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lll TOIH.\ llA EGllEJA OE N. . O,\ LAPA, DO POHTO seus g11arda-infantcs nmarrotndos pela ><erguilha dns mu-

Foi calamitoso pnrn o Porto o findar do anno de 
1 754 á conta da irwcrncirn que engrossou a corrente cio 
D ouro a termos de se alagar<'m e arraznrcm ricos depo
sites cio vinho11 ua margem e«qu<'rdn, em Villa 'o,·a ele 
Gayn. O mai~ prcjudirado entre os opulentes proprieta
rios de nrmnzcn~, n'aqncllo tempo, foi Joseph Vicente 
d'Andraclc Bcll<'M, fidnlgo da ca•a real, mestre ele c:unpo 
do Terço do infantcria do Porto, e administrador dos 
morgndios ele Ynldigcm o S. Lourenço. Eis aqnj uma 
família cuja eclchricladc gcncalogic:t o dinbcirosa, no 
rodar do cem rumos, ~e foi nclclgac;ando até sumir-se cio 
plano <ln mediania. 

Do pai' com aR ral:uuiclad<•s do eco tempestuoso en
caminhou p:H·n <•&t<' Indo a rn:lo benigna d:i providencia 
nm miMionat·io npostolico, filho do Hrasil , chamado An
gclo do Siqucira, d<'volo f('l'vcntis~imo do Nossa Senhora 
d:1 Lapa. Entrou o 1·nrào do Deus prég:mclo no Porto 
com t:111tii cfficacia a• mar1wi lhas dn sua dc1·oção que Jo
\':tva ele poz si todns aJ< almM 1•m grande parto cfü·ecid:tS 
ele Deus, que M abriga•SO das iudcrn1'ncia;, cio tempo. A 
philosopbia nc·l'usl, cn1 :11wrto~ el e muita eu11\·a, ante• de 
ir ás predicas do l'~drt' Angt'io, rccorrel'ia naturalrnc•nte 
e ruaiij dcpn•s,n í1s capa, cJ1, gulta-pcrche <' íu. botas in-
permiaveis. 

.Xão cr:im a--im, ha <'<.'"' :rnno~. os ('Íclacl:íoti da terra 
lnborio•a onde a man-cnilha. a arrnrc da pbilo-ophia s.ó 
ganhou rnizl'' clc•1>0is de muito aclolmda dr &nngu<". O padre 
Angt'lo de Riqcwirn. roruo t"Omc•çn•'l' a pr<!gar no ultimo 
qunrto minguant!• ela lua f<•nrJ>Cstuo'a ele dt>zcnrbro, con
seguiu o clnplo prodígio do ohkr, no mez ~<'guinte, uma 
Jna inchuta e serena. Em l'irtudc• cio <Jnt\ alguns M•gcito• 
de maior porte llw otfrn•!'!'ranr tcrTc•no ""' qu!' elle edifi
ca<sc uma capella 1í 1-icnlwra dn Lapa, no Jogar de F:anto 
Om iclio, à raiz d'urn monte, entre as duas estradas qne 
,·inham ele Brng:i 1• Ouimnr:lt•i-. 

Começou n ohra !'m 7 de• janeiro de 17.í.5, e já a 20 
nma cgr(\ja <'Orn oil!•nt:t palmos d<• comprimcuto e qua
rcnt:\ 1!0 lal'gura !'stova rohl.'rla. 'l'rcw dias! Que ndrn irn! 
O noticindor do m111·al'ilho80 <••forço <'"•·rcn': «W incx
plic:w<•l o gmrulo l(•1·1·or c·om que todo o povo d'cst11. ci
dade concorruu pnrn csl<1 sando Ni ilic-io, a~sim J>ara ,, 
despezn como pam o trnha ll1 0. N'l'lll' •e empr<'ga\'alll 
muito" fidalgos 111·i1wip:ws qu\' Yi\'(.'111 no l'orto e muitas 
fidalgas, 'ariM mulh<'t'l's dl' mini,ftxi~ tog:1dos, dcrigo~, 
rcligio~o,, homcn' o mulhrr<•s partic·ular<'•, e plel>ca,, es
tucfo ntcs, m<>ninos !' rnrniun'; ur.- p:ll'tindo as pedras, 
outros ac·arrdando o~ nra11•1·ia1•, (• l'llllduzinclo ª' tclh:u<. 
O mrsmo coron1•I gon·rnador da,; al'rnns mard1ou com os 
regimentos arrn:ulos p:ira o mt•snro Jogar, para todos tra
balharem n'<'sta d1•,oti--inrn ohra, H•ndo dl1' o prirneiro 
que lhC's clc•u <•x1•mplo, p1·0,·o<•a111lo ('stc pirdoso C')'CCta
culo lagrimn, d(• c·orclinl gosto a todos º' cin•nni-t:mtcs.-. 

