia junto á igreja

da Graça, desce pelo lado occidental do monte de Alcáçova, e

acaba no bairro, d onde tomou o nome.

A quarta é a da Junqueira, a qual, começando na rua de

S. Lazaro, prolonga-se pelo valle entre os montes do Outeiro

da forca, e Sacapeito, e defronte da Omnia que foi das Valdé-

gas faz-lhe termino a antiga estrada que dos campos de Valla-

da vinha a Santarém. N'esla calçada existe uma fonte de qua-

tro bicas, por onde corre muita abundância de agua. Ao

sair da cidade pela rua de S. Lazaro, affronta-se com o edifício

do matadouro publico, cujo obra começou em 4 de abril de

1881.

Ao poente parte do campo de Sá da Bandeira a calçada de

S. Domingos, a qual deriva o seu nome do extincto convento

desia invocação, estende-se pelo valle entre os montes de Cra-
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nome, junto de uma fonte, cuja corrente é pequena, mas de

muita boa agua. Constitue actualmente uma estrada munici-

pal, que se ha de ligar com a real n.° 65, de Santarém a

Peniche.

Do lado do sudoeste, sae do Largo do Sitio a calçada das

Padeiras, e segue até á Ponte da Âsseca, passando entre os

montes de Sacapeito e de Cravos. Ha n'ella duas fontes pouco

abundantes, uma chamada das Padeiras, e a outra do Pingo-

Pifigo, a qual antigamente se denominava Fonte Nova, segundo

se deprehende de alguns documentos com data de 1018 exis-

tentes no cartório da Misericórdia. Ambas eslas fontes foram

restauradas em 18i4. Esta calçada pertence á estrada districtal

n.^ 75, que partindo da Ponta de Asseca vae por Pernes e Tor-

res Novas à Barquinha. Á Ponte de Asseca liga-se com a estrada

districtal n.'^ 75 A, que conduz ao Cartaxo, e segue até o Ca-

dav;íl. Ao noroeste encaminha-se do Campo de Sá da Bandeira

a calçada do Monte, quo é povoada de casaria, até à chamada

Horta da Carm-Coita, quasi ao seu meio, á esquerda de quem

desce, tem um caminho que leva a uma alta collina, onde está

a bella ermida de Nossa Senhora do Monte, rodeada de alguns

casebres; é de inclinação áspera em alguns pontos; corta o

valle situado entre o sitio de Nossa Senhora do Monte e o dos

Moinhos de Vento, e morre era frente do Cazal do Caetano,

d'onde parte um ramal, que atravessando o Valle de Estacas,

subjacente ao sitio dos Moinhos <le Vento, vae também á men-

cionada estação do caminho de ferro.

Por esta calçada passa a importante estrada real n." 05,

que, principiando á porta de Leiria, termina em Peniche, tendo

entrado em S. João da Ribeira, Rio Maior, e Óbidos, e encon-

trando na Azambujeira a estrada real n.° 06, que liga o Cartaxo

com Rio Maior.

\>
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As tres calçadas, que n'outro tempo houve, alem das refe-

ridas, eram: a de S. Thiago, que partindo da porta d'este no-

me, pela qual se entrava também para Alcáçova, descia pela

encosta oriental d'este monte, e findava quasi junto do adro

da igreja de Santa Iria, na Ribeira. Hoje é caminho pouco fre-

quentado por estar muito obstruído. Á esquerda de quem a

desce está uma casa abohadada, toda de cantaria, e quasi sub-

terrânea, a qual foi uma fonte denominada de Fr. Ladrão, e

conserva-se secca desde tempos immemornes. Uma outra fonte

existe, quasi a principio d'esla mesma calçada, ao lado direito,

em um recanto afastado um pouco da passagem, mas que pelo

áspero do sitio, e escacez da corrente, foi abandonada.

A outra calçada tinha o seu principio á porta do Sol, sulcava

o alcantilado monte da Alcáçova, e terminava junto da igreja

de S. João Evangelista d'Alfange. Era toda em voltas, e por

esse motivo, diz a tradição, que os mouros a assimilhavam a

uma cobra, alhance em árabe, pois que todos os que por ella

caminhavam tinham de dar umas voltas parecidas com aquellas

que faz a cobra, quando anda; e alhance ou Alfange por corru-

pção de vocábulo, deu o nome ao bairro, que ella communicava

com Alcáçova. Foi inutilisada em virtude dos successivos desaba-

mentos, que se deram nas barreiras, para onde deitava aquella

Poria, defronte da qual existio, ainda n'este século, um terrei-

ro, que perniittia o trabalhar ahi um cavallo á guia.

A ultima d'estas tres calçadas começava na porta de Vallada,

ao fim da rua do Pereiro, seguia pelo Valle de Gallinhas, que

medeia entre o sitio dos Capuchos, e o Oiteiro da Forca, cos-

teava este ultimo, indo por onde chamam as Quebradas, e fi-

nalisava nas Omnias.

Uns chamavam-na calçada de Vallada, e outros da Madre de

Deus. Provinha o ultimo nome de uma ermida d'esta invoca-

ç'm, que sobre a referida porta havia. É pouco frequentada
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hoje, por sh haver tornado perigoso o seu transito, em conse-

quência do estado ruinoso das encostas, por onde se estendia,

mormente ás Quebradas.

Como vemos, pôde Santarém communicnr facilmente com as

principaes povoações do seu vasto e importante districto, assim

como pela via férrea com toda a Europa, restando-lhe ainda a

via fluvial, por onde lhe vem de Lisboa muitas mercadorias, e

pela qual se exportam para a capital muitos productos da sua

industria agrícola.

Todas as calçadas referidas se dirigiam nos [irimeiros tem-

pos da monarchia, ás portas da povoação, que eram oito, e

que faziam parte das suas muralhas.

O que resta agora d'essas portas, e d"essas muralhas se-

culares?

Nada, ou quasi nada. Mas diremos com Garrett, que se pôde

formar perfeita idéa do que era uma antiga cid;ide murada, por

essas muralhas, que vemos ahi arruinadas e mutiladas pelo

tempo e pelos homens, e que tão imponentes e respeitáveis

foram oulr'ora.

Pretende a tradição, que os romanos cingiram Santarém com

grossas muralhas, e alguns vestígios existem ainda d*essacons-

irucção, como em outro logar aíTirmámos ; todavia a historia

limita-se a dizer-nos, que n'essa época era esta cidade uma

das praças mais bem fortificadas, a ponto de merecer denomi-

nar-se Prcesidium Julium. Os godos reforçaram depois as mes-

mas muralhas com as suas oito portas, guarnecendo-as de for-

tes baluartes e cubellos. Depois Abu-Zakaria, musulmano des-

temido, tendo o senhorio de Santarém pelo espaço de trinta e

quatro annos, terraplenou os muros, que ficavam da parte do

poente, com terra, que os christãos caplivos carregavam, fun-

dando assim novas muralhas e formidáveis baluartes e barba-

cãas, fazendo-a artificiosamente inexpugnável por esta parte,
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assim como pelas outras o era naturalmente por causa dos

despenhados montes, que formam o seu assento.

No reinado de D. Fernando achavam-se as muralhas em es-

tado de ruina, e este monarcha mandou-as reparar. Desde essa

época ninguém mais cuidou da sua conservação, por isso não

se admira quem as vê quasi derrocadas, depois de cinco sé-

culos.

Ao lado direito de quem saía peia porta de Leiria, e ficando

contiguo a esta, erguia-se um grande bastião no sitio onde está

a escada da torre da igreja de Nossa Senhora da Piedade, e

outr'ora a portaria do convento dos Agostinhos Descalços.

D'ali corria para leste a muralha, e sobre ella o eirado, que

mediava entre o bastião e a ermida de Nossa Senhora de Gua-

dalupe, como já referimos. A porta das Figueiras ficava-lhe

mistica, e d'aqui seguia o lanço das muralhas, que vemos hoje

começar um pouco afastado d'este local, na cerca da igreja da

Piedade, fazendo um angulo.

Observa-se actualmente, que a muralha corre sob as casas

pertencentes á família Paiva de Vasconcellos, as quaes faziam

parte de uma grande vivenda, que teve ahi o 3.° conde de Li-

nhares, D. Fernão de Noronha, de quem Cosme de Paiva de

Vasconcellos era parente, como consta de uma certidão de

parentesco passada a este fidalgo pelo dito conde, no anno de

1605.

Ali havia um cubello, adianta-se um pouco no quintal per-

tencente áquellas casas, interrompe-se por se metter de per-

meio uma travessa, que communica com a calçada das Figuei-

ras, recomeça em um torreão, vae seguindo até á rua das Fi-

gueiras, pára em alicerce das casas dos herdeiros do visconde

de Porto Carreiro, e chegado ás mesmas casas reapparece no

largo chamado de João Palha.

Aqui, em parte demolida, desce até onde era a porta da
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alem, e corre até á porta de S. Thiago.

A Kassba, alcaceva, ou alcáçova, castello situado a cavalleiro

do rio, e também cidadella da antiga viila, é a parle de toda

a fortaleza, que mais bem conservadas apresenta as suas mu-

ralhas. Tinha sete baluartes, de que se vêem vestígios, duas

portas, e três pequenos postigos.

As portas eram, a de S. Thiago e a do Sol. Um dos ba-

luartes estava próximo da ultima porta, sobre um morro tão

sobranceiro ao Tejo, que os mouros lhe chamavam Alarfa ou

Alhafa ; cousa ingrime e temerosa. Dahi precipitavam ao rio

os condemnados á morte; diz a tradição.

Os outros baluartes seguiam-se em volta da cidadella, uns

reintrantes e outros salientes, mas ligados todos por quadrellas

coroadas de ameias.

Etn corpo avançado, entre a porta de S. Thiago e o caminho novo

— assim chamado, porque inlerrompendo-se a communicação

directa da cidade com essa porta, em virtude do desabamento

da barreira por onde corria, foi mister cortar a muralha e o

monte, e abrir novo caminho para Alcáçova— ha uma fortifica-

ção em escarpa, a qual, sendo raza era cima com o terreno,

tem cunho mais moderno ; e nos dois ângulos da sua frente

levantavam-se duas guaritas, de que resta signal. Na mesma

linha segue á direita de quem entra pelo caminho novo um
corpo de igual época, onde existe uma guarita, deitando para

a calçada do Alfange, em propriedade pertencente á illustre

familia Sá Nogueira.

Os três postigos eram voltados, um para o nascente, outro

para o norte, e o terceiro para o poente.

Houve em Alcáçova uma grande torre. Precisar o local, onde

ella se erguia, não é fácil, todavia fomos encontrar em docu-

mento muito antigo, archivado na repartição de fazenda do
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districto de Santarém, que defronte das casas do conde de

Tarouca, na Alcáçova, havia uma cerca com arvores, e no alto

d ella uma torre que se chamava do Bufo. Esta ficava para a

parte do meio dia sobre o muro mais alto da Alcáçova, o qual

tinha de comprido sobre a calçada, que vae para o Alfange,

cento e cinco varas e meia. A torre pertenceu depois, sem foro

algum, aos condes de Tarouca.

Tão alta era, que viam d'ali o caslello de Lisboa, e parte da

cidade. Talvez fosse esta a torre Albarrãa, que consta ter ha-

vido em Santarém, á similhança das que pertenceram aos cas-

tellos de Lisboa e Coimbra.

N essas torres se guardavam a bom recado, nos princípios

da monarchia, os dinheiros da coroa, que sobejavam dos gastos

ordinários.

«Bem pôde ser, diz Viterbo, se chamassem Albarrãas de Al-

barradas ou Abbarradas,» pois que as abbarradas eram vasos

de prata, ouro, barro ou louça da índia, por onde se bebia ou

onde se conservavam flores.

«E estarei assentndo

N'um tanho de Santarém,

Por vos tudo saber bem,

O copo será quebrado,

E a albarrada também.»

Estaria depois n'esta torre a celebre gaiola, de que se quei-

xaram os procuradores de Santarém nas cortes de 1410, como

em outro logar vimos?

Taes gaiolas ficavam no mais elevado das torres, e porque

o tecto era tão baixo, que tocava na cabeça dos prisioneiros,

dava-se-lhes o nome de gorros ou carapuças; de modo que de

inverno o frio, de verão o calor, inflingia aos encarcerados um
inartyrio cruel, que muitas vezes os matava.



A torre do Bufo parece que foi demolida em lOOO.

D. Sancho I, inecisando de ter bem guarnecidos de gente

aguerrida os logares fortes, estabeleceu nas povoações mais

importantes da margem direita do Tejo novas preceptorias ou

mosteiros de ordens militares, fazendo-lbes varias doações, en-

tre as quaes se encontra uma á ordem de S. Thiago da torre

dWlcaçova de Santarém, em 1193. Seria esta a torre do Bufo"?

Inclinamo-nos a crer que o fosse.

Pelo oriente, sul, e occidente, a alta montanha, coroada pela

cidadella, e minada pelo tempo, tem no seu esboroamento ar-

rastado comsigo alguns lanços de muralha ; de modo que por

onde em tempo, não mui remoto, corria caminho em volta do

castello, hoje é precipicio. À esquerda do cubello, junto á porta

do Sol, o terreno estendia-se tanto alem sobre o Tejo, que

n'elle havia um picadeiro, como dissemos. Por este lado, e pelo

da crdçada do Alfange, vêem-se na montanha alguns pés de Sal-

gwkira, cujas raizes muito prendem as terras.

Crê se geralmente, e Garrett o confirma, que d'este arbusto

se serviam os mouros, para revestimento dos taludes mais

aprumados das montanhas; d'elle dependia a segurança das

terras, e por este motivo era defeso n'esses logares plantados

de salgadeira qualquer género de cultura.

O inspirado chronista dominicano, com a sua erudicçHo cos-

tumada, escreve a tal respeito: «Em tempos muito antigos eram

invioláveis as costas e ladeyras que cahião sobre os rios. . . Faz

perder os campos muyto largos, e muyto proveitosos, o querer

aproveitar montes pola mayor parte esleriles, ou pouco fructi-

feros: achão as invernadas a terra bolida, levãona ao baixo, e

ficão despidos os altos até descobrirem os ossos, que são as

lageas, e penedias do centro, e assi ficão os campos perdidos,

e os montes não dão proveito.»

O monte, que forma o alicerce da Alcáçova, resente-se da
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falia da salgadeira, e ainda se lhe torna bem nociva a cultura

que por partes lhe tèem dado, para cereaes e legumes, de modo

que no seu lado sul é uma ribanceira, que corta abaixo, quasi

a pique, até á via férrea, a qual lhe passa no sopé.

Junto á calçada do Alfange, e principio da viella que con-

duz ao largo chamado do Queiroz, havia uma ponte levadiça,

pela qual se passava antes de entrar a porta do Castello. Ainda

em melados do século passado, este sitio se denominava logar

da ponie, e a rua dos Dacellos, que lhe era contigua, arco da

ponte, como consta de documentos de 1400 a IGOO, archiva-

dos no cartório do Hospital de Jesus Christo.

No largo do Queiroz vêem-se as ruinas da casa do marquez

de Sá, que serviu de deposito do material de guerra do exer-

cito do sr. D. Miguel, e foi incendiada, quando o mesmo exer-

cito saiu de Santarém, conforme dissemos em outro capitulo.

Assim como em Cintra ha tradição de existir no centro da

rocha uma passagem occulta, qne do castello dos mouros le-

vava a Rio do Mouro, assim em Santarém se diz existir um
caminho, que da Alcáçova conduzia ao Tejo. Testemunhas de

máximo credito nos aífirmaram terem visto perto d'este rio,

nas faldas do monte da Alcáçova, para a parte do sul, em quin-

tal de umas alcaçarias que n'outros tempos ali houve, uma

porta de arrhitectura árabe, a qual dava entrada para um cor-

redor subterrâneo e calçado, por onde algumas pessoas subi-

ram, levando luzes, que se apagaram a certas distancias, e at-

liibuiram a feitiço de mouras encantadas, o que facilmente se

exi>lica pela physica. Dizia-se, que um tal caminho vinha aca-

bar junto da igreja da Alcáçova, e que por elle iam os mouros

dar de beber aos cavallos.

Uma outra tradição mui graciosa e popular corre ainda a

respeito de Alcáçova. Conta-se com grande mysterio, que n'este

bairro estão enterrados três potes, um cheio de ouro, oulro
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se des(iibi'a este ultimo, cujo achado seria a assolação da ci-

dade, faz com (jue permaneçam lodos soterrados, e Santarém

privada de riquezas colussaes. Creilite, pnsteri! . . .

De Alcáçova, seguindo caminho da Graça, pelo sitio chama-

do Becos, em circuito até o monte dos Capuchos, e d'aqui ao

Jocal, onde era a porta de Vallada, não ha o mais leve rasto

de muralha; apparecem, porém, logo adiante, caminhando por

Valle de Keis em direcção ao Outeirinho, mas tão derrocadas,

€omo dentes em agomphose.

Deu o nome ao sitio dos Decns uma illus're e virtuosa fa-

mília, que assistia na.^ casas ao cimo da calçada do Alfange,

hoje arruinadas, á entrada da rua dos Bacelios, do lado es-

querdo de quem sobe; e no chão ao lado direito havia tam-

bém casas, que se communicavam com as referidas por cima de

um arco sobre a rua, o qu^l se chamava da ponte por dar para

a ponte levadiça, de que falíamos ha pouco.

Em principio da travessa do Ralo vè-se ainda um cubello, do

qual segue uma quadrella até o torreão grande, que era supe-

rior á porta de Mancos. Entre a casa que foi do visconde de

Fonte Boa, c onde a Santa Casa da Misericórdia estabeleceu

os asylos de orphãos e de invalisop, e o palácio patriarchal,

que pertenceu á casa de Niza, tornam a apparecer as mura-

lhas. Aqui, onde este edifício formava uma estreita passagem

com o convento das Donas, era a barbacãa, como dissemos,

porque n'este ponto a fortiíicação era maior, ao poente.

Prosegue depois a muralha até o Postigo, onde se elevava

um torreão, já meio derrocado, entra pela cerca do Seminário,

jevantando-se perto d'este um cubello, e finalmente vão appa-

recer da mesma muralha uns vestígios no cunhal do Seminá-

rio, fronteiro á porta principal da igreja da Piedade, os quaes

pertenciam á porta de Leiria, onde começámos.
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Vemos d'este modo por onde corriam as antigas muralhas

de Santarém.

Para completarmos esta descripção, resta-nos fallar das suas

portas. Antes d'isso, porém, voltemos ao monte dos Capu-

chos.

Tiveram aqui os Arrabidos um convento, no sitio onde hoje

está o cemitério dos Capuchos. O nome do cemitério provém

de terem sido aquelles frades conhecidos em Santarém pelo de

capuchos de Santo António, posto que o seu convento tivesse a

invocação de S. João Baptista do Pereiro. Esta ultima designa-

ção funda-se em ter sido propriedade de D. Brites Pereira, fi-

lha de D. Nuno Alvares Pereira, a crista do monte, onde os

Arrabidos fundaram o seu convento. Como esta dama, por ter

casado com D. AíTonso, filho de D. João I, deu principio á no-

bilíssima casa de Bragança, o seu nome tornou-se popular e

celebre, e ao monte, denominado a principio da Pereira, co-

meçou o vulgo a chamar Pereiro. Assim resa a tradição.

Em ofíjcio do ministério do reino, com data de 3 de dezem-

bro de 1835, communicou-se ao governador civil de Santarém,

que pelo ministério da fazenda se tinham expedido as compe-

tentes ordens para se pôr á disposição da camará municipal da

villa de Santarém o edificio do extincto convento de Santo An-

tónio dos Arrabidos e a cerca, em que se pretendia formar o

cemitério publico.

A lei, que prohibe os enterramentos nas igrejas, é da ini-

ciativa do notável estadista Rodrigo da Fonseca Magalhães;

sendo, porém, certo que tal prohibição existisse já desde 20

de setembro de 1833, com respeito unicamente ás igrejas

e conventos de Lisboa. Estabelece cemitérios públicos, que

devem ser resguardados por muros de dez palmos de altura,

pelo menos, e serão situados fora dos limites das povoaçíjes, e

com a exposição mais conveniente.



Em virtude d'esta lei, que tem a data de ál de setembro de

IBIirj, a camará municipal de Santarém solicitou do governo o

extinclo convento dos Arrabidos, com a sua cerca, para fundar

ali o cemitério [)ublico, e conseguiu-o.

É n'esse cemitério que repousam as cinzas dos illuslres va-

rões, Bernardo de Sá Nogueira, Manuel da Silva Passos e José

António da Silva Torres.

Manuel da Silva Passos, tinha nascido na freguezia de (Vm-

fões, concelho de Bouças, comarca do Porto, a 5 de janeiro de

1801, e veio residir em Santarém por ter casado com D. Ger-

vasia Falcão, dama illustre, e lavradora abastada d'esta locali-

dade, onde o insigne estadista falleceu a 18 de janeiro de

'I8G2.

Todos conhecem a biographia de Passos (Manuel), do grande

tribuno popular, do honrado ministro da Senhora D. Maria II.

Elle e seu irm,1o Passos (José) eram os dois Grachos porlu"

guezes.

Recordemos alguns factos, que deixaram assignalado para

sempre o caracter de Passos Manuel.

Em 21 de maio de 1846 reuniram-se nos paços da camará

municipal de Santarém as principaes pessoas, tanto da villa

como do concelho, a fim de fazerem o pronunciamento contra

o governo do conde de Thom.ir, e logo ali foi eleita por acclma-

ção unnnime uma junta governativa do districto, que ficou com-

posta de cinco miimbros: Manuel da Silva Passos, visconde de

Andaluz, barão de Almeirim, barão de Pombalinho, e António

Pedro Cabral de Lemos Calheiros. Por esta occasião a massa

popular infrene e amotinada, invadiu as salas, quiz lançar-se

aos vereadores, que estavam em sessão, e atiral-os pelas ja-

nellas á praça publica. Passos Manuel então, movido por um
impulso, que só comprehendem e sentem as almas verdadeira-

mente nobres, e em virtude do qual se collocam sempre ao lado
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dos opprimidos para os proteger e agasalhar, subiu á mesa,

em volta da qual estavam sentados os vereadores, e como mais

tarde em cortes, quando levantou um brado a favor dos par-

tidários do Senhor D. Miguel, proferiu, pouco mais ou menos,

as seguintes palavras: «todos somos portuguezes, e todos te-

mos o direito de pensar como quizermos! Eu condemno to-

dos os excessos, partam elles d'onde partirem; mas se è pre-

ciso que morra alguém, para glorificar o nosso pronunciamento,

aqui estou eu prompto para o sacrificiof

Podem matar os camaristas; mas, para o fazerem, hão de

primeiro passar por cima do meu cadáver.»

A eloquência e a generosidade de Passos Manuel desarma-

ram as iras populares, e salvaram os vereadores, a quem elle

foi acompanhar a suas casas, atravessando por entre a multidão

que lhe abriu passagem; victoriando-o!

Passos Manuel foi sempre democrata moderado ; e um dos

actos da sua vida parlamentar, que melhor define as suas idéas,

foi sem duvida o que teve iogar na primeira reunião da camará

dos deputados.

Esla reunião eíTectuou-se no dia 18 de agosto de 1834. Cons-

tituída a camará, cinco dias depois, o ministro do reino leu,

em nome do governo, uma proposta que consistia em pergun-

tar á camará, se o Senhor D. Pedro IV devia ou não continuar

com a regência. Posta á discussão, coube a Passos Manuel a

palavra, que tinha pedido para entrar no debate.

Elle que dispunha sempre de uma locução animada e expe-

dita, ainda que por vezes se deixava arrastar pelos arrebatados

movimentos da sua alma, antepondoos à madura reflexão, de

que tanto carecem os homens que tomam parte na governação

dos estados, n'esta occasião solemne levantou-se a toda a altura

da sua frondosa intelligencia, e argumentou com verdadeiro vi-

gor de raciocínio, e inspirada vehemencia oratória.



Em opposirão franca e leal contra a regência do Senhor D.

Pedro, terminou o seu discurso por projior á camará, que se

enviasse uma mensagem á coroa, pedindo-llie : 1." que revo-

gasse o decreto, que suspendera a liberdade da imprensa; 2.**

que revogasse igualmente o das prefeituras, qne pela sua cen-

tralisação desarmara o partido independente; 3,° que revogasse

ainda o que suspendera algumas das garantias da liberdade

individual, meio que nas mãos dos ministros só tinha servido

para deportar alguns cidadãos durante as eleições, apesar da

pátria não correr perigo, e terem terminado a rebellião e a

guerra civil ;
4.° que fizesse executar em todo o reino o decreto

que ordenara que as municipalidades fossem electivas, cousa que

sóse tinha cumpridoem Lisboa e Porto; o." finalmente quesalvasse

a nação, dissolvendo sem demora a camará dos deputados, para

ser substituída por um congresso constituinte.

«O voto dos que não querem a regência — dizia Passos Ma-

nuel— não é por injusta antipathia para com o Senhor D. Pe-

dro; mas pelo respeito á lei, que vale mais do que um homem.

Emquanto se tratou de libertar o paiz, era desculpável ura

plebiscito, que elevasse o Senhor D. Pedro á terrível dignidade

de dictador, não obstante a rejeição, que com escandaloso des-

prezo se fizera dos patriotas, que para aquella heróica empreza

se offereceram. Eu sou [)artidista da soberania do povo— acres-

centou elle — e depois das desgraças, que por tão longo tempo

tem aííligido a nação, entendo que só por este meio é que po«

demos airosamente resolver a grave questão, que nos occupa,

e cicatrizar as feridas da pátria.»

Alguém ahi alcunhou de atheo o honrado Passos Manuel. Pa-

rece condemnação eterna da sociedade existirem sempre na

seio d'ella uns insignificantes a morder-se de inveja, e a res-

pirarem patifaria por lodos os poros.

Essa calumnia miserável foi desmentida pela sua morte.
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Passos Manuel falleceu, como verdadeiro christão. Pediu os

sacramenlos, horas antes de morrer, e confessou-se ao dezem-

bargador João António Pereira, prior da freguezia de S. Nicolau,

de Santarém, o qual repetia muitas vezes, que poucas pessoas

tinham conhecido Passos Manuel; mas elle, que o tinha ouvido

nos seus últimos momentos, podia affirmar que Passos Manue^

era um bom christão.

Conheceu Passos Manuel que estava próximo o seu fim, por

isso chamou todos os seus, a quem aconselhou, e de quem se

despediu ; e ficando depois só cum sua esposa e as suas filhas,

disse-lhes, que nunca pedissem ao paiz remuneração alguma

pelos serviços por elle prestados, e que, se algum dia as suas

filhas tivessem necessidade de trabalhar para poderem viver,

fossem mestras, porque era uma profissão muito nobre, e com

esse intuito as tinha feito educar, como ellas estavam.

Ainda uma prova de que elle acreditava na eternidade pôde

inferir-se do seguinte facto.

A 8 de fevereiro de 1800 morreu no Porto o grande poeta

portuense António augusto Soares de Passos. Apenas Manuel

Passos soube da morte permatura do poeta, escreveu ao pae,

de quem era amigo, dizendo-lhe de Santarém:

«Um dos grandes sentimentos que tenho é de não ter abra-

çado na vida esse glorioso filho, que v. s.^ perdeu e com tanta

rasão pranteia. O joven poeta era o primeiro, o maior, o mais

illustre de todos os poetas da nova geração.

A virtude ! ninguém a amou mais do que elle.

A liberdade! elle entre os poetas foi o que melhor a soube

conhecer, amar e cantar.

O futuro! revelou-lh'o Deus na Visão da Resgate.

Espirito celeste, Deus o chamou á sua única pátria. A terra

não o merecia.

Mas não faltemos nos immortaes.»
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Manuel Passos deixou duas filhas: a viscondessa de Passos,

casada com seu primo o visconde deFerreri; e D. Antónia Pas-

íjos, que casou com Pedro de Sousa Canavarro, membro da

distincta familia Canavarro, que adoptou Santarém por pátria.

Termioaiemos estas breves palavras, que dedicamos á sua

honrada memoria, pelas de Almeida Garrett, transcriplas das

Viagens na minha terra. Diz Garrett, referindo-se a iManuel Pas-

sos :

«Notável combinação do acaso f Que o illuslre e venerado

chefe do partido progressista em Portugal, que o homem de

mais sinceras convicções democráticas, e que mais sincera-

mente as combinou com o respeito e adhesão ás formas rao-

narchicas, esse homem, vindo do Minho, do berço da dynastia

e da nação, viesse fixar aqui (Alcáçova) a sua residência no al-

caçar do nosso primeiro rei, conquistado pela sua espada n'um

dos feitos mais insignes d'aquella era de prodígios!»

Entre os titulos, que possue a illustre viuva de Manuel Pas-

sos, relativos á sua vivenda da Alcáçova, encontrámos um, do

qual se deprehende, que nenhum dos nossos monarchas, à ex-

cepção de D. Affonso Henriques, habitou aquelle palácio. Teve

differentes possuidores, e os últimos compraram-n o a um in-

dividuo, que o houve, também por compra, de uma mulher a

quem um padre o legou.

O outro varão illustre que mencionámos, era José António da

Silva Torres Ponce de Leão, o qual nasceu em Santarém a IG

de março de 1782. Foram seus pães. Lazaro da Silva Torres,

correio-mór de Santarém, e D. Feliciana Uosa de Oliveira, es-

posa d'esle.

Assentou praça, e foi reconhecido cadete, no regimento de

cavallaria n.° 1, em 9 de abril de ISOO, foi promovido a alfe-

res em 15 de agosto de 1805, a tenente ajudante em 13 de

janeiro de 1809, a capitão em 11 de abril de 1810, a major
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em 4 de maio de 1814, a tenente coronel em 24 de junho de

1820, e a coronel em 22 de junho de 1821.

A 19 de dezembro de 1823 requereu a Sua Magestade, que

estando decretados os seus serviços, lhe mandasse passar cer-

tidão do que constasse a seu respeito. Vemos do certificado

que elle entrou nas batalhas de Albuera, Salamanca, Victoria

e Pamplona, e nas acções de Campo-Maior, Santo e Uzagre,

havendo-se em todo o decurso do seu serviço com muita honra,

zelo, fidelidade e préstimo, e mui obediente ás ordens de seus

superiores, dando sempre provas, em todas as occasiões do

serviço, de ser um hábil oííicial em todos os postos, e mostran-

do nas batalhas, acções e choques, que tivera o seu regimento

com o inimigo, um decidido valor, próprio de um verdadeiro

e fiel soldado poriuguez, merecendo por isso dos respectivos

comandantes mui especiaes louvores.

Eis em resumo a historia do coronel Torres, até 1823.

N'este anno saiu de Lisboa o Senhor D. Miguel, acompa-

nhado de grande numero de fidalgos portuguezes, e do regi-

mento de cavallaria n.*' 4, para Villa Franca de Xira. O coro-

nel Torres commandava cavallaria n.° 2, no Alemtejo, e veio

por ordem regia com o seu regimento, e os mais que guarne-

ciam aquella província, tomar o passo em Santarém ás forças

do Senhor D. Miguel, já muito augmentadas a esse tempo. Se-

guiu-se a celebre abrilada, e com ella a proscripção do Senhor

D. Miguel para Yienna de Áustria, a morte do Senhor D. João

VI, e a regência da Senhora D. Isabel Maria.

N'este intervallo começou Torres a ser perseguido, e man-

daram n'o deportado para Peniche.

Apparece em 29 de abril de 1826 a outhorga da carta

constiiucional, e entram em scena os liberaes. N'essa occasião

é dado o commando de cavallaria n.° 8, que estava no Fundão,

ao coronel Torres.
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A intervenção ingleza fez com que o Senhor D. Pedro IV

desse a mão de sua filha ao Senhor D. Miguel, e esie vem to-

mar posse da regência. O coronel Torres foi logo chamado a

Lisboa pela Intendência, que o deportou para a sua terra na-

tal, onde se apresentou ao governador militar Saraiva.

A liberdade tinha de avançar, e os ílagellos e perseguições

dos sequazes do Senhor D. Miguel ai)rcssaram a chamada re-

volta de Í828, pedra angular do edificio liberal d^aquella épo-

ca. Torres entra na conspiração, toma a iniciativa em Santarém,

convocando, de accordo com Sariva, uma reunião em casa

d'cste, á qual assistiram quasi todos os oíTiciaes ali estaciona-

dos, e deci(le-se unanimemente adherir a ella. Em Santarém

estava parte do regimento de cavallaria n.° IO, e o regimento

de infanteria do mesmo numero. Esta pequena força recebeu

ordem do governo para se apresentar immediatamente na ca-

l)ital, o que poz em sobresalto o governador Saraiva, a quem

foi directamente communicada essa ordem; mas, como elle ti-

nha sempre bem presente o plano traçado, não tardou em re-

flectir, e, simulando cumprir a ordem, mandou para a Ribeira

a primeira companhia do regimento de infanteria n." 10, a lim

de embargar os barcos necessários para conduzir a infanteria

a Lisboa. Ordenou igualmente, que formassem no largo Fura

de Vílla os esquadrões de cavallaria, e o resto da infanteria,

para lhes passar uma revista, e depois d"ella marcharem ao

seu destino. Estando a força em parada no local determinado,

apparece á porta de Leiria o governador Saraiva, acompanha-

do pelo coronel Torres, a banda de infanteria toca o hymno da

Carta, e animados todos do mais vivo enthusiasmo, à voz de

marche, dada por Saraiva, em vez de tomarem a estrada de

Lisboa, foram em direcção a Thomar, onde se reuniram a ca-

çadores n.° 2. D'ali partiu este contingente para Coimbra, com-

mandando Torres a cavallaria, assistiu á batalha da Cruz dos
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Morouços, e ao combale da ponte do Marnel. Depois da reti-

rada para o Porlo, o caronel Torres saiu para Inglaterra com

os principaes chefes da revolta a bordo do histórico vapor Bel-

fast.

Mais tarde apresenta-se na ilha Terceira, e no dia 4 de ou-

tubro de 1828, á frente de uma pequena força, composta de

duas bocas de fogo servidas por artilheiros voluntários da ilha

e de um destacamento de caçadores n,° 5, saiu da cidade de

Angra, para bater uma guerrilha miguelista, que se organisdu

nas alturas da villa da Praia. Parte dos insurgentes estava

n'esta povoação, quando entrou na sua vasta enseada a fragata

brazileira Izabel, conduzindo a seu bordo o brigadeiro Diocle-

ciano Leão Cabreira com outros officiaes.

Correram a dar esta noticia aos revoltosos, que já estavam

empenhados no combate do Pico do Gdleiro, e o seu desalento

foi tal, que, para os dispersar, bastaram os primeiros tiros da

artilheria, mandados fazer pelo coronel Torres, e desde então

ficou segura paia os constitucionaes a posse da ilha Terceira.

Aqui foi Torres membro da Janta Provisória, e governador

do castello de S. João Baptista de Angra.

É certo, que então se revelou mais accentiiadamente o ca-

racter do coronel Torres. Não era um liberal illustrado, e por

consequência tolerante; era um déspota. Entendeu, que se não

podia governar senão pelo systema do terror— o que elle tal-

vez condemnasse nos seus adversários—e mandava applicar cen-

tos de varadas a quantos julgava, por uma simples denuncia, im-

plicados no tremendo crime de não pensarem como elle, e até

de lerem qualquer pasquim, que por acaso vissem affi^íado na

esquina de alguma rua.

A voz da rasão raríssimas vezes cala nos espíritos excitados

pelas paixões politicas.

A reacção nem sempre é igii d á acção, e em politica a pri-
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meira excede qnasi sempre a scgumla, principalmente quando

aquelle que reage empunha o bastão do commando. A natureza

é muito propensa a cair em laes fra()uezas, e emquanto lhe

não curarem radicalmente esse mal tão pernicioso, escusado é

contar com a liberdade, como ella deve de ser.

Ainda hoje na ilha Terceira se conserva a fama de verdugo,

que lá deixou de si o irascivel coronel Torres.

Regressou elle ao continente com o exercito liberal, em 1832,

assistiu ás acções de Ponte-Ferreira e Souto Redondo, comman-

dando uma brigada, já como brigadeiro, por ter sido promo-

vido a este posto em 22 de agosto d"a(juelle anno, foi depois

render á Serra do Pilar, em 8 de setembro do mesmo anno,

Bernardo de Sá Nogueira, e ali se conservou, a pedido seu,

até 20 de agosto de 1833, tendo por seu secretario Simão José

da Luz Soriano, erudicto auctor da Historia do Ceixo do PortO'

Este escriptor não o trata com muita benevolência; pois que,

dizendo, que a defeza da Serra do Pilar encheu o nome de Tor-

res de grande reputação militar, fazendo-o acreditar como bravo

e valente general, emquanto a elle não eram aquellas qualida-

des em tamanho grau, que podessem apresentar Torres como

modelo.

São de Soriano as seguintes palavras:

«O velho general Torres era demasiadamente cauteloso, e

vendo-se na Serra do Pilar, separado do Porto pelo grande

fosso do Douro, não podendo ser soccorrido tão promptamente

quanto o desejava em occasião de aperto, e auxiliado por pou-

cos, embora valentes defensores, deu em imaginar surprezas,

e ataques do inimigo, no meio da tranquillidade das noites, em

que os perigos se fazem parecer maiores, e á voz de um— Var-

ra-me essa cerca com metralha!— não foi raro abrir elle um

activo fogo de artilheria da bateria da Pedreira, a que se seguia

logo uma enérgica fuzilaria sem alvo, que levava horas, e con-
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sumia de ordinário muitos mil cartuxos. Para lhe pôr cobro es-

crevi eu a alguém para o Porto, expondo-lhe o inconveniente

de um lai desperdício de pólvora, d'onde resultou vir uma or-

dem de D. Pedro, para que com a maior reserva se fizessem

tiros de artillieria e fuzilaria durante as noites, ordem que so-

bremaneira desgostou o brigadeiro Torres.»

Emfim, á parte os seus defeitos, é incontestável que o vis-

conde da Serra do Pilar foi um patriota eximio, e pelos seus

merecimentos cívicos, e serviços prestados á causa da liber-

dade, coube-llie a subida honra de ser contado no numero dos

mais briosos soldados do exercito constitucional, e ganhou sem

favor os tilulos e condecorações, com que o nobilitaram offi-

cialmente.

E fechado aqui o parenlhesis, que abrimos na descripção

das muralhas de Santarém, vamos agora terminal-a.

Como vimos, todas as calçadas, que serviam Santarém, di-

rigiam-se a oito portas, que faziam parte da fortaleza.

Vamos entrar pela da Atamarma, que é de todas a mais

notável, e merece especial menção nos fastos brilhantes da his-

toria da nossa monarchia.

Não dissemos bem. Nós não podemos já vel-a, porque foi ar-

rasada. Não existe rastro nem signal d'ella!

Por decreto de 10 de junho de 1863, approvou o governo

portuguez o orçamento da camará municipal de Santarém, no

qual se diz: aameaçando ruina o antigo arco do Atamarma, a

camará julgou não protrahir a sua demolição e por isso poz de

arrematação esta obra por trinta e nove mil réis, resultando

d'aqui pedra e tijolo calculado em mais de cem mil réis.»

Sem commentarmos isso que a tal vereação illustre relatou,

apenas recordaremos uns períodos das Viagens na minha terra.

«Inclinando um pouco á direita, dêmos na celebrada porta

da Atamarma.
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Por aqui entrou D. AÍTonso Henri(iiies, por aqui fui aqiiclla

destemida surpreza, que lhe entregou Santarém, e acabou para

sempre com o domínio árabe n'esta terra.

Os illustrados numicipaes santarenos tèem lido por vezes o

nobre e generoso pensamento de demolir esta p^ria! o arco

de Iriumpho de D. AÍTonso Ilenriíjues, o mais nobre monu-

mento de Portugal

!

A idéa é digna da época.

Felizmente parece que tem faltado o dinheiro para a demo-

lição; e o senatus-consulto dos dignos padres constriptos não

ponde ainda executar-se.

Não (jiie eu creia este arco o genuíno arco moiresco por

onde entraram os bravos de D. AÍTonso; mas creio que essa

porta da antiga villa se foi reparando, concertando e conser-

vando em suas successivas alterações, até chegar ao que hoje

está: e ainda assim como está, é um monumento de respeito

que só bárbaros pensariam desacatar e destruir.

Por cima d"ella está uma capellinha de Nossa Senhora da Vi-

ctoria : quer a tradição que primeiro erguida e consagrada á

Virgem pelo heróico fundador da monarchia e da independên-

cia portugiieza. Este é um dos muitos pontos em que religião

das tradições deve ser respeitada e crida sem grandes exa-

mes, porque nada ganha a critica em pôr duvidas, e o espi-

rito nacional perde muito em as acceitar.

Deixal-a estar a Virgem da Victoria sobre o arco de Aflonso

Henriques. Prostremo-nos e adoremos como bons portuguezes,

o symbolo da fé chrisiã e da fé patriótica levantado pelas mãos

insanguentadas do trinmphador!»

Que respondam a isto os bárbaros, que mandaram demolir o

arco da Atamarma.

Talvez, para se desculparem, deixassem, como deixaram, no

logar do arco um tosco muro de alvenaria, levantado á direita
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de quem sae da cidade, pela calçada da Atamarma, no qual foi

embutida em dezembro de 1865 — d'esse glorioso arino para

o Ínclito senado santareno— uma pequena lapide, na qual sob

as armas do município, em baixo relevo, está gravada a se-

guinte inscripção:

D. AFFONSO HENIUQUES

ENTKOU EM SANTARÉM

NO DIA 8 DE MAIO DE 1147

PELA PORTA d'aTTAMARMA,

CUJO ARCO, (^VV. NESTE LOGAR EXISTIA,

POR AMEAÇAR RUÍNA

FOI DEMOLIDO PELA GAMARA MUNICIPAL

DE 1S65.

Arrimaram os pés á parede, e. . . zás!

E não contentes só com o vandalismo que commetteram, es-

pezinharam também a pobre grammatica portugueza.

Essa inscripção commemorativa lá está affirmando, que não

foi obra de portuguezes aquella.

Deus lhes perdoe.

Decidiu também, ex catheãra, o mesmo senado, fixar o dia

da tomada de Santarém: naturalmente porque o padre Vascon-

cellos, na sua Historia, assegura, que leve logar aquelle extraor-

dinário acontecimento a 8 de maio de H47, allegando para

isso, que todos os annos a 8 de maio ia o senado de Santarém

com procissão á ermida de S. Miguel, que estava na Alcáçova

e n'esse dia se pregava ali um sermão com as circumstancias

da maravilhosa victoria, que o venturoso rei teve, tomando

n'este dia Santarém aos mouros.

Acrescenta ainda o mesmo escriptor, que elle leu muitas ve-

zes no frontespicio d'aquelia ermida, aos pés de uma antiga,

estatua de D. Affonso Henriques, o seguinte letreiro:
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El-fí('!j Dom Alfonm Henriques, que esta terra tomou aos mou-

ros em, dia de S. Miguel auto de Mayo de 1147.

Mas guarda um silencio indesculpável sobre o auctur da inscri-

pção, e o anno em que foi feita. Como ella o está dizendo, foi

depois da reforma de D. João I sobre o modo de contar os an-

nos. Não prova também, que a ermida de S. Miguel fosse obra

de D. Affonso Henriques, o qual, se a mandou fazer, mostrou-

se pouco desvanecido da sua pessoa, e ao mesmo tempo de

animo generoso, consentindo que no frontispício da ermida col-

locassem uma estatua sua tão toscamente cinzelada, sem dei-

xar de manifestar igualmente a pouca importância que dava á

edificação de uma capella commemorativa da sua victoria mi-

lagrosa.

Não ignorava, i)or sem duvida, o padre Vasconcellos, que

para muitos escriptores era incerta a data da tomada de San-

tarém, embora fr. António Brandão, na Monarch. Lusií. p. 3,

liv. 10, c. 22, estabeleça com sólidos fundamentos as provas

de que D. Affonso IlemMques se assenhoreou de Santarém no

mez de março de 1147.

Satisfez-se, porém, Vasconcellos com asseverar George Car-

doso, no seu Ageologio Lusitano, que é falsa a memoria de Al-

cobaça allegada por Brito e Brandão, na qual estes dois escri-

ptores fundamentam a sua opinião.

Ponderemos todavia as rasões adduzidas por Brandão.

Diz o distincto historiador: aN'este anno do Senhor de M47,

venturoso já para o reino de Portugal pela milagrosa conquista

de Santarém, tornou D, AíTonso Henriques a fazer maiores pre-

parações para a guerra, e assim ordenadas as cousas de Santa-

rém em a melhor fóriua que foi então possível, e a necessi-

dade do tempo requeria, se partiu para Lisboa com a mais

gente de guerra, que poude juntar em seus estados. Gastou-se

n'estas preparações todo o mez de abril e parte de maio, que
MONUMENTOS DE SANTARÉM 3u
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por este respeito se assenta com meJhor discurso a tomada de

Santarém em março, segundo a memoria de Alcobaça, que em

maio conforme nossas chronicas, pois durando o cerco de Lis-

boa do fim de maio até o de outubro, como todos escrevem,

não ficava tempo bastante para se fazer a preparação d'esta

guerra, se a tomada de Santarém foi também em maio.

E note-se, que, considerando el-rei a Lisboa como escudo da

gente maliometana, poz-lhe cerco em 1140, mas saiu pequeno

o apparalo para tão grande empreza, por isso não admira, que

puzesse mais cuidado depois em nova preparação, e mais tem-

po levasse.» •

Esta argumentação é profundamente sensata.

Apparece alem d"islo a carta da doação, feita por D. Af-

fonso Henriques aos templários, de todo o ecclesiastico de San-

tarém, datada de abril de 1147, da qual se infere que el-rei,

a fez depois da tomada de Santarém, porque antes não podia

dar o que não tinha ainda.

O motivo d 'esta doação foi, como refere Viterbo no seu Elu-

cidário, porque parte dos cavalleiros do templo acompanhou

o rei n"aquella grande e arriscada expedição.

Este mesmo auctor acrescenla, que existia a doação original

em Thomar, e transcreve a parle mais interessante d'ella.

Um escriptor da seriedade de Viterbo era incapaz de uma

aífirmação tão cathegorica, e por isso é para. nós incontestá-

vel, que tal documento não é apocripho.

E se nós erramos, fazemol-o em muito boa companhia, que

é.a de A. Herculano, indagador escrupuloso e serio dos regis-

tos nacionaes.

De concordarmos com Brandão também nos não arrepende-

remos; tão respeitado foi sempre o seu nome em Portugal e na

Hespanha.

Em Portugal, A. Herculano, n'uma das muitas vezes em que
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O cita, dmmsi-\h(i jailicioso; como se lê na nota xiv do tom. i da

Hist. de Port. : na llespaiiha o celebre clu-onista-mór de Castella,

D. Thomaz Tamayo de Vargas, diz a fr. António Briindão em

carta datada de 10 de outubro de 1G;}2: «asseguro com ioda

la ingenuidad, que esta Historia (Monarchia Lusitana) és de lo

raejor, y más bien trabajado, que hà salido en nuestra edad y

en que no tendran los escrupulosos jámás que reparar.»

É certo, que existia na Alcáçova a ermida de S. Miguel, e

teve até um capellão, que foi instituído por el-rei D. Diniz

para haver ali missa quotidiana.

Diz Vasconcellos, que esta ermida era obra de D. Affonso

Henriques, e queremos conceder-!h'o. Mas não vemos rasão

plausível para D. AlTonso fundar a ermida, quando n'esse tem-

po a expensas suas se estava construindo mui próximo d'ella,

para fazer parte do seu régio alcaçar — pelo que ainda boje

conserva o titulo de capella real — a igreja de Santa Maria

da Alcáçova, que de certo mandou fabricar para commemora-

ção eterna da sua feliz jornada de Santarém, e na qual podia

dedicar uma das suas cinco capellas ao archanjo S. Miguel, fi-

cando desta sorte com;)leto o monumento que levantava.

E porque não seria a ermida de S. Miguel recordação de ou-

tra victoria do valoroso Affonso?

Vasconcellos, descrevendo a batalha, que, segundo elle, se

ferio, vinte annos depois da conquista de Santarém, junto de

seus muros entre o rei mouro Albaraque e D. Affonso Henri-

ques, diz, que este, antes da batalha, recolhido em uma sua

capella, prostrado diante de uma imagem do archanjo S. Mi-

guel, lhe rogou com copiosas lagrimas, pedindo-lhe, e dizen-

do-lhe, que por sua intercessão esperava lhe alcançasse da mi-

sericórdia divina a victoria contra seus inimigos, e ao outro dia

logo que amanheceu confessou-se e commungou.

Ora, se por intercessão de S. Miguel, conforme a sua fé, D. Af-
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fonso tinha alcançado a primeira victoria em Santarém, e por

esle motivo lhe erigiu uma ermida no castello onde residia, era

natural — e decerto não se esquecia d'isso — que escolhesse

de preferencia a uma sua capella, qualquer que fosse, aquella

ermida para fazer as suas orações, antes de ir pelejar com Al-

baraque.

E se D. Affonso — como refere mais adiante Vasconcellos —
saltando fora do carro em que estava, começou a fazer tal es-

trago nas armas africanas, que logo deu principio ao mais di-

toso dia que jamais viram os exércitos de toda a christandade,

o piedoso rei não deixava de erigir em Santarém um monu-

mento que recordasse esse dia.

Com os olhos da sua fé pareceu a D. Aííonso ver ao seu

lado, batalhando, um braço armado, que o favorecia, e enten-

deu que era do anjo da sua guarda, do archanjo S. Miguel:

rasão fortíssima para o religioso monarcha, depois da batalha,

fundar um templo com a invocação d'aquelle santo.

E também se esta batalha teve logar no dia 8 de maio de

1171, como refere George Cardozo, cuja opinião muito respeita

e segue Vasconcellos, porque não julgaremos nós mais prová-

vel ter sido erecta a ermida de S. Miguel depois, e não antes

deste successo?

O argumento, empregado por Vasconcellos, de ter visto mui-

tas vezes a estatua, e a inscripção no frontispício da ermida,

nada prova, porque essa estatua podia ter sido collocada ali

séculos depois de fundada a ermida, e na inscripção confundi-

rem a data da tomada de Santarém com a da victoria, que so-

bre Albaraque, dizem, alcançou o glorioso Affonso Henriques.

Observemos ainda, que em pouco teve o senado scalabitano

o costume de ir todos os annos, no dia 8 de maio, á ermida

de S. Miguel fazer uma festa, que recordasse as glorias do

passado, porque a ermida foi arrasada, talvez por parecer ao
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illustre senado, por ordem de quem se deu cabo d'aqiiillo, que

Sarilarem não carecia de conservar niuis um monumento inú-

til.

Não foi o senado que a demoliu? Levantasse-a de novo. Se

está convencido de que D. Alfonso Henriques tomou Santarém

no dia 8 de maio de 1147, e que a ermida de S. Miguel foi

erigida para celebrar essa facção heróica do fundador da mo-

narcliia, aílirmeo, reediílcando a ermida, que não tem a sua

terra data mais gloriosa.

Mariz (Dial. de Var. Ilist., pag. 44) alUrma ter sido tomada

Santarém n<» dia 4 de maio.

Duarte Galvão (Cliror. de D. Affonso Henriques, cap. Hl)

marca o dia 7 de maio.

Faria e Sousa (Epitome, T. 2.°, P. 3.*, cap. 2) attribue o suc-

cesso a este mesmo dia.

Duarte Nunes de Leão (Ghron. de D. Aff. Henr.j calcula ser

o dia 8 de maio.

A chronica dos Godos assignala o dia 11 de maio.

D. Nicolau de Sania Maria (Chron. dos Goneg. Kegr., L. 5.*^,

cap. 12) assegura o dia 7 de maio.

Fr. Bernardo de Brito (Ghron. Gist., L. 'S.°, cap. 19) apesar

das suas supposições, e de algumas memorias por elle encon-

tradas, que dizem idus Mariii, não tem duvida em acrescentar:

mas como a tradição está em contrario, íicar-nos-hemos com

ella.

A memoria de Alcobaça diz: capta est idus Marcii illusces-

cente die sabbati in era MCLXXXV; isto é, foi tomada ao ama-

nhecer do dia 15 de março de 1147.

Estevão Garivay, chronista hespanhol, apresenta o facto em
29 de setembro.

Nós, no meio de tão auctorisadas, mas ao mesmo tempo tão

encontradas opiniões, temos como ponto assentado, que a astu-
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ciosa tomada de Santarém por D. Aífonso Henriques se efife-

ctuou na manliã <lo dia 13 de março de H47, sendo o mais

solido fundamento da nossa opinião a doação feita por D. Aí-

fonso aos templários do dominio ecclesiastico de Santarém, no

mez de abril d'aquelle anno.

Esta data, é certo, tem, pelo menos, contra si oito escripto-

res, que não duvidam de apresentar o successo no mez de maio

de H47, A insistência tem peso; mas também é admirável,

que todos elles ignorassem a existência do mencionado docu-

mento, cuja autheniicidade, repetimos, não pôde ser contesta-

da. E como esses escriptores não trataram exclusivamente da

historia de Santarém, pôde, até certo ponto, desculpar-se-lhes,

o não se terem dado ao trabalho de averiguar escrupulosa-

mente a verdade, respeitarem uma certa tradição, e contenta-

rem-se com isso por lhes não parecer de grande importância,

que tivesse logar aquelle facto em um outro mez, visio concor-

darem todos no principal, que foi haver-se realisado a conquista

no anno de 1147.

Vasconcellos seguiu o mesmo systema ; acceitou a tradição

que corria na sua pátria, e poz de parte a carta de doação.

A. Herculano (Hist. de Port., T. i, nota xxi, pag. 526) diz:

que'o critico fr. Joaquim de Santo Agostinho condemnou a no-

ticia da tomada de Santarém publicada por Brandão (Mem. de

Litter. da Acad., T. 5, p. 316)* com dois fundamentos: 1." por

ser escripta no fim de um códice antigo com letra do século xvi,

e junto de documentos provados falsos; 2.° por ser incerta a

data da tomada de Santarém, fixando-a a noticia em 1147 com

a particularidade do mez e dia (março 15). Que d'estas rasões

a 2.* é fútil, pois as provas de que Santarém se tomou em 1 147,

e com probabilidade em março, acham-se solidamente estabe-

lecidas por Brandão.

Que, estribando-se aquelle critico, para provar a incerteza
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do annò, na chronica Cisterciense de Monlalvo, que attribne a

conquista a il44, não verificou que este, citando em abono da

sua opinião Lucas de Tuy e Rodrigo Ximenes, os únicos dois

historiadores quasi coevos do successo, fizeram duas citações

falsas, pois nenhuma assignala a data, e Lucas de Tuy nem se

quer parlicularisa esle acontecimento.

Emquanto ao 1.° fundamento, que no códice 207 de Alcoba-

ça, existente na bibliolheca publica de Lisboa, ha cousas de

mão mais moderna, mas não o é esta narrativa.

O que poderia produzir suspeitas, se não existisse aquelle

código, seria a correcção comparativa da sua phrase latina;

mas que desappareceriam quando não restasse senão uma co-

pia moderna d'este monumento histórico, pela concordância

d'elle com outros d'aquella época recentemente descobertos, e

portanto desconhecidos dos falsa rios do século xvi.

Que taes são, segundo o testemunho de Ibn-Saliib's-Salat, o

modo e particularidades do commettimento, que ahi se fazem

preceder de um plano previamente assentado, o que concorda

com o systema que AíTonso I seguiu sempre.

Que alem de concordar com o auctor da vida de S. Theo-

tonio (publicada pelos Bollandistas, e mais correcta nos Port.

Monum. Hist.) no essencial de ser Santarém tomada por estra-

tagema, ha d'isso documento indisputável n'uma doação de

Sancho I aos cavalleiros de Sanctiago (Cart. de Palmella no

Arch. Nacion., doe. original); de illis noslris domibns in quibus

fada est turris, per quam pater meus rex Dominus Afomtis, /V-

Ucis memoricB, Santarém furtive intravit.

Que uma das circumstancias que mais contribuem para dar

á memoria de Alcobaça um caracter de verdade, é o depre-

hender-se do seu contexto que foi, não a povoação, mas o Cas-

tello o ponto accommetlido na noite de 15 de março.

Que o logar por onde os portuguezes avançaram indica-o



bem ; mas ainda melhor o dividir o rei a sua gente, e enviar

um troço a impedir o soccorro externo do arrabalde de Sese-

rigo: ud proeoccupet callem, quivenit de Seterigo (aliás Sesserigo)

ne portoe aditus ab illis proeoccupetur.-»

Que a comparação do diploma de Sancho I, supra citado,

com os artigos offerecidos pelos freires de Portugal, para obte-

rem separar-se do mestrado de Castella (Liv. dos Copos, íl. 54,

aliás 84), prova de um modo indisputável, que foi a alcáçova

velha ou castello mourisco, e não a villa, o ponto atacado. Al-

ludindo áquella doação de D. Sancho I, dizem os freires : «con-

cessit dicto ordini fortellitium mm turre et domibus alcaceve ve-

hris castri Sanctarem, per quem lociim idem castrum fuit re-

cuperatum a sarracenis.»

Emfim, que os freires deviam saber onde era a propriedade

que possuíam, e Sancho I o logar por onde seu pae accomet-

tera o castello.

Dissemos já, que concordávamos com A. Herculano na parte

essencial da data da conquista ; desculpe-nos, porém, a hon-

rada memoria do sábio historiador, não podermos acceitar tudo

quanto adduz na sua nota erudicta.

Não nos é licito interpretar a memoria de Alcobaça do mes-

mo modo que A. Herculano a interpreta, e todavia continua-

mos a consideral-a authentica.

A villa era muralhada, e a toda a sua fortaleza se chamava

o castello de Santarém.

No ponto mais elevado da povoação, isto é, na Alcáçova, es-

tava a cidadella, que não perdia este caracter por ter mais ba-

luartes do que ordinariamente se empregavam em fortificações

d'esta natureza.

Vejamos o que se póAe concluir da tradição, da historia e

da topographia de Santarém.

Pedro Escuro, na conquista a que nos estamos referindo,
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bate os sarracenos á poria de Vallada, e responde-lhes ás amea-

ças: hiredes, e viredcs, e aqui me acharedes, ou morto ou vivo.

E em comprimento da sua palavra, instituindo sobre a mesma

porta uma albergaria, ahi se mandou enterrar: assevera-o a

tradição, e declara-o o Regimento do Hospital de Santarém dacJo

por el-rei D. Manuel em 31 de março de 1300 (Tombo do mes-

mo Hospital, 11. 124 V.) Esta porta (ficava num ponto muito

afastado do local da escalada, e da cidadella da Alcáçova.

Por uma porta, bastante desviada dos sitios indicados, saiu

S. Gens ao martyrio no tempo dos romanos, legando o seu

nome à mesma porta (D. Rodrigo da Cunha, Hist. da Egr. de

Lisboa, P. I, cap. 12),

Pela porta da Atamarma, também distante da cidadella, é

que entrou D. Affonso Henriques ; aíTuma-o a tradição e a his-

toria (fr. Bernardo de Brito, Chron. de Cister, L. 3.*', cap. 18;

fr. Luiz de Sousa, Hist. de S. Dom., P. I, L. I). Provada pois

a existência das portas em certos pontos da villa, provado fica

igualmente que Santarém era cercada de muralhas.

Concorre ainda a topographia de Santarém para mostrar cla-

ramente, que foi, não a cidadella o ponto accommettido, mas

a povoação.

Os portuguezes avançaram pelo valle entre Montirás e a fonte

da Tamarma. Junto ás muralhas D. Affonso, dividindo os seus

homens de armas em dois corpos, mandou um para o lado di-

reito, outro para o esquerdo, e este com o fim de embaraçar,

que os sarracenos investissem pelo caminho de Seserigo ou ar-

rabalde na margem do rio. N'isto são conformes todos os es-

criptores.

Dado, pois, que a cidadella fosse primeiro arremettida, o ponto

do assalto deveria de ser junto da porta de Sanctiago, que dava

effectivamente saída para um caminho do arrabalde. Mas se os

soldados que acompanhavam D. Afibnso, e eram os do corpo
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destinado ao assalto, ahi estavam, não podia ser este o cami-

nho para onde elle mandou o segundo troço, porém outro; e

outro havia decerto, mas que ficava á direita e não á esquerda,

o qual levava da porta da Atamarma ao dito arrabalde, e que,

segundo veremos na succinta narração que Qzermos da con-

quista, foi por onde Affonso I marchou á escalada, ficando-lhe

por esta forma, o troço de supporte á esquerda.

Mais ainda : sendo só a cidadella guarnecida de muralhas,

— por isso se chamaria então propriamente o castello de San-

tarém -^ e ao mesmo tempo a que primeiro foi assaltada, a

força que tomou á direita deveria ter marchado pelo lado de

Alfam, ou Alfange, seguindo por entre este bairro e a povoa-

ção, se ainda esta lhe não estava unida, ou, se o estava, atra-

vessal-a-ía, indo tomar a porta que deitava sobre o caminho

que conduzia a Alfange, arrabalde também junto á margem do

rio: o que se não pôde deprehender da historia.

E não se diga ter sido este o caminho que D. AíTonso man-

dou tomar pela esquerda : não. A ribeira de Santarém é que

se denominava Seserigo ; o que se infere dos Costumes de San-

tarém, e é constante do documento pelo qual D. Gilberto, bispo

de Lisboa, demittiu todos os direitos episcopaes, que tinha ou

podesse ter, na igreja de S. Thiago de Santarém, e ás do termo

de Ceras.

Apoia-nos ainda esta observação o Cancioneiro do Collegio

dos Nobres, onde se lê:

Ai senterigo, ai senterigol

Al é Alfanx, e ai Seserigo.

O arrabalde da Ribeira não se estendia até á raiz do monte

de S. Bento, como agora o vemos ; estava um tanto afastado

na falda do monte da Alcáçova, (fr. Luiz de Sousa, Hist. de

S. Dom., T. I, L. I, cap. XX).
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Assim os portuguezes, para accomelterem acidadella, care-

ciam de se acercar d'este arrabalde, expondo- se a serem pre-

sentidos; e uma vez que o fossem, levantada a alarma, estava

o estratagema frustrado e a empreza perdida. Logo, bem longe

de se aproximarem do arrabalde, deviam evilal-o: e tanto as-

sim foi que D. Affonso, temendo-se d'elle, destacou o segundo

corpo de tropas a prevenir um ataque por esse lado.

Á medida, pois, que a lopograpliia se não presta à conje-

ctura de que o assalto fosse á cidadella, concilia-se perfeita-

mente com a nossa descripção da conquista, estribada na opi-

nião de muitos escriptores, assim como na tradição, o ter sido

escalada a villa, a grande distancia dos maros da Alcáçova, en-

trando D. Aífonso Henriques victorioso por uma das portas do

castello, a porta da Atamarma.

O dizer de D. Sancho I na doação aos cavalleiros de San-

ctiago — de illis nostris domibus in qiiibus fada est tiinis —
comparado com os artigos oíTerecidos pelos freires de Portu-

gal, para se desmembrarem do mestrado de Castella, nos quaes

dizem — concessit diclo ordini forleUitium ctim turre et domi-

bus, não prova tão indisputavelmente, como o douio historia-

dor quer, que fosse a Alcáçova, e não a povoação, a parte pri-

meiramente atacada; porque, como temos procurado mostrar,

sendo em primeiro logar a povoação, investiram depois a ci-

dadella, onde os sarracenos se tinham concentrado, havendo

ahi nova refrega. Por isso próximo do local, por onde pene-

traram os nossos, deveria de ser a torre e casas doadas aos

freires.

Nem dizer-se, que por ahi se tomou o castello, se pôde ter

como prova de que a povoação o não estava ainda ; e se ali en-

trados furtivamente, é porque furtivamente haviam tomado a

povoação: facto que não pode deixar de mencionar-se, quando

se falle d'esta empreza, pois que lhe imprime o seu caracter
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mais saliente, quer se assaltasse primeiro a povoação, e se en-

trasse depois na Alcáçova, ou vice-versa,

D'est'arte fica igualmente prejudicada aafiQrmativa de Edrisi:

« Chantarin est une ville batie sur une montagne três haule, au

midi de laquelle est un vaste enfoncement. 11 ny a point des mu-

railles, mais au pied de la montagne est un fauboiírg bati sur

le bord du fleuve.» (Versão de Jaubert, vol. 2, p. 29).

Encaminliando-nos para o sul, a outra porta, que se nos apre-

senta, é a de S. Thiago, a qual dava entrada para a Alcáçova

pela calçada d'aquelle nome.

Mais adiante encontra-se a poi'ta do Sol, que foi fechada de

alvenaria, porque o resvaladio das barreiras tornava em pre-

cipicio a communicação por esta poria. A camará de 1880 man-

dou abril-a de novo, reforçando-a com um grosso muro de al-

venaria e cantaria, e transformando a em varanda coberta, da

qual se gosa a deliciosa vista do Tejo com a sua magnifica

ponte.

Ao sair d'ali, desejaríamos entrar na igreja da Alcáçova, que

nos fica a poucos passos, e convencer-nos, de que ella conser-

va a sua forma primitiva.

Pois vamos vel-a.

Está effectivamente no mesmo logar, em que foi edificada a

capella real de D. Affonso Henriques; mas d'esta apenas res-

tará a coilegiada, mui prestes a extinguir-se, e talvez alguma

pedra das que serviram para a construcção d'esse monumento,

que deveria de ser perdurável, o qual os reverendos cónegos

foram transformando, á sua vontade, imprimindo-lhe uma fei-

ção mesquinha e menos apropriada.

Duas inscripções em lingua latina lemos nós n'esta igreja, e

vamos apon(aI-as.

Junto da porta, que do claustro dá para a igreja, uma larga

escada de pedra conduz ao coro. Ao principio d'esta escada
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está mettirla na parede uma pedra quadrada, na qual se lê (tra-

duzindo em vulgar):

NO ANNO DA ENCARNAÇÃO DO SENHOR 1236, ERA DE CKZAR 1274,

A 11 DE MAIO, MENDO AFFONSO, DE PIA RECORDAÇÃO, PAK DOS

ÓRFÃOS, JUIZ DAS VIUVAS, DEFENSOR DA IGREJA, AMADOR E PIO

AGASALHADOR DOS HOSPEDES, FELIZMENTE PASSOU PARA O SENHOR,

SUA ALMA DESCANCE EM PAZ. AMEN. VIVA COM CHRISTO O QUE lAZ

n'eSTA SEPULTURA.

E sobre a porta princpal da igreja está a outra insciipção,

que diz assim (também traduzida em vulgar):

NO ANNO DA ENCARNAÇÃO 1154, E SETE DA TOMADA d'eSTA

CIDADE, REINANDO EL-REI D. AFFONSO, FILHO DO CONDE D, HENRI-

QUE, E SUA MULHER, A RAINHA D. MAFALDA, FOI FUNDADA ESTA

IGREJA PELOS CAVALLEIROS TEMPLÁRIOS DE JErIÍsALEM, EM HONRA

DE SANTA MARIA VIRGEM MÃE DE CHRISTO, POR MANDADO DO MES-

TRE HUGO, TENDO A CARGO A FARRICA DO EDIFÍCIO PEDRO ARNAL-

DO. SUAS ALMAS DESCANCEM EM PAZ. AMEN.

Era de antigo costume na collegiada de Alcáçova, no dia de

quinta-feira santa, proceder-se ao oílicio de Lava-pedes na Cras-

tra ou claustro da igreja, depois de certas ceremonias religio-

sas na mesma igreja, uma das quaes consistia em lavarem os

altares com agua, onde se haviam cozido hervas aromáticas.

Com essa agua também o chantre lavava os pés aos cónegos,

e depois jantava a collegiada na Crasta, á custa do commenda-

dor da igreja, o qual era sempre um dos primeiros fidalgos do

reino.

Lá existe ainda um claustro, mas duvidamos que seja o da

primitiva.
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No adro estavam dois cippos, que foram d'ali removidos para

o Museu districtal, nos quaes se viam entalhadas as seguintes

inscripções sepulcrais, uma em cada um:

D. M.

M. ANTONI. M. F.

GAL. LUPI. OU

SIPONENSIS

H. S. E.

Cuja significação é: Memoria consagrada aos Deoses dos de-

funtos. Aqui está sepultado Marco António natural de Lisboa^ fi-

lho de Marco Lobo da tribu Galeria.

D. M,

Q. ANTONI. M. F.

CAI. CELERI

OLESIPONENSI.

O que quer dizer: Memoria consagrada aos Deoses dos mor-

tos. Quinto António Militar Soldado, filho de Cayo Prefeito Na-

tural de Lisboa.

D'estas inscripções poderíamos talvez deduzir argumento

para provar, que antes dos mouros e portuguezes, já haveria

algum templo romano no logar onde foi edificada pelos tem-

plários a igreja de Alcáçova.

Seguindo para o poente, íamos dar á porta de Vallada, que

também foi derribada por mandado de uma íllustre- vereação

santarena.

O motivo da denominação d'esta porta, cremos, seria por

começar ali a estrada, que de Santarém levava á importante
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povoação de Vallada, cuja vigararia foi do Padroado Reaj, e

commenda da ordem de Christo.

Também a mesma porta se chamava da Madre de Deus, da

invocação da ermida que sobre ella se erguia.

Era mais um padrão de antigas glorias pátrias, levantado

ali para amesquinliar ainda mais, se é possível, o rachitismo

social dos nossos tempos. Foi bom dar cabo d'elle.

Supposto n'este sitio não appareçam hoje restos, nem mes-

mo indícios, de muralhas, entretanto este ponto não só era mu-

ralhado, — o que se prova pela existência da porta de Valla-

da, — mas até havia ali um castello, cujo chão foi doado por

D. João I ao concelho e homens bons de Santarém, aos \1 de

junho de 1442; o que se mostra pelo documento que traslada-

mos de uns autos archivados na repartição de fazenda d"aqulle

districto, que se referem ao archivo do Tombo da Coroa d'esta

terra, L. 111 da Chancellaria do rei D. João I, a fl. 8, col. 2.^,

e é do thcor seguinte:

«D. João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algar-

ves. A quantos esta carta virem fazemos saber, que Nós que-

rendo fazer graça e mercê ao concelho e homens bons da Nossa

Vilia de Santarém, Temos por bem, e damos-lhe o nosso chão

da poria de Vallada, que em outro tempo foi Castello, para fa-

zerem em elle um curral, para meiterem em elle o gado, com

tanto que nom suje a dita porta, nem seja por ello embargada:

e porem \os mandamos que lhes leixades fazerem no dito chão

o dito curral, e lhes nom ponhades eo) ello embargo nenhíã

em rcnhima gnií-a que seja, porque Nossa mercê e talante ê de

lhes darmos o dito chão para o dito curral pela guiza que dito

é: ende ai nos façades. Dante em Lisboa 17 dias do mez de

junho. ElRei nosso Senhor o mandou por João Affonso d'Alem-

quer, seu vaçallo e vedor de Sua Fazenda. João AíTonso a fez

hera de 1442 annos.»
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A quinta porta ficava no fim da travessa de Santo Estevão.

Não ha memoria de quando deixou de existir.

Por ella saiu S. Gens ao martyrio no tempo dos romanos,

como já dissemos, e por esse facto tomou o nome d'aquelle

Santo. Ultimamente chamavam-na o Postigo de Santo Estevão,

por conduzir á igreja d'este nome, e hoje do Santissimo Mi-

lagre.

A sexta porta era a de Mancos.

No fim da rua assim denominada, levantava-se um bastião,

sustentado em abobada bastante elevada, a qual se firmava em

dois arcos, sendo o primeiro em frente da dita rua, e o se-

gundo voltado a noroeste, á direita de quem sae da cidade,

ficando todo aquelle vão entre os dois arcos coberto pela mes-

ma abobada.

Gomo dissemos foi para este bastião ou torre, que mudou da

Porta de Leiria a Gasa da Supplicação.

Defronte do primeiro d^aquelles arcos, ao nivel da calçada,

estava uma capellinha dedicada a Nossa Senhora do Bom Suc-

cesso; e sobre o segundo, que era ponteagudo, via-se embu-

tida na alvenaria, que tapava uma janella rasgada, uma pe-

quena lapide, onde se lia:

«Era de 1374, 5 dias de março, pozeram aqui estes signaes

por mandado do concelho, era romana.»

Esta data corresponde ao anno da era christã 1336, no rei-

nado de D. Affonso IV; o facto que tal padrão memorava é in-

teiramente desconhecido.

D'aqui seguia a rua um pouco adiante, já a descoberto, com

casas de ambos os lados, e muralha, finalisando em outro arco

que dava para o largo do sitio.

Também se chamava esta porta com toda a sua formalidade

— Arco do Bom Siiccesso.

O senado santareno mandou arrasal-a. Não admira. Depois
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(lo vandalismo praticado coui a da Âlauiaima, não dtíve deixar

ficar pedra sobre pedra, para honra e gloria do município.

Não ha meio de conter a mão demolidora, senão arrancan-

do-ihe o camartelio, e substiluindo-lh'o por um bom livro.

K didlcil educar a visia do inconsciente; mas consegue a ci-

vilisação fazer esse milagre.

A sétima porta é conhecida pelo nome de Postigo.

Está voltada ao poente, e onde acaba a travessa da mesma

denominação.

Gorre-lhe por cima um passadiço, que communicava, ainda

ha pouco, as casas à esquerda de quem sae por ella com o bas-

tião já em ruínas, que lhe ficava à direita, junto do qual houve

uma segunda porta, de que restam vestígios.

O postigo foi chamado de Gonçalo Annes, sapateiro, e por se

sair d'elle para o local denominado Carreira dos cavallos, o qual

mediava entre o convento das Donas eo de S. Domingos, como

ficou indicado em outro capitulo, também era conhecido por

esta ultima designação.

O padie Vasconcellos dá o nome de postigo da carriera, ao

de S. Gens, dizendo que, segundo a tradicção, assim se cha-

mava por ter por elle fugido o alcaide mouro Abzechri ou Abu-

Zakaria. Mal informado andou Vascencellos; pois documentos

do seu tempo (I73i2) dão tal nome não áquelle, mas a esta

porta de que tratamos.

Denomina-se igualmente postigo de D. Margarida. Uma se-

nhora D. Margarida foi casada com D. Martinho AíTonso de Cas.

tro, commendador de Santa Maria de Alcáçova, e vice-rei da

índia, os quaes tiveram por filha D. Francisca de Castro, dama

da rainha D. Izabel de Bourbon, mulher de Filippe IV, e de-

pois camareira mór da rainha D. Maria Francisca Izabel de Sa-

boya. Aquella dama casou com Fernão Telles de Menezes, pri-

meiro conde de Unhão, que falleceu em 1651. Pelo motivo,
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pois, de D. Margarida assistir em umas casas contiguas ao pos'

tigo, á esquerda de quem sae, è que este d'ella tomou o not

me. (Liv. de 1731 fl. 134, e 1732 //. 187, do archivo do Hos-

pital de Jesus Christo; e D. António Caetano de Sousa, Mem. dos

grandes de Puvt. pag. 665.)

O livro de 1732, a fl. 170 v., do citado archivo, descreven-

do um prazo, onde hoje está o dormitório das Donas, e parte

da cerca do mosteiro, diz; «de traz do casidlo d'esta villa, par-

tindo do norte com estrada que vae para S. Domingos dos Fra-

des, nascente entesta na carreira dos cavados.» E no tombo do

hospital do Espirito Santo, com data de 29 de junho de 1500,

fl. 44, V., tratando de um prazo fronteiro ao supra indicado,

que faz hoje parte da cerca do palácio patriarchal, lê-se: «O

qual ferregeal staa junto com o dito Postygoo aa maão esquerda

quando saaem da Villa pêra fora. . . parte do norte com ser-

ventya do concelho que ora staa em quintal, e do sul parle com

outra serventya do concelho, que também slaa em quintal . .

.

e entesta do levante n'Alcaçova do muro da dieta villa, e do

ponente entesta na carreira fionde correm os cavallos.9

Do que podemos inferir, por ser evidente, que este postigo

é o que se denominava da carreira, e não o de S. Gens, e que

o dito nome lhe adviera do sitio para o qual deitava.

Segue-se immediatamente a porta de Leiria.

Temos assim, por sem duvida, que Santarém era muralhada

ao tempo da sua conquista pelo heróico fundador da monar-

chia ; e vamos ver, que seria mui difiQcil, senão impossível, ve-

rificar-se a tomada, se não fora por estratagema tão premedi-

tado, como bem executado.

Quando fui fundada a formosa Escalabis ou Esca-Abidis, do

aventureiro filho dos impuros — e, mesmo na opinião de al-

guns, incestuosos —amores de Calipso, ninguém pôde assegu-

ral-o.
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CoiiLiuceinui-a ja pela quiiila colónia dos lomanos na Lusi-

tânia, e quarto convento jurídico.

A sede do primeiro d'estes, que era IVIerida, comuiunicav^

com Lisboa por meio de três estradas ou vias militares, e uma

das que mais para a norte se dirigia passava por Santarém,

correndo um pouco ao norte do Tejo (dr. Emílio Ilnbnor, No-

ticias Archiologicas)

.

Ufanada Escalabis por tantos privilégios e regalias, quiz dar

um publico testemunho do seu reconhecimento a Júlio Gezar,

€ não só erigiu um templo em honra do seu protector, sendo

elle vivo ainda (D. Rodrigo da Cunha, Hist. Eccl. de Lisboa);

mas mudou o seu primitivo nome no de Praesidium Jidium.

O mesmo imperador agraciou os mais nobres moradores

d'esta fortaleza com os privilégios dos cidadãos romanos; e os

successores d'elle lizeram-os mimicipes, dislinccão maior ainda,

porque os igualava ás mais illuslres familias romanas.

E, se dermos credito a Faria e Sousa, que todavia cuidou mais

de empolar o eslylo, do que de apurar a verdade, a primeira

chancellaria ou convento jurídico, onde se publicou o celebre

edicto de Júlio Cezar para alistar todo o império romano, e

pagar cada pessoa trinta e seis réis, em reconhecimento de vas-

sallagem, foi Santarém, á qual concorreram todos os povos,

desde o Tejo ao Douro.

Invadida a península pelos bárbaros septentrionaes, nos an-

nos 400 da era christã. Ataces, rei dos Alanos intentou con-

quistar Santarém, já então novamente conhecida, ao que pare-

ce, pelo nome de Esca-Abidis; mas não podendo conseguil-o

por causa das fortes muralhas que a guarneciam, foi tomar

Coimbra. Pela entrada dos suevos, trazendo á sua frente o rei

Hermenerico, soíTreu novo ataque, estando sitiada, durante

muitos dias; cantou, porém, victoria ainda d'esla vez.

Estiveram depois os godos senhores delia por mais de tre-
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zentos annos, denominando-a Calabkastro ou Scalabis-Castrum,

no reinado de Recesvindo. Durou comtudo mui pouco essa de-

nominação, pois que nos fins d'aquelle mesmo reinado, pelos an-

nos de 653, lendo iogar em Nabancia o martyrio de Santa Irene

ou Iria, e vindo o seu cadáver pela corrente do Nabão, Zêzere

e Tejo, parar defronte da Calabicastro, tomou esia o nome de

Santa Irene, como vimos em outro Iogar.

Os mouros conquistaram-na, pelos annos de 715, e passan-

do depois ao poder de Ordenho I, rei de Leão, entre os annos

de 850 a 866, tornou mais tarde para o dominio dos mouros.

D. AíTonso VI, rei de Leão e Castella, cercou-a na primavera

de 1093, e posto que julgasse esta expugnação quasi impossi-

vel (A. Herculano, Hist. de Port. tom. 1), em 21 de abril

d'aqueile anno (Monarch. Lmit. P. Ill l. 8." c. 6.°J caíu-lhe

nas mãos a requestada fortaleza do Riba-Tejo. Não faltam es-

criplores, que digam ter-se ella rendido pela fome; e Brandão,

referindo-se a uma memoria de Alcobaça, em que D. Affonso

Henriques falia de seu avô, observa, ter lido ali: non poítiit eam

(Santarém) debellare^ nisi famis didilione. Affonso YI deu-lhe

em seguida por governador Soeiro Mendes, e foral em 13 de

novembro de 1095, confirmado por Bernardo arcebispo de To-

ledo, Gomes bispo de Burgos, Raymundo de Placencia, Pedro

de Leão, o conde de Peransures, o conde Nuno Velasquez, o

conde Martim Flainer, o conde Froyla Dias, Gonçallo Nunes, e

Fernão Raimundo. Este foral foi lançado no livro das doações

da sé de Coimbra.

Possuia o conde D. Henrique, por morte de seu sogro D. Af-

fonso VI (junho de 1109) a província portugalense, e Santa-

rém entrava no seu dominio. Não querendo consenlir-lh'o o ce-

lebre general Seyr Ibn AbiBekr (o rei Ciro das chrooicas chris-

lãs), e depois de reduzir as cidades mais importantes do Gharb,

veio disputar-lh o, pondo cerco a Santarém, e rendendo-a em
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25 de maio de 1111, inineou-lhe por alcaide o va! )roso A.bii-

Zakaria (Auzecri ou Abezecri}, o qual a fortificou e defendeu

»

até que veio com elle o terrível portuguez Ibu Errik (Alfonso

Henriques).

Havia terminado a larga contenda da separação de Portugal

da monarchia leoneza, ficando satisfeita assim a vontade dos

soldados de Ourique. O filho de D. Tareja era rei de Portugal.

O único pensamento de D. AfTonso I estava, pôde dizer-se,

na destruição dos inimigos da fé, e no alargamento do novo

reino. Davam alento á sua idéa fixa as continu-iilas revoltas das

duas provmcias do Gharb, Al-Kassr, e Chenchir ou Alfaghar,

nas quaes os musulmanos se dilaceravam em guerras civis.

Belatlia, a terceira destas províncias, aterrada e surprelien-

dida pelas gloriosas proezas do rei portuguez, havia-se-lhe feito

tributaria. Destarte a discórdia e o terror facilitavam-lhe a

empreza.

Santarém, situada em uma alta montanha, e coroada pelo

inexpugnável e fortíssimo castello, ninho de águias pendurado

sobre o Tejo (A. Herculano, Hisl. de. Poriugal), era o flagello

dos christãos.

Da musulmana Ghantireyn saía a maior parte das algaras

ou correrias, que em todas as primaveras tentavam levar a

morte ao recemnascido Portugal; e D. AíTonso Henriques não

se esquecia, por certo, de que o uliimo capitão illustre dos

musulmanos de Belatha, Abu-Zakaria, governador de Santa-

rém, desbaratando, em 1144, os cavalleiros do templo junto a

Soure, e ficando a maior parte d'elles captiva, os levava para

os cárceres do seu forte castello, e n'este se recolhera orgu-

lhoso pelo feliz êxito da sua empreza.

A tomada de Santarém era, pois, o sonho dourado do régio

defensor da christandade.

O grande AlTonso, grande em corpo e animo, já cheio de
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gloria, mas não farto de ver correr o sangue mauritano, acha-

va-se em Coimbra, corria o anno de 1147.

A soberba e altiva Santarém, confiada no inaccessivel de seus

montes, na fortaleza de seus muros, e na multidão e valor de

seus guardas, revia-se desdinhosa nas claras aguas do seu Tejo

?meno, e na fertilidade tão rara de seus vergéis e campinas.

Era a tentação de D. Affonso Henriques! Este paraizo de de-

leites, como elle a denomivava, trazia-o inquieto. Vencida San-

tarém, tinha seguro o seu vasto plano. Concebia então mil pro-

jectos, que se contradiziam, e, contrariando-o, faziam crescer

ainda mais o seu desejo insaciável. Os sarracenos excediam em

numero os nossos leaes soldados; porém, como elles eram os

mesmos de Coimbra, de Torres Novas, e Ourique, esta idéa

inspirou-lhe um ardil, embora assaz impróprio de um rei de

portuguezes. Conhecedor da valentia, intrepidez e prudência

de Menendo ou Mem Ramires, ordena-lhe em segredo que và

a Santarém, e, a pretexto de assentar tréguas com o alcaide

Abu-Zakaria, consiga saber qual é o lado mais fraco, por onde

se possam escalar as muralhas.

Mem Ramires parte, faz as tréguas com os sarracenos, exa-

mina a fortaleza, e por isso os logares mais accommodados á

escalada, obtém do alcaide a concessão de visitar as masmorras,

onde encontra os templários e outros captivos, que o foram na

jornada de Soure, os quaes choravam a falta de um santo va-

rão, chamado Martinho, seu conforto único, anima-os, faz-lhes

entrar nos corações angustiados um fagueiro raio de esperança

e, deixando Santarém, volta a Coimbra, e expõe a D. AíTonso

Henriques o modo, como se houve no desempenho da sua alta

missão. Dá-lhe minuciosa conta do que vira, mosira-lhe a pos-

sibihdade do feito projectado, e oíferece-se para ser o primeiro

a cravar no cimo das muralhas da praça musulmana o estan-

darte real, e até a despedaçar os ferrolhos das suas portas.
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Desde logo ficou assentado no espirito audacioso de D. AíTon.

80, que marcharia com os seus soldados a tomar Santarém. Era

mister, porém, communicar aos principaes cavalleiros a sua re-

solução; mas, receando-se da indiscreta chocalhice dos aulicos,

sae do paço com Lourenço Viegas, D. Gonçalo de Sousa,

D. Pedro Paes, seu alferes-mór, e outros de sua intima confian-

ça, e no aprazivel sitio do Arnado, junto á margem direita do

Mondego, refrescando- lhe a mente abrazada a doce briza, que

corria por sobre as cristalinas e mansas aguas d'esse rio, que

três séculos depois havia de ser cantado pelo nosso épico im-

morlal, descobre o seu plano áquelles guerreiros denodados,

ouve-lhes o parecer que por seu mandado lhe deram, e recom.

menda-lhes o mais inviolável segredo.

Conta-se, que o feliz successo da batalha de Actium, em que

Octaviano, á frente de oitenta mil homens de infanteria, doze

mil de cavallaria e duzentos e cincoenta vasos de guerra, alcan-

çou os verdejantes louros da victoria, derrotando Marco Antó-

nio, procedeu de se ter revestido de grande animo aquelle im-

perador romano, quando era marcha se encontrou com um po-

bre burriqueiro, cujo nome significava acontecimento feliz, e

que tocava um jumento, chamado vencedor.

Ora os nossos chronistas, não querendo que D. Affonso

fosse menos celebre do que o imperador Augusto, ou outro

qualquer guerreiro de nomeada, dizem-nos, que o primeiro

rei portuguez, saindo do Arnado, deixou passar os seus adian-

te, e tomou pela rua das Figueiras, que ficava próxima do Se-

nhor do Arnado. (D'esta rua já não existe rasto, e não deve-

mos coníundil-a com a das Figueirinhas, que conduz do largo

de Sansão ao Bairro Alto.) Estava ali um grupo de mulheres

conversando, e uma delias, já mui velha, dizia: oquereis vós

saber o que el-rei com áquelles seus conselheiros agora fallou?

i — Que iriam como de súbito tomar Santarém.» Isto fora dita
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que decerto suspeitara haverem os seus traido o segredo, se-^

não presenceasse não terem eiles communicado com pessoa

alguma. Chegado ao paço, reunio a todos elles, e disse-lhes

:

«Não altentastes o que aquella velha fallou? Certifico-vos, que,

se algum de vós outros se apartara de mim, eu cuidara, que

fora descoberto o meu sigillo, e lhe mandara cortar a cabeça.»

Era uma bruxa a bisbilhoteira velha. Alguns dos nossos chro-

nistas acreditavam muito em bruxarias, o que revela pouca se^

riedade da parte de quem escreve a historia. .

A tradição, que a tal respeito corria no nosso tempo em Coim-

bra, corrige a indesculpável credulidade dos chronistas. O rei

conferenciava com os seus sobre um patim, e a velha, achando-

se casualmente próxima d'elles, encoberta por umas arvores,

ouviu quanto disseram.

O que é certo, é, que D. Afifonso tratou de aprestar-se para

X) grande commettimento.

Tinha o rei era Coimbra um amigo intimo ; o prior de Santa

Cruz, D. Theotonio, natural de Tui, e que depois foi canonisado.