Quanto pôd1• n tt- aforrnrada pela unt"C;.10 ª!'°'tolica 
do p:idrc Ang<'lo'. ,\,.. ficlalgas cnrr1•;111do cntuJbo com º" 

~Tllr.no á 

1 lheres da arraia-miuda! Meninos e meninas t'Om estndnn
tes e frade~ e ~oldndos o mulheres ele minü,troii togados a 
pucharem ás cordas dos gnindn,tcs, n t irnrcm pelas al
ça premas! Edific.•ntc mistura o commovcnto azáfama! 
Hoje aposto cu clobrnclo contra singelo que o padre An
gclo se qnize.s.•e fazer cgrcja e prégn'<Sc trcs homh na 
Pruça-Son\ pnn esse fim, diflicilmcnte arranjaria pe
dreiro a menos de 400 reis por dia!.. 

Como tudo se muda e degenera! Por i8' º as coisas 
vão como ''''º !. . 

Os peccadores d'aqucllc t<-mpo ... Pois luwia quem 
peccasse? Parece qnc sim. Diz o informador que 11-0ga
do à egrcjn se construiu um confO<siorrnrio pnhlico, onde 
os he>mens hiam do noite fazer as sna8 confi•~Oes gemes, 
sem sercrn conhecidos, pm·n <1 uo o poj o dos pcc·caclos os 
não perturbasse. Fez-se alli tnmbcrn umii rodtt parn me
cliaute ella Ro rcstitui 1· d in hciro, poça~ d'onro o pmta, 
até furtos sem sor·crn conhecidos o~ 1·c•t ituidol'os. 

P elos modos tambcnt h:wia l:1dl'(){'H n'nqudlo tempo. 
Í<: pena que li geração nctun l pos>a at il'ar rom i•to {t carn 
de seus :wós. Haveria bdrõe~, não du1·ido; rna~ fozium
se egrejas cm tl'ezc dias. l~ ago .. a ? .• Nilo quero qut>stõe;,, 

E no fal confos"ionario al'lll!ll'am-"c r:una• e ro•i
nha1·a-se ceia para os pcniknf<>• qnc la <Jncriam fa7.cr 
bom cxaruo de conocicncia, d!',afogado• do' cuidado" do
rnesticos. 

Se hoje a piedade nbri"c ra~a, d\•st:1•, >-eriarn b:L~
tos os ho•1>edes a <'Nlr; os qu:ic• para não foz<•rcrn t•xarno 
de con<cicncia ja cntrnriam st'lll !'ll:t para Ili. Q, t'x:unes 
d"agora ~:ío todos de t'stornago. Tomn-'t' forro e pcp,ina 
como <'ntão ~e tomanun hosli:b. 

O re,·immento é completo! 
E clepoi:; ornam('ntarnm a <'gr<'j n firn,tuo.•aml'nt('

1 
e 

logo, ao Yigc:-.itno <lia, ~e di~:-,c 1nh~~n c-01n or~ão, e• gran
de consolação elo, fieis. A imagem ela R1•nhorn cl:i Lapa 
snhin do con,·ento do Sautn Clara, :t 10 d1• mar~·o, em 
mage~tosa proci~sno, à frente de Iro?. andor·<'• com R. João 
l\Iarcos, . Francisco e S."' Ufoni. A Scnhor:i ficou-~e 
chamando <h Lapa da.• Co1!/i~&ôe.•. llluminarnm-~P 11• ja
ncllas à noite, o folliararn alé à mndrngndn indi,linct:t
rnente todas as classes do Porto. 

E' consolador pensarmos <ruo não pod(1mos &N' indif
ferentes ás pias almas dos nos~os 11\Ós do 1755. L1\ ('sfào 
onde pc~arn por nóH, quo bC'rn rnistN· ~o nos foz. 

O magnifico templo quc o l!'ifol' vê não (o o eshoço 
de cgrcja que hn cento (' h'cz(• annos fiz!'ram <•m vinte 
dias os meninos e rncninns cou1 "' <''t ndnnl<'• <' soklado~, 
e mais os fracles o fidalga•. !'l iío, "t•nhor('s. Agostinho 
Rebcllo da Co,ta, trinhi e tn•• annos d<•1>0is, c•sc•n•' ia que 
não e;ta\':t ainda <'Oneluida a <·i~r<:ja . No frrnpo de He
bcllo aincla lií cl1•rnora,·aru eontt·--on•• p!•rmarwnfo, que 
fa7.iarn d"aquell:t cn-a um alfc1hr<' cl<' anjo>; mas não <liz 
elle !'e no -eu tempo nincla <'r:\ moela n·-tituir º' roubos . 
De-<."<>nfio que e·--<' co>tunll' j1i in em grnrul1• <ll'e:ldt·ncia. 

Ora cu, para qn<' ml' não cligam qu1• dou o l'xcrnplo 
ele ter pa--ado de todo n us:1111;a de rc•lituir o furtado 
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declaro que respiguei estas noticias em um folhetinho 
public;iclo em 17 5~, com este titulo : Copia de uma carta 
eBC1'ipta por um cidacklo do Poi·to a uni amigo mcr,.ado1· em 
IMboa, e Relação da singular noticia que n' elle se contem. 

Que singular noticia 1 
C. CASTKLLO-DRANCO. 

ROMANCE ORIGINAL 

POR 

GASTÃO VI DAL DE NEGREIROS. 
(Continuado do n .0 4.) 