D. Theotonio era um varão mui esclarecido era letras e virtudes,

por isso D. AíTonso escutava-o com respeito. Dirigiu-se, pois, o rei

ao seu amigo e conselheiro privado, confiou-lhe o seu segredo,

encommendando-se ás suas orações; e, marcando-lhe o dia era

que tencionava tomar Santarém, pedio-lhe, que então com mais

instancia e fervor, tanto elle como os seus religiosos, rogas-

sem ao Deus dos exércitos pelo bom êxito de tão arriscada

empreza. Ad virum Dciveniens (se. Theotonium) illisoli consUium

delexit. Vita S. Theot. apnd BnUand. D. AíTonso procurava na

fé a esperança da victoria.

Acompanhado pelos da sua casa, por cavalleiros do templo,

e homens de armas de Coimbra capitaneados por Fernão Pe-

res, fazendo ao todo duzentos e cincoenta, saiu Affonso d'aquella
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cidade em uma segunda-feira, e, depois de percorrer cami-

nhos escusos, veio acampar na noite d'aquelie mesmo dia em

Alfafar. Na seguinte noite ficou em Cornodellas ou Dornelias.

Aqui encontrou-se com seu irmão D. Pedro Aílonso, que veio

do Minho com um pequeno golpe de gente, e, mandando inti-

mar aos mouros de Santarém, que as tréguas íicavam rotas

por três dias, encarregou desta missão a Martim Mohab, e a

mais dois companheiros. Era de uso antigamentente publicar-

se a guerra três dias antes que se começasse, e neste meio

tempo linha-se por caso de aleivosia accommetter o inimigo.

Na quarta-feira, isto é, no terceiro dia fez alto a limitada e

cuidadosamente escolhida hoste no logar de Aldegas, onde da

volta de Santarém chegou Martim Mohab, e, proseguindo a

marcha para sudoeste, com o fim talvez de evitar algum en-

contro com os exploradores sarracenos, que depois de quebra-

da a paz não deixariam por certo de vigiar a estrada de Coim-

bra, chegou á serra de Albardos, que fica entre Abrãa e Porto

de Moz, e ahi acampou.

Paliando D. Pedro AíTonso com seu irmão sobre cousas re-

lativas a França, onde estivera, contou-lhe os grandes mila'

grés, que n'aquelle reino fazia fr. Bernardo, abbade de Santa

Maria de Claraval, e quantas graças Deus despendia aos que

se encommendavam ás orações d'aquelle seu servo. D. Aífonso I

votou então, que, se pelos merecimentos d'este santo varão con-

seguisse tomar Santarém aos sarracenos, mandaria fazer um
mosteiro para a sua ordem, dando-lhe todas as suas terras

que d'ali iam até o mar.

Na noite de quinta-feira levantou o rei o acampamento, e,

seguindo na direcção de leste, marchou sobre a mata de Per-

nes, onde chegou ao romper da alva de sexta.

Ignorando quasi todos os seus, até então, o fim d'esta cor-

reria, D. Affonso ali lho descobriu, acrescentando:
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forças do meu reino, me accudiriam os meus de boa vontade;

mas não quiz metter tanto cabedal, e só a vós escolhi, de quem

tenho experiência larga, cujo valor e lealdade me tendes bem

provado em minhas necessidades, e assim de vós confio meus

pensamentos, a quem sei decerto tocam tanto meus trabalhos,

como a mim próprio.»

As palavras de Affonso I produziram o mesmo effeito, que,

séculos depois, as do desterrado de Santa Helena quando fallou

aos seus soldados, também fanáticos, recordando-Ihes o Egypto,

Moniereau e Marengo. Foi indiscriptivel o enthusiasmo de todos,

e nenhum sabia como exprimir o ardente desejo de se ver a

braços com os sarracenos. Não se deixando, porém, cegar pelo

arrebatamento a que os levava o amor da pátria e da gloria,

viram o risco a que se expunha o seu real chefe, e pediram-

Ihe, que os não acompanhasse. A resolução de D. Affonso era

inabalável; e, louvando aquelles bravos, disse-lhes: «pelejae

por vossos filhos e descendentes, que ao vosso lado me acha-

reis, como a qualquer dos mais arriscados ; antes o primeiro

no perigo, que não haverá cousa que, era vida ou morte, me

possa apartar de vossa companhia.»

Tinha de legar este nobre exemplo ao seu joven neto D. Se-

bastião, posto que bem fatal fosse para este o havel-o imitado

na sua infeliz jornada de Africa.

O plano de ataque traçado de antemão por D. AlTonso, e

agora exposto aos que o seguiam, foi : escolher cento e vinte

homens de armas, os qnaes fabricariam immediatamente dez

escadas, distribuindo-as depois entre si, e ficand ) cada grupo

de doze com uma. Por ellas subiriam aos muros no sitio que

lhes indicasse Mem Ramires, de forma que, facilitada a subida

à flor d'aquelles heroes, nenhum troço consentiria que sem o

auxilio commum estivesse combatendo qualquer dos seus sobre

os muros de Sentarem.
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Esta divisão era prova da boa taclica de D. AíTonso Henri-

ques, sem embargo de tal sciencia ser ignorada no seu tempo.

Conhecia os seus homens de armas, a arma de que se serviam,

e o logar da acção, para os dispor do modo mais apropriado.

Recommendou aos da escalada, que mal se vissem sobre as

muralhas, hasteassem logo nas ameias a signa ou pendão real,

para mais animo cobrar aquella aguerrida hoste, e os sarrace-

nos esmorecerem, caso estivessem acordados. Que descessem

depois o adarve ou andaime, para a corredoura interior, e apro-

veitando-se do ensejo de ter o susto paralisado o inimigo som-

nolento e inerme, não perdoassem a sarraceno algum, do maior

ao mais pequeno, acudindo sem perda de tempo a quebrar as

fechaduras das portas, pelas (juaes haviam de entrar os que de

íóra estavam insolíridos para ir levar-lhes soccorro.

Apparelhados para o combale, deixam suas bagagens na ma-

ta, e, marchando ao seu destino, chegam aos olivaes de San-

tarém na noite de sexta-feira.

Encaminhando-se por um escuso valle, denominado valle th

Estacas, que fica perto da povoação para a parte do norte,

apearam-se, e. com os cavallos á mão, já d'ali ouviam, de es-

paço a espaço, as vozes das velas sarracenas, as quaes aodes-

pertar-se, quebravam arrogantemente a grave mudez da noite.

O momento desejado ía-se aproximando, e somente espera-

vam que adormecessem as velas com a modorra do quarto

d'alva.

A confiarmos em alguns escriptores mais pios ou mais sim-

ples, n'esla occasião viram os nossos uma radiante estrella, de

um tamanho descommunal, illuminar o horisonte, conservar-se

parada por muito tempo, e em seguida, caminhando preguiçosa-

mente do noroeste, dirigir-se para o lado do mar e desappa-

recer.

Como nuvem de fogo soprada poi- Deus, o astro esplendido
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ameias do castello agareno, tomou de espanto e de terror os

ânimos dos nossos soldados, que tinham procurado as trevas

da noite, para fugirem da vista dos mouros.

D. AíTonso, mostrando tirar bom presagio d'esta apparição,

aponta com a espada nua para os muros illuminados da for-

taleza, e exclama: «é Deus que nos certifica a victoria, consen-

tindo que vejamos aquella que soberba e altiva agora se nos

apresenta, mas cahirá humilhada e rendida nas mãos de quem

combate pela fé e pela pátria!»

Já três dias antes, quando Martim Mohab fora quebrar as

pazes, os musulmanos linham visto ao meio dia, sobre Santa-

rém, um espantoso cometa, que os horrorisou, e muito mais

quando ouviram o funesto prognostico dos seus sábios, o qual

consistiu em ser tal successo o triste presagio de Santarém,

dentro em pouco, ter novo rei e leis oppostas ás suas.

Ainda no século xvii o celebre astrónomo Kepler acreditava

em similhantes prognósticos, e como elle muitos outros. O que

é certo, é, que t;ies apparições decidiram de muitas batalhas,

atemorisando uns e animando outros, como succedeu em 1066^

que a vista de um cometa amedrontou os soldados de Harold,

e excitou os normandos na empreza da conquista da Inglaterra.

E, sem sairmos fora de casa a buscar exemplos, basta recor-

darmos que os portuguezes, em 1377, ficaram cheios de ter-

ror por causa do apparecimento de um cometa, quando D. Se-

bastião andava em aprestes de guerra para ir combater pela

cruz aos inhospitos areaes da Africa, e, apesar do moço rei

querer dar ao signal interpretação benigna, proferindo a cele-

bre phrase, «cometa diz que accommetta,» a batalha e o reino

perderam-se.

Debalde tinha D. Sebastião tentado inverter o seu Mane,

Thecel, Fnres.
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O qaarlo dalva, por que esperavam os soldados de AíIodso

Henriques, chegou.

É n'este tempo que o somno accommette com mais força, e

os sarracenos de Santarém, estar-lhe-íam todos entregues. Os

atalaias fiados no escarpado dos montes, na fortaleza das mu-

ralhas, e cançados das fadigas do dia e da noite, teriam por

certo mais vontade de dormir, do que de velar. A hora era pró-

pria.

Entregues os cavallos aos pagens, vieram caminhando os

portuguezes, marchando na sua frente o intrépido e astuto Mem
Ramires, já conhecedor do terreno, e fechando o rei a rectaguar-

da. Tomaram peio valle entre a fonte da Tamarma e o Monte

Iria, Monte Iraz, ou Motiraz, que fica na falda do monte de

S. Bento de sueste a oeste, comprehendida também a horta do

Rocio, sendo este valle o que se vê entre a calçada de Santa

Clara e a da Atamarma. Porém, contra a sua especlativa, no

logar onde não era costume haver atalaias, sentiram dois, que

se despertavam mutuamente, e também a roída, que passeava

sobre a muralha.

O praso da suspensão das tréguas por três dias, intimado

aos sarracenos pelos mensageiros de D. AíTonso Ht-nriques,

expirava na sexta-feira, e provavelmente calculou o rei, que

no dia immediato os apanharia descuidados por voltarem na-

turalmente a fazer o serviço ordinário, visto ter cessado o mo-

tivo de redrobrarem de vigilância. Se D. AíTonso confiou no

seu novo ardil, enganou-se, porque as velas sarracenas foram

reforçadas.

Pararam, pois, no meio de uma seara, e esperaram, que por

effeito da modorra as sentinellas pegassem no somno. Profun-

damente silenciosos, e quasi sem tomar fôlego, ali passaram

algum tempo, que bem longo lhes deveria ter parecido, até

que os vigias adormeceram.
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Era chegado aitiiu o niomeiítol

Mem Ramires avança com os seus por onde chamavam Al-

cudia. Ahi, pelo telhado de uma olaria contigua à muralha, ten-

tou com a ponta da lança segurar uma escada ás ameias, mas

esta, resvalando, caiu cora grande estrépito. Temendo ser des-

cuberto pelas sentinellas, curva-se, e, cosido com a muralha,

conserva-se immovel. Elias felizmente não haviam dado pelo

ruido. Então Mem Ramires, arrebatado por um grande impul-

so do seu denodo, ergueu nos hombros um valente moço, cha-

mado Mogeime, que trepando ao muro poude segurar a esca-

da. Mem Ramires sobe logo atraz, e levanta o estandarte real.

Tinha comprido a sua promessa!

« mas vê cercada

Santarém, e veras a segurança

Da figura nos muros, que primeira

Subindo ergueo das Quinas a bandeira.»

( Lus. c 8. est. í.'> í

Apoz elle sobe oulrò, e, já os três sobre a muralha, as vi-

gias acordam; uma d'ellas com a voz rouca, própria do entre

dormir e acordar, pergunta: aMenhn'? o — Quem anda ahi? Ra-

mires responde-lhe em árabe, que era um dos da roída, e des-

cesse á muralha, porque tinha ordens importantes a commu-

nicar-lhe. A sentinella mal acabava de descer, quando Mem

Ramires a faz cair morta a seus pés, cortando-lhe a cabeça,

que logo arremessou aos de fora para mais lhes exaltar os

ânimos. Entretanto a outra sentinella conheceu serem christãos

6 começou a bradar: «Nacerani! Naceranif» Christãos! Chris-

tãos! Ao que Mem Ramires respondeu com o grito de guerra:

«Sanctiago, e rei Affonsol» A roída acudiu, mas tendo os nos-

sos arvorado segunda escada, achavam-se já vinte e cinco so-

bre a muralha. Aqui foi o começar da peleja. Os brados de
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D. AfTonso — «Sancliago e a Virgem! — Eis-me aqui! Kis-me

aqui ! — Metei-os á espada! — Nem um escape do ferro!» so-

breleva vam-se á vozeria confusa, e recrescendo de ambas as

parles o tumulto, já não podi;im entender-se.

Na verdade, o etithusiasmo propagando o alarido, como vento

ateando fogo, o estampido dos forrolhos ao abrir violento e rá-

pido das portas e janellas, o grito afflictivo das mulheres, o

gemido enternecido das creancinhas, o correr desnorteado dos

musulmanos sobresaltados e semi-nus, emíim aquella confusão

infernal e sem limites, deveria de augmentar o terror dos sar-

racenos, fazel-os recear, de que a sua formosa Cliantireyn em

breve poderia ser qual outra infeliz Babylonia tomada pelo rei

Cyro.

D. AíTonso, que permanecia ainda fora da fortaleza, dividiu

os seus em d<>is troços, mandando seu irmão D. Pedro Affonso

á frente de um, que tomasse para o lado do poente, onde a

entrada não era tão forte por natureza, como pela arte, e Gon-

çalo Gonçalves, cammandante do outro, sobre a esquerda, a oc-

cupar o caminho do Seserigo, obstando a que os sarracenos

accommettessem por esta parte, e defendessem exteriormente

a porta da Atamarma, pela qual D. AíTonso resolveu entrar,

pois fora próximo delia, que os seus subiram á escala.

Ao mesmo tempo Mem Hamires com vinte cinco heroes obrava

prodígios de valor dentro da praça. Debalde se esforçava por

quebrar as portas que fechavam o arco da Atamarma ; atiran-

do-lhe, porém, os de fora um malho de ferro, com elle poude

abril-as, despedaçando-llies os ferrolhos. Immediatamente um
punhado de bravos, seguindo na rectaguarda do seu rei, pre-

cipilou-se dentro.

Chantireyn estava tomada ; e D. Affonso, ajoelhando no limiar

das portas, que se lhe franqueavam, para dilatar-lhe a grandeza

do seu reino, e entretecer um novo florão na coroa da sua
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gloria immortal, rendeu graças ao céu por tão maravilhoso

successo.

Seguiu-se vasla carnificina; mas em vão o alkanjar e chim^

chir, ou alfange e semitarra dos agarenos, tentaram sobrepu-

jar a espada e a lança dos soldados porluguezes.

D. Affonso subiu com os da sua guarda até ao local, onde

hoje esiá a praça, acossando um esquadrão de musulmanos,

com que seu irmão, depois de ter entrado pela porta de Lei-

ria, aberta por Gonçalo Gonçalves, se bateu em renhida lucta,

fazendo-lhe horrível matança.

O alarido dos sarracenos, a defenderem-se inutilmente, fazia

coro com o tinir das armas, e com os ais e profundos arran-

cos dos moribundos, que, por terra uns sobre os outros, jun-

cavam as ruas e os largos.

Tentando escapar a tamanho desbarato e mortandade, cor-

reram muitos a refugiar-se em Alfam— na cidadella de Alcá-

çova—, porém D. Affonso sempre vigilante, e sem perder um
momento, chama para o seu lado D. Pedro Affonso, Gonçalo

Gonçalves, D. Pedro Paes, e D. Gonçalo de Sousa, avançam

todos na pista daquelles, como cinco leões raivosos, e alcan-

çando-os, conseguem entrar juntos a porta da cidadella. Ahi o

numero dos sarracenos era grande, e já difficultosamente os

nossos guardavam a porta, quando Lourenço Viegas acode

com um troço, e então foram todos passados á espada.

N'esse meio tempo Mem Ramires, que conhecia palmo a

palmo o terreno, que pisava, à frente de sessenta soldados

corre dentro da praça a levar a destruição a toda a parte,

emquanto Pedro Escuro defende briosamente a porta de Val-

lada.

A musulmana Chantireyn estava vencida. Os portuguezes

cantavam a victoria, e á luz manhã do dia 15 de março de

1147, em vez da meia lua, d'esse odiado signo mauritano,
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ireinula subie os mui'os de Alcáçova o pendão de Ibn Errik,

o glorioso eslaiidarle da Cruz!

Ficando senhor d'esla importante fortaleza da Exlreinadiira

o audacioso fundador da monarchia porlugueza, nomeou-llie

logo alcaide, e, ordenados os meios da defensa, partiu para

(Coimbra, onde foi recebido com singulares festejos.

Corria o anuo de 1171, e D. AíTonso Henriques achava-se

em Santarém, residindo no seu palácio da Alcáçova. Dir-se-ía,

(pie o açoute e o flagello dos agarenos tinha despido a sua

armadura, e o primeiro rei dos portuguezes não cuidaria mais

de engrandecer os domínios da pairia, senão fora sabido de

todos, que, sentindo enfraquecer-se-lhe o animo, por ter sido

mal succedido no cerco de Badajoz, onde pela fractura de uma

perna ficara captivo de seu genro D. Fernando H, rei de Leão,

precisava por isso de concentrar-se no seu alcaçar perdi lecto.

"Em ferros quohra as pernas, indo aceso

Á tialalha, oruic foi vencido c [ircso.»

Lus. c. 3, est. 70.

Não passou desapercebido o ensejo â raça maliometana, e a

esperança de rehaver Santarém reluziu nos seus corações ar-

dentes e sequi(jsos de vingança.

Yusuf Abu Yacub, emir de Marrocos— o Al-líen-Jaque ou

Albojaque, rei de Sevilha, das chronicas — atravessou a pro-

víncia do Alemtejo com um exercito escolhido e numeroso, e

veio caminho de Santarém para lhe pôr cerco.

A noticia d'esta atrevida marcha sobresaltou Affonsol: mas

em breve a cólera, que ella lhe accendeu no peito, transformou

o rei, velho e melancólico, no heroe da porta da Alamarma.

Chamou imniediatamente Lourenço Viegas, o intrépido filho

de Egas Moniz, que tanto na coragem, como na alTeição pelo
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seu rei. igualava ao velho aio de Affmso I, e ordenou-lhe, que

fosse ao encontro dos sarracenos, e não consentisse, que elles

assentassem os seus arraiaes junto da povoação.

Lourenço Viegas, á frente de mil e oitocentos infantes, e

cento e noventa cavallèiros, marchou logo a pôr-se de embus-

cada na Assacaia, á parte do norte.

Tendo chegado os primeiros esquadrões dos musulmanos

ao campo de AIxibar — como se denomina o campo de Alvis-

quer em antigos documentos pertencentes aos cartórios das

extinctas collegiadas de Santarém— no sitio chamado dos

Vahadinhos, os nossos accommetteram-os com tal destreza e

impelo, que n'este primeiro choque ficou derrotada a vanguarda

do exercito inimigo, e foi posta em debandada.

Yusuf, ardendo em raiva, cobre os seus de injurias, força-os

a renovar o ataque, e d'esta vez investem com tal fúria, que

Lourenço Viegas, sem dar costas ao inimigo, retira para o

centro da sua infanteria. Esta, oppondo bravura a bravura,

consegue , defender a cavallaria, e faz estacar assombrada a

immensa mole sarracena.

. Vendo a sua vanguarda indecisa, o emir redobra de cólera,

è arremeite os christãos de forma, que Lourenço Viegas se

viu obrigado a combater em retirada, deixando no campo mui-

tos inimigos sem vida, e fazendo vinte e dois captivos sem

perder um só dos seus.

Recolhia-se o illustre capitão a Santarém, quando se encon-

trou com seu irmão Mem Moniz, que saía em seu auxilio com

um formoso esquadrão dos mais aguerridos e valentes dos

nossos.

Animado com este reforço, Lourenço Viegas voltou ao cam-

po, onde se conservou até á noite em frente do inimigo, sem

què este ousasse pelejar. Vendo, pois, que não saía a combate,

tornou-se á povoação, na qual foi recebido com grandes de-
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o nomeou mestre de campo.

Na manhã do dia seguinte estava o exercito infiel acampado

contra a [)orta occidenlal de Santarém.

D. AíTonso, pesando o numero muito inferior dos seus, re-

ceava-se de um combate em campo aberto. Estava indeciso, se

deveria ou não sair a campo, (jiiando corre uma noticia que

intimidou ambos os reis, e fez anticipar a batalha. Constou a um

e outro, que D. Fernando lí, com poderoso exercito, vinha pelo

Alemtejo em demanda de Santarém.

D. AlTonso temeu que seu genro se unisse aos sarracenos

contra elle, pela falta de observância do seu juramento feito

depois do cerco de Badajoz, de lhe ir prestar vassallagem, logo

que montasse a cavallo. Como sogro e genro não estavam ain-

da correntes, não faltava quem dissesse, que o leonez vinha com

más tenções.

Por sua p;irte julgava o emir que o rei de Leão maichava

em soccorro dos chrislãos.

Interessados ambos, em que o conflicto se ferisse, antes da

chegada do exercito leonez, preparam-se para elle.

AlTonso I deu a saber aos seus homens de armas, que pes-

soalmente sairia contra o inimigo; elles, porém, observaram-

Ihe, que era mui perigoso similhante alvitre, no qual não po-

diam nem deviam consentir os seus leaes vassallos. Eram uns

de opinião, que se não saísse da praça e se tomasse a defen-

siva, outros que se fosse a campo, e se tomasse a oíTensiva.

mas de nenhuma sorte el-rei os deveria acompanhar. Ao que

D. Affonso respondeu, que não tratassem de discutir, se sairiam

ou não a pelejar, mas sim de quando haviam dé sair, que elle

iria na sua companhia para os louvar e ajudar, e que todo

aquelle que se arreceiasse ficasse.

O heroe de Ourique bem sabia a quem fallava.
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Ouvidas aquellas palavras, qiic não tiveram replica, dispoz-

se tudo para se dar a batalha no dia immediato.

Ao amanhecer d'este dia sairani os nossos ao encontro do

inimigo. Lourenço Viegas commandava a vanguarda, Mem Mo-

niz o grosso do pequeno exercito, e D. Aflonso ia em seu carro

na rectaguarda, entre os seus melhores cavalleiros.

Apenas chegados ao campo, logo as vanguardas dos dois exér-

citos se bateram de modo que ficou duvidosa a victoria; re-

cresce, porém, a peleja, e os nossos obrigaram os infiéis a lan-

çar mão de um esquadrão da reserva. Mem xMoniz, ao ver isto,

avança para elles com o corpo do exercito, e por tal arte com-

bateu, que Yusuf acudiu á pressa com os melhores da sua

guarda. Então D. Aflonso Henriques, não podendo suster por

mais tempo os impulsos do seu valor, salta fora do carro, e in-

fiammou-se tanto, que nem a idade, nem o solTrimento, lhe re-

primiram os Ímpetos da sua cólera.

Os valentes cavalleiros da sua guarda abandonaram os ca-

vallos, e com o rei á sua frente lançam-se todos sobre o ini-

migo, como tigres que firmaram bem o salto. A batalha tor-

nou-se renhida e feroz. Uma companhia sarracena mata o al-

íeres-mór, mas os bravos da guarda real salvam o estandarte.

O esforço sobrehumano de D. Afíbnso faz recuar desorde-

nadas e confusas as phalanges musulmanas. A carnagem foi

immensa, e o victorioso rei dos portuguezes, ficando senhor

do campo, embainha a sua espada, mais uma vez tinta no san-

gue mauritano.

Ynsuf salvou-se, ferindo das esporas ao fogoso cavallo, que

montava, e deixou requissimos despojos.

Restava a D. Affonso esperar o assedio do exercito leonez.

Apparelhava-se já para a defensa, quando o rei de Leão, ou

por temer a heroicidade portugueza, attentando na sorte de
.

Yusuf, ou por não vir na verdade com outro fira, senão auxi-



liar seu sogro, mandou-lhe os emboras, asscgiirando-lhe a sin

estima e cordeal ainisade, e loriiou-se do caminho sem o ver.

D. AHbiiso fifiniqnes recebeu obsequiosamente os embaixado-

res de seu gem^o, dispensando-llies mercês valiosas, e, penho-

rado sol)remod() do fino rasgo de D. Fernando, enviou-lhe um

presente dos melhores cavallos que ficaram em seu poder, a

lenda de Yusuf, que era preciosa, e um protesto do mais su-

bido reconhecimento.

Não se esípieceu o nosso Camões, alludindo ao successo, de

dizer, que D. AlTonso Henriques:

" em Santarém soberbamenti-

Em vão dos sarracenos foi cercado.»

Mariz (Dialoíí. dt; Var. Hisl.), Leão (Chron. de D. AíT. Henr.).

A. Brandão (Monarch. Lus.), Brito (Chron. de Cist), Jorge Car-

doso (Agiologio), Faria e Sonsa (Epitom.), Galvão (cap. 42), e

F. Brandão (Monarch. Lus.), mais ou menos prolixos e discor-

des nos pormenores d'estes acontecimentos, ajustam-se com-

tudo, em que se deu a batalha, ficando D. AlTonso viclorioso.

A. Herculano, seguindo Lucas de Tuy e Uodrigo Ximenes,

diz, que, cercando os musulmanos a D. Aflonso, apenas espa-

lhada a noticia da vinda de Fernando H, «collocados entre as

torças de Portugal e as de Leão, entenderam, que era neces-

sário retirarem-se, e assim foi Santarém salva» : e reforça a

narrativa dos dois escriptores com o silencio dos monumentos

uacionaes coevos, e ainda com o da chronica dos godos.

Uepetimos, que para nós é fraca a prova do silencio dos es-

criptures sobre quaesquer factos, pois que elles muitas vezes

os omitlem de propósito por julgal-os adventícios. Assim é.

<iue Lucas de Tuy não falia da tomada de Santarém por D
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Affonso Henriques, e todavia ninguém duvida de lai aconteci-

mento.

Ainda com relação a esta batalha affirma fr. Bernardo de

Brito, que D. Affonso Henriques, no momento em que estava

mais empenhado na lucta, viu ao seu lado direito um braço

pelejando em seu favor, e que a sua piedade lhe fez crer, que

seria o do seu anjo da guarda, o archanjo S. Miguel; depois

em reconhecimento d'este auxilio celeste fundou a ordem da

Ala, ou Aza, instituição que principia d"esla forma: In Dei

nomine, Sancti Michaelis Archangel, el Sancti Angeli Cuslodis;

e por elle foi trasladada do próprio original existente no car-

tório do convento de Alcobaça.

Esta asserção não é das melhores provas, pois que o refe-

rido cartório foi justamente alcunhado de officina de titulos

falsos, desde os fins do século xvi até princípios do século xvu.

Acrescenta o chronista cistersence, que leve logar a fundaçãa

d"aquella cavallaria no anno de 1107, ou 1205 da era de Ce-

zar, no que não concordamos.

Que D. Affonso Henriques visse, n"este, ou em outro anno,

com os olhos da sua fé viva e ardente um braço a soccorrel-o,

e animal-o, não nos custa a crer. A sua fé, e por causa d^ella

a sua imaginação, podiam causar-Ihe visijes mais miraculosas;

acrescendo a isso, que a sua humildade talvez o levasse a di-

zer aos seus, no fim da batalha, que se não attribuisse ao seu

braço a destruição que fez, mas a um braço invisível e mais

poderoso, por isso que não comprehendia como com tão pe-

queno exercito se podesse vencer, sem o auxilio de Deus, por

cuja gloria combatiam. E devemos ponderar, que mister se

tornava ao fundador da monarchia usar de uma certa lingua-

gem. Exigia-o a sua politica.

Para nós é indifferente que se desse ou não o facto, e em

virtude delle se instituísse a ordem de Ala. Não lucra, nem
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perde a historia de Portugal, se considerar apocripho o tal

pergainiiilio, onde Brito viu a fundação da ordem, e institutos

que guardavam os cavalleiros. A providencia do Creador tam-

bém se não amesquinha, se os mortaes não acreditarem em

milagres, a começar mesmo pelo da vida, que é o mais vulgar,

que é permanente e continuo, e por isso aquelle em que me-

nos se repara.

Lese no sexto volume da Historia Universal de Cantu, tra-

duzida por Manuel Hernardes Branco, em uma nota que o

Iraduclor transcreve de uma memoria sobre a instituição da

ordem militar da Ala por fr. Francisco de S. Luiz, que tal

ordem não existiu, e pretende-se provar isso com bons funda-

mentos.

Por outro lado vemos na Enci/chpedie Calholique par Glaim

fl Walsh: «La decoration de cet ordre (Aile de Saini Michel,

instilué en 1171 par Alphonse llenri) etait une aile, ou demi-

vol de pourpre, le bout en bas sur un cercie à 8 pointes, 4

droites en croix, 4 ondées et aguisées en santoir: le tout dor,

en forme d'etoile rayonnante. Cet insigne se portait sur la poi-

trine, et la devise des clievaliers eiait: Quis ul Iktis, tradu-

ction du nom hebreu de Saint Michel.»

Não se contenta a Encyclopedia com aíTirmar somente, que

existiu a ordem da Ala, diz-nos lambem qual era a insignia e

a divisa da mesma ordem.

As armas da infante D. Constança, mãe do rei D. Fernando,

que eram uma aza com espada empunhada, e um leão bata-

Ihante, fazem lembrar a instituição.

Se bem considerarmos, era a existência desta ponto de fé

para os sequazes do senhor D. Migm-d de Bragança.

Prova-o a fundação da sociedade secreta, denominada S. Mi-

guel da Ala, de que foi gran-meslre o mesmo infante, a qual

tinha por fim defender a religião catholica apostólica romana»
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e a legitimidade do senhor D. Miguel: por quanto sabemos,

que n'um decreto, datado do paço em Heubach, em 3 de julho

de 185o, assignado pelo infante se diz: «Meu lujas Muni:.

Querendo dar uma prova do alto apreço, em que tenho o ser-

viço prestado por aquelles dos meus lieis vassallos e leaes por-

tuguezes, que fazem parte da 0[- de S-"/ M;- da A;- por mim
reslaarada ...»

Nos Aponlamenlos para a hisUwia conieinporanca, por Joa-

quim Martins.de Carvalho, encontra-se a transcripção d'este

documento, cuja authenticidade nos foi confirmada por um dos

membros d'aquella sociedade, que foi dissolvida por conselho

de Pio IX. Também na historia de França corre a noticia, de

que no combate da ponte de Orleans couira os inglezes, tivera

Carlos VII uma visão igual á de D. Affonso Henriques, pelo

que seu filho Luiz XI erigiu em memoria do successo a ca-

vallaria — de S. Miguel, que depois foi extincta.

Dizer-se, que, se a ordem da Ala fosse instituída por Af-

fonso I, deveria elle tel-a dotado de forma que fosse maior a

sua duração, é, emquanto a nós, argumento pouco serio.

Se porventura existiu essa ordem, extinguiu-se, como a da

«Espada», estabelecida por D. Affonso V; a da «Frecha», por

D. Sebastião; a de «S. Julião do Pereiro», por um ermitão

portuguez, chamado Amando, no tempo do conde D. Henri-

que, a qual passou depois para Castella com o titulo de «Al-

cântara»; a da «Madre Silva», por uns moços fidalgos, no

reinado de D. João I; a dos «Namorados», por certos cavallei-

ros portuguezes n'esse mesmo reinado; e a muiio celebre e

opulenta ordem dos Templários, que foi substituída pela de

Christo, instituída por D. Diniz em 14 de agosto de 1318, e

confirmada por bulia do papa João XXIÍ, datada de 14 de

março pe 1319, sendo essa bulia pubhcada em Santarém no

dia r> de maio d'este ultimo anno.



Depois de vários succcssos gloriosos írlcanrados coiilra os

clirislãos, e senhoreada toda a llespanlia iiiusulinaiia, o ernir-

el-iiuiiniiiiii Yusur-Abu-Iaculj, a qiiciii çliamavain o rei do jii-

inoiílo por ser sou costume andar ipiasi sempre monladíj (jiii

burro, e os almuhades tinham por i)hroreta santo, voUou á

Afi'ica em 117(5. Três annos depois salic, (|ue o infante [xirtu-

guez D. Sancho, tendo atravessado o Guadiana á hente de uni

exercito, se internou na Andahizia, e poz a sacco Triana, nos

arrabaldes de Sevilha, e posto avançado d'esta cidade, a mais

imi)ortante do Andaluz. Ficou enfurecido; e, despertando-se-

ihe mais ardente e mais vivo o desejo de vingança, determinou

aniqnillar [jor uma vez a monarchia portugueza. Mandou imme-

(hatamente apromptar utna soberha fi'Ota, a qual, capitaneada

por Ghamim Ibn-Mohammed-Ibn-Mardanix, navegou sobre Lis-

boa, e, tendo dobrado o cabo de S. Vicente, entrou no Tejo,

corria o anno de 1171). Foi, porém, baldada esta expedição,

pois que o almirante sarraceno não tardou em levantar ferro,

e, desferindo as velas, saiu em popa a levar ao seu impera-

dor a triste nova d'esta cmpreza inglória.

Da llespanha musulmnna partira no mesmo anno o príncipe

almuhade lacub, fdho mais velho de Yusuf e, vindo com um
exercito pelo Alemtejo cercar o castello de Abrantes, partilhara

a sorte do almirante Ghamim. O assedio de Évora (1 180 a

1181) por Mohammed-Ibn-Yusuf-lbn-Wamudin não tivera me-

lhor êxito.

Em vista, pois, da pouca sorte dos seus generaes, encarre-

gados de sustentar a guerra na Hespanha, accrescendo a isto

a destiuição de Triana, e o insignificante resultado da tenta-

tiva da sua armada sobre Lisboa, deliberou-se o imperador

marroquino a vir em pessoa, e, passando o estreito com um
formidável exercito, fazendo-se ao mesmo tempo acompanhar

da sua guarda de negros, olllciaes da corte, e ministros, des-
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embarcou em Gebal-fetah (Gibraltar), uo meado de maio de

H8i (5 de saphar da egira 580).

Dirigiu-se o emir por Algeziras a Sevilha, e reunindo ahi o

exercito ao de seu filho Abu-Is"hak, Wali d'esta província, en-

trou em Portugal, e, atravessando o Alemtejo, acampou junto

de Santarém, pelos fins de junho do mesmo anno.

Refere André de Resende, que com o emir vinham treze

reis, doze exércitos com seus capitães, e outras muitas gen-

tes, que cobriam os montes de diversas terras. E a chronica

dos Godos diz: quorum numerum solits Deus timncrare potcraf,

qui pluviãfí guitas numeral.

Apresentam-se-nos variadas as particularidades d'este fa-

moso assedio.

Na Historia de Portugal de A. Herculano encontram-se as

narrativas de três historiadores árabes, e um inglez, assim

como a critica de todas ellas feita por aquefie escriptor, o qual

julga menos inverosímil a do ultimo.

Segundo Duarte Nunes de Leão, o exercito do emir passou

o Tejo em 24 de junho, dia de S. João Baptista, e, tomando o

caminho de Torres Novas, assaltou e arrazou nesse mesmo

dia o castello da villa. Retirou, e no dia seguinte, a uma se-

gunda-feira, assentou arraiaes em um monte chamado Pom-

peio, hoje Alpompé. Na terça chegou á Redinha, logar co-

nhecido actualmente pelo nome de Barrocas da Redinha,

ou da Rainha, como outros a denominam, e que fica perto de

Valle de Figueira. Na quaria fez alto na Horta da Lagoa, junto

a Alcanhões. Na quinta, véspera do dia de S. Pedro, chegou

á vista de Santarém, onde estava D. Sancho, e descançou no

arrabalde.

Tinha o infante tão pouca gente comsigo, que lhe não che-

gava para a guarnição da praça. Sabendo do caminho que tra-

zia o emir, para logo ajuizou ver-se dentro em pouco cercado



OS7

pelo exercito í^arraceno. Ti'alou, [jois, de npruveilar-se dos seus

poucos recursos, e de fortiíicar-se do melhor modo a resistir

ao primeiro yolpe do inimigo. Maiidnii arrazar algumas casas

exti'a-muros, entulhar com cubas as entradas mais fáceis, le-

vantar painníjiies, e finalmente, disi)()ndo-se, como podia, para

a defensa, collocou a sua gente a postos, indo elle mesmo oc-

cupar o local mais arriscado, por onde deveria esperar, que o

inimigo accommettesse com mais violência.

O emir avançou com as suas troi)as sobre a fortale/a, ede

encontro ao palanque, onde o esperava 1). Sancho; como,

porém, visse que este acercado dos seus o aguardava cora

denodo, despeitou-se. e mandou locar ao assalto.

O combate foi muito adverso a uma e outra parte, e Ião

porfiado que somente a noite lhe pôz termo. D'est"arie conti-

nuou por espaço de cinco dias.

Entretanto chegou ao conhecimento de D. Affonso Henriíjues,

então em Porto de Mós, a noticia deste cerco. Era o terceiro

dia de cond)ale. O velho e cançado pai, que nno se deixando

domar pela idade, não o queria ser pelo inimigo, acudiu im-

mediatamente em soccorro do filho.

Sabedores os musulmanos do poderoso auxilio, que seus

adversários esperavam, redoltraram de esforço, e no quinto

dia romperam o palanque, ferindo e matando muitos dos nos-

sos, ficando também ferido o infante, que todavia lhes impediu

a entrada.

Tornou-se desenfreada a pugna por parte dos sarracenos, jã

mui presumidos pela vantagem que levavam sobre os nossos,

e estes resolviam recolher-se á cidadella da Alcáçova, quando

se espalhou entre os infiéis a má nova de Ibn-Errik estar per-

lo. Foi um raio que os assombrou, e fez fu^ir precipitadamen-

te, indo acampar â parle do meio dia, onde chamam o monte

do Abbade. Vem D. Allonso com os seus, sae o liltio com a
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•cavallaria, e ambas as forças reunidas marcham para o acam-

pamento inimigo. Chegados ali os nossos carregaram sobre os

musulmanos com tal força, que os não deixavam cobrar alen-

to. Fizeram horrível matança, e pozeram muitos fora do com-

bate por estarem gravemente feridos, sendo um d'estes o emir,

que morreu ao passar do Tejo.

Á parte certas minudencias, achamos que esta é a mais ve-

rosimil ralação do successo. A dos historiadores citados, assim

como a dos outros chronistas nossos, são na verdade inconci-

liáveis com esta.

Conforme a narrativa do historiador inglez, Radulfo de Di-

ceto, D. Sancho acudiu a tempo de já se terem refugiado os

sitiados na cidadella de Alcáçova
;
quando é certo, que os chro-

nistas christãos concordam, que antes do cerco estava o infante

«m Santarém preparando a defeza. Assim opinam Mariz e Bran-

dão. A mediação do rei de Leão, e a morte de Gami, um dos

principaes chefes musulmanos, são reconhecidamente episó-

dios dados, o primeiro no cerco de Santarém em 1171, o se-

gundo no assalto dos sarracenos a Porto de Mós, no qual D. Fuás

Roupinho aprisionou Gami e seu irmão, levando-os captivos a

D. Afíbnso I, enlão em Coimbra, onde, passados poucos dias,

falleceu o capitão almuhade.

Á medida emfim que apresenta a intervenção do bispo do

Porto e do arcebispo de Sanctiago, que nem os nossas chroni-

cas, nem a dos Godos, mencionam, o historiador inglez nem

sequer levemente allude ao soccorro de D. Aflbnso Henriques,

ao qual, sem duvida, se deve a victoria.

Assim rezam as memorias d'este cerco notável, que durou,

pouco mais ou menos, um mez. Acrescentam ellas, que o des-

pojo fora abundante de ouro, prata, cavallos, camellos e ten-

das.

«Livre, como por milagre — diz A. Herculano — da situarão
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arriscada, em que se vira, o rei de Portugal mostrou a sua gra--

tidão aos benefícios da providencia [»elo modo que rraquelia

época se cria mais agradável a Deus.»

A propósito diremos nós também com D. José Zorrilla na

Lfijenda dei Cid:

«liendita, pues, la ignorância

de aquel nuestro fanatismo,

que dió á nuestro patriotismo

tanta fe, tanta constância.»

O numero dos captivos foi grande, e, distribuídos pelo reino,

foram condemnados a carregar pedra e maleriaes necessários

para as reediíioações das igrejas.

Na partillia dos despojos coube ao estado o ouro, com que

mandou fabricar uma arca para guardar as relíquias de S. Vi-

cente, trazidas no anno de 1173 para Lisboa do cabo, que

d'aquelle santo tomou o nume. Por isso disse o príncipe dos

nossos poetas:

"E depois que do Martyre Vicente

O santíssimo corpo venerado

Do sacro promontório conhecido

Á cidade Uilisea foi tiazido.»

No que mostra Camões, que não linha duvida, como oulrus

escriptores tiveram, acerca de ser ou não, o verdadeiro corpo

do santo aquelle que trouxeram para Lisboa, e durante muitos

annos foi conservado no promontoiio pelos sacerdotes mosara-

bes. A. Herculano confirma este facto.

O cerco, acabado de descrever, foi o ultimo que Santarém

soffreu dos musulmanos, e também n"elle alcançou a ultima vi-

cloria o heróico fundador da monarchia portugueza.
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Corno se depreheiíde do que fica dito, Santarém foi Iheatro

de guerras mui sanguinolentas, que devastaram as povoações

e talaram as campinas da Extremadura. Ainda hoje, sendo, como

realmente é, um ponto estratégico importante para a defeza do

reino, pode representar n'ella um papel de primeira ordem.

Destinada Lisboa, pela sua situação lopogrrahica e pela sua

importância de primeira ordem nos destinos do paiz, a ser o

eixo das nossas operações, o theatro provável d'esias terá na-

turalmente logar dentro do grande triangulo, cuja base seria

a linha comprehendida entre Peniche e Santarém, e os outros

dois lados, formados pelo Tejo e Oceano, vão terminar na ca-

pital do reino. A área doeste triangulo é uma região conside-

rável e digna do mais elevado apreço pela fertelidade do seu

solo, e densidade da sua população.

Embora entre no plano de defeza da capital a fortificação da

margem esquerda do Tejo, combinada de forma que os fogos

da margem direita possam pôl-a fora do combate, sendo como

deve ser, activa a nossa defeza, teremos de conservar o inva-

sor o mais afastado possível do objectivo, que é Lisboa, e de

lhe contrariar ou impedir, quanto em nós caiba, as suas ope-

rações. A região das montanhas para esta defeza, começa no

Pombal, estende-se por Villa Nova de Ourem, serras d'Aire e

de Minde, a Rio Maior, tendo Santarém como ponto avançado

sobre o Tejo, a dominar a margem direita cl'este rio. Ora

ficando Santarém e Peniche a duas marchas das linhas de Lis-

boa, farão necessariamente parte do theatro da guerra. Conse-

guintemente uma linha férrea que ligasse aquellas duas povoa-

ções, passando por Óbidos e Rio Maior, militarmente conside-

rada, seria de uma alta importância estratégica e táctica; pois

não só poderia seiTir para mais facilmente concentrarmos as

nossas forças, mas teria a vantagem de por ella se deslocarem

rápida e imprevistamente fracções do nosso exercito para as
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fazermos chegar a pontos de uma importância particular, o

quem sabe se decisiva, continuando-a até Vendas Novas.

O nó gordio das grandes combinações da guerra consiste

precisamente em saber apreciar bem o que quer e o que não

quer o adversário. Supponhamos, pois, que parte do exercito

invasor, e uma parte considerável, pretendia apoderar-se da

península comprehendida entre o Sado e o Tejo, para bombar-

dear Lisboa dos montes de Almaila; n'esle caso, se nos fosse

preciso retardar a marcha do inimigo no Alemtejo, ou dar uma

acção até n*aquella provincia, para lhe aparar o primeiro j;ol-

pe, era mister transportarmos tropas áquella provincia, para o

que nos serviríamos do' caminho de ferro de Peniche a Vendas

Novas, e da linha do Sul, melhorando convenienlemenle as

condições de desembanjue dos transportes fluviaes para a es-

tação do Barreiro.

Construída que fosse a linha férrea de Lisboa a Pombal, por

Torres Vedras e Obitlos, a de Santarém a Pviníche leria dois

entroncamentos importantissimt)S um ein Óbidos com aquella

linha, outro em Santarém com a do Norte e Leste. E, completa

a rede das estradas de viação ordinária, estudadas, projecta-

das e em construcção, a linha de Peniche a Santarém ei-a ali-

mentada i)or seis estradas que se dirigem a Lisboa, e por con-

sequência para as linhas principaes da deleza da capital.

São:

A estra(3a real n." 01 de Peniche, por Torres Vedi-as, e Lou-

rinhã a Lisboa.

A estrada real n." G^ de Torres Vedras ás Caldas da Rainha,

Óbidos e S. Martinho do Porto.

A estrada districtal n.° 8:2 de Peniche, pelo Cadaval, Cercal

e Santarém.

A estrada districtal n." 83 de Rio Maior pelo Cadaval, a Villa

Verde, Sobral, Bucellas e Loures.
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A estrada real n.° 65 de Santarém a Uio Maior, Óbidos e Pe-

niche.

E finalmente a estrada real n.° 06 do Cartaxo a Rio Maior,

Poderia também ligar-se, por uma via férrea, Alhandra com

Torres Vedras; mas para se não despender já uma verba im-

portante com uma estrada, de que em tempo de paz nenhum

proveito se tirava, bastaria que ella tivesse declividades e raios

de curva apropriados, a fim de poder assentar-se no seu leito

a sua supertextura metallica, em tempo de guerra.

Levando o caminho de ferro de Peniche a Vendas Novas, po-

deria aproveitar-se a nova ponte sobre o Tejo, a ligar Almei-

rim com Santarém, fazendo-lhe os devidos reforços, para sobre

ella passar a linha.

Na margem direita do Tejo seguiria da ponte para a actual

estação de Santarém, e d'aqui, por uma depressão, para o valle

da Ponte de Asseca, indo pela margem direita da valia de Rio

Maior, protegida já por este fosso, e já pelas montanhas que

lhe ficam adjacentes.

Na margem esquerda atravessaria as ribeiras de Mugem e

Sorraia, aquella mui próxima do Tejo, e esia em Coruche.

N'esta povoação convergem as estradas districtaes; n.° 80,

de Alcochete, por Coruche á Ponte de Sôr; n." 90, de Coru-

che a Cuba; e n.° 101, de Montemór-o-Novo, por Lavre a Co-

ruche.

Ao longo do Tejo, e na sua margem esquerda, corre a es.

trada dislriclal n.° 70, de Benavente ao Tramagal, estabelecen-

do communicação entre todas as povoações marginaes e o ca-

niiijho de ferro de leste pela estação do Tramagal. E esla es-

trada liga-se com Alcochete pela districtal n.° 79, de Bena.

vente por Samora Correia, e Santo Estevão, onde se cruza com

a districtal n.° 80, e segue até Canha.

Demais a estrada real n.° 08, que de Santarém por Coruche
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se dirige a Évora, e outras para diversos pontos do Alemtejo,

se não toem uma decisiva importância militar, exerceriam lo-

(lavia. muitissima influencia na vida económica do caminho de

ferro de Santarém a Vendas Novas; e grandes porções daquella

estrada real, como da dislriclal, que tem ile construir-se de

Coruche para Montemór-o-Novo, poderiam ser aproveitadas i)or

esta Hnha férrea.

Era da maior utilidade, como vemos, tal via em caso de

guerra, não só pelas estradas ((ue para ella convergiam, como

pelas ligações que estabelecia com a rede do Alemtejo e Al-

garve.

Alem disso dirigia a corrente commercial do norte e da zona

central do paiz [)ara aqiicllas duas províncias, e por ella se

economisava a grande volta de Santarém por Lisboa para os

passageiros, que da Galliza se destinam á Andaluzia pelo ca-

minho de Huelva.

Tinha portanto um bom fuluro na paz, e na guerra poderia

e deveria prestar auxilio mui poderoso.

Evidentemente a linha férrea de Peniche por Santarém a

Vendas Novas, e a da Lisboa por Torres Vedras ao Pombal,

{)erlustrand() e servindo a feracissima região que sulca, são

necessárias á defeza da capital do reino.

Em conclusão; Santarém e Peniche, situadas nos extremos

da base do theatro provável -de uma guerra defensiva, para a

qual deveríamos estar sempre preparados, pois que nenhum

Estado, principalmente pequeno, deve esquecer o sivis pacnn,

são duas sentinellas avançadas, qual d'ellas mais orgulhosa de

si, quando convenientemente fortificadas.

Peniche, uma das praças mais fortes do paiz, depois de re-

paradas as suas fortificações e de reforçadas com novos ele-

mentos de defeza, deverá ronsiderar-se a cidadella de Lisboa.

Podendo, como realmente pôde, abrigar grandes forças, ser-
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virão estas de certo para atacar de flanco o inimigo e cortar-

Ihe talvez a sua linha de communicações, sendo de esperar,

que este, presistindo em avançar sobre Lisboa, se veja cons-

trangido a fazel-o de um modo favorável á defeza, se a sua di-

reita estiver tão compromettida como fica, havendo o cuidado

de fortalecer devidamente a praça. E n'esle estado não será

ella de menos utilidade para receber e armazenar material de

guerra e provisões de toda a espécie.

Ninguém contesta hoje as vantagens da viação ordinária e

accelerada. As estradas, artérias possantes onde circula a vida

industrial, commercial e agrícola de uma nação, levam ao co-

ração dos povos a seiva que produz e nutre a sua actividade

collectiva, apertam os laços da fratrenidade humana, pela maior

facilidade das communicações, e alargam e desenvolvem a ri-

queza e prosperidade publicas, explorando em proveito da so-

ciedade os immensos recursos offerecidos pelo solo. Igualmente

a rede dos caminhos de ferro de um Estado, entrando hoje co-

mo parte integrante e essencial nos meios por elle empregados

para conservar e defender a sua autonomia contra aggressões

estranhas, tem o duplo fim de desenvolver e conservar a ri-

queza publica. E conserva-a por isso mesmo que é auxiliar po-

deroso e necessário para a defender.

Todos os sacrifícios, pois, que fizer o nosso paiz, para re-

alisar a construcção da rede geral de circulação, vel-ns-ha lar-

gamente compensados nas variadas e progressivas manifesia_

ções da vida social. Os caminhos de ferro considerados sob o

ponto de vista económico e estratégico, mais ainda do que tá-

ctico, são de uma importância extraordinária, e de uma neces-

sidade impreterível.

Mas não é menos urgente, que a instrucção e a moralidade

do nosso exercito sejam uma realidade, e que se não vá tor-

nando chimerica a esperança de o vermos em breve sabiamente
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reorganisado, satisfazendo por essa forma ás justas aspirações

do paiz, que tem direito a exigir do exercito o cumprimento

da sua missão, porque são enormes os sacrifícios que elle faz

para o sustentar.
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GAPITLLO Xí

Lendas

Lenda dos meninos.— Lenda de S. fr. Gil.— Lenda do Santo Milagre.—

Lenda do Oucifixo.— Lenda de Santa Iria.— Lenda de Mossa Senhora

da Piedade.

Lenda dos ineniiios.— Fr. Bernardo de Morlans era um padre

dominicano, que fazia o oíficio de sachristão no seu convento

de Santarém.

Á sua austeridade de costumes reunia a mansidão da pom-

ba e a pureza da virgem. Um santo varão. D'isso tinba elle

fama por toda Santarém e seus arredores.

Nas horas livres da sua occupação quotidiana entretinha-se

com ensinar primeiras letras aos meninos, filhos de pessoas

nobres da terra, que lhe pediam esse favor, e lh'os confiavam,

sem mais pensar n"elles, á sua guarda e vigilância. Estavam

realmente bem entregues, e, nem por sombras, os pães d'es-

ses innocentes duvidaram alguma vez d'isso.

Ao numero de seus discípulos pertenciam dois, que vinham

do Afange pela manhã, e voltavam á tardinha para casa. Eram

os predilectos do nosso padre, e até os trazia, dentro do con-

vento, vestidos no habito da sua ordem. Aprendiam e andavam

sempre juntos os fradinhos. Era um gosto vel-os tão bem com-
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portadinhos, e com uma gravidade de maneiras pouco própria

da sua idade ainda tão tenra. Ao nosso fr. Bernardo iam-se os

olhos n'elies.

Tinham os meninos de passar a maior parte do dia fora da

sua casa, por isso traziam para o convento seu cabazinho com

merenda. Á hora destinada á sua refeição, reco!hiam-se por

determinação do mestre em uma capella da igreja de S. Do-

mingos, em cujo altar havia uma imagem de Nossa Senhora,

de vulto, antiga e grande, com seu Menino Jesus no collo. Os

degraus do altar serviam-Ihes de me^a. Sobre elles estendiam

os seus guardanapos, despejavam o seu cabazinho, e loca a

comer, que n'aquella hora não se pensava na lição. Mais elles,

coitadinhos, que não haviam de esquecer por ura momento a

severidade do mestre, filha principalmente do muito amor que

elle consagrava aos seus fradinhos!

Em certo dia, um d'elles levantou os olhos para a imagem

da Senhora, e íixando-os na do Menino Jesus, disse com toda

a sua innocencia: «Ó Menino Jesus, queres comer comnosco?

Pois se queres, anda cá!» Viram ambos descer o menino, as-

sentar-se ao pé d'elles, e depois de breve pratica tornar-se ao

seu logar.

Os meninos guardaram segredo do que viram e ouviram;

mas, como se repetisse a mesma scena, não poderam conter-se

— bastava serem creançasl— e revelaram-n o a suas mães, pe-

dindo-lhes merenda mais farta por terem convidado, e lambem

ao mestre, observando-Ihe que o Menino Jesus comia o que

era d'elles, sem lhes dar cousa alguma.

A duvida, com que a principio os ouviu fr. Bernardo, trans-

foriuou-se em admiração, depois de certificado.

Hecommendou-lhes, pois, que na primeira occasião em que

estivessem com o seu hospede, lhe pedissem que o levasse

um dia a merendar a casa de seu Pae, visto ser de seu gosto
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estar na sua companhia ; sem se esquecerem, porém, de que

traziam o habito de S. Domingos, e por isso eram obrigados

a guardar as leis dos frades, uma das (juaes consistia na obe-

diência ao mestre, e este não consentia, que fossem lá sem

elle.

Dito e feito. Em uma segunda-feira, a da semana da Ascen-

são, o conviva do banquete infantil não faltou, e os meninos

fizeram-llie o seu requerimento, repetimlo-lhe as palavras do

mestre. Deferio-lhes o hospede, dizendo-lhes, que dali a três

dias iriam, mestre e discípulos, assentar-se à mesa de seu

Pae.

O bom do fr. Bernardo não coube em si de contente, quan-

do os seus meninos lhe deram conta do recado.

Chegou o dia aprazado, que era o de quinia-feira de Ascen-

são, e foi fr. Bernardo de Morlans o ultimo da communidade

a dizer missa n'esse dia. Celebrou-a no altar da capella, onde

os meninos se banqueteavam, e de sua mão commungou as

duas queridas creanças. Finda a missa, ajoelhou com elles

diante da imagem da Virgem, olhando todos ires para o Me-

nino Jesus, como quem estava rogando o cumprimento da pro-

messa feita. Não tardou a resposta.

A communidade, tendo acabado de almoçar, saiu do refeitó-

rio, e dirigiu-se à igreja para dar graças a Deus. Feita a ora-

ção, reparou que fr. Bernardo e os seus dois meninos se con-

servavam Ião immoveis, que mais pareciam três estatuas, do

que gente viva. Acercou-se d'elles, e, bem que no semblante

se mostrassem vivos, a realidade era, que suas almas já ti-

nham snltido ás celestiaes alturas, para resplandecerem eterna-

mente junto do divino throno.

Ficaram maravilhados os padres pregadores, e o caso foi

celebrado com espanto no povo de Santarém.

Procedeu-se ao enterro dos três cadáveres, que sepultaram



602

juntos na mesma capella. Mais tarde foram trasladados e reco-

lhidos em archete de pedra, embebido na parede do cruzeiro,

defronte da primitiva sepultura, pintando-se a fresco sobre o

archete uma imagem da Virgem, e abaixo d'ella a do Menino

Jesus entre dois fradinhos do habito dominicano, cada um com

seu cabazinho na mão.

Séculos depois, foi necessário fazer nova trasladação, e, co-

mo soasse pelo reino a manifestação d'estes santos, a senhora

D. Catharina, filha do infante D. Duarte, e mãe do duque de

Bragança, D. Theodosio, pediu e foi-lhe dada a cabeça que en-

tre as dos meninos se achou inteira, sendo levada com grande

devoção para a capella dos paços de Villa Viçosa.

Lenda de S. fr. Gil.— No século xiu, um dos da renacença chris-

tã, conforme a classificação dos escriptores catholicos, o desen-

volvimento da rasão e da sciencia, segundo os mesmos escri-

ptores, foi tão admirável como o da fé. A santidade, as scien-

cias e artes foram o resultado exclusivo dos esforços, da de-

dicação, e dos triíbalhos dos filhos da Igreja Catholica. Foi o

século do maravilhoso.

Floresceu n'esse século o santo fr. Gil, dominicano profes-

sado em Palencia, e que pouco depois passou ao convento de

S. Domingos de Santarém, sendo mais de uma vez eleito pro-

vincial da Ordem.

Era fr. Gil filho de uma illustre familia da Beira Alta. Girava-

Ihe nas veias puro sangue celta, como na maior parte dos

moradores d'aquella briosa província ; o que não é pequena honra

para ella, como muito bem diz um historiador nosso.

Vendo seus pães, que elle tinha inclinação para as letras,

proporcionaram-lhe os meios de estudar, dando-lhe liberdade



de escollier a sciencia. Achava-se com seu pae em Coimbra,

onde este era alcaide-mór, e alii começou a sua carreira liile-

raria. Já nos priricipios da monarchia a formosa rainha do Mon-

dego principiava a ser a nossa Allienas.

D. Sanclio, que recebeu de seu pae o reino pacifico e rico,

não se esqueceu de o illuslrar, fomentando entre os seus vas-

sallos o amor das letras. Nada ha como a paz, para fortalecer

a maior alavanca da civilisação e do progresso — a instrucção

dos povos.

Gil Rodrigues —tal era o nome do Santo — adquiriu em

pouco tempo fama de grande estudante, devida ao mérito pró-

prio, e não á circumstancia de te?- o pae alcaide, como não mui

raro acontece hoje. Dedicou-se á medicina, sem receio de des-

lustrar os pergaminhos de seus avoengos. Os fidalgos, contem"

poraneos do moço, explicaram o caso com certa malicia, di-

zendo, que elle era ladino, e queria ser medico para poder en-

trar em muitas casas, e serem-llic assim mais fáceis as suas

emprezas amorosas, a que elle a miúdo se dava, o grande li-

bertino.

O rei gostava do traquinas do rapaz, e enriqueceu-o. Yendo-

se, pois, o nosso Gil l!;o prospero de renda e engenho — como

diz o chronista dominicano— lá se lhe afigurou, que, se fosse

frequentar uma universidade, ganharia nome celebre entre os

mais doutos. Um vasto horisonte se abriu aos olhos da sua

imaginação brilhante. Decide-se a realisar o seu propósito, al-

cança as necessárias licenças, e põe-se a caminho de Paris.

Ahi vae o gentil moço de fito feito em duas conquistas: a de

um nome famoso pela sciencia, e a dos delicados corações das

donzellas mais formosas dos salões aristocráticos de Paris.

Desde logo, porém, o tomou á sua conta o mafarrico tenta.

tador e inimigo das almas. Caminhava já porierrasde Hespanha

o descuidado mancebo, quando se lhe fez encontradiço o demo-
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nio em figura de genle, e com taes artes se lhe insinuou, que,

travando conversa o sincero Gil descoseu-se todo com elle.

— Na verdade, disse-lhe o maldito companheiro, que come-

çava a combatei-o ás mãos ambas, escolhestes boa profissão, e

acertastes com o caminho que vos conduzirá de certo á gloria
;

mas com sciencia mais poderosa e mais fácil podereis em pouco

tempo ser um homem estimado nas cortes, valido dos reis, e

quasi senhor absoluto do resto do mundo.

Que seducção! Ver-se a gente na primavera da vida tão rico

e tão feliz!

— Dizei-me sem demora, meu bom amigo, tornou-lhe ojoven

ancioso e attonito, que maravilhosa sciencia é essa?

— A Arte Magica, respondeu-lhe o embusteiro; essa scien-

cia, primeira de todas, que não só alcança o presente, mas

antevê o futuro, e que na antiguidade deu nome aos Magos,

esses Ínclitos sábios assombrosos!

Ficou vencido o animo temerário e cubiçoso de Gil Rodri-

gues, que via no amável companheiro de jornada pessoa de bom

conselho, principalmente por lhe fallar ao coração, e apertou

com elle, que já se fazia rogado por o ter na mão, para lhe

apontar o meio de descobrir algum mestre de tão preconisada

sciencia.

— Perto fica uma academia — resolve-se a dizer Satanaz —
composta de sábios consumados, que de bom grado vos instrui-

riam se eu vos apresentasse; e posso, é certo prestar-vos esse

serviço, mas são duras e pesadas as condições por elles impos-

tas a qualquer alumno que pretenda ser n'ella admittido.

É preciso que o discípulo guarde inviolável segredo do que

vir e ouvir, e abjure a fé, lavrando contra ella protesto assi-

gnado com sangue próprio. Este escripto, que será o penhor

da sua palavra, é também o seu diploma de magico, e nunca

poderá obter, senão a copia d'elle.
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Parece, estarmos a ouvir Mephisloplieles no Fausto. Uasão

liiilia Garrett para chamar a S. ir. Gil o Fausto porluguez.

Conforme a traducção de Castilho:

FAUSTO

Vá que exiges, espirito daiiinado?

pergaminho? papei "^ mármore'! bronze?

leira de penna, de buril, de escopro?

Escolhe.

iMlilMHSTOPUKLKS

Ih! (|ae facúndia, (jue fogadioá

sem qué nem ()ara que! Basta um farrapo

de papel fino ou grosso, e uma goltinha

do sangue próprio com que assigne em baixo.

É tal a amttiçíio de Gil, que lhe alastra as azas da ras>ão, e

cega-o para não ver, que não podia um fidalgo portuguez, sem

commelter uiua indigni'lade, acceilar similliantes condições.

Fica por tudo, e, desviando-se do caminho que levava, parte

com o seu mentor, entram ambos em uma profunda gruta, si-

tuada no sopé de um monte junclo a Toledo, é apresentado á

secreta academia diabólica, e assigna o pado infame.

A singular agudeza do seu es[)irito em breve o tornou peor

que o próprio pae das maldades. Bem lido já nas doutrinas do

infernal alhneo, vae com permissão do diabo cursar as aulas

de medicina em Paris, onde a ostentação, que faz dos seus ta-

lentos, serve aos mais escrupulosos de desculpar os seus des-

atinos e o vicio com que sé entrega á rédea solta, conseguindo

ser de todos invejado e querido.

Era verdadeira vida airada a sua!

Um dia deu-lhe Deus uma aldrabada nas portas da alma.

Estava Gil a machinar novas travessuras, ou antes novas mal-
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dades, quando lhe apparece de súbito um cavalleiro com lança

em riste, bradando-lhe: Muda a vida, homem; muda a vida!

Sobresaltou-se um pouco, mas não quiz ouvir a voz da cons-

ciência, e continuou a deixar-se escorregar para o abysmo do

erro. Passados dias, torna o cavalleiro sobre elle, arremessa-

Ihe o cavallo, como prestes a esmagar sob as patas do fogoso

animal o misero moço, põe-lhe a lança nos peitos, e diz-lhe:

Muda, muda, homem, a vida, senão morto és! Gil Rodrigues

alemorisado e aturdido exclamou: Si farei, senhor! E peço-vos

me perdoeis não obedecer da primeira vez. Mal acabava de pro-

ferir taes palavras, sente-se ferir da lança. Solta agudo grito,

chama pelos criados que lhe acudam, desapparece a visão ater-

radora, volta a si, e o seu peito apenas lhe mostra uma leve

riscadura.

Aquelle Senhor que já, em outro tempo, convertera um
Saulo em Paulo, apparecendo-lhe no caminho, quando o viu

mais rendido ao seu erro, é o mesmo que veiu salvar Gil.

Saule, Saule, quid me persequeris? Perguntava o Senhor

áquelle que depois escolheu para vaso da eleição e pregador

dos gentios. Domine, quid me vis facere? Respondeu o lobo fe-

roz, tornado manso cordeiro.

Assim aconteceu a Gil Rodrigues. Caindo em si, queima to-

dos os seus livros, e abandona a toda a pressa o theatro das

suas proezas. Pela primeira vez, depois de tantos annos de

ausência, se lembra com saudade da casa paterna, dos doces

carinhos de sua mãe, e sente apertar-se-lhe o coração, que pa-

rece querer saltar-lhe pelos olhos fora desfeito em lagrimas.

Cerrou a sua dôr na alma, e saiu de Paris com os olhos na

pátria. Entra em Hespanha, e, ao passar pela cidade dePalen-

cia, repara casualmente em uma scena edificante. Vê os padres

de S. Domingos empregados na reparação do seu convento,

amassando uns a cal, e carregando-a outros, todos, porém ^
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com o mesmo afan, e não parecendo pelas suas maneiras lia-

verem nascido para laes Iraballios. Fez logo conta de não pas-

sar d'ali. No dia seguinte voltou ao sitio, e pediu para fallar

ao prior do convento. Kste recebe-o, e ((uve-llie uma confissão

geral das suas culpas. Não satisfeito com esta primeira retra-

ctação, roga ao seu confessor lhe dè um logar nacjuella casa

de penitencia, e è em seguida abraçado com alegria, e admit-

tido com amor. Escreveu logo aos seus, despediu os criados,

e vestiu o habito da ordem dos pregadores.

Hem diverso do que fora até ali, era agora o género de vida

adoptado voluntariamente por fr. Gil. Durante o dia trabalhava

com os seus com[)anheiros nas obras do convento, á noite fur-

tava algumas horas ao sonmo e ao descanço, para se entregar

á oração e á leitura dos livros santos. Pelo palácio, cheio de

confortos, trocou a cella erma em que se sepultava em vida

;

pelas sedas do leito e olandas da cama um tecido secco de va-

ras, sem mais abrigo que uma manta de saco. Aos lautos ban-

quetes e aos festins ruidosos dos salões preferiu um pedaço

de pão grosseiro e negro. E i)ara se vingar das sensualidades,

que lhe entorpeceram o espirito e definharam o corpo, cingiu-

se uma cinta de ferro sobre as carnes, fechada com um ca-

deado, cuja chave lançou ao mar. Empregava-se nos mnis hu-

mildes misteres, e servia aos doentes de medico e enfermeiro.

Era verdadeiramente edificante o seu procedimento inalterável

e quotidiano. Professou finalmente , e foi mandado para Portugal.

Entrou no convento de Santarém. Dava na vista, e causava

estranheza aos da communidade, o ar sempre pensativo e me-

lancólico de fr. Gil. Mal sabiam que seu pobre irmão ainda

pejtencia ao diabo. Com lai senhor quem podia andar alegre!

Desgraçado de fr. Gil, que não via meio de haver às mãos

aquelle pacto infernal, feito e dado com tanto gosto seu a Sa-

tanaz dentro das cavernas de Toledo!
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— Chora, trabalha, cança, padece! — dizia-lhe o feio mafar-

rico, tentador das almas — meu has de ser sempre: melhor te

fora rindo e folgando.

Era uma lucta de vida ou de morte a que se travou entre

fr. Gil e o inimigo máu. Mas fr. Gil venceu!

É assim que na Egidea se canta a sua victoria:

«Fugiam os demónios já vencidos

Sem ordem, mas com triste retirada,

Confusos, abysmados e corridos

Pelo logar da corda pendurada

:

Lançando maldições com alaridos

Contra elle, pela cédula alcançada;

E que nunca tal fura, lhe diziam

Sem o favor d'Aquella que ali viam.

Para a devota imagem apontavam.

Que de Maria estava collucada,

Com o dedo somente, e não olhavam,

Por medo, ou por desgraça anlicipada :

Todos a mesma acção, quando marchavam,

D'esta sorte faziam imitada.

Porque ver não podiam certamente

A mais Forte Mulher, mais Innocente.

Já aos pés da imagem venerável,

Sobre o altar, a que Gil recorria;

O nefando Padrão, escripto detestável,

Como pelo ar descendo apparecia

:

Oh! pasmo! oh! assombro! oh caso admirável!

Oh favores de Deus e de Maria!

Absorto ficou Gil o transformado,

Apenas viu o Escrito resgatado!
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Ninguém pôde explicar os sentimentos,

Em que ficou fr. Gil, apenas vira

A causa principal de seus tormentos

Ex|)osla no logar de d'onde o tira!

Que prazer maior, que contentamentos!

Que jubilo, que gloria possuirá!

Ninguém pôde saber, sem experiência,

Que coisa são os Dons da Omnipotência!»

Infinito poder tem, por certo, Aquelia que esmagou a cabeça

da serpente.

Fr. Gil vivia consumido, e matava-o a perseverante perse-

guição de Salanaz. Recorreu á Virgem, á consoladora dos aflli-

ctos e auxilio dos cliristãos, e rogou-llie que valesse, como

Mãe amável de todos os peccadores, a tão miserável filho. Orava

fr. Gil na casa do capitulo, onde estava em seu altar uma ve-

neranda imagem da Senhora, e depois de sete annos de eCQ-

cazes depredações e penitencias continuas, quando os seus ini-

migos mais encarniçados estavam na lucta para o vencer, sen-

te-se soccorrido de poder invisível. «Porque — diz fr. Luiz de

Sousa — viu fugir de repente os exercícios de Lúcifer, como

quem com medo dava as costas a mayor força : soando dentre

elles uma voz horrenda que claramente dezia. Toma cora a mi-

nha maldição, e de todo o Inferno. Nunca o ouveras, se me

não fizera força quem está n^esse aliar: ella me faz guerra,

ella me vence. E logo notou que vinha decendo do alto da ca-

pella, da parte onde a vazava uma abertura, por a qual os vira

yr fogindo de tropel, hum pedaço de pergaminho, que pêra

sinal do que era, e de quem o ganhara, e dera a victoria, se

veyo como posto á mão offerecer, e assentar aos pés da Se-

nhora sobre o altar: era este o mesmo lugar por onde cabia a

corda do sino do Convento, e até nossa idade se conservou no

mesmo esta'lo e serviço, e justo fora que se não perdera o
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sou o uso.»

Pôde equiparar-se o nosso fr. Gil, pelo favor que recebeu

da Virgem, a oulro Thiophilo, o santo bispo de Anthioquia.

Ficou fr. Gil desobrigado da divida vergonhosa, que contra-

hira, e agora com mais grata obrigação, inexcedivel zelo e

cega confiança, servia a religião que professara.

Para maior merecimento com Deus e com a Ordem, deu-se

ao estudo da theologia. Sobrava-lhe o engenho para a estudar

por si; mas na frequência regular das escolas, a direcção dos

bons mestres, e a emulação entre os condiscípulos, adverte e

aviva. Ordenou-lhe, pois, o provincial, que fosse residir e gra-

duar-se em Paris. Partiu por obediência, como antes por gos-

to. Doutorou-se na universidade, e foi logo nomeado por leitor

e mestre em theologia para a Província de Hespanha. Mais

tarde morre D. fr. Sueyro, e D. fr. Gil é acclamado provincial

pelos frades de Castella.

Já por toda Hespanha e- Portugal corria a fama de sua san-

santidade, e d'elle se contavam grandes maravilhas.

Resplandecia o doutíssimo S. fr. Gil, e, pelos annos de 1251,

vintlo Affonso III a Santarém, procurou-o. Estava o santo já

velho e enfermo, por isso andava encostado a um bordão. Ven-

do-o D. Affonso em uma pobre cella, separada do dormitório

commum em rasão da sua enfermidade, mandou-lhe fazer um
jardim junto d'ella, e ali conversavam muitas vezes, rei e fra-

de, que se estimavam como dois bons amigos.

Um dia foi o santo visitar o mooarcha, por saber que elle

estava soffrendo muito da gota. Também D. Affonso usava de

um bordão, para melhor se poder mecher. Depois de larga pra-

tica, disse-lhe dissimuladamente el-rei ao desi)edir-se: troque-

mos, padre, os bordões, que me parece melhor esse vosso.

Tomou el-rei o bordão, e a gota desappareceu-lhe. A fé viva
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do rei, e as grandes virtudes do santo, fizeram cora que o bor-

dão se tornasse milagroso.

Cheio de merecimentos e dias, falleceu o nosso S. fr. Gil no

convento de Santarém a 14 de maio de 12G3.

Onde estão as cinzas do Santo?

Salvaram-as do monturo as freiras de S. Domingos das

Donas?

Conta-se do seguinte modo o caso em Santarém, e não como

o pliantasiou Garrett:

Antes da expulsão dos frades de S. Domingos de Santarém,

foram estes em procissão ao convento das Don;is, acompanhan-

do, de combinação entre as duas communidades, os veneran-

dos despojos de S. fr. Gil, que deviam ficar sob a guarda e ao

cuidado d'a(iuellas senhoras. Elias, porém, tiveram de abando-

nar o convento, por occasião da campanha da liberdade, e a

maior parte foi hospedar-se em casa dos nurquezes de Penal-

va, em Lisboa, leviuido comsigo as relíquias do Santo. Lá as

deixaram ficar, quando regressaram a Santarém, ou porque as

suppunham ali mais bem guardadas, ou por satisfazerem o em-

penho dos illustres fidalgos, que muito desejavam possuil as,

pois S. fr. Gil é ascendente colateral da nobre marqueza.

É certo, que os senhores marquezes de Penalva são possui-

dores das santas relíquias do seu glorioso parente, mas adqui-

riram-nas por intermédio do fallecido visconde da Fonte Boa,

quando este foi governador civil de Santarém. Os distinctos fi-

dalgos guardam-as na capella particular do seu palácio em Lis-

boa dentro de um precioso cofre, mandado fazer para esse fim

pelos marquezes, no qual nós as vimos. A religiosa e exemplar

familia Penalva festeja com muita soleinnidade, a 14 de maio,

o anniversario da morte do santo, tendo obtido previamente do

cardeal patriarcha D. Guilherme uma provisão para poderem

ter culto as relíquias venerandas do nosso S. fr. Gil.
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Lenda do Santo Milagre— É o mais popular de todos os mila-

gres de Santarém; o milagre por excellencia.

Corria o anno de 126(5. Reinava em Portugal D. Affonso líl,

e governava a Igreja o papa Clemente IV. Havia, e ainda hoje

ha, em Santarém, uma igreja, que foi parochial, da invocação

de Santo Estevão, proto-martyr. Não longe d'ella, em uma rua

que chamam das Esteiras, morava uma pobre mulher casada,

a quem o marido dava má vida por andar deshonestamente af-

feiçoada a outra. Ella, coitada, vendo-se traída, e ainda em cima

Ião mal-tratada, lamentava-se, aílligia-se, e imaginava-se a mais

desventurada creatura d'este mundo.

Bem natural era tudo isso. Também não deixa de ser pró-

prio de mulheres, communicarem umas ás outras seus desgos-

tos, e para remédio d'elles pedirem conselho. A maior parte

das vezes até nem precisam pedil-o. Toda a gente sabe de re-

médio para males alheios, muitas pessoas o lembram sem es-

perar consulta do enfermo, e, quando se trata de curar os seus,

esquecem-se de Ioda a sua medicina.

Foi, pois, a simples mulhersinha desafogar as suas maguas

com uma judia feiticeira — demais a mais judia! — sua visinha

e comadre. Contou-lhe tudo, e pediu-lhe, que, lá pela sua arte,

lhe aconselhasse o meio de conseguir que seu marido lhe ti-

vesse amor, e deixasse a outra.

A malvada judia prometteu-lhe remédio prompto, caso ella

seguisse á risca os seus conselhos. A pobre queixosa estava

por tudo, e entregou-se nas mãos da feiticeira.

Disse-lhe então esta: ide á igreja para commungar, e tanto

que o sacerdote vos ministre a partícula, tirae-a inteira da boca,

sem que ninguém dê por isso, escondei-a na beatilha, com que

estiverdes toucada, trazei-m'a com todo o segredo, que eu or-

denarei com ella certas devoções, e affianço-vos, que vosso mari-

do aborrecerá a outra mulher, e a vós só ha de querer e amar.
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A ignorância da christâ não attcntou no maldito artificio da

judia, e somente fez ver â desgraçada, que era mui fácil o ca-

minho indicado para pôr termo aos seus desgostos.

No dia seguinte, logo pela manhã, foi-se á igreja de San-

to Estevão, que era sua freguezia, pediu confissão e com-

munhão. Attendida, como esperava, no acto da communhão ti-

rou com toda a cautela a partícula da boca, embrulhou-a na

beatilha, saiu da igreja, e correu contentíssima a casa da judia,

a fim de dar cumprimento á promessa feita, e ver finalmente

chegada a hora da sua maior consolação.

Sem que ella o cuidasse, corre-lhe pelas dobras da beatilha

o sangue divino, como outr'ora pelas ruas de Jerusalém; posto

que n'estas foi o verdadeiro sangue, e o que se via na beatilha

era apparente, porque este só bastava para os intentos da pro-

videncia. Passa por umas pessoas, que lhe perguntam, que fe-

ridas eram as suas, que tanto sangue vertiam. Repara e fica

attonita! Envergonhada e confusa, muda de rumo, entra em
sua casa, e tão falta de conselho, como cheia de temor, fecha

em uma arca aquellas patentes provas do robô sacrílego, antes

de tomar a sua resolução ultima.

Ficara suspensa e indeterminada pela surprcza, até que anoi-

teceu, e o marido recolheu do trabalho.

Alta noite acordaram ambos do primeiro somno, e virara

que toda a casa resplandecia. A. humilde arca, transformada em
sacrário, era atravessada pelos raios esplendidos do sol divino

dentro d'ella escondido. Tomado de espanto e perturbação,

perguntou o marido á mulher pelo motivo de tão extraordiná-

ria novidade. Então ella, que já não tinha animo de encobrir

a sua culpa, descobriu toda a verdade. Levantaram-se logo, e

correram a pôr-se de joelhos diante da sagrada partícula; nãi

acabando de crer que estavam acordados e no que seus olhos

estavam vendo. Assim passaram o resto da noite, esperando
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anciosos que amanhecesse, para de logo avisarem o seu paro-

dio de tão grande maravilha. Assim o fizeram, mal ia a romper

o dia, e foi o mesmo que divulgar o successo por toda Santa-

rem.

Não tardou era juntar-se numeroso concurso de um e outro

estado, ecclesiastico e secular, e, dirigindo-se á casa da in-

consciente peccadora, depois de bem visto e examinado por

todos o milagre, tomaram, assim como estava, a beatilha que

envolvia a sagrada partícula, e debaixo do palio, em procissão

solemnissima, levaram aquelle thesouro mais que precioso á

igreja de Santo Estevão, a que pertencia esta justa restituição.

Grande questão, por ser grande a duvida, que se levantou

entre os santarenos, desejando e procurando todos o logar mais

apropriado para se conservar o Santo Milagre. Tanto fizeram,

porém, os parochianos de Santo Estevão, mostrando o seu pro-

vado zelo pelo culto divino, que prevaleceu, que a sua igreja,

onde se obrara tamanho prodígio, não merecia ser esbulhada

de tão singular dote.

A beatilha foi dada aos frades de S. Domingos, que n'esse

tempo gosavam da fama de santos, e coUocarara a sagrada par-

tícula, que ficou em Santo Estevão, dentro de uma espécie do

custodia- feita de cera, a qual, por ser mais limpa e pura, e

pouco sujeita a corrupção, se suppoz a conservaria melhor.

Um dia que se celebrava na igreja a festa de Corpus Christi,

o parocho abriu o sacrário, para expor á adoração, como era

costume, a hóstia milagrosa. Qual foi, porém, o seu espanto,

quando a viu com manchas denegridas como de sangue pisado

e outras rubras como de sangue fresco, parecendo que parte

d ellas se tinham pegado à cera, dentro de uma ambuia de

diristall Assim maravilhado o bom do prior, mandou engastar

^ ambula em uma custodia de prata dourada.

No anno de 1782, por occasião de se reformar a capella-
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mór e o tabernáculo, collocou-se em uma nova custodia de pra-

ta, lavrada á moderna, olTerecida pelo prior da mesma fregue-

zia, António Francisco Caupers, guardando-se, porém, a pri-

mitiva dentro do sacrário com muito cuidado, e teudo-se an-

tes passado para ella a cera mysleriosa.

O Santo iMilagre mostra-se todos os annos aos fieis em dias

determinados, os quaes são: os três da Paschoela, sabbado,

domingo e segunda-feira ; domingo do Bom-Pastor, e dia de

Santo Estevão, que é na primeira oitava do Natal.

Esteve em uso, durante muitos annos, expor-se também n'um

domingo, que ordinariamente succedia ser o ultimo de maio,

no qual vinham o senado e povo de Alcanede em procissão á

igreja; e no alto do tlirono somente no primeiro de dezembro,

por ser anniversario da acclamação do senhor D. João IV.

Também se mostra particularmente a quem apresentar li-

cença do Cardeal Patriarcha de Lisboa.

Em 3 de outubro de 1810, soube-se em Santarém da en-

trada dos francezes em Coimbra no dia 1." d'aquelle mez.

Como é natural, esta noticia assustou tanto os moradores da

villa, que trataram logo de a abandonar, e no dia 7, já poucas

pessoas lá restavam. Uma d'estas era o beneficiado da colle-

giada de Santo Estevão, Francisco de Paula Baptista, o qual

encontrando-se ainda com o vigário geral da mesma villa, con-

sultou-o sobre o destino que devia dar-se ao Santo Milagre,

para o salvar da profanação do exercito invasor. O conselho

foi, que um só dos beneficiados o acautelasse em segredo, e

se retirasse com elle a logar seguro.

No dia 9 appareccm na calçada do Monte as guardas avança-

das dos francezes. O beneficiado, á vista do perigo imminente,

corre muito apressado á igreja, e já pelo caminho não topou

pessoa alguma; a villa estava quasi despovoada. Abre o sacrá-

rio, envolve a pequena ambula em um dos corporaes, colloca-a
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dentro da bolsinha onde estava a cera, em outro corporal em-

brulha a relíquia de Santo Estevão, que também a mesma

igreja possuía, mette tudo dentro de uma bolsa de duas cores,

encarnada e branca, pendura-a ao pescoço, e sem se esquecer

de levar as competentes custodias, parte acceleradamente para

o campo de Vallada. Por aqui se demorou até o dia 12. Na

manhã d'este dia chegaram ali os últimos santarenos que ti-

nham ficado na villa, e gritando que fugiam á morte, pois que

a povoação estava coalhada de inimigos implacáveis e ferozes.

Mandou logo o beneficiado abrir uma cova no meio de uma

. vinha por dois homens da sua confiança, e enterrou n'ella uma

trouxa de roupa, em que trazia as três custodias, declarando

aos homens, que n'aquella roupa estavam embrulhadas umas

pratas da sua igreja mudo conhecidas, e somente a elles entre-

gava este segredo por saber que eram pessoas honradas e

muito tementes a Deus.

Passou depois á margem esquerda do Tejo n'aquelle mesmo

dia, acompanhado dos seus patrícios, e seguiram todos para

Salvaterra de Magos. Sabendo ali, que os francezes se prepa-

ravam para atravessar o rio, foi caminho de Samora, e, jul-

gando mais seguro refugiar-se em Lisboa, chegou aqui no

dia 21.

A este lempo fazia o patriarcha eleito, D. António de S. José

de Castro, todas as diligencias para saber se tinham deixado

ficar o Santo Milagre na sua igreja ou que destino lhe deram.

Todos lhe respondiam, que somente o beneficiado Francisco de

Paulo Baptista podia informal-o cabalmente, por quanto era

elle o possuidor da chave do sacrário, quando se effectuou a

evacuação da villa. Como lhe constasse que este beneficiado

estava na capital, mandou-o procurar e intimar, para que de-

pozesse tudo o que succedeu a respeito do Santo Milagre.

O beneficiado resiste ás instancias do prelado, e este manda
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encarceraI-0 na cadeia do Aljube, no dia 9 de novembro, em
castigo da sua desobediência e rebellião.

No dia seguinte, por ordem do í)atiiarclia, foi o desembar-

gador da cúria patriarchal e n'ella promotor de justiça, Manuel

Pereira Cidade, tomar o depoimento ao padre criminoso, le-

vando por escrivão Nicolau José Fernandes de Araújo, e fez-

Ihe os seguintes interrogatórios:.

Quando entraram os francezes em Santarém? Quem tinha

D'aquelle tempo a chave do sacrário do Santo Milagre? O santo

Milagre existe ainda no sacrário da sua igreja ou fora d'esta

em bom resguardo?

O beneficiado revelou o seu segredo; confessou tudo, tiran-

do do peito e mostrando a bolsa dos corporaes, onde guardava

o Santo Milagre.

O promotor corre logo a dar parte disto ao patriarcha, o

qual expedio as suas ordens, para que, sem perda de tempo,

se apromptasse uma carruagem toda forrada de damasco de

seda branca. Posta a carruagem, o prelado mette-se dentro

d'ella, e já depois de noite vae ao Aljube. Apea-se, entra na

prisão, e abraça com alvoroço o beneficiado, que lhe entrega

e confia o thesouro preciosíssimo. Subiram ambos para a car-

ruagem, correram as cortinas e dirigiram-se á quinta de Mar-

villa, onde chegaram perto da meia noite, indo dois criados a

pé ao lado da carruagem, levando cada um seu archote de cera.

Chegados á residência patriarchal, entraram logo na capella do

paço, onde os esperava um numeroso cortejo de familiares e

outras pessoas. Com a devida solemnidade, e depois de canta-

rem o Tanlum ergo, o prelado metteu a sacratíssima relíquia

dentro do sacrário, fechou-o, e foi á cautela, guardando a chave.

Depois mandou expor o Santo Milagre á adoração dos fieis,

no dia 20 de dezembro, e d'ahi por dianie em todos os pri-

meiros domingos de cada mez até ao dia 1.° de dezembro de

i811.
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As aguerridas hostes de Bonaparte, commandadas por Mas-

sena, fugiram acossadas pelas bayonetas do exercito anglo-luso.

Vendo-se, pois, livres da oppressão, os santarenos regressa-

ram aos seus lares, e começaram immediatamente a recla-

mar o seu Santo Milagre. Tinham rasão. Não Ih'a queria, po-

rém, dar o povo de Lisboa, e o governo viu-se seriamente

embaraçado para resolver as diíTiculdades. A final acabou cora

a questão, altendendo ás justas queixas dos santarenos, con-

forme poude e soube, e conta-se até que de um modo muito

engraçado.

No dia 2 de dezembro de 181 1 voltou o sacro palladium de

Santarém ao poder dos seus legítimos donos,, e o patriarcha

acompanhou-o até o Sabugueiro.

Depois do desacato praticado na noite de 2i para 23 de

agosto de 1849, como vimos já em logar apropriado, está o

Santo Milagre em um vaso de vidro, e somente é collocado

em uma custodia moderna de prata sobredourada, por occa-

sião de alguma festevidade ou quando se mostra. Antes de

haverem roubado na tal noite a custodia antiga, já existia a

actual, que escapou por não estar na igreja. A cera também

se guarda em vaso de vidro por não o haver de prata.

Lenda do Crucifixo.— No monte de S. Bento, onde os padres

da religião benedictina tiveram um mosteiro, de que não existe

hoje o menor vestígio, houve antigamente, e antes da construc-

ção d'esse edifício, uma ermida denominada dos Apóstolos.

No reinado d'el-reí D. Diniz, pelos annos de 1290, costu-

mava andar muitas vezes por aquelle monte, que era então co-

berto de mato, uma formosa rapariga a guardar um rebanho

de ovelhas. Era a gentil pastorinha mui honesta e recatada.
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O serviço agreste e humilde, era que seu pae, um pobre lavra-

dor, a empregara, fazia elia da melhor feição.

Certo dia, passando por aquelles silios um nobre moço san-

tareno, encontra a innocente donzella, a cuja formosura ficou

logo rendido.