IV 
O vnoclnio 

Em un1 dos estivos dias de julho, quando a athmos
phera :ivennelh:icla e tepicl;i clespecle faiscas electricas que 
ele espaço <l esp:iço fen_9.em os ares e anceiam :i alma de
baixo de pressão magnetica; quando os nervos se con
trahem i1 cada lufad;i calmosa ela aragem, ou ao reflexo 
cl'um raio ele sol palliclo e abramclor; em um cl'esses elias, 
em que ceo e mar se e.~zmu cm procellosas nupcias, fomos 
ele caminhada até í1 liuch cazinha de Balbom. 

E' domingo : é o el ia de repoiso para o cea.reiro; An
selmo ela Costa não o dcsperdiç;i nunca. 

Com effoito, mio nos enganamos suppondo-o alli. 
Lii e.~tA elle sentado debaixo do car:unanchão ele t ilias 
d'ondc o lance d'olhos alc,iuça todo o j<irdim. Estendi
do sobre um banco de corti.;-a, o nm pouco reclinado sobre 
o hombro da espo"ª• !i.>lg<i e sorri como creança. 

D . Antonia r ecostada tambcm no rebordo do banco, 
está como sopitacla em 111edit..1çii.o menos r isonha. Alguns 
passos distante, sobre um combrosíuho de relva, Regina 
com os br<tços crusados contempla, na ampla bacia de 
granito, o cahir espumoso de mil gotas de agua. De vez 
.em quamlo along;1 a vist;i por entre as olaias floridas e 
as l"Oieiras. 

Euge;1i<i apoiada ao braço de Raphael passeia no 
arnmclo ele hrnngciras jit nosso conhecido. 

Que clil'imn ellcs? 
Segredos eue.1ntadores; mil nadas , que se trnduzem 

em versos harmoniosos; pahwras soltas ditas a meia YOz, 
d'cstas que os corações apaixonados refazem e completam 
ajudados pelo instiucto secreto que une dnas almas nas 
mesmas aspirayões e dez~josl 

Que clernneios aqnelles. Que sn~piradas chimcra;; ! 
Oh! como R mocichiclc é lin(h !.. . Que bollamentc o 

clissemm trcs versos do inspirado e mago cantor de J u
Jia: 

é tudo prt.zer e autores 
eco e terra, montes, vallcs, 
1·cbanhos, aves, pastores (º ) 

(º ) A. l.". de C.is!ilho-«Amor e melancolin.n 

Em frente de Anselmo da Costa, o visconde percor
ria clistrahiclo um masso ele j ornaes, mais attento elo que 
na apparencia c1ueria mostrar ao que se estava passando 
no jardim. De repente, levantou-se, fazendo um mod
meuto. Retraiu-se todaYia por um grande esforço, o con
tinuou a observar com ar sombrio e taciturno. 

Salvador chegnni n'esto momento ao lado de Regi
n<t com um g rande rnmo ele flores. O su~peitoso fidalgo 
Yiu que o mancebo se inclinam para ella, e como não 
poclesse áquella distancia ouvir o que diziam prescrutava
lhc os mo•imcntos, espionando no candiclo rosto ela me
nina'' impressão que lhe causavam os galanteios elo moço. 

Deixemol-o, por um pouco, e \·amos ouvir o qno 
diziam os dois. 

Regina, como a rosa que ainch1 em botão promette 
muito, e vai progressiYamonte cles.-ibroxanclo petala. a 
petala até se formar de todo n'nm admir;ivel conjuncto, 
tinha adquirido no1·os encantos n'estes ultimos mezes. 
E' uma adora vcl creatura! A alegria infantil tem já o mi
moso toque da donzclla que come<"-i sem o saber a entrar 
n'unui outra phase d,, existencia. Seus olhos, procuram 
mais o ceo; o sorriso é mais rellectido; e n'aquefüi inge
nua fronte revela-se emfim <\ r apich transiçii.o operada 
pela naturez:t. 

Salvador caminhou para ella de mansinho, sem no
tar um leve colorido que abrilhantou as faces da, jurnnil 
senhora. 

- Trago-lhe flores,-disse com YOz meiga. 
-Sim?- responcleu ella-agradeço ... .. Ah! silo mar-

tyrios, e saudades! Lindas são ellas- continuou jnutan
do-:1s entre os dedos longos e afilados-mas tem um no
me que siguifira tristeza. Pois não as quero; não: ,·á -me 
colher rozas e jasmins ... as flores da minha paixii.o. 

-Irei, j:\ que assim despresa os emblemas ela dôr, 
minha amig:i? E' então certo, que a sua alnu1 só antevê 
risos no futuro! 

-R.isost .. . ai! qne atroz engano!-murmurou Re
gina baixando a cabeça quase a tocar com os hbios no 
ramo que conservava na m:\o. 

E, como maquinalmente, sentou-se na relrn, desfez 
o nó que formavam seus cleclos om redor das hastes sol
ta nclo its flores sobro o regaço. D epois, cun·ou-se pens••
tiva sobre o dccli,·o elo combrosinho, colheu umas folhas 
ele hcm que se cnrose<wam quase a sens pés no troncod'ar
vore plantad!l por elh1, e começou 1\ tecer uma eorfüi en
tremeiaudo us saudades com os martyrios. 