No dia seguinte não faltou o moço namorado a esperar á

mesma hora, junto da ermida, aíjuella que já começava a ser

luz dos seus olhos, e a vida da sua vida. Repitirara-se as ca-

minhadas. Andava tão perdido de amores, que, não podendo

abafar por mais tempo a sua paixão, declarou-a uma tarde á

pobre pastora, que fingio talvez escutal-o com o maior des-

dém.

Não desanimou o mancebo, e continuou a persuadir-lhe os

extremos do seu amor, mas á sua porfia oppunha elia sempre

a mesma resistência. É certo, porém, que a moça, quando o

via chegar ao monte, não sei que ineífavel sobresalto sentia no

«oração, e começaram a parecer-lhe mais longas as horas que

passava sem o ver, e a figurarem-se-lhe mais desertas aquellas

€ollinas sem a presença d'elle. Segredos do coração humano.

E como a pastorinha sabia esconder d'entro d'alma o aíTecto, e

fingir nos fagueiros olhos o desprezo, o infeliz amante não sa-

bia, nem podia adivinhar que era correspondido.

Julgou-se repudiado, mas encheu-se de animo, e disse á cruel

pastorinha, que eram santas as suas intenções, promettendo

recebel-a por esposa, embora houvesse entre elles grande

desigualdade de nascimento. A promessa era solemne, e por

isso ella, que já o amava, chamou-o para defronte da imagem

do Senhor crucificado, que estava na ermida dos Apóstolos, e

convidou-o a que a repetisse ali. Ractificou-a o mancebo com

o maior enthusiasmo na presença da sacrosanta imagem, dizen-

do : que tomava aquelle Senhor por testemunha da sinceridade

do seu coração e verdade das suas palavras.
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Caiu a simples pastorinha n'aquelle bem-quisto engano, em

que muitas mulheres, por seu mal, costumam crer facilmente

— a palavra casamento — e entregou-se nos braços do moço se-

ductor, segura de que não faltaria ao promettido, quem tomava

tal fiador.

Corriam os dias, e o mancebo sem pagar a sua divida de

honra. Hivia-lhe começado o aborrecimento. O infame até já se

desviava d'ella ! Andava naturalmente a fazer novas conquistas

de pastoras por outros montes aquelle bucólico e lascivo ca-

valheirote ribatejano,

Desenganou-se a rapariga, e foi queixar-se á justiça. Ouvido

o delinquente, presistiu este, negando o facto de que era ac-

cusado. A justiça sobreestou, e a pastora então revestiu-se da

heroicidade, que robustece os mais timidos, quando vêem me-

noscabada a sua honra, e atropellada a verdade allegada em

sua defeza, encheu-se de uma confiança superior, e pediu ao

juiz, quizesse chegar á ermida dos Apóstolos, e lá lhe apre-

sentaria testemunhas abonadas com que se justificar.

Não foi sem derramar muitas lagrimas, que fez este pedido

a innocente e angustiada moça.

. Apresentou-se effectivamente o juiz com os seus emprega-

dos e o réu no local designado, e na presença d'elles ajoelhou

a pastorinha diante da imagem, e supplicou ao Senhor, que

declarasse a verdade pelo modo que fosse servido.

Eis que de súbito se vê a imagem com o braço direito des-

pregado, um pouco estendido abaixo com a mão aberta, e a

cabeça da mesma imagem inclinada, assim como o tronco do

corpo ate á cintura.

Assombrados todos da presença d"aquella testemunha do de-

licio, deram rasão á queixosa, que n'essB momento, lavada em

lagrimas, acceitou a mão que lhe estendeu o moço arrependido,

para apresentar a devota e gentil pastora ao juiz, dizendo-lhe:
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á face dos altares sagrados.

Depois d"este successo estupendo a ermida dos Apóstolos

ficou sendo um dos mais insignes sancluarios de Portugal. A

infanta D. Maria, filha de el-rei D. Manuel e de sua terceira

mulher, a rainha D. Leonor, tomou tanta devoção á imagem

d'este crucifixo, que, pertencendo a ermida á collegiada de Al-

cáçova, obteve, por meio de certas remunerações, ser proprie-

dade sua, e transformou-a em uma igreja, a qual, em 1571,

entregou aos religiosos de S. Bento.

Pela extincção das ordens religiosas a milagrosa imagem

passou a ser propriedade dos parochianos de Santa Iria, e na

sua igreja se conserva ainda.

A cruz não é da mesma época, como facilmente se vê, mas

diz-se, que da primitiva já não ha memoria, porque foi mister,

para satisfazer á grande devoção dos fieis, desfazel-a em re-

líquias. Ou fosse gasta pelo tempo, ou pela piedade dos catho-

licos, é certo que a nova nada mudou na continência da ima-

gem. Está esta como d'antes estava, e, sem duvida, pouco per-

feita na talha, como também eram de ordinário os crucifixos

d'aquelle tempo.

Lcuda (Ic Santa Iria.— Iria era filha de Henrique e Eugenia,

senhores de grande estado na povoação de Nabancia, antiga

cidade da Lusitânia; ou Naba, como se lhe chamou na divisão

dos bispados feita pelo reiWamba, modesto e virtuoso lavra-

dor da Idanha-a-Velha, ou cidade Egitania, em 675.

Nabancia era situada na margem esquerda do rio Nabão,

defrontando com uma formosa e extensa planície, na margem

direita, á qual os mouros denominavam Thomar, e onde hoje
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se vê a bella e alegre cidade d*esle nome, fundada pelos ca-^

vallelros do Templo nos annos de 1153.

Havia na velha Nabancia um convento duplex da ordem be-

nediciina, cujo abbade era Celio, tio de Iria. O mosteiro das

religiosas ficava quasi sobranceiro ao rio, e d'elle eram freiras,

Casta e Júlia, tias paternas da nobre donzella.

Tiveram os pães de Iria a valentia de animo de a deixar,

mettendo-a n'esse mosteiro, e ella a fineza de deixar seus pães.

para se dar a Deus. «Meu pae e minha mãe deixaram-me; diz

o propheta; mas Deus abraçou me.»

Também Deus abraçou Iria. Começou desde logo a freirinha

a ser profunda na humildade, continua na oração, fervorosa na

caridade, estremada na pureza, emfim perfeita em todas as

virtudes. Alem d'isso era dotada de uma belleza peregrina e

de engenho vivíssimo.

Com Ião singulares attributos tornou-se em breve o assom-

bro de toda a gente, que a via e ouvia. E, como a voz do bem-

dizer vae longe, atravessou os muros do convento, subio até o

palácio do governador de Nabancia, o conde de Castinaldo, e

penetrou com mysteriosa suavidade nos ouvidos de seu filho

Britaldo, que logo se enamorou de Iria.

O estreito recolhimento, em que viviam as religiosas donzel-

las, não lhes permittia, que ellas saissem da sua clausura, se-

não em dia de S. Pedro, para irem em communidade visitar a

a igreja d'esta invocação, que era ao pé do palácio do governador.

Britaldo tinha conhecimento d'aquella regra, e esperou com

anciã a occasião de ver o querido ente, que por effeito de tão

apaixonado amor o trazia altamente enlevado.

Vio-a ! E tão estranha admiração foi a sua ao vel-a, que lhe

pareceram mesquinhos todos os grandes encarecimentos que

faziam da sua formosura. Então o amor incendiou o coração do

illustre moço.
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A impossibilidade que se lhe representava de poder ser cor-

respondido, e a porfia com que elle amava Iria, fizeram-no cair

perigosamente enfermo. Os pães de Brilaldo eram ricos e po-

derosos, por isso todos se interessavam pelo estado do filho;

os seculares buscando e aconselhando remédios do mundo, os

regulares supi)licando e levando consolações do céu.

A Iria revelou, porém, Deus a enfermidade, cujo diagnostico

ninguém sabia fazer, e, levada de impulso divino, pede licença

á prelada, e vae com outras companheiras visitar o enfermo.

Pondo-lhe as lindas e santas mãos na cabeça, disse-lhe que sa-

bia qual era o seu mal, e que no esquecimento estava o remé-

dio. Deixou-o são, e aos pães tão gratos quanto admirados.

Ao mesmo tempo que Britaldo sarava, adoecia, tocado da

mesma moléstia, o monge Remigio, mestre e director espiri-

tual de Iria.

Declarou-se com ella, o monstro I

Pasmou a virgem com o pensamento diabólico, e o monge

com a resposta, que encontrou nos lábios d'ella, tão celeste co-

mo a sua alma.

Determinou-se vingar-se o immundo frade, e disfarçando o

entranhado ódio cora ares beatíficos e palavras hypocritas, o

miserável fingio-se arrependido, e chegou a convencer a he-

róica discípula da sua conversão.

Um dia este algoz, que só de monge tinha o habito, com

affectado carinho paternal, offereceu á virgem uma bebida por

elle preparada, dizendo-lhe, que era cousa mui substancial e

necessária ao corpo, para se poderem supportar as constantes

penitencias. Tomou a sania a diabólica tisana, e appareceram-

Ihe logo, e continuaram a tornar-se bem patentes, lodos os

signaes de gravidez.

Estava satisfeito aquelle malvado por ter affrontado a victi-

ma innocente na opinião do mundo. E este já a não poupava.
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Agora todos a despresavam, todos a chamavam hypocrita,

todos a cobriam de impropérios, todos a consumiam. As pró-

prias freiras diziam, que a tal sonsa era o descrédito do seu

convento. Somente nas tias encontrava algum conforto, porque

estas conheciam bem a sua vida mortificada e santa.

E a pobre Iria chorava não o que sabia de si, mas o que

pçnsava o seu amaldioçoado e malicioso mestre.

Teve Britaldo noticia da supposta deshonra, e — cousa inex-

pHcavel! — em vez de desprezar a sórdida mulher infamada,

que se attreveu a escarnecel-o, renasce-Ihe com mais vigor o

antigo affecto, e, ardendo em zelos por ella ter preferido ou-

tro, tenta de novo possuil-a. Manda-lhe jóias, que ella não re-

cebe, faz-lhe mil promessas que ella rejeita, e por fim amea-

ça a virgem, que a tudo resiste, firme, corajosa, incorruptível.

Então o cego amante converte em ódio implacável o seu abra-

sado amor.

Soube, que a santa costumava, depois de matinas, descer á

cerca do seu mosteiro a orar em uma occulta lapa, situada

junto do rio Nabão, e ali ficava em contemplação e a sós com

Deus, grande parte da noite. O louco Britaldo chamou utn seu

domestico, ao qual a legenda dá o nome de Banam, ordena,

lhe que vá assassinar a virgem, e designa-lhe a hora e o lo-

cal, onde ha de executar a barbaridade.

Foi o homecida cumprir as ordens do seu senhor, e com im-

petuosa ferocidade caiu sobre a descuidada donzella, e ma-

tou-a de um golpe de espada ! Despiu-lhe o habito, e lançou o

corpo no rio Nabão, o qual entregando-o em breve ás aguas

do Zêzere, este o levou ao Tejo, que junto da Scalabis-Caslrum

lhe deu sepultura em suas areias.

Assim teve esta santa em Portugal o mais illustre enterro do

mundo; pois de tumulo serviu-lhe o seu maior e mais bello rio;

de epitaphio a sua maior e mais bella vlUa.
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Como a virgem não apparecia no mosteiro, correu logo a no-

ticia, (Je que ella tinha fugido com o seu amante.

A família de Iria estava inconsolável e corrida de vergonha.

O sarilo .'ilibade Celio pedia a Deus paciência para poder tole-

rar tamanha injuria; até que depois de nniita penitencia e con-

limiadas deprecações suas, revelou-lhe o Senhor toda a verdade

do successo, com o logar onde encontraria o corpo sepultado

[)elos anjos.

Celio, possuído da mais s^nta alegria, apressa-se em publi-

car esta revelação ao povo, que deixa desen^íanado da calumnio-

.sa suspeila. Uemígío e Banam foram caminho de Roma para

accusar-se da sua impiedade ; Celio, os monges e o povo de

Nabancia, caminho da Scalabicaslro a buscar a sepultura reve-

lada.

Chegaram ás praias do Tejo, e viram sobre a areia um se-

pulchro de mármore branco, de forma quadrada e lavor admi-

rável. Abriram-n'o, e acharam dentro o corpo da virgem e

martyr Sania Irene. Quizeram leval-o, mas não houve forças

humanas bastantes para o mover. Contcntaram-se com levar

parte dos seus cabellos, e pôr no seu logar a tampa do sepul-

chro. Caminharam poucos passos, e voltando para traz os que

mais cubiçosos d'aquelle thesouro deixavam lá o coração, vi-

ram que o Tejo se havia estendido sobre a sepultura angélica.

Acabaram assim de reconhecer outro milagre, que foi o de

ter-se desviado a corrente, para descobrir áquelle povo o logar

onde estava collocada a sua santa.

Correram os annos, e perdeu-se totalmente a memoria do

sitio, em que fora pelos anjos depositada o santo cadáver da-

quella que tinha sido exemplo de castidade entre as antigas

donzellas porluguezas.

Seis séculos depois do martyrio da gloriosa Iria, reinava el-

rei D. Diniz. Estando em Santarém com sua mulher, a rainha

MO.VUMENTOS DE SANTARFM 40
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Santa Isabel, soube esta senhora, que havia sido miraculosa-

mente sepultado o corpo de Santa Iria, sob as aguas do Tejo,

defronte da villa.

D. Diniz tinha vindo enfermo para Santarém, dois mezes an-

tes da sua morte, que leve legar a 7 de janeiro de 1323.

É crivei, que vesitasse os santuários da villa, buscando o re-

médio do céu, e que fosse por devoção á igreja de Santa Iria,

encommendar-se á Santa. N'esta occasião, ou em outra qual-

quer, que soppomos com bom fundamento fosse no anuo de

I32i, a rainha Santa Isabel, passeando pelas praias do Tejo

com entranhavel devoção da martyr, e desejo de que seria pos-

sível ver seu sepulchro, ajoelhou e pediu a Deus lho mostras-

83. Immediatamente abre-se o rio á vontade da santa rainha,

como outrora o mar Vermelho obedeceu á vara de Moysés.

Então a rainha, seguida' de seu esposo e da corte, entrou

pela parte do alvéu do rio, que se tornava uma rua enxuta,

chegou-se ao tumulo e venerou-o, dando muitas demonstrações

de alegria pela graça, que Deus lhe concedera. Pretendeu a

santa abrir o jazigo da outra santa. Queria vel-a em corpo, an-

tes de se encontrar com ella em espirito. Mas nem as suas

orações, nem os esforços dos que trabalhavam para o mesmo

fim, poderam consegui-lo. As ferramentas quebravam-se na

mármore, sem lhe deixar mossa. Resolveu, pois, D. Diniz man-

dar fazer com toda a presteza sobre o tumulo um alto pedes-

tal de alvenaria, que ficasse sobresaindo nas aguas do Tejo,

como padrão perdurável d'aquella maravilha. Retiraram-se de-

pois lodos, e as aguas tornaram a juntar-se.

Mais tarde, no anno de 1G44, o senado santareno, a pedido

do povo, mandou guarnecer de cantaria lavrada o referido pe-

destal, dando-lhe mais altura, e collocando no remate uma ima-

gem da santa.

O padrão existe ainda, mas quasi lodo o anno está em secco.
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e r)'elle pozeram um hydromelro, que por occasião das cheias

marca a altura das aguas.

Fr. Francisco Brandão, na Monarch, Liisit. 6.^ parte, liv. 10,

cap. 44, apresenta a copia de uma escriptura, que existia no

cartório do convento de Almoster, a qual dá testemunho da es-

tupenda maravilha de se lerem separado as aguas do Tejo á

voz da rainha Santa Isabel.

É uma escriptura de doação feita por D. Berengaria ao seu

mosteiro de Almoster, e datada de Santarém aos {"1 de janeiro

da era de 13G3 ou 1325 dos annos de Christo. Lè-se ali: aper

que assl fige voto à S. Martelle quando em cara d'el-Bey Dom

Diniz, a de minha Senhora a Bainha sá mulher fijo Deos a

grande maravilha quando se arrumarão as aigoas do Tejo a se

vio secamente o seu muimento, ca se nom pode amanhar com

ferramenta, hu agora he o malhom (baUm).r>

Diz Almeida Garrett, que é difficil explicar, como a legenda

monástica, isto è, a historia da Santa Iria, sendo realmente

bella e cheia de poesia e romance, cousas que o povo não cos-

tuma despresar, este a esquecesse nas suas tradições, e ficasse

com a outra, que o mesmo auctor chama romance ou xacara de

Santa Iria, e começa:

Stando eu à janella co'a minlia almofada,

Minha agullia d'ouro, meu dedal de prata.

Nós não pretendemos com este nosso capitulo provar, quc

se deram uns certos milagres. Apresentamos as lendas, porque

da Santarém antiga pouco mais resta, e também porque nas

lendas, em geral, se mostram e se deixam conhecer mais sin-

ceramente os homens, as nações e as idades. D'esta opinião é

lambem Garrett.

Julgamos, pois, sem querermos justificar milagres, acredi-
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íando todavia n'elles da mesma forma que para nós é ponto de

fé incontroverso a existência do Deus Omnipotente, ser a le-

genda monástica a verdadeira legenda de Santa Iria da Extre-

madura, e a xacara pertencer á Santa Iria do Minho, irmã do

papa S. Dâmaso, natural de Guimarães, o qual floresceu no

século IV.

Lenda de Nossa Senhora da Piedade.—Anda ligada esta lenda re-

ligiosa a um dos factos mais importantes da historia de Portu-

gal ; a vicloria das nossas armas na província do Alemtejo con-

tra o exercito de D. João d'Austria.

Em outra parte referimo-nos ao successo milagroso attribui-

do â imagem, que se venera hoje na igreja de Nossa Senhora

da Piedade, mandada fundar por D. Affonso VI ; agora resta-nos

contar a historia d'aquella imagem.

No logar onde está actualmente a capella-mór da menciona-

da igreja, havia, como já sabemos, uma porta que dava para

a Fonte das Figueiras. Foi tapada por mandado d'e!-rei D. Ma-

nuel, e abriu-se outra para o Chão da feira. Em o nicho, ou

vão da porta tapada, augmentado com a escada que se lhe

acrescentou para a torre dos mesteres, pintaram a fresco três

imagens, de Jesus Maria e José. Era o sitio azado por ser es-

curo, para gentilezas de vadios, que nenhuma cousa respeitam

e por isso aproveitavam-se d'elle.

Um visitador que veio exercer officialmente as suas func-

ções á parochia do Salvador, em cujo districto ficava o sitio da

porta, informado das insolências da vadiagem, fez um capitulo

de vista, no qual dispoz, que fossem avisados pelos clérigos da

igreja os mordomos da Senhora de Guadalupe, para mandarem

picar as referidas imagens.
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Cnmprin-sc a ordem, e ficou o vão servindo de albergaria.

Era a esse tempo sacristão da ermida de Nossa Seiíliora de

Guadalii{)e o irmão AíTonso da Piedade, e resolveu collocar em

um niijio no logar da escada, (pie mencionámos, uma imagem

da SenHoia da Piedade. Mais tarde, quando já eslava organi-

sada a irmandade da mesma Senhora, quizeram os irmãos sa-

ber (lo ermitão o modo e tempo em (pie tivera logar a col-

iocação da imagem, e mandaram pergunlar-lli"o, ao (pie elle

respondeu, por escripto o seguinte:

«Haverá sincoenla e dous annos, pouco mais ou menoí,

sendo eu de idade de quinze para dezeseis annos. Servindo eu

a nossa Senhora de Agua de Lupe com muyta devnção, dez

ou doze annos, e estava bua porta da Vil la, que chamão de

Leyria, e junto estava outra, que chamavão a porta falsa, a

qual Ília sahir á fonte das figueiras, e estava fechada com luias

grades toscas, e servia de agazalho dos pobres. O sitio me pa-

rece seria de dez palmos em quadro. Tive devoção de fazer

bua Ermida aci'onimodada ao sitio que digo, e lhe fiz um al-

tar, e na parede lhe puz híia Cruz grande com liuma toalha em

sima, que representava o descendimenlo de Christo, e permi-

lio o mesmo Senhor, e sua May Santíssima, que de tão limita-'

dos princípios ouvesse tão gramles fins. Puz mais no dito al-

iar bua Senhora da Piedade, que me deu um Clérigo, a quem

chamavão João Ribeyro, que morava á poria de Atamarma: es-

leve a Senhora alli alguns annos. Por morte do Clérigo a dei-

xou em testamento a bua Freira de S. Domingos das Donas,

dizião ser sua parenta: a qual Senhora está em húa capella

no claustro do dito Convento. E como ja neste tempo a Ermi-

da era frequentada de muyta gente, e com muyta devoção as-

sistisse, me vali de outra Senhora da Piedade, a qual me em-

prestou o Guardião de S. Francisco, emquanlo se fez esta Se-

nhora por minha ordem, e a levámos a cozer, eu e meus Ir-
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mãos em hum andor, com grande veneração, ao forno de An-

tónio Fernandes Oleiro, o qual forno estava detraz dos muros á

Mouraria, e por sinal a metemos n'elle com muita facilidade, e

ao sair a tirámos com grade trabalho, parecendo-nos, que cres-

cera a Senhora, sendo assim que as Imagês de barro no forno

apertão com o cozimento; e a mandey pintar, e encarnar a

hum Pintor, que he já morto, que chamavão João da Cunha,

que morava defronte de Luis do Quintal Meyrinho. E Irouxemos

esta Senhora, que digo, com toda a veneração (que se lhe de-

via) á Ermida, que foy junto á porta de Leyria, e a orney no

estado em que todos a vião, e era muy frequentada de toda a

gente devota, a que fazia muytas mercês; e a mim muyto

mayores, pois a servi todo o tempo, que assisti na dita Villa,

e me fez grandes favores. E pela muyta devoção que tinha a

esta Senhora, tomey o appellido de Piedade, e deixando a terra

estou assistente na serra da Arrábida, ha trinta e um annos, e

não sei no estado em que está hoje esta Ermida, mais que as

novas que ouço dos grandes milagres que tem feito, e faz cada

hora esta Senhora. Ella por sua grande piedade e misericórdia

nos dè a todos os bês da alma, e nos grangee a salvação, que

he o mais que nos convém, e a paz e união no Reyno. Arrá-

bida hoje 19 de Setembro de 16G3. O Irmão Affonso da Pie-

dade.»

D'esla carta se infere, pois, a origem e antiguidade da ve-

neranda imagem de Nossa Senhora da Piedade, á qual ainda

hoje se presta fervoroso culto.
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CAPITULO XIÍ

Breve noticia acerca dos santarenos illustres

N"este capitulo esboçam-se, a largos traços, os perfis mais

salientes de alguns filhos de Santarém, cujos nomes a historia

d"csta povoação deverá conservar sempre engrinaldados, para

lhe servirem de exemplo, e perpetuarem a sua fama gloriosa.

Não tirámos as certidões de baptismo d'esses varões, cuja

memoria muito respeitamos. Os seus biographos que se encar-

reguem d'isso, se quizerem.

Uelacionam-se pela ordem dos séculos, em que floresceram,

e d'esta forma evilam-se questões de primazia.

Se mais algum existiu, que tivesse direito a ser enumerado

aqui, omillimol-o involuntariamente. A omissão decerto o não

amesquinhará perante a historia, que, se não é sempre impar-

cial, tem obiigação de o ser.

Floresceram, pois, nos seguintes séculos

:

III

S. Fclix, diácono, e m;irtyr; arcediago de S. Narciso, arce-

bispo de Braga. Foi martyrisado em Girona a 18 de março do

anuo dtí 277 na perseguição de Aureliano.

S. Narciso, duodécimo arcebispo de Braga. Estando na Ca-
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panheiro S. Félix. Dislinguiu-se como pregador apostólico.

VII

S. João Godo Gerundense. O titulo de godo proveiu-lhe de

ser filho de pães godos lusitanos, e o de Geiuiidense de ler

sido bispo de Gironda. Também lhe chamam de Val-Clara por

ter fundado ahi um mosteiro da ordem benedidiui, do qual

foi o primeiro abbade. Era insigne pregador aposlohco, e dou-

lissimo escriptor.

XII

D. fr. Pedro Arnaldo, cavalieiro templário e commendador

da villa de Santarém. Foi mestre ou procurador da ordem do

Tempi'), e por mandado do mestre D. Ugo foi encarregado da

fundação da igreja de Santa Maria de Alcáçova.

XIIÍ

Fr. Domingos do Cuvo, dominico. É cognominado por mui-

tos escriptores Apostolo de Portugal. Fundou na sua pátria o

convento de S. Domingos dos Frades.

D. Priyo Peres Corrêa. As lendas chamam-o Josué e Moysés

portuguez. É um vulto legendário, sem duvida. Foi o decimo

sexto grão-mestre da ordem de S. Thiago, e o conquistador

famoso do antigo reino dos Algarves.

D. Pedro Egas, septimo abbade de Alcáçova. Era mui douto

e de raras virtudes.

Fr. Pedro Fernandes Gallego, dominico. Distinguiu-se pelas
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dicrão a [7.7a do Palriarcha S. Domingos.

XIV

D. fr. Álvaro Paes, bispo de Silves. Foi discípulo de Escolo,

em Paris, e a sua erudicçiio vasta grangeou-llie um aíTecto es-

pecial do papa João XXH. Alem de outras ohras, couipoz a que

se intitula De plancdi Ecdcsiae, nmito apreciada e api)kiudida.

Pedro Eanues Lobato. Era mui versado nas letras, e tornou-

se noiavel como militar em Aljubarrota e na Africa. Foi rege-

dor da casa do eivei, veador da real fazenda, conselheiro de

el-rei D. Duarte, e embaixador em Castella.

XV

D. Duarte de Menezes. (Vae mencionado em outro logar.)

D. Fernando, oitavo filho de el-rei D. João I, e da rainha D.

Filippa de Lencastre. Era mestre de Aviz com o tiiulo de ad-

ministrador e governador perpetuo desta ordem.

A historia chama-o Infante Santo ou Príncipe Consianle. A

maneira, como elle supporiou o seu captiveiro em Africa, jus-

tifica os dous cognomes. Foi dado em reféns aos mouros até

lhes ser entregue Ceuta, por concerto que os portuguezes fi-

zei'am na infeliz jornada de Tanger no reinado de el-rei D.

Duarte.

D. Garcia de Menezes, filho de D. Duarte de .Menezes, ter-

ceiro conde de Vianna, e de sua segunda mulher D. Izabel de

Castro. Foi militar, e depois bispo de Évora. Esteve na bata-
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llia de Faro com seu irmão D. João, Prior do Crato, e primeiro

conde de Tarouca, na companhia de el-rel D. Affonso Y. Por

ordem d'esle monarcha commandou unia esquadra mandado

á Itália em soccorro do rei de Nápoles D. Fernando. Escreveu

em lalim a historia d'essa expedição, a qual obra se imprimiu

em Coimbra, quasi um século depois da sua morte. Nomeado

embaixador a Homa, na presenç.i de Sixlo IV, na Basílica de

de S. Paulo In via oslensi, em publico consistório proferiu um
discurso, em que tornou patente a sua erudicção e elevados

dotes oratórios. O papa nomeou-o logo seu assistente do solo

pontifício, e fel-o perpetuo administrador do bispado da Guarda

com retenção do de Évora. Por haver enirado na conspiração

contra D. João II, como já referimos, acabou a vida dentro

de uma cisterna no Castello de Palmella.

Gil Paes, governador do castello de Torres Novas no rei-

nado de D. Fernando. Os castelhanos, que n'essa época faziam

guerra por el-rei Henrique II, caplivaram um filho d'este no-

bre capitão, e, apresentando-lh'o, intimaram-o a que entregasse

o castello sob pena, se o não fizesse, de lhe enforcarem o filho.

Gil Paes, collocando acima do amor de pae a lealdade de caval-

leiro, consentiu na execução do filho e sustentou o castello.

Despedaçaram-lhe uma boa parte da sua alma, é certo, mas

conservou illesa a sua honra.

João Affonso de Santarém. (Vae mencionado em outro logar.)

D. João, sétimo filho de el-rei [3. João I e da rainha D.

Filippa de Lencastre. Foi o terceiro condeslavel de Portu-

gal, mestre da ordem de S. Thiago, príncipe valoroso, pru-

dente e muito bemquisto. Casou com a infanta D. Izabel, sua

sobrinha, filha de seu irmão bastardo D. Alforiso conde de Bar-
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cellos, e primeiro duque de Bragança, e de sua mulher a con-

dessa 1). Brites, fillia de D. Nuno Alvares Pereira.

Alem do reguengo e logar de Collares, deu-lhe seu sogro a

quinta de Bellas.

Por mera curiosidade histórica vejamos como o primeiro

duque de Bragança foi senhor da casa de Bellas.

Em um antigo titulo d'esta casa lemos nós, que na era de

1427, o mui honrado, discreto e sages varão, Diogo Lopes Pa-

checo, do conselho de el-rei D. João I, instituiu o morgado de

Bellas, que ellc tinha por sua herança e linha direita, o qual

j)or sua morte passou a seu filho João Fernandes Pacheco. A
este, por ter fugido para Ilcspanha em occasião de guerra —
l)or ser chamorro— foram-lhe confiscados lodos os bens, e d'el-

ies fez doação o Mestre de Aviz a Gonçalo Pii'es, que os legou

a sua mulher Maria Antunes, e esta os vendeu depois ao mes-

mo rei, o qual os incluiu no grande dote que deu a seu filho

l). AíTonso.

Da filha d'este, e de seu irmão D. João, nasceu a infanta D.

Brites, mãe de el-rei D. Manuel; e esta senhora aforou para

sempre a villa de Bellas com seus paços, terras, casaes cora

sua jurisdicção eivei e crime, tirando somente o padroado da

igreja, de que fez doação ao mosteiro de Nossa Senhora da

Conceição de Beja, e os cavoucos e terras, em que diziam se

achava pedraria, para se aproveitar d'elles, a Rodrigo AíTonso

de Athouguia, do conselho de el-rei seu filho, e veador da fa-

zenda da infanta, em líí de agosto de liDO.

Da terça de todos os seus bens, incluindo n"ella o prazo de

Bellas, instituiu Rodrigo Affonso um morgado, em 26 de junho

de 1501. Este vinculo, que foi depois muito acrescentado por

Pêro Corrêa, veiu a pertencer aos condes do Pombeiro, por(}ue

uma senhora, descendente de Rodrigo Affonso, casou n esta

casa.
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D. fr. Sebastião de Menezes, trinitario. D. João I nomeou-o

seu embaixadora Carlos VI, rei de França, e ao papa João XXIII,

que na igreja de S. Thomaz de Formis o sagrou arcebispo de

Carlliago, e palriarcha da Africa. Falleceu em Ronaa, e foi se-

pultado n'aquella igreja.

XYl

Beato fr. António da Conceição, padre trino. Morreu tortu-

rado em uma horrorosa masmorra de Marrocos, quando n'este

estado africano se empregava na sua piedosa missão de remir

captivos. Foi escriptor mui elegante e correcto.

D. António de Mattos e Noronha. Exerceu o logar de inqui-

sidor geral, e foi bispo de Elvas, no reinado de Filippe II, sa-

grado pelo cardeal D. Gaspar de Quiroga, arcebispo de Toledo,

no real mosteiro das Descalças de Madrid, fundação da prin-

ceza D. Joanna, mãe de el-rei D. Sebastião. Foi um preclaro

homem de letras.

António Prestes, inquiridor do Juizo Civel em Santarém, e

poeta cómico mui notável.

Escreveu sete autos: o da Ave-Maria, o do Procurador, o do

Desembargador, o dos dotis Irmãos, o da Ciosa, o do Mouro en-

cantado, e o dos Cantarinhos.

Padre António de Quadros, da companhia de Jesus. Fez a

sua profissão na ermida de S. Roque da nossa Universidade,

tendo frequentado com distincção este estabelecimento scienti-

íko. Passou á índia, onde foi eleito Provincial aos vinte e seis

annos de idade, e em Gôa ensinou philosophia e theologia.

Escreveu para a provinda de Portugal cartas muito eru dietas,

que foram impressas. Quando pregava, era escutado com as-

(
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íjombro: e ao passo que nâo levantava mão da obra heróica da

conversão do gentilismo, erigia templos ciirislãos, nas terras

de Salsete e Haçaim. D. João III, por galardoar seus serviços

c aproveitar-se de seus talentos, nomeou-o conselheiro junto

do vice-rei da índia.

Diogo de Gouvea. Estudou em Paris, onde se doutorou era

theoiogia, e n'ella se tornou insigne. Foi eleito i)or el-rei D.

João llí seu theologo para o concilio de Trento, e exerceu o

cargo de prior-mór de Palmella.

Duarte Pacheco Pereira, o Achilles Lusitano, como lhe cha-

ma Camões, e na phrase de Macedo, o Scmsão Portuguez. Este

esforçado e leal cavalleiro santareno floresceu no reinado de

el-rei D. Manuel. Foi um dos mais bravos guerreiros do seu

tempo, e prestou na índia os mais assignalados serviços a Por-

tugal. Também cultivava as letras com esmero, e deixou ma-

nuscripta uma obra intitulada Esmeralda de Situ Orbis.

João Baptista de Castro diz, que Duarte Pacheco, na sua

volta da índia, chegou a Lisboa no dia 2:2 de julho de 1305.

opulento de triumphos e de riquezas, sendo recebido por el-

rei D. Manuel com grandes demonstrações de consideração,

l)Ois o levou ao seu lado debaixo de um palio solemnemente,

desde a igreja matriz até S. Domingos. Poucos dias depois

sem motivo considerável, mandou-o prender, e conservou-o

nmilo tempo na prisão, até se averiguar a falsidade do crime

imputado pelos seus emulos. Foi solto e viveu nos últimos tem-

pos em tanta pobreza, que veiu a morrer miseravelmente

no hospital de Valença de Aragão. Outros escriptores affirmam,

que por inveja e mexericos de alguns privados de el-rei D.

Manuel, este monarcha o mandou trazer da Mina, onde estava

por capitão, e mettel-o a ferros; mas vindo no conhecimento
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de que Duarte Pacheco era victima innocente dos enredos dos

vilões, ordenou que o soltassem. Não evitou, porém, que fosse

acabar seus dias, pobre e despresado sobre uma enxerga do

hospiíal da Misericórdia de Lisboa, o inclyto e honrado capitão,

que tantas vezes expoz a sua vida pelo augmento e gloria da

nação portugucza. Camões não quiz perdoar a negra ingrati-

dão do rei, e assim se exprime:

«Morrer nos hospitaes em pobres leitos

Os que ao Rei e à lei servem de muro;

Isto fazem os reis cuja vontade

Manda mais que a justiça, e que a verdade.

Isto fazem os líeis, quando embebidos

iN'uma apparencia branda que os contenta.

Dão os prémios de Aiace merecidos

A lingua vã de Ullisses fraudulenta.

Mas vingo-me, que os bens mal repartidos

Por quem só doces sombras apresenta,

Sc não os dão a sábios cavalleiros,

Dão- os logo a avarentos lisonjeiros.

Mas tu de quem ficou tão mal pagado

Um tal vassallo, ó Rei nisto só inico,

Se não és para dar- lhe honroso estado,

É elle para dar-te um reino rico:

Emquanto for o mundo rodeado

Dos Apollineos raios, eu te fico

Que elle seja entre a gente illustre, e claro,

E tu nisto culpado por avaro.»

Manuel de Faria dá a entender, que Duarte Pacheco está se-

pultado em Santarém, porque diz no comm. á est. 25 do cant. x

dos Lusíadas:

«Si yo me bailara con la codicia, fuera-me a la Villa de San-
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tarem a hurlar la calavera de Duarte Pacheco, y la Iruxera

a Roma, qne auiKjue nó es Homano, creo multiplicara buena

suma de escudos, viendendo-la.»

Entre o pequeno numero de sepulturas antigas, que ainda se

vêem por lá, sabe Deus em que estado, não nos consta, que esteja

a do nosso illustre Duarte Pacheco. A maior parte dos habitantes

de Santarém ignora até se elle existiu; o que não admiramos.

D. fr. Fernando de Távora, padre dominicano. Foi nomeado

por el-rei D. Sebastião seu esmoler-mór. Resignou a mitra do

Funchal, para onde tinha sido eleito bispo por aquelle monar-

cha, e confirmado por Pio V. Escreveo os Comtncntarios ao

Eva?HjeUto de S. João, e, alem de sábio, era distincto na pintura.

Devidos ao seu pincel iiavia no extinclo convento de S. Domin-

gos de Remfica alguns quadros preciosos.

Fernão Besteiro, fidalgo muito virtuoso, que se empregava

unicamente em consolar os que via soíTrer, em levar a esmola

a casa do pobre, em visitar, os hospitaes, e n'elles espontanea-

mente se entregava ao officio de enfermeiro. Deixou os seus

liaveres ao hospital de Nosso Senhor Jesus Christo.

Fernão Coutinho, cavalleiro mui nobre, que se distinguiu na

batalha contra os alcaides de Fez e Mequinez, onde morreu, ao

pé da Serra Verde, em terra de Duccala.

Fernão Lopes de Castanheda, escriptor afamado, e auctor da

Historia do descobrimento e conquista da índia pelos portugtiezes.

D. fr. Gaspar do Casal, eremita de Santo Agostinho. Era dou-

tor em theologia mui erudito. Foi bispo do Funchal, de Leiria
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gne orador sagrado, e o primeiro presidente que teve o tribu-

nal denominado Mesa da Consciência e Ordens. A sé de Leiria

foi edificada á sua custa, e fundou também n'esta ci^lade o

mosteiro da sua ordem. Publicou muitas obras, nas quaes se

revela a vastidão dos seus conhecimentos. Pelas cortes de Al-

meirim e pelos governadores do reino, depois da morte do car-

deal-rei, foi mandado a Hespanha por embaixador, junto com

o monteiro-mór Manuel de Mello, para pedirem a Filippe II,

que não tentasse uma invasão contra Portugal, pois se lhe guar-

dariam illesos os seus direitos.

D. fr. Henrique de Távora e Brito, dominicano. Foi mestre

de theologia no convento dos padres pregadores de Santarém,

prior da mesma ordem na cidade de Évora, bispo de Cochim,

e, achando-se vaga a mitra de Goa, foi nomeado primaz do

oriente por el-rei D. Sebastião, e confirmado por Gregório XIII.

D. .leronymo de Menezes. Serviu os elevados cargos de rei.

tor da Universidade de Coimbra, de bispo de Mi-randa e do

Porto, dando sempre provas da sua alta capacidade e grande

illustração.

Lopo de Sousa Coutinho, pae de fr. Luiz de Sousa. Dislin-

guiu-se como militar, e combateu nas guerras da Africa e da

Ásia. Escreveu e publicou o Livro 1° do cerco de Diu, que os

turcos pozeram á fortaleza de Diu, obra mui rara hoje.

Padre Manuel Pimenta, da companhia de Jesus. Foi escriptor

elegante. Depois da sua morte imprimiu-se em Coimbra uma

obra sua de poesias latinas. Tinha a fama de ser um dos pri-

meiros poetas do seu tempo.
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D. Manuel de Quadros, irmão do padre António de Quadros,

que referimos, licenciado em direito canónico pela Universidade

dtí Coimbra. Foi nomeado inquisidor pelo cardeal D. Henrique,

deputado da Mesa de Consciência e Ordens por el-rei D. Se-

bastião, quarto reformador da nossa Universidade por Filppe II,

e, por este mesmo rei, bispo da Guarda, sendo confirmado por

Sixto V.

Padre Manuel de Sousa, da companhia de Jesus. Era da casa

dos condes de Miranda. Entrou na companhia a 24 de. novem-

bro de 1545. Quando falleceu, disse-se, entre os padres, seus

confrades, com geral sentimento: morreu a virtude antiga, a

verdade antiga, e a bondade antiga.

D. Manuel de Sousa Coutinho, ou fr. Luiz de Sousa. Basta-

va este vulto immortal e sympalhico, para servir de coroa de

mmarcessivel gloria á terra que lhe foi berço.

Padre fr. Paulo Cabral, trinitario. Foi um dos mais assigna-

lados theologos e pregadores do seu tempo. Deixou manus-

cripla a chronica da ordem da Santíssima Trindade, relativa á

Província de Portugal.

Rui de Brito Patalim. A este honrado cavallciro deu AíTonso

de Albuquerque a capitania da fortaleza de Malaca.

XVII

Alvdro Nunes, medico. Foi physico-mór do archiduijue de

Áustria, Alberto. Adquiriu grande fama como clinico e profes-

sor de medicina. Morreu em Anvers.

Padre Álvaro Pimenta, jesuita. Foi poeta disVmcto. Deixou

uma obra em verso, com o titulo de Lusitanea Libera.
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André de Macedo, religioso da ordem de Nossa Senhora das

Mercês, com o nome de fr. André de Christo. Compoz um li-

vro de versos intitulado Amores Divinos.

António Jorge Machado. Exerceu com notável perícia a pro-

fissão de advogado na sua pátria. Escreveu o Tractatus juri-

dicus de captura reorwn.

Padre fr. António de Moraes, trinitario. Foi provincial e mes-

tre de theologia dos mais celebrados do seu tempo.

Padre fr. António de S. Payo, trinitario. Foi ministro do con-

vento da sua ordem em Lagos, difmidor e visitador geral. Teve

o grau de pregador geral da província, deixou escriptas em latim,

castelhano e porluguez, muitas obras de grande merecimento.

Padre fr. Basílio de S. Francisco, carmelita descalço. Foi

restaurador, e segundo prelado no mosteiro do Monte Car-

mello, na Ásia. Fundou um mosteiro da sua ordem na ilha de

Baçorá, sendo o primeiro sacerdote que celebrou ali missa, e

pregou o evangelho nas línguas persa, arábica e turca.

Fernão Telles de Menezes. Este fidalgo foi quem levantou

em Santarém o grito da revolução de IGiO.

Fr. Izidoro da Luz, padre trino. Era doutíssimo, e foi o pri-

meiro e único lente de controvérsias na Universidade de Coim-

bra. Escreveu muito, e com mão de mestre, sobre assumptos

tlieologicos.

Padre mestre fr. João de Azevedo, graciano. Foi orador elo-

quente, escriptor esclarecido, e deixou algumas obras de valia.
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Leonel da Costa, dislincto como militar, erudicto como es-

ciplor e poeta. Na sua magnifica traducção em verso soiío por-

tuguez das primeiras quatro comedias de Terêncio, lè se na

prefação do editor: «Agora diremos também alguma cousa de

Leonel da Costa e da sua traducção. Foi elle natural da notável

e formosa villa de Santarém, e seguiu a vida militar; porém

não lhe embaraçando esta o estudo dos livros, foi tal a sua ap-

plicação, e foram taes os seus progressos litterarios, que por

lim veio a sair um dos mais erudictos e dos mais consumados

philologos do seu tempo. Escreveu uma tradução em verso

solto das Éclogas e Georgicas de Virgílio, a qual imprimiu em

Lisboa no anno de 1624, com umas annotações, que bem mos-

tram a grande vastidão dos seus estudos nos dois idiomas,

grego e latino. Também escreveu em redondilhas a vida de

Santa Maria Egypcia, que saiu impressa em Lisboa na oíllci-

na de Giraldo da Vinha, anno de 1627, em 8.°, da qual houve

já três edições. Como elle mesmo diz na prefação das Éclogas

e Georgicas, fez também em verso solto outra traducção, da

Eneida do mesmo Virgílio,, a qual tinha prompta para a im-

pressão, e hoje lamentamos perdida. Traduziu ultimamente era

verso solto e litteralmenle as primeiras quatro comedias de Te-

rêncio, que temos entre mãos, e que iam correndo a mesma

fortuna da Eneida. Este thesouro devemos ao reverendíssimo

padre mestre D. Tliomaz do Bem, clérigo regular da religião

iheatina, académico da Academia Real da Historia Portupueza e

(la das Sciencias de Lisboa, e bem conhecido na republica lit-

teraria pelos seus escriptos. Escreveu, alem do apontado: Obras

(lo padre fr. Jeronymo Savonarola de Ferrara, da ordem dos

pregadores, traduzidas da língua latina em a porlugueza: foi. Or-

dens da cavallaria, compostas e oíTerecidas por Frederico Gi'i-

sano Ncapolilano ao cardeal Hipolyto de Este de Ferrara, tra-

duzidas do italiano em porluguez, onde se ensina a mandar, e



6t4

conhecer os cavallos: foi. É dedicado este livro a D. João Mas-

carenhas.

«Estas duas obras existem manuscriptas.»

Luiz de Figueiredo, formado em philosophia e cânones pela

Universidade de Coimbra, e graduado na de Alcalá de Hena-

res. Foi advogado do conselho do rei de Hespanha, e correge-

dor em Alicante. Era escriptor illustrado.

Padre Nicolau Pimenta, jesiiita. Foi visitador das províncias

da índia. Deve-se à sua aparada penna a raríssima obra inti-

tulada: Carias que o padre Nicolau Pimenta, da companhia de

Jesus, visitador nas partes do Oriente da mesma companhia, es-

creven ao Geral d'ella, a 26 de novembro do onno de 1509, e no

1.° de dezembro de 1600, nas quaes entre algumas cousas no-

táveis e curiosas, que conta de diversos reinos, relata o successo

da insigne victoria que André Furtado de Mendonça alcançou do

Cunhal, eíc— Lisboa 1602.

XYIII

Fr. António da Piedade, franciscano arrabido. Escreveu o

primeiro volume da Chronica da Província de Santa Maria da

Arrábida; excellente livro que tem por titulo Espelho de Peni-

tentes.

Padre Ignacio da Piedade e Vasconcellos. O auctor da Histo-

ria de Santarém Edificada.

João Diogo de Barros Leitão de Carvalhosa, primeiro vis-

conde de Santarém. Exerceu elevados cargos na corte de D. Ma-

ria I e de D. João YL Era pae do esclarecido escriptor Fran-
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cisco de Barros e Sousa da Mesquita de Macedo Leilão e

Carvalhosa, segundo e ultimo visconde de Santarém.

Luiz Botelho Froes de Figueiredo, escriptor de muito me-

recimento, assim em verso, como em prosa. Entre varias obras

suas, dignas de serem lidas, são especialmente estimadas as

seguintes: Queixas do Amor Divino, Smlimentos do coração lui-

viano, na inorti'. e paixão de Chrislo, um livro em 8.°; Coro

celeste a quatro vozes, vida da Beata Rita AiKjusliniana, em

verso, formando um volume em 4°; e Ponte segura no estreito

passo da morte, um volume em 8." e em prosa.

Manuel da Fonseca Burralho, escriptor muito versado na lín-

gua latina. Deixou varias obras curiosas, entre os quaes uma

arte poética, intitulada Luzes da Poesia.

XIX

Bernardo de Sá Nogueira, marquez de Sá da Bandeira. (Vae

mencionado em outro logar.)

Padre João António Pereira, desembargador e parocho da

freguezia de S. Nicolau, de Santarém. A respeito d'este escla-

recido ecclesiastico escreveu A. Herculano, em l8oi, no seu

Panorama o seguinte: «Perguntar-me-ha provavelmente quem

é o padre J. P. É um d'esses homens de que abundam as nos-

sas províncias, e que morrem obscuramente pela casualidade

de lerem nascido, c vivido fora da capital. .

.

«O padre J. P. é um homem de inslrucção e de elevada e

prompla inlelligencia, que, retido por circumstancias particu-

lares n'um limitado theatro, concentrou ahi toda a actividade

do seu espirito. Santarém tornou-se o seu idolo. .

.
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«Como uma das incarnações de Vishnú, o padre J. P. con-

verleu-se no espirito de Santarém. Santarém hoje falia com as

palavras d'elle. .

.

«A velha Santarém. . . quero dizer o padre J. P. não é nm

d 'estes pedantes importunos capazes de nos fazerem abominar

os versos de Virgílio ou os períodos de Cícero quando coados

pelo bragal da sua erudição, pesada como um couraceiro aus-

tríaco: a instrucção do respeilavel sacerdote é variada e ridente

sem ser superficial. Possa elle ainda por largos dias ser a his-

toria viva da pátria de Fr. Luiz de Sousa!»

Folgamos em registar no nosso bosquejo estas palavras do

mestre.

Guilherme de Azevedo, poeta e periodista. Do poeta ficaram-

nos três bellos volumes de versos: Apparições, Radiações da

JSoiíe e Alma Nova. Do periodista copioso numero de primoro

SOS artigos em diversos periódicos, mas principalmente no Anto'

nio Maria, no Pimpão, no Occidente, no Diário da Manhã,,

publicação dirigida pelo grande escriptor, e notável orador par-

lamentar, o sr. Pinheiro Chagas, e na Gazeta de Noticias, do

Rio de Janeiro, da qual por fim era o correspondente em Pa-

ris, onde falleceu no dia 6 de abril do corrente anno, 1882,

na casa de saúde de Dubois, no faubourg Saint Denis, e foi

sepultado no cemitério de Saint Ouen.

Era um dos mais finos espíritos, um dos mais formosos ta-

lentos d'essa gentil roda de rapazes estudiosos, intelligentes e

honestos, que ahi está honrando com a sua penna a litteratura

nacional.

José António da Silva Torres, visconde da Serra do Pilar.

(Já mencionado.)
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NOTA I

As gravuras

A i)ritiu'ira giaviira rpprcsriita um antigo séllo do inunicipiu santareno,

mui diíTeronte do actual.

No campo tem três torres, e na do meio, que é a mais alta, vò-se o es-

cudo das (juiiias. Apparecem no reverso altjumas modilicarõcs, sendo uma
d'ellas, estar um peipieno castello por cima da palavra sigii.i.vm.

O desenho foi tirado de um sèllo em cera vermellia, suspenso, por um
cordão de seda carmezim, de uma sentença jtassada a lavor da villa de

Santarém contra Lourenço Esteves Fermosellie, pela (jual se julgou per-

tencer a esta villa a Lezifia da Ata lava.

A, sentença tem a data de 12 de" fevereiro da era 1320 (i282). Arch.
nac. da Tone do Tombo, gav. 3, mac. 7, n." õ.

Este exemplar, (|ue se aclia um pouco deteriorado, poude completar-se

no desenho por outro igual, (juasi no mesmo estado, (jue pende de uma
transacção, elTectuada também no concelho de Santarém, entre Lourenço
Esteves, arcediago de Vizeu, e o prior do mosteiro de S. Mailinlio de Cas-

tro, sobre a dita Lezíria da Atalaya, a qual licou á mencionatla villa por

morte de Ptulro Esteves. É de 10 de julho do referido anuo. Arch. nac. da
Torre do Tombo, gav. :\, maç. i*, n." 13.

A segunda e teiceira gravuras são reproducções de photographias, que
mandámos tirar: a de pag. 341 do começo do foral de D. Fernando; a de
pag. 4.17 do começo do foral de 1). Manuel.

Apesar da reforma operada por D. João II no escudo real da monarchia,
o (]utí nos mostra a gravura tem oito castellos. Sobre uma das portas da
Misericórdia dt; Santarém vè-se um escudo igual, e na antepenúltima
ponte de Coimbra, que foi feita no reinado de D. Manuel, também havia

um escudo com oito castellos, permanecendo os cinco pontos nts escude-

tes.

A quarta gravura recorda quatro monumentos: a única guarita que
resta hoje das antigas fortilicaçòes de Santarém, e que se conserva em
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unia propriedade pertencente á illustre família Sà Nogueira; a celebre

torre das cabaças; S. João do Alporão; e a bella fachada principal da
iffreja da Graça.

Foram agrupados pelo sr. visconde de Athouguia no desenho, que ser-

viu de modelo á gravura, e que generosamente nos oíTereceuaquelledis-

tincto amador das bellas artes.

A ultima gravura já appareceu no Occidente, revista illustrada de Por-

tugal e do estrangen'0, que se publica em Lisboa sob a direcção dos no-
táveis artistas portaguezes, Manuel de Macedo e Caetano Alberto da Silva,

a quem enviámos o desenho acompanhado de um pequeno artigo nosso,

intitulado Vcstxjios de consírurrão arahe em Santarém.
Representa um capitel musúlmano que fazia parte de uma columna,

onde se apoiava o forro de um granel pertencente ao antigo palácio, que
foi dos condes de Óbidos, em Santarém. As suas quatro faces são orna-

mentadas por letras kuficas, isto é, da natureza d'aquellas, com que se

escreveu o Koran de Mahomet. Dizemol-o assim para eviíar reparos dos

que professam a opinião de que o celebre reformador da religião da Ará-
bia não sabia ler nem escrever. Para o caso, emquanto a nós, pouco im-

porta que elle fosse analphabeto; bastava unicamente, que tivesse olhos

para ver, e gosto para preferir esta a outra qualquer forma de escri-

jDta.

A ornamentação do capitel é característica do estylo architetonico dos

árabes, que substituíam na decoração as imagens da vida pela e.xpres-

são escripta do pensamento. Excluíam d'ella tudo quanto podesse re-

cordar a vida animal.

Assim o affirmam todas as historias da arte. Pretende hoje alguém re-

geitar esta opinião; nós, porém, continuaremos aseguil-arom os historia-

dores, e ainda com o illustre professor francez Charles Blanc, emquanto
não virmos produzir em contrario argumentos irrefutáveis.

Segundo a traducção de um distincto professor da Universidade de

Madrid, e do afamado orientalista hespanhol, o sr. Gayangos, aos quaes
o sr. Benigno Joaquim Mariinez, douto jurisconsulto madrileno, muito es-

timado por grande numero de portuguezes, apresentou o desenho dos ca-

racteres da nossa gravura, significam elles :

í." En el nombre de Aflah el demente, el misericordioso, bendiga.

2.° Allah ntiestro senõr Mahema.
3 " Y á su faniilia ?/ conceda (á ellos) paz perfecta.

4.° Me acojo á Allah (ImyendoJ de Satan el apedreado.

NOTA II

Pagina 197

"... vigário geral de Santarém, cuja jurisdicção, tanto no temporal,

como no espiritual, era, n'esse tempo, pouco diíTerente da de um bispo.»

A repartição ecciesiastica da antiga villa de Santarém era, ainda nos
fins da século passado, de summa importância. Dando noticia d'ella em
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n40. diz o historiador da iiluslre povoarão : "Tom osta terra um Vipario

Geral com jurisdic^-ão, tanto no tcinitoraí, corno no fspiritiiai. Juiz dos Ue-

siduos, e f.asanionfs, tum (^liancelcr, t; Promotor, iiin Kscrivão da (Gama-

ra, (luatro Escrivaens do Juizo, Enqufírcdor, Ucstrilmidor, (Contador, um
Meirinho peral, Escrivão dos depósitos, e cousas matrimoniaes, Thesuu-

reiro dos dt'[)ositos, Chaiircllaria e Solicitador.»

O nutnero e qualidíide das outras reparti(;ões publicas concorria

ipualmentfi para a tornar muito notável. Do livro dns avalUirões dos offi-

ri<is da ((imana de Santarém, mandado formar por I). Pedro 11, colhemos

nós os dados precisos, para lazer jiiizo seguro a tal respeito. Classilicare-

mos as mesmas n^partieòes pela ordem seguida n'esle livro, mencionando
também as avaliac^ões dos dilTerentes ofíicios.

E notemos, para maior esclarecimento, (pie, por ordem da Junta dos

Três Estados, datada do 1.° de Agosto de 16tj2, foi íi.xado o valor do moio
de Irigo em doze mil réis, e em metade o da cevada.

ALCAYDARIA MOR

Alcayde Mór rendia quatrocentos c cincoenta mil réis. Sargento Morda
comarca tinha de ordenado oitenta mil réis. Ajudante cpiarenta mil réis.

Mordomo Mór da Alcaydaria cincoenta mil réis, i)agos pelo Alcayde Mór.
Alcaydes recebiam de emolumentos trinta e cinco mil réis; e eiam dois

da villa, e dos dois montes. Dois e.scrivàes de Alcayde, vencendo cada
um trinta e cinco mil réis de emolumentos. Um carcereiro, cujos emolu-
mentos eram avaliados em quarenta mil réis, e constituíam o seu orde-

nado.
PROVEDORIA

Provedor com o ordenado de oitenta mil réis, sessenta e seis alqueires

de trigo, seis mil réis das terras que lhe dava a camará, quatro mil e qua-
trocentos réis de propinas, e cem mil réis de emolumentos. Escriv<Ío da
Provedoria com o ordenado de seis mil réis, e cento e quarenta e cinco

mil réis de emolumentos, (lontador, e In(|uiridor, pertencendo a cada um
vinte mil réis de emolumentos. Meyrinho dos Terços tinha de emolumen-
tos doze mil réis. Porteiro com o ordenado de sete mil réis e quinze mil
réis de emolumentos.

CORREIÇ.XO

('orregcdor tinha de ordenado cento e vinte mil réis, de ouvidor de
Pernes dez mil réis, de conservador do tabaco trinta mil réis, desuperen-
tendente de guarda dos vinhos de Vallada vinte mil réis, das terras da
camará seis mil réis, de proi)inas quatorze mil e setecentos réis, no lan-

çamento das sizas dezoito mil e oitocentos réis, de aposentadoria oito mil

novecentos e sessenta réis, e de emolumentos vinte mil réis. Escrivães da
correição, recebendo cada um de ordenado e aposentadorias cinco mil e

seiscentos e quarenta réis, e de emolumentos oitenta mil réis. Escrivão da
ouvidoria de Alcanede e Pernes, tendo de emolunn-ntos quarenta mil réis.

Contador, inípiiridor, e destribuidor, cujos emolumentos importavam em
dezoito mil réis. Meirinho recebia de ordenado nove mil e seiscentos réis,

de aposentadoria seis mil e novecentos réis, de emolumentos sessenta mil
réis e para os homens da vara trinta e oito mil e quatrocentos réis. Ca-
minheiro com o vencimento de dez mil e duzentos réis, sendo sete mil e
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duzentos de ordi'nada e três mil réis de emolumentos. Fiel das appella-

çòes, tendo de ordenado sete mil réis, e de emolumentos três mil réis.

Porteiro com quatro mil réis de emolumentos. Corredor das folhas com
igual vencimento.

juízo de fora

Juiz de Fora, e dos direitos reaes, tinha de ordenado oitenta mil réis,

dos direitos reaes oito mil réis e dois moios de trigo, da, terras da camará
seis mil réis, de propinas quatorze mil réis, de aposentadoria oito mil no
vecentos e sessenta réis, das sizas oito mil réis, e de emolumentos qua-
renta mil réis. Taljelliães do judicial, sendo avaliados os emolumentos de
cada um em oitenta mil réis. Tabelliães de notas, tendo de emolumentos
cada um cincoenta mil réis. Escrivão das execuções com o ordenado de
quatro mil e oitocentos réis, e cento e cincoenta mil réis de emolumentos.
Escrivão do judicial e todos os mais officios da villa da Lamarosa, cujo
rendimento era de seis mil réis. Contador geral tinha de emolumentos de
ambos os juizos cento e vinte mil réis. Inquiridores, pertencendo a cada
um trinta e cinco mil réis de emolumentus. Distribuidor do geral tinha

(juinze mil réis de emolumentos. Distribuidor dos tabelliães dois mil e

quinhentos réis de emolumentos. Fiel das appellações do geral, ordenado
nove mil réis, emolumentos seis mil réis. Porteiro do geral era o da ca-

mará. ^aboaria da villa e seu termo rendia cem mil réis. Meirinho do
estanco, do solimão, e cartas de jogar, vinte mil réis de emolumentos.

OFFICIOS DA CAM.\RA

Vereadores, lendo de propinas cada um treze mil e duzentos réis edas
terras seis mil réis. Procurador, que vencia o mesmo. 1 hesoureito com o
ordenado de quatorze mil réis. quatro moios de trigo, e um de cevada,
quatro mil réis das terras, seis mil réis de vedor das obras, e doze mil réis

de propinas e emolumentos. Escrivão da Camará, ordenado vinte e dois

mil réis, dois moios de trigo e um de cevada, seis mil réis das terras, e

cem mil réis de emolumentos. Misteres, tendo cada um de propinas seis

mil réis, e das terras trcs mil réis. Almotacé da limpeza com o ordenado
de oito mil réis. Escrivão da almotaçaria, um em Marvllla, outro na Ri-

beira, pertencendo de emolumentos aVada um oitenta mil réis. Cirurgião
com o ordenado de vinte mil reis. Porteiro da almotaçaria da Ribeira,

tendo quinze mil réis de emolumentos. Escrivães do usual, ou do repeso,

vencendo doze mil réis cada um. Escrivão das execuções da camará com
sete mil réis de emolumentos. Escrivão do real d'agua, dez mil réis.

Guarda da camará, onze mil réis, sessenta e cinco alqueires de trigo, e

vinte e cinco de cevada, de ordenado, oitocentos réis de propinas, oito mil

réis de emolumentos. (Continuo, pagem de recados, vencia de ordenado
dez mil réis, noventa alqueires de trigo e trinta de cevada, enove mil réis

de emolumentos. Escrivão da fancaria da feira das Virtudes, com o orde
nado de mil réis, e igual quantia de emolumentos. Recebedor da feiradas
Virtudes com doze mil réis de emolumentos. Escrivão dos terços e quar-
tos das terras da camará do Rocio de Alvisquer com o ordenado de dois

moios de pão meado, lotados em dezoito mil réis. Porteiro da camará, e

do juizo geral, com ordenado de vinte alqueires de trigo, e quarenta mil

réis de emolumentos.
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JllZO I)(IS (IIII'IIA1IS

Juiz (Ic Fúr.i (los (ir|)liriiis tinha di' onlcnrMdo sessenta mil réis. de apo-
senladoria oito mil seuscoiitos ctjuarenla réis, prnpirias (jiialiíi inil eqiia-
trocenlos réis, das terras da camará seis mil réis, e de emolumentos cem
mil réis. Escrivães da villa e termo, recebendo do emolumentos cem mil

réis cada um. Distribuidor, in(juirid((r, e partidor d'este Jiiizo, com trinta

mil réis de emolumentos. Outro partidor, e o do cf)ncelíio, com quinze
niil réis de emolumentos cada um. Avaliadores, pertenceiubj a cada um
vinte mil réis de emolumentos. Curador arbitrador linlia de emolumentos
vinte mil réis. Porteiro com aquelle mesmo vencimento.

T.\BACO

Conservador era o corregedor da Comarca, o (|ual tiidia de ordenado
pelos contratadores vinte e cinco mil réis, e de emolumentos cnico mil
réis. Escrivão com o ordenado de trinta mil réis pago pelos contratadores,
e vinte mil réis de emolumentos. Meirinho do tabaco da villa e termo (jua-

renta mil réis de ordenado pelos contratadores e trinta nul réis de emo-
lumentos. Outro meirinho do tabaco das villas de Tcrres Novas, (iollegã,

e Chanmsca com dez mil réis de emolumentos. Escrivão d'esle meirinho
com igual vencimento.

C.\TIVOS

Mamposteiro-mór tinha de ordenado doze mil réis, e vinte e cinco mil
réis de emolumentos. Escrivão seis mil réis de ordenado, e f|uarenta mil
réis de emolumentos. Promotor dez mil réis de emolumentos. Procurador
dezeseis mil réis de emolumentos.

SIZ.\S E FAZEND.\ REAL

Almoxarife das sizas e executor vencia oitenta mil réis de ordenado, e
vinte mil réis de emolumentos. Escrivão do almoxarifado das sizas dois
mil réis de ordenado, e dez mil réis de emolumentos. Escrivães das sizas,

e labola da villa, tendo cada um quatro mil e oitocentos réis de ordenado,
6 quinze mil e duzentos réis de emolumentos. Elscrivão dos feitos das si-

zas e execuções tinha dez mil réis de emolumentos. Porteiro das sizas,

que era o moço dos contos, nove mil réis de ordenado, e mil réis de emo-
lumentos. Escrivão da contadoria da villa um moio de trigo de ordenado,
e sessenta e oito mil réis de emolumentos. Procurador da^coròae fazenda
um moio do trigo e dois de mil réis em dinheiro, de ordenado. Solicitador
dos feitos e fazenda dez mil réis de ordenado.

AI'OSENTADORIAS

Juiz da aposentadoria e imposições tinha de ordenado nas mesmas vinte
e dois mil réis, e oito mil réis dê emolumentos. Escrivão da aposentado-
ria e contadoria das iujposições dezesete mil e oitocentos réis de ordenado,
e oitenta e cinco mil e setecentos réis de emolumentos. Kscrivãítda tabola
das imijosições sessenta mil réis de ordenado, e (|uarenta mil réis de emo-
lumentos. Escrivão das execuções da tabola das sizas (juinze mil réis de
ordenado, e (juareuta mil réis de emolumentos. Contador das imposições



_6o4_

vinte mil réis de ordenado, e dez mil réis de emolumentos. Porteiro, e re-

querente das imposições, cinco mil réis de ordenado de porteiro, oito mil
réis de re(|U(írente, quatro mil réis de lançador dos vinhos da villa, e vinte

e três mil réis de emolumentos. Thesoureiro das imposições vinte e dois

mil réis de ordenado.
PORTAGEM

Almoxarife, e juiz dos direitos reaes vencia dozesseis mil réis de orde-
nado, e doze mil réis de emolumentos. Escrivão da portagem nove mil
réis, e um moio de mistura, de ordenado, e vinte e cinco mil réis de emo-
lumentos. Porteiro da portagem sete mil réis de ordenado, e três mil réis

de emolumentos. Meirinho das saccas da villa trinta al([ueires de trigo,

pagos pela camará, e quarenta e quatro mil réis de emolumentos.

juízo do tombo da coroa e linhos canhamos

Juiz do tombo da coroa, e superintendente dos linhos canhamos, ti-

nha de ordenado de juiz duzentos mil réis, de superintendente vinte mil

réis e de emolumentos cem mil réis. Escrivão do tombo cento e nove mil

e quinhentos réis de ordenado, e cincoenta mil réis de emolumentos. Fei-

tor dos linhos oitenta mil réis de ordenado. Escrivão da feitoria dos li-

nhos trinta mil réis de ordenado, e cinco mil réis de emolumentos. Con-
tador da feitoria do linho vinte e cinco mil réis de ordenado, e cinco mil

réis de emolumentos. Meirinho da feitoria dos linhos vinte mil réis de or-

denado, e dez mil réis de emolumentos.

C.\UDELARIA

Tinha superintendente, mas não se fez a lotação do seu vencimento.
Escrivão da caudelaria com quatro mil réis de emolumentos nos logares

e villas da comarca.
COUTADAS

Juiz tinha de ordenado nas sizas oito mil réis, e privilegio de trazer es-

pingarda. Escrivão trinta md réis de emolumentos e o mesmo privilegio.

Meirinho dez mil réis de ordenado, outro tanto de emolumentos, e igual

privilegio. Monteiro-mór com o ordenado de vinte e quatro mil réis, dois

niois de trigo, e quati'o moios e meio de cevada. Monteiros, que eram
trinta, sem ordenado, mas com o privilegio de trazer espingarda, de livra-

rem trinta alqueires de trigo nas novidades das terras que lavravam suas,

que d'estas não pagavam jugadas, nem do linho e vinho, e finalmente de
não irem ás guerras, nem pagarem fintas das pontes e fontes.

HOSPITAL

Contador com o ordenado de dois moios e meio de trigo. Medico cinco
moios e meio de pão meado. Cirurgião três móis de pão meado. Sangra-
dor dois moios de pão meado. Escrivão das execuções com sessenta mil

réis de emolumentos. Requerente dezoito mil réis de ordenado.
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CAPELLAS D'eL-1!K1 IJ. AIFONSU IV

Almoxarife vinle mil réis de ordenado. Escrivão oito mil réis de orde-

nado.
CA1'ELLAS

Capella em Santa Clara tinha de encargos um annal de missas, e ren-

dia livre cincoenla e dois mil e (luinhenlos réis. (la|it'ila na AziíiliaLra na

igreja de Nossa Senhora do Almonda com o encargo de missa «lUDlidiana,

c rendia cento quarenta e três [nil e (|uinhenlos réis. Outra na mesma
igreja com o rendimento de cincoenta e dois mil e (juinhentos réis.

LEZmiAS, JUGADAS DAS VALLAS, E PAUES

Provedor com o ordenado de cento e setenta mil réis em dinheiro, vinte

e dois moios de trigo e dezoito de cevada, e duzentos mil réis de emolu-

mentos. Escrivão da contadoria das jugadas com o ordenado de seis mil

e trezentos réis em dinheiro, e cento c trinta e sele alqueires de trigo, de

emolumentos vinte e seis mil e trezentos réis. Almoxarife das jugailas da

villa seis mil réis, quatro moios de trigo, duas pipas de vinho, e três moios

de trigo da collegiada da Alcáçova, de ordenado, e de emolumentos de-

zoito liiil réis. Escrivão d'este almox :rife cento e trinta e cinco al(|neires

de trigo, duas pipas de vinho, e seiscentos e (luarenla réis eoi duilieiro, de

ordenado, de emolumentos vinte e cinco mil réis. Adegueiro dos vinhos

das jugadas d'el-rei, ordenado á conta dos rendeiros, vinte alipieires de

trigo, e mil réis em dinheiro. Escrivão das jugadas do ramo doAlvisquer

cento e vinle e oito alqueires de trigo e duas pipas de viidio, de ordenado.

Medidor do ramo de Alvisquer um moio de trigo de ordenado. Caireteiro

do ramo de Alvisquer lies moios de trigo de emolumentos. Escrivão das

jugadas do ramo de Calhariz cento e vinte e oito alíjueires de trigo e duas

pipas de vinho, de ordenado. Medidor do ramo de Calhariz um moio de

trigo de ordenado. Carreteiro três moios de trigo de emolumentos, hscri-

vão das jugadas do ramo de Vallada dois móis de trigo e duas pipas de

viidio, de ordenado. Medidor do ramo de Vallada um moio de trigo de

ordenado. Carreteiro do ramo de Vallada seis moios de trigo de emolu-
mentos. Escrivão das jugadas do ramo de Monção dois moios de trigo de

ordenado. Medidor do ramo de Monção um moio de trigo de ordenado.

Carreteiro do ramo de Monção um moio de irigo de emolumentos. Escri-

vão das jugadas da Tojosa das Abitureiras dois moios de trigo de orde-

nado. Medidor d'este ramo um moio de trigo de ordenado. Carreteiro

quatro moios de trigo de emolumentos. Escrivães das jugadas do ramo de

Ti'ava e Oriel dois moios de trigo de ordenado cada um. Medidor um
moio de trigo de ordenado. Carreteiro seis moios de trigo de emolumen-
tos. Escrivães das jugadas do ramo de Tois e Chariz, da juirte da Azinhaga

e (iollegã, dois moios" de trigo de ordenado cada um. Meilidores, um moio
de trigo de ordenado cada um. Carreteiros, a cada um dois moios e meio
de trigo de emolumentos. Medidor do celleiro das jugadas vinte mil réis de
emolumentos. Porteiro do almoxarifado das jugadas mil réis em dinheiro,

o trinta e quatro alqueires de trigo, de ordenado, e de emolumentos seis

mil e duzentos réis. Porteiro das Lezírias e paues quatro mil e quatrocen-
tos réis em dinheiro, e cento e sessenta e seis ahiueires de trigo, de orde-

nado. Meirinho das valias, tapadas, e lezírias, doze mil réis, uma pipa de
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vinlio, c cinco nniios de ceva-la, de ordenado, e cincoenta e um mil réis

de emolumentos. Recebedor das fabricas das lezírias quatro moios de tri-

go e cincoenta mil réis em dinheiro. Recebedor das fabricas, e tapadas do
campo de Vallada, cento e quarenta e quatro alqueires de trigo, e oito mil

réis de ordenado, e doze mil réis de emolumentos. Escrivão das fabricas

das lezirias e paues vinte mil réis de ordenado. Kscrivão das fabricas e

tapadas do campo de Vallada dois mil réis, dois moios de trigo, e um
moio de cevada, de ordenado, e vinte mil réis de emolumentos. Contador

das fa!)ricas quarenta mil réis de ordenado, e sete mil réis de emolumen-
tos. Thesoureiro das tapadas oito mil réis, e um moio de trigo, de orde-

nado. Almoxarife do paul da Asseca dezoito mil réis, dois moios de trigo,

e dois de cevada de ordenado. Escrivão d"este almoxarife três mil réis e

cento e sessenta e sete alqueires de trigo, de ordenado, e seis mil e seis-

centos réis de emolumentos. Meirinho um moio de irigo e outro de ce-

vada, de ordenado, e setenta e dois mil réis de emolumentos. Mestre das

valias do mesmo paul um moio de trigo de ordenado, e oito mil réis de
emolumentos. Medidor um quarteiro de pão meado de ordenado, c sete-

centos e cincoenta réis de emolumentos. Carreteiro um moio de trigo de

emolumentos, e de acrescentamento nove mil trezentos e sessenta e Ires

réis do alqueire de milho, que tem em cada moio. Almoxarife das Bar-

rocas da Hedinha dezoito mil réis, e cento oitenta e três alqueires de ce-

vada, de ordenado. Escrivão do almoxarifado dois moios e meio de trigo

de ordenado, e dez mil reis de emolumentos. Meirinho seis moios de ce-

vada, trinta e três alqueires e três quartas de trigo, e doze mil réis, de

emolumentos. Medidor quinze alqueires de trigo, e quinze de cevada, de

emolumentos. Carreteiro trinta e sele mil réis de emolumentos. Almoxa-
rife do reguengo de Alviella cinco mil réis e um moio de trigo, de orde-

nado. Escrivão setecentos réis e um moio de trigo de ordenado. Medidíir

dois mil réis de ordenado, e quantia igual de emolumentos. Almoxarife do

reguengo de Tojosa três moios de trigo, e um quarto de vinho, de orde-

nado. Escrivão dois moios de trigo, e um quarto de vinho, de orde-

nado. Carreteiro do ramo da Tojosinha quatro moios de trigo de emolu-

mentos. Almoxarife do Alqueidão dous moios de trigo e dous de cevada,

de ordenado. Escrivão um moio de trigo, e outro de cevada, de ordenado.

Alcaide do Alqueidão cento e sessenta alqueires de trigo de ordenado. Es-

crivão da alcaidaria cento e quarenta alqueires de trigo de ordenado. Al-

caide do campo dos freires dois moios de trigo de ordenado, e quatro

mil réis de emolumentos.

SANTO ANTÓNIO DA RAPOSA

A sesmaria do Pinheiro, sita n'esta freguezia, avaliou-se de rendimento,

em cada uip anno, em vinte mil réis.

LOGAUES DO TEKMO DE SAXTAHEM

AZINHAGA E IHiMBAL

Medico tinha quarenta mil réis de ordenado. Boticário vinte mil réis de

ordenado. Escrivão da vintena e almotaceria vinte mil réis de emolumentos.

Tabellião de notas mil réis de ordenado, vinte e nove mil réis de emolu-
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mentos, e seis mil róis das sizas. Escrivão da portagem quatro mil réis de

emolaintíiitós. Alraiile da Azinhaga dez mil réis de emolumentos. Escrivão

d'este alcaide (|uairo mil réis de emolumentos. Alcaide do Pombal dez

rail réis de emolumentos.
VAQUEIROS

Escrivão da viuiiMia vinte mil réis de emolumentos. Tabellião de notas

quarenta mil réis de emolumentos. Alcaide dez mil réis de emolumentos.

S.VICENTE DO PAUL E VAM.K DE FIGUEIRA

Escrivães de vintena, tendo cada um oito mil réis de emolumentos. Al-

caide d'estes logares e Povoa dez mil réis de emolumentos de todos.

RIO MAIOR

Escrivão do judicial, notas, e almotaceria sessenta mil réis de emolu-
mentos. Ksciivão das sizas mil réis de ordenado, e sete mil réis de emo-
lumentos. Alcaide dez rali réis de emolumentos.

PERNES

Escrivão]|da vintena seis mil réis de emolumentos.

ACHETE

Escrivão da vintena cinco mil réis de emolumentos. Alcaide d'este lo-

gar, e da Azoia, cinco mil réis de emolumentos.

tanquinhos

Escrivão da vintena, e tabellião de notas, que também serve em Car-

regueira e Pinheiro, nove mil réis de emolumentos. Alcaide d'esle logar

oito mil réis de emolumentos.
ALMOSTER

Escrivão da vintena, sizas, e tabellião de notas, tinha de ordenado mil

réis, e setenta e nove mil réis de emolumentos. Alcaide seis mil réis de
emolumentos.

ALPIAÇA E VALLE DE CAVALLOS

Escrivão da vintena seis mil réis de emolumentos. Alcaides, quatro mil

réis cada um.
PORTO DE MUGEM

Escrivão da vintena dez mil réis de emolumentos. Escrivão da porta-

gem três mil réis de emolumentos. Alcaide doze mil réis de emolumentos.

S. PEDRO DA ARRIFANA E S. JO.VO DA RIBEIRA

Escrivão da vintena doze mil réis de emolumentos. Alcaide dez mil réis

de emolumentos.

MONUMENTOS DE SANTARÉM 42
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ABITIREIBAS

Escrivão da vintena quatro mil réis de emolumentos. Alcaide dez mil
réis de emolumentos.

AZOIA DE CIMA "

Escrivão da vintena cinco mil réis de emolumentos,

VALLE

Escrivão da vintena seis mil réis de emolumentos.

CORTIÇADA

Escrivão da vintena seis mil réis de emolumentos.

CHÔTO E CRESPO

Escrivão da vintena cinco mil réis de emolumentos. Alcaide quatro mil
réis de emolumentos.

CARTAXO E PONTEVEL

Escrivão da vintena, e labellião do judicial, e notas, cincoenta mil rf'is

de emolumentos. Escrivão da vintena de Pontevel seis mil réis de emolu-
mentos. Escrivão do judicial, e sizas d'este logar, doze mil réis de emolu-
mentos. Escrivão da aimotaçaria dezoito mil réis de emolumentos. Escrivão
das execuções das sizas quinze mil réis de emolumentos. Escrivão da ta-

bola das sizas dez mil réis de emolumentos. Alcaide do Cartaxo oito mil
réis de emolumentos. Alcaide de Pontevel três mil réis de emolumentos.

REGUENGO DO CARTAXO

Almoxarife quarenta alqueires de trigo, e uma pipa de vinho de orde-
nado. Escrivão vinte alqueires de trigo de ordenado. Alcaide dez alquei-

res de trigo de ordenado, e dois mil réis de emolumentos.

AZOTA DE BAIXO

Escrivão da vintena seis mil réis de emolumentos. Escrivão das sizas

mil réis de ordenado^ e quinze mil réis de emolumentos.

VÁRZEA

Escrivão da vintena cinco mil réis de emolumentos.

MALAQUEIJO

Escrivão da vintena doze mil réis de emolumentos, e é também de S. João
da Ribeira, e S. Pedro da Arrifana.
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ALCANHUES

Escrivão da vintena quatro mil réis de emoluinenios.

OUTEIRO

• Escrivão da vintena dezeseis mil réis de emolumentos, e é du logar da
Cortirada.

NOTA 111

Pagina 252

A Carla Regia da Senhora D. ]\Iaria II, e a Provi^ão do Fatriarcha D.

Gniiliornie, reiristadas n"esta nuta, são os documentos comprovativos da
grande revoiU(;ão operada pelo iliustre C.irdeai nas antigas parochias e
(•(ilicgiadíis d(! S.-int.ircm, para corisiruir a sua obra monumental da res-

lauraijão do Seiiiin;!rio i'atriarcliai.

A primeira é mais um testemurdio das virtudes inconstestaveis da ex-

celsa Haioiía, e a seganda um;i provn rciíl da intcliigencia, iilustração e

zelo do ciiiinente prelado, (jue tão sabiamente dirigiu e administrou o Pa-

triarchado Lisbonense.

Carta regia de 27 de dezembro de 1849.

Illuslrissimo e Reverendíssimo em Cliristo Padre Cardeal Patriaroha do

Lisboa, Meu Irmão nmito prezado.

Eu 1). Maria por graça de Deus Rainha de Portugal e dos Algarves de

á(|uem e alem mar em Âfriea Senhora de Ciuiné, e da Conquista, Navega-

ção, e Commercio da Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc. vos Envio
muito saudar como aquelle (jne muito Preso.

Foram-Me [trescntes as vossas juinderações e parecer relativamente à

suppressão, reducção, e arredondamento de Parochias na Villa de Santa-

rém, e á applicação dos bens e redittos das ([ue deixarem de subsistir, e

bem assim das collegiadas e quatiscjuer Benelicios menos necessários que
nas mesmas Parochias existissem, para auxilio da dotação do Seminário
Patriaichal constituído na dita Villa. E por quanto da reducção e mais
providencias propostas não rezulta detiimento algum aos lieis das fre-

guezías de (jue se trata, antes pelo contrario se attenderá por este meio
com mais regularidade e proveito ás suas necessidades espirituaes e lem-
poraes, e igualmente ao decente mantimento dos respectivos Parochos, e

á conservação e explendor do culto das Parochias, que ficarem subsistindo

;

acrescendo' ainda a consideração, de que por estas mesmas providencias

se promove ao conseguimento de recursos que auxiliem no interesse da re-

ligião, e de toda a sociedade civil, o regular a illustrada educação, e ins-

trucção da mocidade destinada ao serviço do altar: Houve por bem Ap-
provar plenamente o vosso parecer, no (jual vi mais um documento do
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zelo, que vos anima pelos verdadeiros interesses da Egreja, e dos fieis

commeliidos á vossa Pastoral direcção.

]\'esta conformidade e em harmonia com as disposições do alvará de
10 de maio de 1805 artigo l'á.°, e da Carta de Lei de 28 de abril de 1845 artigo

11°, a respeito de Seminários— da Carta de Lei de 1 de dezembro de 1840
acerca da alteração no estado das Parochias, e bem assim da Carla de Lei
de 16 de junho do anno próximo pretérito sobre collegiadas: Me pareceu
declarar-vos o seguinte: Primeiro— Que podeis, usando das attribuições

que á vossa Espiritual Authoridade competem, reduzir com eíTeito ao nu-
mero de quatro as Freguezias da sobredita Villa de Santarém, ficando
subsistentes as de Nossa" Senhora de Marvilla, de S. Nicolau, Salvador, e
de Santa Iria, e fazendo-se reducção successivamente á proporção que
houver vagatura canónica das Egrejas, que não deverem contnmar a ser
Parochias.— Segundo— Que incorporeis nos bens destinados à dotação
do Seminário Patriarchal todos os bens, redditos assim próprios das Paro-
chias, que forem supprimidas ou annexadas, como também das collegia-

das ou quaesquer Beneficios, que n'ellas existissem, e que estejam nas cir-

cumstancias de se extinguirem, ou supprimirem, segundo as disposições
de Direito, e da citada Carta de Lei de 16 de junho do anno próximo pas-

sado.— Terceiro— Que em vista do artigo 6." da mesma Carta de Lei de
16 de junho será muito conveniente, que useis da Vossa Espiritual Au-
thoridade para reduzir e commutar, segundo em vosso prudente juizo, e

religioso zelo, tiverdes por mais justo, os encargos pios que onerarem os
referidos bens.

Quarto finalmente— Que quanto á Parochia de S. Martinho ultimamente
anncxada á Matriz de Marvilla deveis proceder nos termos do que fica em
geral declarado, na certeza de que, conformando-Me com o que Me pro-
pozestes. Apresentei já na Parochial Egreja de Santa Iria o Presbytero,

que estava na de S. Martinho. E da execução que for havendo, do que
n'esta Minha Carta Regia vos tenho declarado, e encommendado. Me da-
reis parte pelo Secretario de Estado dos Negócios Ecclesiastieos e de Jus-

tiça, para os convenientes esclarecimentos estatísticos, assim respectivos

ás Parochias, como ás collegiadas e Seminário. Illustrissimo e Reveren-
díssimo em Chrislo Padre Cardeal Patriarcha de Lisboa Meu Co-Irmão
muito Prezado, Nosso Senhor Haja a vossa Pessoa em Sua Santa Guarda.
Escripta no Paço das Necessidades aos "Àl dias do mez de dezembro do
anno de 1849.— Rainha— Félix Pereira de Magalhães.

Provisão Patriarchal de 29 de agosto de 1851.

Guilherme I Cardeal Patriarcha de Lisboa aos Nossos amados súbditos

a que pertence o conhecimento e cumprimento d'esta Nossa Provisão,

saúde, paz e benção.

Sendo notório e comprovado pela experiência, desde 1834, que não po-
dem manter-se, nem servir aos fins de sua instituição a maior parte das
Parochias e quasi todas as collegiadas, que havia, desde remotos tempos,
erectas na villa de Santarém, pela considerável diminuição da população,

que tem soíTrido a mesma villa, pela erecção de novas Parochias nos cam-
pos, e logares que antigamente pertenciam ás da villa, e peia falta de dí-

zimos, e de outros redditos, que constituíam a principal dotação das mes-
mas Parochias e collegiadas; e sendo por outra parle de urgentíssima ne-
cessidade, para prover a uma suílicienle dotação do Seminário Ecclesias-
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tico (lo Patriarclwulo; aproveitanflo paia oIIh na coiifíiriniiladc ilosSatira-

dos Cânones, o i.cis do Heiíio, os bens Kí^clesiaslicDS das Paiocliias e Col-

legiadas (|ue estiverem vagas, inutfis, abandonadas, e cxlinctas de facto,

sem diminuição do Culto Divino, nem prejuízo de direitos legitimamente

adquiridos: tendo Nós examinado os dilTerentes Avizos Hegios, informa-

ções olllciaes, e consultas (jue a este respeito tem liavido desde IbM, e

reconhecido por estes documentos, pela observação [tessoal, e exames a

que procedemos na visita da dita Villa; em eomi>rimento da Megia insi-

nuação communicada por Avizo do Ministro dos Negócios Ecrlesias-

ticos de 6 de outubro de 1849, e pela iiiroiinação e parecer do Ex."""