O mancebo, callado o immoYel, contemplaYa-a com 
paixrw. 

Findo o gostoso traba lho, lwgina lernntou os olhos 
dizendo com aecento gnwe e melaucolico: 

-Para qual dos clois? 
-Pam mim!-bradou o mancebo com fogo . 
- Pam ambos!-tornon elhi com cntonaçflo pro-

phetica qne fez estremecer o moço.- Para ambos,-re
petiu. Parlamo-I'a ao meio, e um di<1, se estas flores vi
çarem, as toruarelllos <\unir. Quer assim, Salvador? 

Se quero!. . . • l.bençoado sej<i o laço mysterioso que 
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une aR no•<as alma~, ninda mesmo que es~c laço so torno 
o grilhno da dcs,·cntura. Em aut<••, J>Ort·m, con-inta que 
essas pobre!! flores rccrha111 a cons:igraç;1o de,·icla. 

]~ dizendo i~to, tomou a grinnlda poisando-a le,·e
mentc sobro os cabcllos ele Regina annollados desde a 
raiz. 

X 'c,tc momento , nmn cletonai:ão surda ribomlion 
no longr, e correndo ligeira e tencl>ro•n estoirou formi
daYel sohro o~ laranjarR. 

Ao tro,·:-.o succNlernm os relnmpagos. 
A •(•nhorn muito pallida a1){!rtou as mãos no seio 

bradando: 
- .Jt••t1' ! 
-Salrndor ainda rom o braço cst!'ndido, e os h1hios 

contrahiclo• por uma :Huarga ironia, d isso-lhe : 
-~nda de s11'tos, minha ''miga . 'l\•ma as borrascas 

e tempe,tadc• ela terra . E-tcs 8:io º" h,,·mnos qur f<•,te
jam a sagração da no«a corôa immortal. Corôa clr mar
tyrios e Raudacles, tecida pelas suns mãos ... -E continuou 
baixando a voz.-l\1ull1r r fraca qn<' uno acha forc;a pnra 
saltar por cima dos ahrolho~ qno lhe oh,truem o C'aminho 
do parai,o! Falta-lhe n coragem, ou não quer. Poi• bem, 
re•igno-mc. Tomo clt' oi o quinhão qu<' me quer lt'gar. 

E n' u m acecsso do f'rener. im, lnnçon-lhe as mno~ {i 

cnhec;n, d<·~fcz cm clu:t< metades :1 grinalda e aprC'scn\ou
lhe nmn, guardando n outra entre a camiza e o colC'I<'. 

A donzclla pegou na :;ua mctncll' com tri>l\•1.a . e 

su~pirando: 
-Oh! qnem podem rasgar as paginas do dr,tino! ... 

-dis,t• c•lla . 
- O cle•tino! qual clcstino?-gri tou o moço, com 

,·ehcmc•tl!'iu.- Poi< hn,·cmo5 de c·rC'r que Deu' n dt·-ti
na><c p:tra aqucllc hom(•m, juutanclo n' uma só C'rrn\urá 
tanta• 1wl'i(•ic;õc$? SC't' ifl possh·cl, fl<'gina? P ode com·('n
CC'r-nw clt• tão mon,trno<n comhi nac;-no? 

-~ilt'n<'io! >ilcrwio, f:ah·ador!- repetia :1 nwnina 
com '"º" h'mcro,a .-Olhc qne podem om·il-o. Quem lhe 
foliou no vi-conde? 

-O H<'tt pcns:mu•nto- accncliu t•llt• .-Niio snhc• que 
leio c•m ,c•u coração. romo 11'nm li\'l'o aberto? N :io <a lie 
que c•-t:\ ahi empr<'g:1dn toda a minha i11t<'llige1wia, toda 
n fol'\:l dc• rnntade cio mt'u e,pirito? 

-84' assim fo"c ... balbuciou a clonzella. 
Salnulor, entrC'gue quase a unm allncinaç:lo não a 

ou,·iu . 
Pa-~ndo• algnn' momento5 continuou como fallnndo 

parn si: 
-E d iz que é minha amiga! ... Trm-me confi·~,aclo 

que tem horror n e'lt' homem e ,·ae Hl\<'rificar-mc ;\ snn

guc frio ... 
- Eu !-<'xcbmou imprudentcm!'ntc R egina.- Eu; 

~acrificnl-o ~cm dôr! ai nf10 diga i"o! Deu~ &lbc cl'ondc 
me ,·cm c't:i força cpu• me faz rc,·olt ar contra o clPr.rjo 
de mcuR pai~, c .. . - A !'Sta snspensfto no rosto elo mnrwo!10 
fulgurou como um darão subito. P oz ns mão~ c clisHc
lhc com uma YOZ cm qm• haYia o tremor ela~ lngrima': 

-.\ cabe! ncabc'. pit'<laclc, Regina! 

• 

--Piedade para mim, Salvador, que liOU a mni~ nc
cessitncla dos dois-bradou clla como n'um soluço. 

- Agora sim- respondeu e 1nancclio com trnnspor
te.- Agom acccito tudo, mesmo a clc~graça vinda das 
tuas mãos, anjo; agorn posso moJTor! Os m,wty1·ios dn 
no~a. corôn podem mnrcltar; mas M snuclades scr:\o im
morrcdoiras. 

Emqunnto esta sccna se Pª"ª''ª• o ,;scondc nfto 
podia encobrir a agitação do seu C'spirito. l .nsolmo da. 
Costa tamhcm n:\o porcli:L do vista os personagens d 'clln. 
No fran co rosto do 1wgociantc, passa'"' ele vez cm quan
do nmn um·em C'lcurn. Olhava p:irn o Yisconcl<• que 
o nfto ,·ia n cJJc, tanto a~ euns foculcladc~ ,;sunc, l'~ta

vam nttc ntas para outro lado, e cl'cstc iam clcscahir na 
cspos•t que respoudi1i com um olhar n:io menos pcnotmn
to o intclligcnte. 

Em uma cl'c•ta~ occas iões, ni"to podendo já SOJ)():lr os 
ímpeto• ,·crtigino•os qn(' o acomcttinm, o viscondl' •ol
tou um ni, que afogado ti nascença degenerou n' um gru
nhido surdo e destoante . 

Voltamm-~e os <''poi;os, procurando a causa cio af
flictirn gcmt"r do ,·i•conelc, e deram com Sal.-aclor arran
cnnelo ela c:ihcc:n de ~ua filha a• flori••; c ambo" com o 
rosto irradiando o 1·cfl<•xo do intimo darão que lhej\ re
fervia no Kc•io . D. Anlonia cstremccru no banco, e i:i lc
nmtnr-se, qnanclo o hrnço do m:n·ielo n su~tc"e, e a sun. 
,·oz qttc'hrou o silencio affiictfro cl'c,fa ~ituaç:1o. 

( Co11tinría .) 

ECHOS DO POHTO 

A mnr.onal melancolia das no il<'• portuc11scs du
rante o c:>orrcntc i11Yc•r1H> acaba de ~<'r felizmente rortada. 
com n pre-en<;a brillwntc de dois :irti-tas 11otnvei• no 
tbcntro dt• S . João. 

Arthur Nnpol<':lo <' l\fademois<'ll<' I,ebou,rs fir.!'rnm 
reunir por nma noilo 1i socicclad(' porlucnsc, que so não 
tornara a encontrar dt'•dc- a estaçr.o 1.nica do anno pas
,.ndo, 1• para a qual, na occa~ião pr(••cntc, as suavc• co
moçõc:'s da mu>icn rram npcna' acorclaclas pelo fo•ti,·al 
Zé PC'rC'ira dos ultimo;; hrodios pol ili t•os . 

Para. quem estava costumado a r<'ceber annnalmcn
te ele :'li ilão e de Pari< a Yi•ita luminosa do anjo ela har
monia é tri,te Yer o chenibim ela nrn,icn, bufando n 'um 
montezinho e arripiado clarinete, a<h-ir-nos agora cm 
procis•ão srrhmcja do;, matagaes ah oroçados, onde a re
voluc;ãc) gaiteira alçou o pendão municipal, :mcioso do se 
de,fralclar, cm toda :L redondeza do rc••pC'CtiYo cli,tricto, 
<Ís am·as pr<'nhc,;; de patriotismo e clt• juhilo. 

A t•,•c lamentoso c'tado no, :ltha,·amos reduzidos 
com g rancle magoa e j1"tissima indig naç:lo d:ts mulhe
res elt•gantcs, impos~ihili ta.das, pela g(•nti leza do xcu ~cxo 
e pela brandura da hll:\ inclole, de pedirem {i agitação ge
mi um naco do pão 8nloio com qnc a politic.'l abundan. 
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temente cmbrô:i os c~piritos esfaimados que se lhe ag- ~o ~umptuo~is,imo salão do Rothschild da imprensa 
grcgnm. coutcmporanca, perfeito modelo de ekganci:i e de luxo, 

E" mnu que um povo se deixe entrar assim tão in- estavam reunidos mrios homens amincntcs pelo seu ta
t.eir:imcnte da febre de sah·ar o paiz a que pertence. A lento ou pela ~ua po~ição social. 
política é a mni~ deva,;•a, a mais cstcril, a mais cmbru- Madame do ílirardin, uma das mulheres mais en
tcc1.'tlom elas :uuante:> cm cujos braços pode lançar-se um c:rntador:uucnte bcllas que cu conluJ<;o, ach:wa-se ele cama. 
homem. Ai do que se faz politico se a. superioridade ab- gr:H"l'mentc doente, <' :\ auscncia do ídolo entristecia. o 
soluta do 8Cu talento o não chama a go,·emar os homens formoso templo da ""ª invocação. Corriam alem d'isso 
dirigindo-lhes os destinos da maior altura da tribuna ou boatos de uma proxima rce-0mpo.icão ministerial; o snr. 
da imprcn&'ll Os que ficam nos lagares secundarios do Peyrout, o mesmo c1uc C'scrcvcu o magnifico procmio das 
machinisiuo govcrnali,·o siío apenas os degraus immun- Palat·1-<U ik um co1ule1111uulo, tinh:l tuzido da.; Tnlherias a 
do~ d:t csc:tda eternamente encodeada pelos despeitos vin- noticia eh dcmis,ão do mini~tro Uouhcr. Em cas:t do re
g:lti vos dos que clcscom e pelas ambiçõc.> rancoros:is dos dactor da Libert~ os homens discutiam com ,·ivacidadc, 
quo ~obcm . Toclos os demais siiO mortos inteiramen te cm pé, j1mcto dos fogôos, ou pas~ca,·am agitadamcntc na 
para :t ci ,·i lis11ção e para a prosperidade. sala ou nas g:1lerias rccll{'adas de csculpturas e de qua-