Governador Civil do Districto, de todos os Ueverendos Parochos, e mais

Autlioridadcs, e pessoas iilustradas c zelosas do bem da Egreja e do Es-

tado da mesma Villa, que ouvimos e consultámos, (|ue não podem con-

servar-se mais do que ([uatro Parochias, para íicar cada uma com a po-

pulação de (juatrocentos fogos, pouco mais ou menos, e ter meios suíTi-

cientes para pagar uma côngrua decente ao Parocho, e satifazer as des-

pezas da Fabrica da Egreja, do seu guizamenio e ornato, e das funcções

do Culto Divino com oexplendor devido: Tendo da mesma sorte reconhe-

cido, e veriíicado, que todas as Collegiadas, excepto a Insigne de Santa

Maria de Alcáçova, foram abandonadas desde a extincção dos dízimos, e

licaram sem exercício algum dos ollirios divinos próprios d'ellas e sem
o rendimento próprio e subsistente (jue era necessário i)ara se conserva-

rem e reformarem, e que por isso a maior parte das Parochias, e todas

as (Collegiadas, excepto a de Santa Maria de Alcáçova, estavam já ha

muitos amios supprimidas, ou exctinlas d(! facto, e nos termos de deve-

rem ser declaradas extinctas ou sniiprímidas de direito. Tendo Sua Ma-
gestade Fidelíssima, a Hainha minha Senhora, Approvado plenamente o

Nosso parecer n'esta conformidade, e prestado seu Heal Beneplácito e

Auxilio, para que se executassem as providencias por Nós propostas, pela

Carta Hegia que se dignou dírigir-Nos em data de 27 de dezembro de

1849. Usando da Nossa Authoridade Ordinária (C..8x: de excessibus

Praelatorum) e da Apostólica delegada pelo Concilio de Trento (Sess. 21

Cap. 5 de Ueformationo e Sess. 23 Cap. 18 de Heformatione): em con-

formidade e execução da lei de 2 de dezíMubro de 1840, do Alvará de 10

de maio de 1805 artigo 12.», das Leis d(! 28 de abril de 1845 e de 16 de
junho de 1848, e da sobredita Cai'ta Hegia de 27 de dezembro de 1849 e

Decreto Regulamentar da mesma data: ouvindo o parecer dos dous Ke-

verendos Capitulares Douetor Manuel José Fernandes Cicouro, e D. Antó-

nio da Trindade Vasconcellos Pereira de Mello, qu(! nomeámos por parte de
Cabido, dos Pi-iores, de S. .losé Manuel Joaipiím Bandeira Emaús, e da
freguezia do Santsssímo Sacramento Sebastião Paes de Miranda, que no-

meámos por parte do Clero da Cidade (conformando Nos com a disposi-

ção do Concílio de Trento Sess. 23 cap i8 de Ueforfuatione, e com o es-

tillo d'este Patríarchado em quanto á nomeação, atteslado pela Constitui-

ção Diocesana L.° ;i.°Tit. l-l § 3." nas palavras— que escolheremos): orde-

namos e mandamos o seguinte

:

Art. I. As treze Parochias, que havia canonicamente erectas na Villa e

Ribeira de Santarém, ficam reduzidas somente a quatro a saber: Nossa
Senhora de Marvílla, S. Nicolau, Salvador, e Santa Iria.— Art. II. As Pa-

rochias de Santa Maria de Alcáçova, Santo Estevão do Santíssimo Milagre,

S. Martinho, S. Julião, e S. Lourenço, na villa, e Santa (>ruz, S. Ma-
theus, S. Thiago, e S. João Evangelista de Alfange, na Ribeira, são dili-
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nitiva e perpetuamente supprimidas de facto e de direito para todos os ef-

feitos da administrarão Parochial.— Art. III. Os territórios, ruas, fogos

ou cazaes, com seus presentes ou futuros moradores, que pertenciam a
estas Parochias supprimidas, sào distribuídos pelas quatro Parociíias, que
íicam subsistentes, e a estas perpetuamente unidos e incorporados, ficando

assim cada uma d'estas Parochias com a população quasi egual de qua-
trocentos fogos, pouco mais ou menos, e com o território, ruas, e cazaes
que são designados, e limitados no plano de arredondamento d'estas Fre-
guezias, que vai junto, e foi approvado pelo Ex."" Governador (Jivii, e

mais Authoridades de Santarém, e por todos os Reverendos Parochos, e

mais pessoas respeitáveis da mesma Villa, e fica fazendo parte d'esta

Nossa Provisão.— Art. IV. As Egrejas das Parochias supprimidas de Santa
Maria de Alcáçova, Santo Estevão do Santíssimo Milagre, Santa Cruz, e

S. João Evangelista de Alfange, serão conservadas coní as Irmandades e

Confrarias ahi estabelecidas, e com todos os seus paramentos, alfaias,

utensílios e ornatos, e com todos os seus rendimentos e direitos, que se

mostrarem por legítimos e expressos titulos, destinados especialmente
para suas Fabricas, e guizamentos, afim de que continuem a celebrar-se

nas referidas Egrejas as Festividades e funcções do Culto Divino, como
até agora, exceptuados tão somente os actos de jurisdicção e administra-

ção Parochial, que ficam competindo ás Parochias subsistentes respecti-

vas.— Art. V. A Insigne Collegiada de Santa Maria de Alcáçova é a le-

gitima Fabriqueira da Egreja, e na sua administração e Festividades,

e todas as mais funcções do Culto Divino é inteiramente izenta de Juris-

dicção Parochial, que em todas as outras fica competindo aos Parochos res-

pectivos, por serem conservadas somente como Ermidas publicas, exis-

tentes nas Parochias, debaixo da presidência, inspecção e jurisdicção dos
Parochos competentes.— Art. VI. Na Egreja de Santo Estevão do 'Santís-

simo Milagre haverá sempre um Capellão por Nós provido ad nutum que
será obrigado a residir na mesma Egreja, e a dizer Missa todos os Do-
mingos e dias Santos de preceito, e mais em outros dois dias de cada se-

mana, por tenção especial dos testadores ou doadores dos bens deixados
ás Parochias ou Collegiadas da Villa e Hibeira de Santarém, que agora
são incorporados no Património do Seminário, e bem assim por tenção

de todos os bemfeitores que concorrem coin donativos para o mesmo Se-
minário, ou com offertas para o culto do Santíssimo Milagre ; e será outro
sim obrigado, debaixo da vigilância, fiscalisação, e providencia do Parocho
a exercer digna e decentemente todos os actos de devoção, e todas as func-

ções do Culto Divino, que até agora estavam em legitimo uso, sem demi-
nuição nem quebra alguma. Este Capellão terá uma côngrua annual suf-

ficiente, que será designada no titulo do seu provimento; a qual será pre-

enchida; 1.° pela quota Beneficiaria que lhe competir receber do Seminá-
rio, se fôr Beneficiado de alguma das Collegiadas supprimidas, cujos bens
estejam incorporados no Património do Seminário; 2." por metade do pro-

ducto das offertas feitas na Egreja do Santíssimo Milagre; 3.° pela quantia
correspondente ás esmolas das Missas assim ordenadas, que será paga
pelo Seminário; 4.° o que faltar para a dita côngrua, e para o ordenado
do Thesoureíro e Sacristão, e para a Fabrica e guizamento da Egreja se-

rá suprido pela Irmandade, que, querendo e podendo assim cumprir, ficará

sendo Fabriqueira, aliás será pago pelo producto da outra metade das es-

molas ou oíTertas, de que n'esse caso fica excluída a Irmandade, e, não
chegando, será preenchido o resto pelo Seminário. —Art. VII. Na Egreja



de S. João Evangelista de Alfange dirá Missa aos Domingos, e Dias San-

tos de preceito, um (^aixíllão^ (|ue servirá de Coadjui-tor na i'arocliia, oU-

teiido a caria eompeteiite.— Art. VIII. As Irmaiidadiís hígiiimamente

erectas na Kgreja de S. João Evangelista, e na de Santa Cruz, llcam sendo

Fabri<|ut!iras das mesmas Egrejas, ou Ermidas puljlicas, debaixií da pre«

sidencia, e liscalisação dus Paroctios resp(!ctivos, e como taes obrigadas

ás despezas das Fabricas, e guizamentos d'ellas, mantidas na posse e admi-

nistração, não só de seus próprios bens, alfaias, paramentos e ornamen-
tos, mas ainda d"a(|uelles (jue pertenciam á I'arochia ou Eollegiada, ijue

ali liavia, e (jae eram especialmente destinados para a Fabi'ica ou (>ulta

Divino d'essa Kgreja, ou (pie se recontiecerem necessários para as func-

ções e Festividades, a (|ue as Irmandades Ficam obrigadas.— Art. I.X.. As
Egriijas das outras 1'arocliias supprimidas, (|ue não lêem Irmandades, e

Confrarias legitimamente erectas, e dotadas de meios sullicieutes,ii se-

guros para proverem ás despezas da Fabrica e guizamento, e da con-

servarão do Culto Divino com a necessária decência, serão secularizadas

com a solemnidade |)rescripta, e incorporadas com as torres, e adros, e

casas de residência, e terrenos que Ibes pertenceram, na dotação e Patri-

mónio do íieminario, para se arrendarem, aforarem ou venderem, como
julgarmos mais conveniente, observando-se em todo o caso as solemnida-

des de Direito, e no de venda as especialmente declaradas no art. 12.°,

n.° 2 do Decreto de 27 de dezembro de 1849.— Art. X. As Imagen; sa-

gradas, alfaias, paramentos, ornatos e mais objectos destinados ao Culto

Divino e serviço Pai'ocliial das Egrejas das Parochias sup[irimidas, (|ue

bouverem de ser secularisadas, nos termos do numero antecedente, serão

inventariados, guardados, e incorporados nos bens e Património do Semi-
nário, ou distribuídos pelas Egrejas pobres, que d'(!lles carecerem, se não
forem necessários para o Seininario; o mesmo se observará eniíjuanto aos

sinos das mesmas Egrejas.— Art. XI. Us livros dos assentos dos Baptis-

mos, Casamentos, e mais papeis do cartório, que forem relativos a estes

actos Parocliiaes, serão entregues aos Parocbos das Egrejas a que licam

anne.Kados, ou unidos e incorporados ás Parochias sup[)rimidas, fazendo-

vse os comp(!tentes termos especilicados de entrega e recibo.— Art. XII.

Todas as Collegiadas erectas nas tígrejas da Villa e liibeira de Santarém,
excepto a insigne do Santa Maria de Alcáçova, são perpetuamente sup-
primidas e exiinctas de Direito.— Art. Xlíl. Todos os bens, foros, pen-
sões, direitos e acgòes pertencentes ás Parochias e Collegiadas supprimi-
das, ficam applicados pela disposição do direito referido ao Seminário
Patriarchal, e perpetuamente incorporados na sua dotação e Património
com todos os seus legítimos encargos pios e profanos, e^sem prejuízo de
terceiro.— Art. XIV. Nenhum devedor deverá pagar valida e legitima-

mente foros, censos, pensões, ou quaesíjuer quantias de géneros ou de di-

nheiro, devidos, senão á pessoa por Nós authorisada para isso, que o fica

sendo interinamente, emíjuanto não houver Heitor no Seminário, ou outra
providencia, o Keverendo Vigário Geral de Santarém.— Art. XV. Serão en-
tregues immediatamente ao mesmo Vigário Geral de Santarém todos os
títulos, livros e mais papeis das Parochias e collegiadas su|)primidas.

—

Art. XVI. Também lhe serão dirigidas as reclamações documentadas dos
Beneficiados existentes, ou de quaesquer pessoas que tenham direito a
quotas beneficiarias nos termos da lei; ou toros, pensões, ou quaesquer
legítimos encargos sobre os bens das ditas Parochias ou Collegiadas sup-
primidas, para depois de examinados por Nós, e recouliecidos como legi-



timos e approvados, mandarmos pagar essas quotas on encargos pelo Se-

minário, a quem liea competindo a administrarão dos mesmos bens (Art.

iO.", §§ i." e 2." do Decreto de 27 de Dezembro de 1849).— Art. XVII. O
Reverendo Vigário Geral de Santarém procederá imniediatamente com a

maior diligencia, a fazer Inventario dos bens, lóros, censos, ou pensões,

e de quaes(|uer direitos, acções e encargos pios ou profanos pertencentes

a cada uma dos Parochias, o a cada uma das collegiadas supprimidas, e

bem assim de seus livros, titulos e papeis com a devida exactidão e dis-

tincção.— Art. XVill. Encarregamos também o mesmo Vigário Geral de

averiguar e verificar por todos os meios legitimos, os bens, íoros, ou di-

reitos pertencentes ás ditas Parochias ou Collegiadas supprimidas, que
andam sonegados, perdidos, c desencaminliados, especilicando cada um
d'esses bens ou foros, e as provas que d'elles poder colligir; e declaran-

do se no cartório respectivo existe o titulo, e reconhecimento competen-

te; 6 bem assim se ha alguns bens e foros, illegal ou nullamente aliena-

dos ou diminuídos, por concessões arbitrarias illegaes e nullas: ou ren-

das dolosamente pagas por antecipação: e o authorizamos para convidar

e exortar em geral aos emphytcutas, e devedores de cuja obrigação não
haja titulo nem posse, a vir espontaneamente por descargo de sua con-

sciência a fazer o reconhecimento de sua obrigação, ou novo titulo d'ella,

assegurando-lhe toda a equidade emquarito aos foros, censos, ou pensões,

e dedarando-lhes que alem das penas em (|ue incorrem pelo peccado e

crime de reter o usurpado, que sabem ser alheio, ficam incursos na pena

de excommunbão maior pelo mesmo facto de não restituírem o que tra-

zem usurpado á Egreja (Constituição Diocesana, Livro 4°, Tit. 11.", de-

creto 1.", § 5.°).— Art. XIX. Por confiarmos muito do zelo, probidade, in-

telligencia, e prudente economia de Reverendo Vigário Geral de Santa-

remencarregamoslhe interinamente a administração e cobrança de tudo

quanto assim fica pertencendo ao Seminário Patríarcbal; pudendo coma
Delgado ^'(tsso praticar todos os actos e diligencias, e legitimas atribui-

ções, que forem convenientes assim á promptidão, e exactidão dos Inven-

tários, e descobrimento, classificação, e segurança dos titulos, como áboa
administração dos bens do Seminário; requerer a assistência do Ministé-

rio Publico, e o auxilio das aulhoridades civis, que julgar necessário ou
conveniente, como é ordenado, e assegurado pelo art. 13.° da Lei de 28

de abril de 1845, e pelo § 2.» do art. 10.° do Decreto de 27 de dezembro de

1849; poderá nomear solicitador, cobrador, celleiro ou Thesoureiro, e es-

cripturario para os Inventários e administração (se assim entender que
assim se fará o serviço com maior perfeição e economia do que servindo-

se do Escrivão do seu cargo) propor os vencimentos ou gratificações que
lhe parecerem justas e necessárias, para, depois de approvadas, as man-
darmos ]iagar pelo cofre do Seminário, e desde já pagar as custas ou sa-

lários, que se deverem por quaesquer diligencias, e as despezas indispen-

sáveis do expediente d'esta administração interina, de que fará processar

as folhas competentes documentadas, e as fará escripturar no livro da

despcza, ficando archivadas.— Art. XX. Nos inventários das Parochias e

Collegiadas supprimidas, serão descritos com clareza e distincta separa-

ção os bens, rendimentos subsistentes, ou (|UOtas Peneficiarias, que por

titulos legitimos, perpétuos, e expressos eram projiria e especialmente

applicados á Fabrica e guizamento das respectivas Ègrejas, ou á côngrua

dos seus Parochos, com referei\i'ia aos mesmos titulos, e a declaração se

estes são só próprios d'aquelles bens e rendimentos, ou se são communs.
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ou por qualquer motivo interessamos aos outros bens, e rendimentos, quo
íicarn pcrteiieendo ao Património do Seminário. — Art. XXI. Os bens e

rendimentos que por liluios próprios, espeeiaes, e e.xpressos se mostra-

rem ap[)licados perpetua e legitimamente, para a Fabrica e íruizamento

da E.Lircja do Santíssimo Milaj/re, Santa í^ruz, e de S. .loão Evaniielista

de Alfange, serão entregues com os referidos títulos ás Irmandadi-s fa-

briqueiràs para os administrarem nos termos dos art. 6." e 1." d'esla Pro-

visão. I'orém se nos ditos bens, rendimentos, ou titnios tiver parte

ou interesse o Seminário, ficarão os tilulos no cartório (i'i'ste, e, llie per-

tencerá a administração dos mesmos bens, ou rendimentos, licaiido só

obrigado a entregar ás ditas Irmandades o productu liípiido e recebido

do ([ue pertence á Fabrica e guizamenlo das ditas Fgrejas ou Ermidas
publicas.— Art. XXil. Os bens, rendimentos ou ipiotas Heiíeficiarias das

demais Parocliias e Collegiadas sup[irimidas, (jue as.>-im se mostrarem
perpetua e legitimamente applicados para côngrua dos Parochos, ou Fa-

brica e guizamento das Egrejas respectivas, depois de concluidos, exami-

nados, e verificados os Inventários das Parocliias e Otileuiadas supprimi-

das, e das quatro Parochias subsistentes, serão applicados n'estas l'aro-

chias subsistentes, pelo modo declarado no artigo antecedente, ou justa-

mente compensados com bens ou rendimentos subsistentes das Collegia-

das su[)primi(las, (pie estavam erectas nas mesmas Eiirejas Parochiaes,

para licarem [xTlencendo ao dominio e administração do mesmo Seminá-

rio, todos os ditos bens, e rendimentos das referidas Parochias e Colle-

giadas su|)|)iimi(!as, sem obrigação alguma de contribuir para a côngrua

ou Fabrica (; guizamento das Parochias (jue licam subsistent(>s. — Art.

XXIII. Em quanto se não realisar aullienticamente a exacta liquidação e

justa compensação, ordenada no artigo antecedente, as Parochias que fi-

cam subsistindo de Nossa Senhora de Marvilla, S. Nicolau, Salvador, e

Santa Iria, continuarão a administrar e a usufruir todos os bens e rendi-

mentos que lhes pertencem, ou ás Collegiadas, que leidiam sido erectas

n'estas mesmas Egrejas, e quo íicam su[)|)rimi(!as; applicando-as para

pagamento das côngruas dos seus Parochos, Fabrica, e guizatiiento das

mesmas Egrejas: ficando porém entretanto o Seminário desobrigado de

qualquer contribuição para as ditas côngruas e Fabricas, pelos bens e

rendimentos das outras Collegiadas supprimidas, que se mostrarem legi-

tima c perpetuamente applicados para côngruas e Fabricas, os quaes en-

tretanto administrará o usufruirá o Seminário, como parte do seu Patri-

mónio, sem mais ou diíTerente obrigação ou encargo. Ficam porém sal-

vas as disposições dos artigos IV, V, VI, VII, e XXI, relativos aos bens

e rendimentos' legal e perpetuamente applicados para a Fabrica e guiza-

mentos das Egrejas do Santíssimo Milagre, de S. João Evangelista de Al-

fange, e de Santa Cruz. — Art. XXIV. b Reverendo Francisco Nunes da

Silva, Parodio collado na Egreja Parochial suppiimida de S. Julião, em-
quanto viver, ou não for collado em igual ou melhor IJenelicio, ou não

recusar sem causa legitima igual ou melhor beneficio, em que seja apre-

sentado (art. 9.° da Lei de Ití de junho de 18'tH), continuará a adminis-

trar, perceber, e usufruir os bens o rendimentos legitimamente [lerten-

centes aos Parochos d'esta Egreja, observando-se porem n'elle as provi-

dencias ordenadas para a factura dos Inventários, discripção e segurança

dos livros, titulos e documentos, e reivindicação dos bens ou reiídicnen-

los alienados, sonegados ou diminuídos, ipie ficam referidos para as de-

mais Parochias e Collegiadas supprimidas. Os bens e rendimentos, que
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se mcstrareni It^gitima e perpetuamente applicados para a P^abrica, e gui-

zainento da dita Egreja suppriínida de S. Julião, passarão imiiiediata-

mente para a posse e administração do Seminário, sendo separados e dis-

tinctos dos outros bens e rendimentos Parochiaes; ou sendo confundidos

e mistui'ados, e consistindo só em quotas partes do rendimento Pa-
rochial, licará o dito Parocho que administra e percebe este, obri-

gado a pagar ao Seminário a quantia liíjuida em que importarem es-

sas quotas. Também o Heveremlo Parocho de S. Julião íica obrigado
pela disposição do § único do art. 3." da Lei de á de dezembro de
I8i0, a servir de coadjuctor do Reverendo Parocbo de Nossa Senhora
de Marvilla, a que fica annexada e incorporada a Freguezia de S. Julião;

porém poderá remir, substituir este encargo, que conforme a lei lhe im-

pomos, obrigando- se ao pagamento annual da quantia de cem mil réis,

para a côngrua do coadjutor da dita Freguezia subsistente na forma or-

denada no art. 7." d'esta Provisão.— Art. XXV. A Insigne Gollegiada de
Santa Maria de Alcáçova será reformada e reorganisada na conformidade
da Lei, por Provisão^especial, logo que estejam concluídas as diligencias

para se verificar seu verdadeiro estado e rendimento subsistente. Porém
ficará desde já obrigada a fazer celebrar uma Missa rezada em cada se-

mana, e um officio de Defuntos de nove lições em cada niez, que tenha
dia próprio, por alma e tenção dos Instituidores ou Beinfeitores, que dei-

xaram bens ou rendimentos ás Parochias e Collegiadas supprimidas; e

por commutação dos encargos pios com que oneraram os ditos bens e

rendimentos, que ficam incorporados no Seminário.— Art. XXVí. Todos
os encargos pios de quali|uer natureza, com que estivessem legitimamen-
te onerados os bens e rendimentos das Parochias e Collegiadas supprimi-
das, que ficam pertencendo á dotação e Património do Seminário, são in-

terinamente reduzidos e commutados nas Missas e oílicios, que para este

fim Mandamos celebrar pelo Capellào de Fgreja do Santíssimo Milagre

(art. tí.°) Capellão da Insigne Gollegiada de Santa Maria de Alcáçova (art.

25.";, ficando assim os ditos bens e rendimentos, e o Património do Se-

minário, em que estavam incorporados, livre dos sobreditos encargos.

—

Art. XXVII. As porções Beneficiarias das Collegiadas supprimidas (cujos

bens e rendimentos ficam incorporados no Património do Seminário) per-

tencentes a Beneficiados existentes, ou vinculados em Património de Clé-

rigos existentes, serão liquidadas á vista do Inventario, e informações of-

flciaes na proporção do rendimento subsistente da respectiva Gollegiada,

e do numero de Benelicios que a mesma Gollegiada podia ter, segundo a
sua in.>»tituição e ultimo estado : as quantias liquidas d'estas porções Be-
neficiarias serão pagas annualmente pelo Seminário aos Beneliciados e
Clérigos sobreditos, em quanto constar que vivem, e não teem outro igual

ou melhor Beneficio collado, nem teem recusado sem justa causa os Be-
neficios em que forem apresentados: esta obrigação porém do Seminário
só principiará a ser effectiva no anno seguinte áquelie em que o Seminá-
rio principiar a possuir e administrar os bens das respectivas Collegiadas,

ficando salvo o direito dos Beneficiados ou Patrimoniados, emquanto ao
pretérito, contra as pessoas ou corporações, que usufruíram e adminis-
traram os ditos bens.— Art. XXVIII. Quaesquer duvidas e diíTiculdades

que appareçarn contra a fiel execução d'esias providencias iNos serão

aprezentadas para serem decididas com as justas resoluções einstrucções
especiaes, que forem conformes aos Sagrados (>anones, Leis, e Decretos,

que lhes forem applicaveis. Depois de approvado e Decretado para os ef-
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feitos iMvis o [)laii(» jLuitu do arredondamento, e circuinscrii)(;rio das qua-
tro Freguezias subsistentes, que para isso dirigimos ao Governo de Sua
Magestade, com eopia aullientica d'esta Provisão, será esta registada nos

livros com[}(!lentes da (Gamara Patriarclial, do Seminário e das Tarocliias

subsistentes, e |tnbiicada n"estas na IVtrma do <í.>till(). Dada em Nossa Re-
sidência de S. Vicente aos t^ de agosto de 18o 1 sob Nosso signa! e sello.

Ouillierme, Cardeal Patriarcha.

NOTA IV

Pag-ina 255

«É monsenhor Pinto Homem um dos padres mais sérios e dignos do
patriarchado. . .

«

Quando escrevemos aquellas palavras, sustentava ainda com o seu va-

lente braço, de antes quebrar que torcer, a disciplina e a ordem do Se-
minário Patriarclial, o doutor Minuel Xavier Pinto Homem. Gravíssimos
desgostos, porém, liie abreviaram os dias da vida; e não merecia soIlVer

tanto, (luem tão diulicado era ao serviço da igreja, e á iiKiiindrosa e Ím-
proba tarefa de educar a mocidade, (|ue lhe confiavam, líscravo do dever
podia errar, mas cumpna-o religiosamente, fossem quaes fossem as dilfl-

culdades (\U6 se lhe oppoze>sein, e que elle levava sempre de vencida.

Tinha a energia e a tenacidade dos homens de boa tem|)era, que sentem
a consciência do que valem e do que fazem, .sendo ao mesmo tempo aus-
tero e bondoso, como um pac extremosissimo, e amando e pralicamlo a
sublime virtude da caridade, sem (jue uma das mãos soubesse do que a
outra dava.

Nascera Manuel Xavier Pinto Homem a 23 de março de 1815, na fre-

guezia de S. Tliiago, concelho e comarca de Armamar, districto de Vizeu
e bisjiado de Lamego. Forati) seus pães, Francisco Xavier Pinto Homem
e D. Rosa Claudia, lavradores remediados. Educado logo de principio pa-
ra a vida ecciesiastica, o seu ideal consistio sempre em ser fríide de uma
ordem mendicante. Para se acostumar, desde a tenra idade a ser humil-
de, e supportar com paciência as fadigas e aggravos do estado, a (jue se
destinava, foi por sua vontade a pé de S. Thiago de Armamar a Ponte
de Lima, no dia 20 de maio de 1831, fazer o seu exame de latim, cuja
approvação precisava para tomar o habito de noviço, como tomou no
convento de Santo Antonii) de Vizeu da ordem de S. Francisco, provín-
cia reformada da Conceiçrio, no dia 24 de junho d'aquelle mesmo anno.
A 24 dl! junho do anno seguinte fez a sua prollssão, e em igual dia do
anno de 18;{4, em virtude do decreto, que extinguiu as ordens religiosas,
teve de sair com os seus companheiros do convento de S. Francisco de
Moncorvo, onde residia. Em dezembro de 18J9, pelas têmporas de >anta
Luzia, foi a llespanha, ordenou-se na cidade de Rodrigo, e, regressando
a Portugal, celebrou a sua primeira missa no dia 6 (le janeiro de 1840.
Desde o dia 20 deste mez e anno, até 2 de abril de 18ib, exerceu o mi-
nistério paroçhial no bispado de Lamego, sendo (|uatro annos parodio de
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Queimadella, e os restantes de Castello, d'onde partio para Coimbra na-
qaelle ultimo dia com o fim de se formar em theologia. Era outubro de
Í8i7 matriculou-se eíTectivamente no primeiro anno Iheologico. Nas "SUâ-
ves tardes belias», que elle não passava decerto no O da ponte, para en-

caminhar os seus passos mais adiante, foi assentar-se algumas vezes nos
degraus das escadas do convento de S. P>ancisco. Aquelia casa deshabi-
tada trazia-lhe á lembrança os bellos dias passados, e avivava-lhe a sauda-
de d'esses dias. Bem sabia elle, que o trabalho aperfeiçoa a virtude, educa
o entendimento, e aguça o engenho; por isso, seguindo a sua vocação
para viver em commun idade e com regra, e na esperança de pôr em pra-
tica, no convento de S. P^rancisco da Ponte, que fura da sua ordem, al-

guns dos salutares preceitos, que lhe fizeram observar na sua mocidade,
animou-se a estabelecer ali um collegio, e a dirigil-o. No dia 5 de maio
de ISS^i entrou pela primeira vez com o seu collegio n'aquelle convento,
onde se começou e continuou a leccionar os preparatórios necessários
para entrar na Universidade, e do qual se mudou, no dia 4 de julho de
1854, para o magestoso e vasto edificio de S. Bento, junto do jardim bo-
tânico, por haver augmentado extraordinariamente a concorrência dos
alunmus. O que foi o collegio de S. Bento ahi estão para o aíTirmar os

habitantes de Coimbra, e em todas as províncias do reino muitos homens
illustres, educados ali, occupando hoje grande parte delles os mais eleva-

dos cargos da republica, e devendo muitos á boa direcção e prudente
conselho de Pinto Homem a sua posição e a sua fortuna. Èm 13 de julho
de 1836 recebeu o grau de doutor na faculdade de theologia, conservan-
dose sempre infatigável á testa do seu collegio, e conseguindo grangear
a sympathia dos principaes homens de todos os partidos políticos, em
Coimbra, por ser honrado e tolerante como todos os que comprehendem
e amam a verdadeira liberdade, e os eternos princípios da justiça.

Em 1871 foi instado pelo actual patriarcha de Lisboa, o sr. D. Ignacio,

para acceitar o logar de reitor do seminário patriarchal. Mais de uma
pessoa importante se empenhou em o resolver a sair do seu collegio, o
que a final conseguiram, não deixando de lhe assegurar, que n'um futuro
pouco remoto seria nomeado cónego, e mais tarde eleito bispo, como se

ié em certos documentos, que vimos, relativos a essas negociações. To-
mou finalmente posse da reitoria no dia primeiro de outubro d'aquelle

anno, e por portaria regia de 5 de março de 1872 foi confirmado n'elia. O
digno prelado, em testemunho da elevada consideração, que tinha pelos

seus merecimentos, nomeou-o desembargador e juiz efTectivo da relação

e cúria patriarchal, por decreto de 21 de fevereiro d'este mesmo anno.
As principaes compras, que fez para o seminário, durante a sua admi-

nistração, foram : o órgão da irgeja, e o da aula de musica; o magnifico
relógio da torre, paramentos, e nmitos objectos de prata para a igreja;

obras de grande valor, com que enriqueceu a bibliotheca; os retratos que
estão na sala do conselho ; o oratório da camarata; utensílios e mobília
para as aulas de ínstrucção secundaria, e quartos dos empregados; um
engenho completo para extrahir agua do poço da cerca; ornamentação e
mobília dos aposentos do sr. cardeal patriarcha; um sino novo pára a
torre; e o grande fogão da cosinha. São obras importantes do mesmo rei-

tor; o acrescentamento do coro alto da igreja; a terraplenagem e arranjo
das cercas junto ao palácio patriarchal; a sala do conselho e galeria con-

tigua; o refeitório; e os prédios do Campo de Sá da Bandeira, a que nos
referimos no texto.
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Entre o gr.-mde niimísn» ilc t|iii!Stu(ís postas t!m juizo por este reitor,

a liiii (]e ajijiiiiir para o .Seminário bens (|Qe de direito lhe ixirtenciani,

houve duas nnporiaiitissitnas, ipie não deixaremos dô mencionar, porque
lhe causaram os mais cruéis dissal)ores.

Um padre de Alemquer, sendo procurador do Seminário n'esta villa,

quando se fez. a liíiuidação dos bens das collegiadas da Várzea e Triana,

da m(!sma villa, e de (lue o referido padre era prior, apresentou somente
titulos dos bens de uma delias; e a respeito da outra declarou (jue tinham
desapparecido pela invasão íranceza.

Por causa d'isso, o advogado do Seminário, Antunes Pinto, propoz um
arbítrio na applica(;ão dos mesmos rendimentos : que estes se dividissem

ao meio; mtitade para o Seminário, e metade para o |)rior, devendo des-

ta sair a verba para guisamentos. O prior acceitou, e assim se julgou.

Passados annos, o lendo o prior deixado de ser |)n)curador di) Semi-
nário, constou á administração d'este, (|ue o dito |)rior ia fazendo regis-

tar, a seu favor exclusivamente, na conservatória d'aquella comarca, ou-

tros furos, com titulos modernos, na sua origem ou na sua apparição,

sem d'ell(!s dar conhecimento algum ao Seminário. ConfornK! a sentença
da liquidação foi este ao juizo de (breito de AleinfiU(!r e i'eqiiereu, (|ue se

lhe mandasse averbar, em seu nome, os bens de novo registados pelo

prior, por isso que, sefjundo a lei da cxtincção dos collegiadas e a VH\m-
dação julgada, ao Seminário jiertencia tudo, com ol)rigaçào de dar me-
tade ao prior. Foi o Seminário ím juizo civil re(]uei(!r a reforma de um
acto praticado nelle, em seu prejuízo, e se o não fizesse assim, correria o
risco de in-escrever contra si.

Pois ponpie Pinio Ibimem, que representava o Seminário, não propoz
o pleito tio juizo ecclesiastico, foi altamente vexado! Beatus ille qui pro-
cul ncgot/is. .

.

O outro litigio tornou-se lambem singularissimo.

Ha vinte annos, pouco mais ou menos, procedeu-se á liquidação dos
bens da collegiada da Certa, a qual foi julgada, incorporando se nos pró-
prios do Seminário os bens de uma capella, de que ac|uella collegiada era

a adminislradora. Recorreram d'essa sentença o parodio c um dos dois

capellães da mesma capella, mas de tal recurso decahiram os recorren-
tes. O Seminário, comiudo, não tomara posse dos bens, por serem vi-

vos os capellães existentes ao tempo da liquidação, e não querer, que
elles soíTi-essem nos interesses que estavam desfrutando. Passado tempo,
constou da morte de um do? capellães, e pretendeu o Seminário tomar
posse dos bens (|ue este gozava, e para isso, segundo a lei, teve de re-

querer o competente registo prévio na conservatória da comarca de
Abrantes. Keito o registo, tomou a posse, que foi emliargada, mas os
embargos desprezados. Então o outro capellão, e o parodio, quizeram re-

correr da sentença da liquidação para o Provisor ecclesiastico, allegando
que nunca haviam tido conhecimento d'ella (tendo appellado da mesma
em tempo, como se disse), e (jue os autos haviam desapparecido no ar-

chivo do Seminário. EITectivamente esses autos não appareciam, quando
se foi tomar a posse, mas appareceram pouco depois no cartório de um
escrivão ecclesiastico, sem culjia do Seminário, (pie também desejava o
seu apparecimenlo. Ultimamente o Vigário Geral do Patriarchado revo-
gou a sentença de liquidação do outroVigario Geral, dada por coramis-
são do Prelado.

Pinto Homem impacientou-se com esta decisão, que julgcu iniqua, e
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recorreu delia para o Supremo Tribunal da Secção de Recurso Pontifício.

Dias antes da sua morte ainda teve a satisfação de ler a sentença pro-

ferida por aquelle tribunal no recurso pendente, a qual é uma prova in-

concussa da illustração e do talento do digno juiz relator.

Foi do theor seguinte

:

CHRISII NOMIM INVOCATO '

Accordão em conferencia os Juizes da Secção de Recurso Apostólico:

que vistos esles autos de annulação de sentença em que os auctores, An-
tónio Farinba de Figueiredo, Parodio collado', a Junta de parochia e os

capellães coadjuctures da Fregueziade S. Pedro Apostolo da villa da Cer-

ta, Theodoro Simões da Silva e Joaquim Pedro Nunes Pereira, pretendem
annullar a sentença que em juizo ecciesiastico contencioso proferiu o

Rev."» Vigário Geral interino do Patriarchado de Lisboa, o Dr. Manuel
José Fernandes Cicouro, liquidando e encorporando nos próprios do se-

minário patriarchal de Saniarem todos os bens, rendimentos e direitos

pertencentes á (^ollegiada de S. Pedro Apostolo da (>ertã, depois d'esta

haver sido extincta pelo Em.""^ e Hev."" Sr. Cardeal Patriarcba de Lisboa

por seu Decreto de 4 de outubro de 1859, e por este mesmo lhe serem a

elle Rev.""» Vigário (íeral commettidas as vezes do En)."° Rev."" Prelado

para o fim da liquidação;

Mostra se, que a seiUença em queslão fora annullada por sentença do
Ex."" e Rev."» Vigário Geral, o Sr. Arcebispo de Mitylene; que d'esta

appellára para a Relação Patriarchal o Rev."» Monsenhor Dr. Reitor do
Seminário Patriarchal,' e que o Ex.™" e Rev."° Juiz a qiw lhe recusara

a appellação para aquella instancia com os fundamentos do seu despacho
defl.

Mostra-se mais^ que d'este despacho^ negando a appellação nos termos
expostos, se aggravára o reu para este Tiibunal da Secção de Recurso;

Mostra-se também, que foram reveis n'este recurso os auctores, oíTe-

recendo opposição unicamente o l{ev."'° Dr. Promotor Fiscal, que sem
embargo de fazer sua a contestação do libello, apresentada pelo advogado
do Seminário (vid. fl 134) logo, depois, em diametral contradicção com-
sigo mesmo, perfilha a causa dos auctores e faz vezes de sea advogado,
dizendo a fl. 146, que a sua consciência lhe brada : — colloca-te ao lado

da parochia de S. Pedro Apostolo, porque é da parle d'ella que a justiça

se encontra;

Mostra se finalmente, que o Ex.°° e Rev."» Juiz a quó, fundando se,

como diz, nas razões indicadas em seu despacho de fl. 179, e depois des-

envolvidas na contra-minuta doRev.""» Dr. Promotor, e que julga não se-

rem convenientemente prevenidas e refutadas na minuta do Rev.""". Ag--

gravante, sustenta o mesmo despacho. E considerando que são absoluta-

mente falsas as razões fundamentaes do despacho de fl. 179; porquanto;
Primo, não é verdade que em todos os Bispados o Provisor, Vigário Ge-

ral 6 Bispo constituam um e o mesmo auditório (como ahi se aíTirma),

por isso (]ue é variada a disciplina da Egreja com respeito à constituição

da Guria Episcopal, resultando d'esta variedade, que, se ha dioceses, como
a de Lisboa, em que as funcções de Provisor e Vigário Geral são exerci-

das pelo mesmo Ministro e se verifica o caso de formar um. só tribunal

com o Bispo, n'outrasou não ha Provisor e Vigário Geral, ou ha distincção
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d'estes oíííimos por preceito do Bispo, lendo utn ollicial a jurisdicção gra-

ciosa, e cin al^íuinas o poder e munas de Viííario (icral <; Ollieial é exer-

cido por (^i)lie<.Mos ou Consistórios Ecciesiaslicos, de tal modo, (|ue ou
não ha Vii^ario (leral, ou certamente elie, só, não pôde julgar causa de

maior impuitancia, e toda a jurisdicção reside no Collcgio a que elie pre-

side, e tamtxím ha dioceses em (|ue Iodas as causas, contenciosas, ou vo-

luntárias, são tratadas unicamente em Consistório, distribuida a juiisdic-

ção do Viirario Geral pelo Consistório [ircsidido por elie, e pelo Ordina-

riado, (pu! ainda se pôde suhdividir em Vicariato (icral, presidido pelo

Vigário Geral, e Conselho Ecciesiastico Geral presidido pelo Prepositoou
Decano;

Secundo, também não é verdade que nas Metrópoles a entidade Rela-

ção faça com o Provisor, o Vigário Geral e Arcebispo ou Patriarctia um
só Consistório, não sendo outra instancia, mas a mesma, isto é, a primei-

ra nas èausas intentadas na própria Archidiocese (como igualmente se

aííirma no desjiacho citado) por isso que ha dioceses em «lue não existe o

Tribunal R(ílação e as suas funcções são exercidas por um Vigário Geral

do Metropolita, como tal, distincto do Vigário Geral do Meiropolita. como
Bisjio da Diocese, e ha outras com Relação [iresidida [lelo Metropolita;

Tertio, não é verdade finalmente, que no capitulo i." de Cunsuet in tí."

se prohiba —recorrer d'um oíTicial para outro oílicial, nem do Em."" e

Rev.""" Sr. Cardeal Patrian"ha— (como sealliiina do mesmo modo no des-

pacho), nem de (piaíipier Rispo: mas simplesmenlí! se pioliibi,' recorrer

de um oílicial do Risjio para o Rispo, o que não aproveita para o caso do
despacho, nem lem applicação á hypothese sujeita;

(Considerando, (pie o Ex."'" e Rev."'" Juiz a quó não é pela qualidade de
Vigário (íeial, o ollicial do Metropolita, como tal, mas como liisjio da dio-

cese de Lisboa, sendo as funcçòes de Vigário Geral do Metropolita, como
tal, exercidas pela Relação Patriarchal;

Considerancio, que a appellação do Ex."» e Rev.""" Juiz — a quó para a

Relação se não p ide e deve dizer, nem qualificar com verdade e justiça

canónica, um recurso do mesmo para o mesmo, e isto não só pelas con-

siderações anteriores, que lançam por terra as premissas e com ellas a

consequência do despacho de fl. 179, senão também porque são instan-

cias (listinctas e hii-rarchicas o Tribunal do Vigário Geral, quando julga

como juiz singular e oílicial do Bispo, e a Relação ecclesiastica represen-

tativa do Metropolita;

Considerando, (pie. ainda na hypothese df se poderem chamar oíDciaes

do Metropolita os Juizes da Relação, isso não impedi' o recurso do Vigá-

rio Geral para ella, nem se verifica o caso de se appellar de um Ollicial

para outro OfUcial do Rispo, porque, como fica .ponderado, o Y.\."'° e

Revr" Vigário Geral (^ Ollicial do lún."'" e Rev."'» Si'. Cardeal Palriarcha,

exclusivamente como Rispo de Lisboa, e os Juizes da Relação são seus

oíliciaes como Metropolita, sem embargo de iiartici|)arem por disposição

expressa de muitas faculdades derivadas do Vijariado Geral;

(".unsiderando, que na Cúria Episcopal Lisbonense se dá recurso para a

Relação dos desp;icbos proferidos pelos juizes da in(piirição de genere,

dos patrimónios e dos casamentos, jurisdicções derivadas dia generalidade

da jurisdicção do Vigarindo Geral, e (relle separadas pnr preceito do Pre-

lado, o due é prova couqileta de (|Ue dos Oíliciaes do Km.°"' e Rev."" Sr.

Cardeal Patriai'cha, como hisi)o de Lisboa, e (pie com elie formam um só

Consistório, se pôde recorrer para a Relação Melrupoliiica;
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Considerando, que o facto de ser o Ex.'"" o Rev.™" Juiz a quó Presidente
nomeado da Relação não importa no caso sujeito o recorrer d'elle para
elle, não só porque julgou como juiz singular, fora da Relação (no que
houve manifesto desprezo dos estylos e praxes do auditório ecclesiastico

de Lisboa) e sem commissão do Èm."'" e Rev.™» Prelado, senão também
porque Sua Excellencii Reverendíssima — não é a relação, nem como Pre-
sidente tem de julga!' a mesma causa na segunda instancia, porque isso

pertence ao relator e adjuntos, e ainda mais porque em taes casos pôde
e deve ser substuitido, como é lei geral e praxe em todas as corporações,
servindo na falta de Vice presidente, o mais antigo dos membros;

Considerando, que pela theoria do despacho de fl. 179 seria sempre im-
possível o recurso quando houvesse intervindo na instancia a quó algum
dos juizes da instancia ad quem, o que, por ser evidentemente absurdo,
não é prescripto em lei alguma, nem a simples intuição permitte que se

introduza nos costumes;
Considerando, assim como não obsta a formar se uma nova instancia

na Secção de Recurso e para ella recorrerem as partes do accordão alli

proferido (como quer a contra-minuta invocada no despacho) o ser o Pre-
sidente do Tribunal o que devia presidir á nova instancia, apesar de haver
presidido á primeira, por igual razão não deve obstar a que se recorra
para a Relação o ser o seu Presidente o Kx"» e Rev.'"° Juiz a quó;

Considerando, que mais se prova ainda a improcedência dos argumen-
tos com a doutrina corrente dos canonistas, entre os quaes ex-gra't-Monte

que diz no Liv. i.° das Pessoas Ecclesiasiicas — Secção á.» Tit. 4.°, Cap.
20— Da Relação Metropolitana — § 413 — «Os arcebispos considerados
como Bispos ou a respeito da Diocese particular que elles regem teem a
Cúria Episcopal que tem qualquer outro Bispo, composta de Provisor e Vi-

gário (ieral, etc, e esses ofliciaes julgam em primeira instancia as causas do
Arcebispado, e tem a Cúria Metropolitana propriamente diia, que conhe-
ce 6 julga em segunda instancia assim essas causas que lhe são appella-

das, como as que vêem por appellação das Cúrias dos Bispados SuíTraga-

neos. A nossa Relação Metropolitana, que é a da Bahia, compõe-se de sete

membros nomeados pelo Metropolitano e estipendiados pelo Ihesouro.