Dopois de aggrcmiaclo um homem no seio dos influi- clros. O sr. do Oirnrdin cstrn·a prcocupndissimo e fallaYa. 
doros d:t govcrnaç'1o publica cscusacs de lhe pedir m:1is pouco e seC'camcntc. Foi n'csta oonj11nctura, pessima pa.
botas KC é snpatoiro; mais estofos se é tcceliio; mais ver- rn. allinirar :irtistas, q uo o nosso j ovcn compatriota appa-
1108 so é poeta; mai~ qu:tdros so é pintor. Tudo quanto reccu no salão acompanhado do escl'iptor inglez Morti
d'ahi po1· d iante fizer do sua profissfto scr:í. descnrndo, mor, um dos rcdactorcs do 1'imes de 1Veu:- Yo1·k, o qual 
modiocro ou num. nprcscnlou ao rcdactor da Liúerté : 

As amante~ v11 lgnrcs desejam que os homens que se «Monsicur do Santos, piauiste por tug11is.» 
e:1pti,•:1111 dos oncantos d'dlas as merec;am pelo afinco elo O 1101110 de Santo,~ dado ao meu contcrraneo mais 
trnbalho e pela clcrnção da intelligencia. A pol ít ica nfto conhecido em Portngnl pelo seu primeiro nome <' pelo 
podo ao~ que so lho de,·ot:un senão que larguem tudo primeiro dos seus appclidos, foz-me nma i111press:io des:t
parn a seguir. A riqueza mosm:i se dispensa par:i lhe gradavel. Sa11to• pode ~cl-o quem <p1er . Artltur Napolc:io, 
:igr;idar, )>Or,1uo cll:i propriri promettc pagar os amantes c1uarulo todo~ o.• demais o ignora,scm1 ,abia cu pelo me-
qnc tin•r. nos que <tUC'ria dizer :1lgumn coi,a. 

De todas as vezes <1uo nos apuramentos eleitora~. Mas o nome de ~apolcào tambcm n:lo era de bom 
l!C cscum:11n os mcritos dos cidadãos que h:iodc represou- agouro n'aqucllc ~itio. Foi talvez um sentimento de di
tar 0 povo, noto cu que todo o rnlor pessoal é impedi- plomatica dl·licadcza que :u:onsclliou )fr. llortimer a. 
mento :i ª'lºl'n<;:lo politic:t. Se o candidato faz botas ac- nfto pronunc·iar o prim1:iro appdido do •Cu :1pre:.entado 
eu~am-110 do i;cr sapateiro; "° foz li nos dizem que não cm C'as:\ do primeiro orgão dn oppo-iç:lo do impcrio fran
pal>s:I de um littcmto; se faz c:isas chamam-lhe apenas cez. 
um archih.-<:to. Gimrdin di'"° a Arthur ~apolciio <1uc l:uncnta,·a. 

E ca<la um d'cstcs indivíduos é considerado inh:1bil imme11.o <pie a11 OlºC0 npaç-õcs do •en <'spirito lbo náo per
pnr:i :t dirccç:lo d:t republica . Entende-se qne cada mn mittiss(•tn cm lal oc<·n,i:io consagrar-lhe mais do que al
tc111 os ddfoito-1 da cla:>se a que pertence, dºonde se tim guns n1inulos, ~o c·lll' quizl'ssc ter n bondade de se fazer 
qne melhor é não ter cla<sc alguma definida . Vejam que ou,·ir. ~1orti111cr opinou l)tt<• oo acccitasocm immediata.
cst imu l o~ de progresso se "''º encerram n'estc axioma, mente os curtos mo111c11los do attcnç:io eo11sagrada pelo 
aliaz vulgar, do quo ser n:td:1 é o melhor dos penhores :1cti,·o jor11alis!a ao ar1ista pt'l•dilecto do cscriptor brita
C[UO o ~ujcito podo dar ele \'Ír :i ser alguma cousa! Sera/- nico, a scuMilii lidadé mais fina, :i indolo mais sincera
/Jllllla cou.sa--glo1·i:i suprem:i de que fi ca, pelos modos, r is- mente c11llrn~iast:i do llC'llo o finalmente o ing lcz menos 
cndo tmlo aquollo q uo t iver o infor tnnio de ser alguem. ing lcz :i qm•111 cu h ·11ho ticlo :i l1011m de apc1·ta r a mão. 

Do <1110 deixo dito concluo que um paiz de político> Dois e· reado, d<' liliré nguloaclos d'ou ro aproximaram wn 
é um paiz pt'rdido e que a leitora tom perfeitamente ra- c;tudolahro o ahrit'lllll 11m magnifico H crnrd de grande 
ião prcforindo iws comício$ p:üriotieos o thcatro de S . caucl:i todo d'chano primorosamonlc marchctaclo. 
J oão, onde cu poço liccnt;a pam a acompnnhar. Arlhur, foliando-me cm portuguez, manifc$tou-me 

At"!hur Napolcrw é hoje o mais not:H·cl dos nmsicos a rt>pug11:11wia que tinlm e a iucom·cuicmci:i que se lhe 
portuguCZl'S e um cios :1rtistas nacionaes que mai~ tem figurnni cm lo(':tl' perante 11111 amlitorio t:lo mal disposto 
honr:ulo nn I~ur•lpa o nome da sua patria. X:io h:i muito parn o c;cuhu·, e cll0J>0i~ do rnrin;s con~idcra~ilcs concluiu 
tempo aindit que cu proprio fui testemunha do subido I cp1c, se os 'cus ou,·intcs se rcuui;.;,em para lhe dar palmas, 
apreço cm que cllc é tido no paiz omlc ~1ellior S ;) apre<:ia nilo h:wcrin granel<' nwn•(·imcnto cm lhº,is :wrancar. 
o mcrito de quem o tem, e onde se c:onsagram e legitimam 

1 

B_m ~t·~uida ,cntou-...c ao piano com um gesto d'aye 
tod:i.' :i- rt')lllhu;oc., e todas as glorias. de rapma ao tomar conta da presa. 

Foi cm Paris cm eMu de Emile de Girardin, o ce- O i11'h·111111mto magnifico rc,1>0nclru tis primeiras 
lebre t"(.~l:ictor da Liúertf. dedill1:l<;<'ll:' do :1r1i,ta com umn hnrmonia ,·ibmnte, suave 



GAZl:TA LlTI'ERABlA DO POllTO 45 

e limpidi•sima. Depois as notas, arranc~\<las qua'c ~i1mtl- a anthitcsc cio lyri-mo, e a d~lcgancia é a mais insof:. 
tancamcnk do teclado inteiro, partiram, conglobanun-sc, 1 fri,·el das desafinações cm que pode incorrer a mulher. 
alar:un-~!', rcdcmoinhariim cm turbilhoc~, cti~partiram-se füUIALllC ORTJG,\o. 

em r~jos, compel indo-se, recalcando-•c, dobando-se em 
catadupa, c~cachoando como rngas o cspum:rndo e es
pndnnando cascatas de harmonia•. A vci1i do genio ti
nlm feito rebentar da rocha a n1agcslndo procipilo~:i do 
Ning11r:1. O :irli<ta, possuido do Deus intimo qne produz 
o dc•lirio do• ,,idcutes tinha-se consubstnncindo e eocorpo
rado ao piano: dirieis :1 appariçiio de um ente fanta,,tieo 
:\ ~imillJ:lll<;n cio )liuotauro. O in~lrunwnto c~trcmccia, 
arqm:j:wa, uluJa,·a, bramia, cm clclicins, cm frcne•is. cm 
cxla•i•, debaixo do~ dedos coll\·nlso~ que lhu trnnomittiam 
o intcndimento, a een~ibilidade profunda e a paixão olym
pica. 

Duranto esse tempo todas nR J>e~so11s, que, pri meiro 
por tlclicadczti o depois por attmcc./w, so tinham agru
pnclo cm volta do 1>i1ino, haviam s uspendido t,odtt a con
versação, conservando-se immovciij o cxti\licns, o tendo 
apcnn~ vor. pant exclamar do quando cm quando: qj\fa
gnifiM ! Surprehendente» ! Quando o desempenho termi
nou :nranc:rndo do ooração do piano o !\CU ultimo eolu~, 
confundido n'um tro,·f10 de palmas, Arthur Napoleão es
tava nos bra~s dos seus ouvintes a principio mais frios ou 
maiR pn'OCcupaclo~ . Girardin csqucc-cu todo .. o• que faze
res que tiuha e, instando-o a que tocas!!-0 dm1• outrns ve
ze.~, p<'diu- lhc que ao voltar t\ Paris, d'ot!do dlo partia 
dentro cio poucos dias, concedesse a Maclamc de G ir:mlin 
o pra~<·r de o apresentar aos sens convidados 0111 um grnu
do concer to, an tes de se deixar ouvir do publico pari zionse 
uo s!'io do qual o csperaYa a gloria. · 

No ultimo concer to dado no thcatro cio f'. J oão, Ar
tlrnr :Napoleão re,·elou-se tão co11s11111:ulo oompo~itor co
mo 1wrll•ito concertista. Entre a.; ]K'<;lli quo lhe onvimos, 
a foul-tzin ~obre moti,·os ela • l.fricww ~um primor de sty
lo e de gohto, em que se conhece a mão !l<'gura de um 
arfi,t a c.-onscierwioso e forte. A orcht•strnçào é cheia c!c 
reJc,·o, cio expres.•ão e de ~entimento . Não é )jeito fallar 
d'oRtll )><'Ça i,cm assignalar o brio consci<'ncio-i~"irno 
oom que a de,empenhoa a ot·chcstm regida mngi,tral
mentc pelo snr. Xicolau Ribn•, um homem de iutell igcn
cia t·nro o de superior sensibilidade artística, que ello sabe 
como poucos, tn\nsmittir com o olhar o com tt exprc8,fl0 
cio i::••wto :tOM artistas snhjeitos ao movimento d:t su:t h:i
tuta. 