O Metropolitano é o Presidente do Tribunal, o Provisor membro na-

to e que substitue o Prelado nos seus impedimentos. E no Scholio no
mesmo paragrapho diz: — Segundo o uso antigo, ao menos d'algumas
Metrópoles, os Metropolitas tinham, como diz Thomassino, uma Cúria par-

ticular e distincta para julgar as causas que eram appelladas dos Bispos
suíTraganeos ou dos seus Ofliciaes; hoje porém uma mesma cúria julga

essas causas, e as que egualmente vem por appellação dos Offlciaes do
Arcebispo, como Bispo da Metrópole, segundo acabamos de dizer»;

Considerando que assim como no Império do Brazil nosso irmão, e que
de nós recebeu a fé e a disciplina, do OÍTicial do Metropolita, como Bispo,

e que com elle forma, segundo o principio geral, um e o mesmo consis-

tório, não podendo, em regra, recorrer-se d'aqueile para este, em todo o

caso se recorre para a relação, a que elle preside como Metropolita^ fa-

zendo com elle um e o mesmo tribunal; do mesmo modo, ou antes por
maioria de razões, aqui se pôde recorrer do Oíiicial do Bispo de Lisboa

para a Relação presidida pelo mesmo, mas como Official do Metropolita;

Considerando que se não obstava na santa e rigorosa disciplina dos
primeiros séculos da Egreja, o recorrer-se de um Bispo suffraganeo para
o Metropolita, e d'este para o Concilio provincial o ser juiz n'esse Conci-
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tio o Bis()o recorrido que d>Ile era membro nato eoMelropolita que era

presidente nato, menos deve ser im|)ediinent() ajioia no recurso para a

Helaeão, representativa e successòra de muitos direitos e grande parte

da jurisdieção contenciosa dos concilies Metropolitanos, o ser presidente

d'elia e não originário e natural, mas delegado, o Ex."'" e Hev.'"" Senhor
Juiz a quó;

Considerando, que na própria capital da Santa Egreja Catholica e por

expressas dis[)osigões Pontilicias ha trihuiiaes em que se faz uma, duas
ou três instancias, sem que lhe obste o formarem elles um mesmo Tribu-

nal com o Santíssimo l*adre, e ser um só o mesmo Presidente, e sem (|ue

se possa por isso dizer que se recorre do mesmo para o mesmo, como
pôde vèr-se da Bulia Dei Miscnitione do Santíssimo Padre Bento W\; e

se observa nas Sagradas Congregações e no resp(;itabilissiiiio Tribunal

da Rota, o qual tem a especialidade de deverem ser apresentadas n'elie

em grau d'appellação em terceira ou ulteriores in>tancias todas as cau-

sas que n"elle forem julgadas cm primeira ou segunda instancia;

Considerando, (|ue era esta a praxe observada no venerando Tribunal

da Nunciatura ou Legacia Apostólica, que este Tribunal de Secção de I{e-

curso substituiu, pori|ue para elle em segunda instancia só se appellava

dos Exemplos, scindo a terceira nos mais casos, exceptuando o caso de
gravam»! dado e provado, pois que n'essas circumstancias se recorria

logo á Cúria da .Nunciatura;

Considerando, (jue os recursos devem ser interpostos e julgados gra-

datim, [Kir ser de oídem publica a organisação dos juizos, e por tal não
estar no arbilrio das (jartes, nem dos Ministros o alteral-a;

Considerando, (jue o Ex.'"" e Rev.""" Juiz a quó por seu despacho de II.

perturbou e (.lítsiuleu, como tica evidenciado, a hierarchia judiciaria ec-

clesiastica, com vi>ivel gravame do réu;
Considerando, <|ue para o exercício da competência da Egreja existem

disposições canónicas, de que Sua Magestade se preza de ser Protector,

como diz o Aviso Régio de 3 de marco de 1852;
Considerando, (jue por costume geralmentií observado nos auditórios

ecclesiasticfls se tornou regra canónica judiciaria, o ser da exclusiva com-
petência dos tribunaes de appellação conhecer e julgar das causas de
nullidade de sentença, privando d'essa competência os auditórios de pri-

meira inslanria, o *que é euí parte observado pelo Cml de Pro.!ess. Civ.

portug. art. l;0(i'.).« e 1: loi).", o ([ue foi ignorado ou desprezado pelo des-

pacho de 11. I7i.', fazendo com isso gravame jjrovado ao réu;
Considerando, (jue a Vigararia Geral não tem jurisdieção ordinária para

conhecer e julgar as causas daextincção e li(juidação (le cullegiadas

;

Considerando, que o Rev.'"" Juiz Manuel José Fernandes Cicouro, Vigá-
rio Geral interino do Patriarchado, proferiu a sentença annullada na qua-
lidade de Juiz Delegado, ou melhor subdelegado, commeltendolhe as

suas vezes o Km.'"" e Rev.'"" Sr. Cardeal Patriarcha por decreto de 4 de
novembro de 1859;

Considerando, que a jurisdieção dos juizes diMegados cessa, entre ou-
tros casos, com a sentença por elles bem ou mal proferida, e até nu lia,

Cap. in Litteris tit. 29 Cap. Ouaerenti 2G de UíDcio delegati, e que por isso

Q'estes casos só perante o Delegante se podem empregar os meios jurídi-

cos, para a reparação da injustiça, quando a haja;
Considerando, que o Ex.'"'^ e R*ev.'"" Juiz a quó o Sr. Doutor António de

Freitas Honorato, Vigário Geral e Provisor do Patriarchado e Arcebispo

MONUMENTOS bE S.\NTAUEM 43
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de Mitylere, não fora delegado por Sua Santidade, nem sub- delegado pelo
Ex."" 6 Revr" Sr. Cardeal Patriarclia de Lisboa, para cenhecer e julgar
esta causa de nuilidade de sentença;

Considerando, que não tendo juiisdicção ordinária, nem delegada, em
matéria fora da sua competência o Ex."" e Rev."'" Juiz a quó foi, na causa
sujeita, Juiz incompetente em razão da matéria, o que não é só uma vio-

lação dos Sagrados Cânones e abuso reprehensivel do poder, senão tam-
bém um gravame dado e provado para o réu;

^

Considerando, que a incompetência em razão da matéria deve ser, em
qualquer estado da causa ou processo, expontaneamente declarada pelos
Tribunaes, sem esperar que as partes a deduzam, art. 3." § 2° do Cod.
do Proces. Civ.;

Considerando, que os recursos para a Santa Sé,^que este Tribunal re-

presenta na organisação judiciaria ecclesiastica portugueza por Sua Mercê,
te podem interpor omisso médio;

Considerando, finalmente, que nos casos de gravame dado e provado
se recorria, omisso médio, para o Venerando Tribunal da Nunciatura ou
Legacia Apostólica, que este Tribunal da Secção de Recurso substitue com
as mesmas faculdades;

Por todas estas considerações legitimas e em cumprimento dos Sagra-
dos Cânones, usos e estylos recebidos no foro ecclesiastico por que este

Tribunal deve reger-se, reconbeceni que fora aggravado o aggravante, e
mandam, em Nome da Santa Sé Apostólica, baixar estes autos á primeira

instancia, para que seja recebido ahi termo de appellação para a Relação
Patriarchal, como se requer, e como logo se devia ter recebido, mormente
depois do Accordão de fl. 174, o que será religiosamente cumprido em
virtude da Santa Obediência. Lisboa e sala dos Tribunaes da Secção de
Recurso Pontifício, 4 de maio de d882. = João Manuel Cardoso Nápoles^

Juiz Relator = i3r. José Maxmo= Borges = Amado= Dr. Rodrigues.»

Falleceu Pinto Homem no dia lo de maio de 1882, e foi sepultado no
cemitério dos Capuchos. Lê-se no epilhaphio do seu modesto jazigo:

'-Foi insigne em virtude e piedade, dedicado aos estudiosos, e amante
da verdade e da justiça» Ao que poderá acrescentar- se: verTladeiro mar-
lyr das suas crenças religiosas e politicas.

NOTAY

Pagina 318

"pois bem claramente o refere a citado compromisso.»

Eis aqui as próprias palavras d'es£e documento, com que fandamen-
támos a nossa opinião:

Em nome de Deos amen, porque he cousa sabuda e certa, e compraz a

Deos, quando os homens, que sam sas feituras, lhe são conhecedores do
bem c da mercê, que lhes el faz. Porem iiòs a Raynha Dona Izabel, e Mar-
imbo pella mercê de Deos e da Santa Igreja de Roma Rispo da Guarda,
conhecendo a Deos assim como nós podemos o bem e a mercê, que no.=i
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sempre fez sem nosso merecimento, trazendonos doestado pi()ueno, em
que nós éramos, a gram estado e honrra, com riquezas como nos cl iroxe

e como quer que os homens por todo o seu poder esabernam podiam co-

nhecer a Dcos (pianto bem lhes faz, e por trabalhar deve cuia mn em seu

estado de hi conhecer e servir, segundo sen s;iber, e [lodcr aliriuna parte

do bem ([ue lhe fez, provendo nós, e intendendo, que em nenhuma cousa
nam podiamos tanto servir a Deos como fazer bem, e acrescentamento, e

maniiinerito á liidiagem dos lionKms, que el criou para seu scrvisso, ou-

trosim intendo (}ue he nmi bem empregada a esmolla em a(iuel qui; por

nenhuma guiza nam pode ganhar nem haver honde viva, por ende cui-

damos em nossos coraçoins de fazer com ajuda de Deos e delRey hum
hospital na Villa de Santarém á porta de Leiria, a que dêmos e damos
nossas herdades, e vinhas, e casas, e olivais, e oulras poncessoins que com-
prámos, que forão de Acensso Moniz e doutros, salvo que mandamos que
os (juc este hospital uuverem de ver, que dem em cada anno dés alquei-

res de azeite, ou vinte alqueires de dons em dous aimos à Igreja de Sania

Maria dabade do dito liispado, para alumiar hi quatro lampedas, e o Vi-

gário dessa Igreja em vir por elle á custa de Santa Maria de Abade, e

queira Ueos que ainda hi mais acrescentaremos, para criarem hi meni-

nos, e ingeitados ^

em Santarém doze dias de Dezembro era de mil e trezentos, sincoenta e

nove ânuos.

NOTA VI

Pagina 510

Pkdiío Alvaiíes Caiíkal

Diz Almeida Garrett na sua nota G ao Canto ni do Camões «Quem sabe
se Pedr'Alvares (Cabral não será mandado sair, um dia destes, da egreja
da Graça em Santarém pelo regedor de parochia?»
— Cremos, que jamais sairá d'ali : responde meio século depois á pa-

triótica interrogação do immortal poeta o obscuro auctor d'estes aponta-
mentos, inteiramente confiado na honra nacional, que vae decerto empe-
nhar-se na guarda das venerandas cinzas desse grande heroe,

Constou-nos, que um zelador hypocrita da conservação das reliquias

do passado illustre do velho Portugal — sempre vaidoso das suas glorias,

mas encarando muitas vezes com indiíTerença ou esquivoz impei'doaveis,

quanto ha de mais serio, de mais digno, e de mais proveitoso "para si —
dissera a um alto personagem, por occasião de uma visita d"este ao tu-

nmlo de Pedro Alvares Cabral, que os restos mortaes do arrojado e ven-
turoso descobridor das Tciras de Santa Cruz não permaneciam já
no jazigo, cujo epitaphio estava lendo, porque os soldados franceses,

no principio d'este século, tinham aberto a sepultura, e tirado tudo quanto
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lá havia dentro, e os liberaes depois entulharam -na com terra e pedregu-
lho.

O illustrado visitante, que mal tinha chegado á capella da igreja da
Graça, em Santarém, onde está atjuelle jazigo, ao ouvir a cathegorica af-

firmação do seu guia, não acabou de ler a inscripção tumular; e, toma»

do de vergonha e de espanto, exclamou talvez, em nome da humanidade

;

—que sacrilégio infame !

Saiu apressadamente d'ali, e nada mais quiz ver em Santarém.
A nova correu de boca em boca, e se parte dos santarenos lhe deu

credito, outra não se lhe deu d'isso. A indiíTerença é o mais vivo sympto-
ma da corrupção dos costumes.
A nós, poréín, preoccupou-nos, e manifestámos logo a nossa preoccu-

pação, que pôde alguém, se quizer, classilicar de carolice, na sua lingua-

gem montesinha.
Tomámos a iniciativa de organisar uma commissão, que tem por fim

erigir, em Santarém, um monumento á memoria de Pedro Alvares Cabral,

depois de haver verificado solemnemenle a existência dos seus restos

mortaes.

Foi acolhido com sincero enthusiasmo o nosso pensamento por todos
os cavalheiros, a quem o communicámos, e que constituem comnosco
aquella commissão.
No dia 1 de agosto de !882 endereçámos a differentes pessoas, tanto de

Santarém como de outras terras do reino, a seguinte carta

:

«Ill.mo e ex.nw sr.— Entre as relíquias venerandas do passado, que o

patriotismo encontra sepultadas em Santarém, existem as cinzas de Pe-
dro Alvares Cabral, o capitão famoso que teve a felicidade de descobrir

a America do Sul, para dar: a Portugal, o vasto território do actual im-
pério do Brazil; e ao mundo, aquelle vaslissimo continente.

Aos abaixos assignados parece um dever e uma reparação : apontar
ás gerações vindouras onde jazem, em humilde e raza campa, aquellas

cinzas preciosas, que, sem duvida, a ingratidão abandonou, porque não
esqueceu de todo; e levantar padrão condigno a tão benemérito da pátria

e da humanidade.
Mas, primeiro que tudo, julgam necessário tirar pretexto aos incrédu-

los e verificar, de um modo authentieo e solemne, a existência d'aquelles

despojos, que já houve quem, sem fundamento, negasse.

Para este fim deliberaram os abaixos assignados, constituídos em pa-

triótica commissão, convidar auctoridades, corporações e pessoas respei-

táveis d'esta cidade, a comparecerem no dia 6 do corrente pelas onze

horas do dia, no templo da graça, para se proceder á verificação da exis-

tência dos mesmos restos, como precedência necessária do direito de hon-

ra, que, depois, esta commissão pensa erguer á gloria do nosso heroe.

Para este Hm a commissão tem a honra de convidar a v. ex.» para ser

presente áquelle acto, no dia, hora e local indicados. — Deus Guarde a
V. ex.* Santarém 2 de Agosto de 18H2.

A commissão = Joaquim Maria da Silva = Joaquim José Tavares Ser-

rano = Gommendador Silvério Alves da Cunha = Commendador Antó-
nio Mendes Pedroso ^Visconde d'Athouguia = Zephyrino Norberto Gon-
çalves Brandão = João Fagundo da Silva = João Rodrigues Ribeiro =
Paulino da Cunha e Silva.»
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E no dia 6 do referido mez eannoteve logar a cereinonia, como consta

do auto, que transcrevemos em seguida :

«No anno de mil oitocentos e oitenta edois, do nascimento de Ciiristo,

aos seis dias do mezd'agosto, n'esta cidade de Sanlar(Mn,e teinitlndeNossa

Senliora da Gra(^%a, onde vim eu, escrivão da camará muiiici|ial da mes-

ma cidade, em companhia dos dignos vereadores da mesma camará ; e

bem assim achando-sen'este templo o ex.'"" governador rivil do di,->tricto

e seu secretario geral, os membros da junta geral (jue constituíam a sua

commissão executiva; o digno administrador d'este conceliio, como tal e

como chefe iiUerino de policia; os magistrados judiciaes; o ex.""" gover-

nador militar, commandante do regimento darlilluTia 3, de (juartel tres-

ta cidade, os rev.mos reitor do seminário do patriarchado, e vigário geral

do arcediagado, e muitas outras pessoas das mais conspicuas d'esta ci-

dade, cidadãos, ecch^siasticos e militares, e a associarão cuininercial d'es-

ta cidade, todos convidados pela commissão patriótica constituída pelos

nove últimos cavalheiros assignados no tim d'este auto, pelo presidente

d'esta commissão foi dito que, tendo se espalhado com apparencias de

verdade por occasião da visita feita, ha poucos annos, a esta cidade por

um illustre personagem, (|ue haviam desapparecido do riispeclivo sepul-

chro os restos mortaes do indyto navegador portuguez Pedro Alvares Ca-

bral, descobridor do Brazil, e sendo justo e conveniente; a hemda verda-

de histórica, verificar o credito que pôde merecer tal airirmação: a mes-

ma commis.ião, de[)Ois de obtidas as necessárias authorisações, entre as

quaes a do digno representante da família do respeitável íinado, que é

actualmente o ex "lo sr. D. José Maria de Figueiredo (Cabral da Gamara,
se propõe mandar arredar a campa sepulcíiral existente na capella do

Cruzeiro que está do lado esijuerdo da capella mór do templo, campa
que tem a seguinte legenda, em antigos carecteres gothicos: «Aquy
JAZ PEDRAL VAHRZ CABRAL E DONA ISABEL DE CASTllO SUÁ MOLHER CUJA

HE ESTA CAPELLA, HE DK TODoS 8E0S ERDEVROS AQUALL DEPOIS DA MOR-

TE DE SEU MARIDO FOY CAMAREYRA MÓR DA IfANTA DONA MAIUA FYLHA DEL

REI D(5 João xosso s\or no terceyro deste nome» : e fazer verificar pelos

dignos facultativos presentes a este acto os ex.mos srs. conselheiro José

Maria de Mello, e commendadores António dos Santos e António Mendes
Pedrozo, se n'aquella campa existem ossadas que pelo seu estado possam
dar a convicção e certeza moral de que entre ellas devam estar as cin-

zas do nosso grande navegador. E acceitando os referidos facultativos o

encargo de fazerem aquelia verilicação e passando-se a alTastar a pedra

sepulchral, appareceu um carneiro amplo de dois metros e quarenta cen-

tímetros de comprido por um metro e vinte centímetros de largo e no-

venta centímetros de profundo, e no fundo d'elle declaram os peritos que
encontraram uma camada de terra de um a dois centímetros de espessu-

ra, e por debaixo d'esta as ossadas de três esqueletos distinctos. Um d'es-

tes, que tem o craneo próximo da entrada do carneiro, acha se n'uma
escavação formada em cal, que tendo endurecido pelo tempo e provavel-

mente pelos líquidos absorvidos do cadáver, tomou pelo lado interno a

forma d'este, e pelo externo a de um caixão de madeira escura, cujos

restos se descobrem. Mais para o fundo do carneiro está outro esqueleto,

onde os vestígios do caixão são menos apparentes, e iínalinente para o
Jado esquerdo, um terceiro que pareceaalicollocadoem occasião diversa

dos dois primeiros. Não se podendo hoje demonstrar de modo fácil
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qual d'eptes esqueletos é o do grande navegador portuguez, ha, pela

grande vetustez que todos inculcam ter, a certeza moral que um d'elles

ihe pertence e que os outros são de pessoas da sua família ali inhumadas
em época próxima á do primeiro. E como todas as pessoas presentes vi-

ram que taes declarações são verdadeiras, em confirmação vão assignar

este auto, depois de por mim ser lido em voz alta e conferido com o seu
duplicado, também por mim subscripto e por todos do mesmo modo as-

signado, para que um dos exemplares se deposite no arehivo da Torre
do Tombo, e o outro fique no arehivo da camará municipal d'esta cidade;

determinando-se outrosim mandar escrever ao fundo da pedra sepulchral

a seguinte nota também em caracteres gothicos :—«6 agosto 188á. Estão
AQUI os ossos DE P. A. CaBRAL. Ve. AUTO NA TORRE DO ToMBO, E CAMARA
MUNICIPAL Santarém». E a todas as pessoas que assistiram a este acto foi

distribuído um pequeno cartão, contendo a inscripção sepulchral do mo-
numento e a que deve ser aberta em commemoração d'estes factos.

E eu João Lúcio de Faria Mijndes Gosta, escrivão da camará munici-
pal do concelho de Santarém o subscrevi e assígno.»

(Seguem-se 81 assignaturasj.

O feliz resultado das nossas pesquizas animou-nos ainda mais a prose-

guír no nosso empenho, e dirigimos ao paiz, e ao generoso império do
Brazil, o seguinte manifesto, convidando todos os patriotas a subscrever
para o monumento

:

Manifesto da conimissão do nionumenlo a Pedro Alvares Cabral

«Ha homens que valem a geração do seu tempo, no paiz a que perten-

cem.
Quando a Providencia dá a um paiz um homem tal, esse paiz duplica

de valor, na intensidade do seu merecimento.
E tal homem ha que, por elle só, fica vivendo um povo eternamente

na historia.

Quanto vale um homem d'estes?I

Pois quem poude jamais avaliar; quem teve preço que dar em troco do
génio ?! Se elle é tão raro que ha povos, e ha séculos, que nem possuem
nem viram, um só na sua longa vida!

E' que o génio é um raio da luz do Omnipotente; mas luz que carece

do alimento que só lhe pôde dar um crença viva, que seja, ao mesmo
tempo, um amor profundo.

Camões e o Infante D. Henrique; o Gama e Pedro Alvares Cabral cre-

ram em Dens e na pátria; e amaram-na do fundo d'alma;— a pátria e a

gloria de a fazerem grande.

E tamanha a fizeram que ainda hoje, desmembrada e mutilada, assim
mesmo, é grande, por elles e pelos seus feitos.

O que lhes deu a pátria em compensação?
O que podia ella dar que não fosse o reconhecimento?! Mas um reco-

nhecimento, que se não limitasse á muda confissão da consciência parti-

cular; ao protesto mudo do coração de cada portuguez; um reconheci-

mento, que representasse a mesma do todos estes; que f'"sse a sua ma-
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nifestação publica, solemno, grande e imponente; a manifesia^ão de um
povo inteiro, fazendo-se ouvirno congresso dos povos, — perante a Hu-
manidade I

Ao primeiro, tributou já a pátria um piema e uma estatua.

Ao segundo, comeea a pagar-ihe a divida. Aos restantes. .
. por ora a

indiíTerença.

Mas esta indiferença é ura crime quasi; porque é das maiores injus-

tiças conlii!('idas.

E a injustiça do povo cae sobre a sua cabeça; porque éda justiça, com
que elle trata os seus beneméritos, que resulta a proporção, com que
novos membros podem apparecer a servil-o e a illustral o.

Se Portugal, pois, querillustres servidores, se nós, os seus filhos de ho-

je, (jueremos preparar a geração de amanhã, digna da terra illustre (|ue

lhe dá o ser; se queremos que espíritos alevantados, corações fieis, von-

tades enérgicas, dedicações sublimes surjam beneméritas, comecemos
por pagar aos grandes homens do passado a grande divida nacional, (|ue

nos onera para com elles.

Façamos inventario d'essas dividas; escrevamos a grande lista dos
nosso*s credores, que ainda conhecemos; e, na desgraçada fallencia, em
que temos jazido, procuremos que não escape um só (I'elles e que o di-

videndo a solver não desça a proporções tão acanhadas que faça parecer,

perante o Tribunal dos Povos, (]ue este pagamento é uma fraude.

A divida total é enorme; porijue muitos são os credores; e, para todos,

os juros são de séculos.

(juem, e como, ha de pagar tanto ?

!

Quem? ! — O paiz; nós todos os que falíamos a harmoniosa lingua de
Camões; os que gosamos d'este ceu, que lhe deu a aura vital; (jue pi-

samos este solo, que, pelo corpo, lhe animou o espirito; os que vemos
este mar, que foi theatro dos seus heroes.

Gomo? ! — Levantando um monumento, junto das ossadas venerandas
d'esses gigantes, cada um dos quaes foi um heroe; — não d'esses que
assolaram nações; que derruíram impérios; que assassinaram povos;
mas — heroes, que dilataram a fé, a riqueza, o mundo e a civilisação.

Tentar um caminho novo, por mares nunca d'antes navegados; arris-

car -se aos abysmos insondados e insondáveis de oceanos nunca vistos,

nem comprehendidos; fazer uma revolução completa na náutica, na as-

tronomia, no commercio, é grandioso; é sublime; mas Bartholomeu Dias
e o Gama tinham, ainda assim, a certeza da existência da índia.

Tentar, porém, outro caminho também novo, por mares, quasi todos,

nunca d'antes navegados; arriscar-se a outros abysmos insondados, e

antever outro mundo nunca fallado; evocal-o, para assim dizer, e rece-

bel-o como das mãos do Creador, é, por ventura, mais grandioso e subli-

me ainda.

Depois, dar á mãe pátria, ao nosso pequeno berço, a vastidão immen-
suravel de um continente, que tem cada uma das suas províncias maior
que a pátria inteira; um paiz, cm (lue os ribeiros são rios e os rios são
mares: que é esplendido e magnifico, cm (luanto tem e cria; considerar
esse achado e essa doação com a mesma indiíTerença e hombridade, com
que poderia v6r-se uma pequena jóia, que se encontrasse perdida no ca-
minho, mas que o não fizesse mudar, nem fosse de deslumbrar, é tão ex-
traordinário que parece impossível, senão fosse uma realidade incon-
cussa.
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Este facto extraordinário — quem o não sabe ?— é a obra immorredoi-
ra; é a gloria infinda de Pedro Alvares Cabral.
A quantos outros teria seduzido a idéa de poder senhoriar e dominar

um mundo, que fornecia meios de ser muitas vezes mais poderoso do
que o monarcha, a quem todavia Cabral entregou esse mundo; elle que
se sentara em cadeiras de ouro e que, depois, quiz tornar ,i ser o simples
vassallo, que antes era; elle que, para ter uma rasa campa, que lhe res-

guardasse as cinzas, após a morte, esperou que o amor conjugal, vaga-
rosa e modestamente, lh'a preparasse;— facto que pareceria incrível, se
essa mesma can)pa o não dissesse!

Tanta ingratidão só pôde ser igualada por tanta dedicação!
Pprtuguezes,

É preciso vindicarmos este abandono e levantar, junto dos restos mor-
taes do grande almiranle, que descobriu o vasto império, onde temos
milhões de irmãos, que faliam a nossa lingua; que téem os nossos costu-

mes; que professam as nossas crenças, e veneram as nossas mesmas tra-

dicções, um monumento digno da síia memoria, do seu exemplo, da sua
virtude e da sf a gloria.

E, como Santarém é a terra que o preclaro escolheu, ou que a Provi-
dencia lhe destinou, para descançar no seu derradeiro somno, seja a mes-
ma Santarém a leira também escolhida, ou destinada ao altar, que n'es-

se monumento lhe vae erguer o amor da Pátria reconhecida.
Para este fim fica aberta uma subscripção nacional, grande pelo pen-

samento que a dicia e pelo numero dos que a volarem, embora o não
seja pelo valor singular de cada uma das suas parcellas.

Santarém, 17 de setembro de 1882.

A Commissão = Joaquim Maria da Silva= Joaquim José Tavares Ser-

ranno= Commendador Silvério Alves da Cunha — Commendador An-
tónio Mendes Pedroso = Visconde d'Athouguia= Zepli>rino Norberto
Gonçalves Brandão — João Fagundo da Silva = João Rodrigues Ribeiro
= Commendador Paulino da Cunha e Silva.»

Resta completar a obra. O paiz e o Brazil pagarão, sem duvida, essa

divida sagrada.

E agora cabe n'este logar observarmos, que Damião de Góes afflrma,

como se lê na pagina 451, ter sido descoberto o Drazil por Pedro Alva-

res Cabral no dia 24 de abril de 1500; segundo, porém, a opinião de
Francisco Adoliho de Varnhagen. nos seus commentarios ao Tratado des-

aipiito da Erazil, por Gabriel Soares de Sousa, insertos no tom. xiv

(1.° da terceira serie) da Revista do Instituto Histórico e Geographico do
Brazil, a costa do Brazil foi avistada pelo nosso grande navegador a 22

de abril de 1500, e, depois de fundear em Porto Seguro, tomou posse

com uma missa solemne no dia 1.° de maio seguinte.

^'o tom. ni, part. i, da Collecção de Noticias paia a Historia e Geogra-

phia das Nações Ultramarinas, publicada pela Academia Real das Scien-

cias (1825), lé se também a citada obra de Gabriel ^oares, onde se asse-

gura, que a descoberta do Brazil se eíTecluou no dia 25 de abril de 1500.

Quer ainda alguém, que no logar, onde se celebrou a missa, fosse le-

vantado um padrão com as armas de Portugal, e não uma cruz de pedra,

como nos diz Damião de Góes. Á província íoi dado effectivamente o no-

me de Santa Cruz, mas outros a denominaram Nova Luzitania.

A opinião de Varnhagen é muito respeitável, por isso a mencionamos.
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AUTO DA VE1ÍE4ÇA0 DO CONCELHO DE SANTARÉM
EXTRAORDINAlilAMENTE CONVOCADA

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos

quarenta e seis, aos vinte eum de maio do dito anno, nos Paços do Con-
celho da Camará Municipal deste ConceUw de Santarém, aonde por con-

vocação se reuniram as pessoas mais conspícuas, não só desta Vilia e seu
Concelho, mas também de muitas das terras do Dislricto; prezentcs os

Membros da Camará Municipal abaixo assignados, e prezidindo o actual

presidente da mesma, João António Marques, foi ponderado, que achan-
do-se esta Villa abandonada pela Administração Geral, e do Concelho, que
se retiraram para Lisboa, havia perigo de anarchia e desordem, e por
outra parte que o Districto se achava todo pronunciado contra o actual

Ministério Cabral, e por isso convinha tomar medidas preventivas para

que a desordem não apparecesse, e o pronunciamento fosse por diante,

todos uniformemente assentaram, que se nomeasse uma Junta Governa-
tiva deste Districto, a qual exercerá todos os poderes discripcionarios

para levar ao fim o movimento Nacional, dando depois conta ás Cortes,

que se houverem de eleger, do uso que tiver feito dos mesmos poderes,

sendo membros da mesma Junta os Exccllontissimos Senhores Manoel da
Silva Passos, Visconde de Andaluz, Barão d'Almeirim, Barão de Pomba-
linho, e António Pedro Cabral de Lemos Calheiros, que sendo por accla-

mação acceites por toda a Assembleia, e achando-se presentes, declara-

ram, que acceitavam. Accordaram mais unanimemente, que a actual ca-

mará municipal continuasse nas suas funcções, não pela eleição antiga,

mas pelo voto do Municipio, promettendo seus membros ser íieis, e co-

adjuvar o movimento Nacional. Accordaram mais, unanimemente, que
o fim do movimento é libertar o Paiz da funesta tyrania de um Ministé-

rio sanguinário e violador das leis, sustentar os legítimos direitos de Sua
Magestade a Senhora Dona Maria Segunda, objecto do mais constante

amor e dedicação dos seus súbditos, e da Augusta Dynastia da Casa de
Bragança, bem como a Carta Constitucional reformada por umas cortes

constituídas com amplos poderes na forma da Augusta Promessa de Sua
Magestade, feita no Decreto de dez de Fevereiro de mil oitocentos qua-
renta e dois, Promessa até aqui não realisada por culpa dos Ministros
responsáveis de Sua Magestade, á Qual respeitosamente se supplicará se

digne nomear um Ministério digno da contiança de Sua Magestade, e da
Nação, que cumpra a Constituição eas Leis, e principalmente o dito De-
creto. Accordaram unanimemente, que fosse nomeado Governador Civil

José de Paiva Magalhães de Vasconcellos Bernardes; terminando este acto

pelos vivas dados pelo Presidente da Camará, e correspondidos pela As-
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sembléa, a Sua Magestade a Senhora Dona Maria Segunda, e Família
Real, e á Carta Constitucional reformada pelas Cortes munidas de am-
plos poderes, na forma do referido Decreto. E para constar se lavrou este

Auto assignado pela Junta Governativa, Governador Civil e Camará, e

por as mais pessoas prezentes; e ficando patente para receber as assigna-

turas de todos os cidadãos, que espontaneamente o quizerem assignar.

Eu Manuel José de Oliveira Machado, Escrivão da Camará o escrevi e

assignei.

NOTA vin
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«a sua residência no alcassar do primeiro rei . . .
>

Esta e muitas outras propriedades do domínio da coroa, em Santarém,
foram alienadas, como se deprehende de uma consulta do Procurador do
Tombo da Coroa, junta a uns antigos autos, archivados na repartição da
fazenda do districto de Santarém, nos quaes se lê o seguinte

:

«Sempre os reis d'estes reinos conservaram o domínio dos chãos próxi-

mos e pegados às muralhas de Santarém, e da mesma forma o dommio
d'ellas, fazendo mercês que o mostram especifica e determinadamente por
suas vontades; e assim se vê pela Carta de doação d'el-rei D. Diniz a Pe-

dro Salgado do chão ou campo pegado á porta de Leiria; pela mercê das
casas na muralha com seu quintal, que se chamam barrocas, da parte

de fora; pela mercê de licença dada por Sua Magestade a António André
para poder fazer casas sobre a muralha da Porta do Postigo, sujeitando-

se á Ord. Liv. l.° Tit. 68.° § 41 ;
pelo aforamento de um chão na Calçada

da Atamarma da parte de fora da muralha; dos Paços de Alcáçova com
medição do terreno que lhe pertence eo Castello; pela carta de mercê ao
dr. João de Faria do chão, muros e cisterna, que pertenceram depois aos

Religiosos da Piedade; pela mercê ao reitor da Companhia proscripta

dos Paços, Castello, e chão para Collegio; e hoje da mercê ao Eminentís-
simo Ordinário para Seminário de Santa Catharína, e escríptura de com-
pra do chão, que se lhe juntou; e muitas outras mercês de muralhas e

torres com chãos pegados a ellas.

Ainda que as ruas,"estradas, rocios e muralhas senão lancem no Tombo
por medições e demarcações, comiudo sempre o seu domínio é da coroa,

pela Ord. Liv. 2.°, Tit. 26, § 8.°, e Llv. 1.°, Tit. 74 per totum.»
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NOTA IX
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A parto da doação do Ecciesiasfico de Santarém aos Templários pur

D. Affonso Henriques, transcripta da original por Viterbo, é a seguinte :

«InNoniine. . . Ego AlTonsus supranominatus Rex, unacum uxore mea
Domna Mifalda, facimus Kartam supradictis Militibus Templi de omni
Ecclesiastico Sanctae Ilerenae, ut habeant, et possideant ipsi, et oinnes

Successores eorum jure perpetuo; ita ut nullus Clericus in eis, vel laicus

aliquid interrogare possit. Sed si forte evenerit, ut in aliquo tempore
milii Deus sua Pietate daret illam Civitatem, quae dicitur Ulixitona, illi

concordarentur cum Kpiscopo ad meum consilium. Si quis autem lioc

donum nostrum irrumpere temptaverit, non sit ei licitum per ullam as-

sertionem. Et si contradicere hoc eis voíuerit aliquis, á consortio Sanctae

Eeclesiac sit separatus, et in bonis Iherusalcm non concisceatur. Facta

Karta mense Aprilis. E. M. C. L. XXX. V. Ego Alfonsus superius Hex
nominatus, pariter cum cônjuge mea Domna Mifalda, qui Kartam facere

jussimus, cum raanibus nostris coram idoneis testibus rovoravimus, et

signum fecimus. II
.

Johannes Arcniep'us ts.

Petrus Portugalensis Epp's ts.

Petrus Prior Vimarensis ts.

Ferrandus Petriz, Guriae Dapifer ts.

Menendus Alfonsus ts.

Menendus Moniz ts.

Mocellus Venegas ts.

Gualterus Burgundiensis ts.

Ugo Martojiiensis, Frater Templi tunc temporis ia his partibus Kartu-
lam rccipit

Menendus jussen Prioris in Vimaranis Kartulam notuit.»

NOTA X .
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«Entre o pequeno numero de sepulturas antigas que ainda se vêem. . .
>

Está realmente mui reduzido o numero das antigas sepulturas de San-

tarém, e entre as principaes das que por lá existem, umas foram brutal-

mente mutiladas, outras quasi completamente destruídas.

Quem desejar ler os epitapíiios, que se viram nas pedras tumulares
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(Vesta terra até á extincção das ordens religiosas, pôde consultar, com
permissão da Academia Real das Sciencias, uma obra em nove volumes
manuscriptos in 4.°, intitulada Collecção de Epitaphios, Inscripções e Le-

treiros, por António Joaquim Moreira, a qual foi comprada pela Acade-
mia, e faz parte da sua biblíotheca.

O volume 6.° trata das Inscripções da nobre Villa de Santarém, Patriar-

chado de Lisboa. Contém, nas suas 262 paginas, as inscripções sepul-

chraes de 53 igrejas, conventos e ermidas d'aquella povoação, com al-

guns desenhos á penna relativos ás mesmas inscripções.



ADDITAMENTO ÁS NOTAS

Consta de uma breve noticia manuscripta, com data de 6 de junho
de 1734, por D. Maninho de Magalhães, prior de Nossa Senhora Je Mar-
villa, que a ermida dedicada a JNossa Senhora com o titulo da Victoria,

situada sobre a porta da Atamarma, se conservava n'aquelle tempo mui
bem ornada com seu retábulo dourado, e a visinhança ia ali todas as noi-

tes rezar o seu terço, celebrando depois, pelo Natal, a festa da Senhora.

A fonte da Atamarma, que tinha uma só bica de pedra em fúrma de

leão, uma gárgula, e por cima as armas da villa, também se chamava da
Ave Maria, talvez por estar próxima d'aquella ermida, e ser costume re-

unirem-se n'esta ao toque das Ave Marias para rezarem o terço.

Junto á fonte havia uma horta, cabeça de um vinculo instituído por D.

Gayam de Noronha, e n'ella uma ermida de S. (]liristovão com missa quo-
tidiana, a qual foi fundada pelo mesmo D. Gayam, que ali teve sua sepul-

tura, como dispozera em seu testamento.

Em 1734 já a ermida estava muito arruinada, o vendo o prior de Mar-
villa, que ninguém cuidava da sua reedificação, levou o santo para a

sua igreja. Era uma primorosa imagem de pedra, e de grande devoção
para os que não podiam comer por causa de fastio, os quaes lhe ofTeVe-

ciam suas merendeiras.
Não podemos saber, quem sabo/eava as taes merendeiras. O prior de

Marvilla guarda o mais religioso silencio acerca d'isso.

Alem das portas da antiga villa de Santarém, que mencionámos no tex-

to, a memoria, a que nos estamos remettendo, refere um postigo mais,
chamado da Judiaria, que dava para a travessa dos Becos, ao cimo da
calçada do Alfange.

O mesmo prior D. Martinho aflirma dí um modo muito positivo, que a
imagem de Nossa Senhora, mandada de Claraval por S. Bernardo a D.

AíTonso Henriques, para ser collocada na igreja de Marvilla, foi dada de
presente por um antecessor seu a uns parentes, que tinha no logar de
Santos, freguezia de Tremez, onde se venera com o titulo de Pinosinos, e

não a levaram para AlcanhõeSj como diz o au^Hor do Sanetuario Marian-
no. Não é, pois, exacto o que a tal respeito se lé na Historia de San-
tarém Edificada.
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Memoria consagrada
aos Deuses dos defunctos.

Aqui está sepultado Mar-
co António natural de
Lisboa, filho de Marco
Lobo da tribu Galeria.

Memoria consagrada
aos Deoses dos mortos.

Quinto António Militar

Soldado, filho de Cayo
Prefeito Natural de Lis-

boa.

EMENDAS

Aos Deuses Manes.

Marco António, filho de

Marco Gallo Lobo, natu-

ral de Lisboa, aqui está

sepultado.

Aos Deuses Manes.
Quinto António, filho de

Marco Caio Celer, natu-

ral de Lisboa.

19 D'e3ta3 inscripçõoe po-

deríamos talvez deduzir
argumento

D'esta3 inscripções não
poderemos deduzir argu-

mento, como algnem pre-

tende,





índice

Advertência .' mi

Catitulo I— Da Terceira a Lisboa 1

Capitulo II — O silio da cidade de Santarém 25

Capitilo III— O mausoléo de D. Duarte de Menezes e o claustro do

convento de S. Francisco 3ò

Capitulo IV— O campo de Sá da Bandeira G3

(Capitulo V— A nogueira 103

(Capitulo VI — Igreja de Nossa Senhora da Piedade lo9

Capitulo VII — Seminário Patriarchal 199

Capitulo VIU — A Santa Casa da Misericórdia e o Hospital de N. S.

Jesus Christo 279

Capitulo IX— O municipio de Santarém 333

Capitulo X— Santarém fortificada 519

Capitulo XI — Lendas 599

Capitulo XII — lireve noticia acerca dos santarenos illustres 631

Notas 649

Additamento ás Notas C8o

GRAVURAS

Antigo séllo do municipio santareno 1

Começo do foral de D. Fernando 351

Comeí;o do foral de D. Manuel 437

Guarita das antigas muralhas de Santarém, a torre das cabaças, S. João

do Alporão, e fachada principal da igreja da Graça ol9

Um capitel árabe 631







y/
OBRAS À VEls

NA

CASA EDITORA DAVID CORAZZI

A. BAUEK
Socialismo, sooialistas e rfíi^ieiílas!,

1 folhtlo. ,5(200

ALMEIDA r)'EÇA
Luiz de Camões, mariíilieiro, 1 folheto ^200

BKANCO KODKIGUES
A hygiene das creanças, / foUuto ^200
WeMiodo simultâneo de leitiiia e ps( ri-

pta ^300

BULHÃO PATO
Huy Blas, por Victor llu^o, traducção
tm verso ,J800

LATINO COELHO
Galeria de varões illnstres de Portugal,

1." lol. Luiz de Camões 1 ^000
2 " vol. Vasco da Gama, 2 rol iijjUOO

Paneí;yjii-o de I^uiz do Camões, 1 fo-
llteto ^ u'00

LEITE BASTOS
As tragedias de Lisboa, 4 vol. iUmlra-

iloa com S7 grav 2^!)00

M. PINHEIKÒ CHAGAS
Historia ak'í;j-o de Portugal, 1 vol ^300

M. A. VAZ -DE CAKVALHO
Arabescos, iiotas e pei'fis, 1 vol ^.'>W)

MARGARIDA VICTOR
CARLOS PINTO DE ALMEIDA
Os homens da cruz verincllia, 4 vol. covi

21 f/i-av 3-5ÍOOO

CUNHA E SÁ
o ultimo cavalleiro, / vol ^I>(10

IJa parte d'el-rei, J vol p-ÍM
Ua paite ila rainha, / vol ; o^lOO ' Almanaeh do horticultor para 1879, /

Camêe.s o as mnllieres portuguezas, 1

folheto

OLIVEIRA JÚNIOR

r. GOMES DE AMORIM
vol.

Almanaeh do horticultor para 1882, /

( .imor da pátria, 1 vol hiWi . ^^ " "["!'' ',y \'." ',. '.oVo'

As duas fiandeiras, 1 vol Loo Ahna.jach do Horticultor, para 18S.3.
'

j. i '''

FRANCISCO D'ALMEIDA
Quadros do novo mundo, 1 vol jJõOO

GERVÁSIO LOBATO
A primeira coiilossada, 1 vol ^(lOO

GOMES LEAL

PAULO LAURET
Manual tlieoricopratico de gymuas-

tiia, 1 )o/

.>Í00

,5i;iO()

^ )00

jí.-.OO

RAMALHO ORTIGÃO
[
Banhos de taldas e aguas ininerrus de

i Portugal, 1 vol 1 ;5s(lClO

A morte de Alcxandie Herculano, poe-
; as praias de Portufe'al, 1 vol I,Hino

,^100

TEIXEIRA DE QUEIROZ
(liE.NTO .VIuHKNl')

GONSALVES DE EREITAS
Oscillavõps, 1 vol. de poesias ^100
Mag<lalena 1 vol ^:iOu , Qs ni ivos, 1 (ivo^m ml ] ^OOd

PM-çXtXiK TlfMAKTTrín ' t ) grande liomem, cftffl?í/it, 7 ioí èiw\
UUX.An>\. JUJ\UUX,iAU Comedia do campo, 3 loí 1,>)U0

A musa em ferias, / vul. de poesias ^(!00

O melro, t folhão (ed.ção de luxo) Sm) TITO AUGUSTO DE CARVALHO
Uiccionario de seograpliia universal, ?

vol. piMicculoii má"'' OGUIOMAR TORREZAO
Xo tUeatro e na s.ala, com uma cailit-

prefudo de flamillo Cadellu Branco,
liol. .?G0O

: VISCONDE DE VILLA MAIOR
;
DoUlO illustiado, albitm do rio Douro

e paiz vinliuUl.ro, 1 vol eiicadei uuilo. 74>0()UJOAQUIM D'ARAUJO
Lyra intima, / vol. de poesias ^6U0

|
ZEPHYRINO BRANDÃO

Monumentos e leu las de Santarém, 1JOSÉ ANTÓNIO DE FREITAS
o lyrismo bia/.ileiro, / vol ^.jOO

vol. COM perto de 700.paç/ e illu--í'r ulo

arm 5 grav X íit"'U

Typ. dãsllnríu lInni.Tiiticas—líua da AtaÍa\;\, In :). :>-', LísImki









^^^ JIL'^^^ >ív*í" Jll-^-Vi^ >ívvV»t''''í^ %^JK'''é}Ky,<^Jl'^^í<i 7.VV- JfL^-VívyiS.^VfLv^K 7.k^J\

m

.^ 111 'lu-í? ^^»; í

'/iX ?ívS

>>í X'/,-^lr -s^'

y^K >ívv*JIL->vJ^ >ÍCí" Jff^^íC XCí-
^;/^ -s^ V

j»J^ »f«Vi .^'

í >iv. -^ir .v^x >i", -Mr >^^5<
>4r<'



^tr-^

Brandão, Zephyrino Norbertol
Gonçalves

ir jV. MV. -Mr

198588

Brandffo, Zephyrino Nor-

berto Gonçalves

Monumentos e lendas

de Santarerru ••

1

tv ''í~> /a'» ^K

f ^>y- s!f. "\ir «í^Jí
s''- 'ir -«^^ ^''- *>»r >^'í5 í'''' '^l''

''^^-
?S'''

"^1^

'J*^[

5l,''^í< >;\>" jlcV/ív >',».'» jlv'"^*^ >sv*".^fc '^

^r=tv^



í^-Z-í-í^^ilSÍSÍSÍ-:/:

»

*\

Ir

h

% ái