Madcmoi~clle Lebuoys é um:\ rl'l'>Cqai,tn eh boa e~
oolti frnnCt'za, que é hoje, para quasi toúos º" in,trmnen
mas m:ii, particularmente para a r,•becn !' para o ,-iolon
~llo, ti primeira c•eohi do mundo. Entro :L• su:h qu:1li
c!tlclc•• de• ri1·t110.•• sobresaem principalmente a afinaçr10 e 
o mimo. 

.:llack•moi>ellr Lebouy~ é, nlcm tl'i._o, um·1 <T<'a tnra 
da qual é pcrmi ttido acrctlitnr quo poderá muito bem, 
qncrondo-o, dominar nm coraçrt0 como domina uma re
hera. 

()pi-mo lic·cnça de fazer rRte rcpnro, inwginanclo
nw :1irhla n:t orbi ta da,; apn;c·i:t';,Jc•s :1rti•tiu:1•: 11 feia Idade é 

l'ALESTBAS UTIEBAUIAS 
III 

no ro11uu1c c•. 

Procurando dcmon~trar a inAuencia bcne6ca do ro-
mance na formac;ão elo" bons OO•tumes n:io dcsc·onhcce
mos que Yamos lidar nºuma empresa difficil, pela muita 
cles<'onfiança com que lmdc receber-nos grandi,.,imo nu
mero de pessoas per~uaditlas ele que nf10 é possivcl fazer 
<imilha11te clcmon,1mçi'10, sem !ecorrcr ao sophi~ma: tilo 
enrais:tdo csbi gcmlmontc o preconceito da ruindaclo dns 
novellas, no tocante 6 purosa ela moral ! 

Pam coulmdizor usta iclea falsa pocleriamos apontar 
muitos exelllplos, cit:lr dezenas dcromanccs nos qu:ics so 
não cnoontra um so poo~nmonto que os ccnso1·es austcroR, 
e moralistas escrupulosos, possam marc:1r com a pbrru;c 
theologica e infnmante cio 15apil. 11airesim; receamos po
rem, que nos clig:un : « E•ses factos particulare~ são ape
nas excepçoe•, cpic "!'r,·cm de coufirmar a regra, e uão 
de a destruir; o~ linoo que citaes são bons, e de s:1 dou
trina, mas não podt•i, d'ahi concluir , sem olfender a logi
ca, que o gencro d!' littcraturn a que ellt:s pertencem '°ja 
iguahnentc bom, e saucJa,·cl para o espiri to. l> 

N ão tendo, como d1J foi to não temos, razõos bastan
tes para desfaz<·r esta ohjccc;-:10, daríamos o triumpho aos 
adversarios, sen1 q110 nos ficasse ao n1enos a gloria de ter 
pelejado cm clcffos:l da nossa causa. Seguiremos pois ou
tro mcthodo, procurumlo dc:>entr:rnhar ela propri:1 indo
le do romance a c,·idc1wia de ideas cuja convicção temos 
e desejaramos lr•nsmittir: ,·oltnremos contr:i o peito do 
inimigo as ,ua, mc,mas armas, transferindo o combato 
do estreito c:1mpo a factos particulares parn a rcgi:1o 
cleYacla e luminosa da phi)o,ophia. 

Não se sobrc;:iltcm com este dizer os quu dcsadoram 
ooncepc:õc8e thcorin, n•montaclis~imas, tah·ez de facil com
prehcn~ão para os 8abios, mas de certo ímpcnclra,·cis para 
o ,-ulgar do>l lc•itor!·~; descansem estes que rnlo >ubiromos 
l:t tanto itciuui: iruinos HO até onde o permittirom a~ pos
ses da nossii int«lligcmcia e portanto nunc;t nos guind:t
rcmos t:lo alto <1 11c nos percam do Yista os entendimen
tos menos C>c:larccidos. So tÍ8 aguias é dado cscondorcm
se nas nuYCn8, e quem isto esc1·eve (prosigamo8 n:i me
thaphora) per!t•ncc :10 J>O''º numeroso da pa,.,arinhada 
miucl:1. 

Dada <'>la explicaç;"•O para tr:mquillicbde do. inimi
gos cfo Hegel, 1~id1tc, Kant e Yarioo outro:, (de quem 
npenas conlwc«lllO> os 110111~8 ... e algm1s <li•<-ipu)o,) con
tinuemos o ca1ni11ho .:m c.;uo biamos. 

Todo o romnnce, seja qu.il for o g..:nero mn que se 
filie, é csscncinlmonto um:\ obra de analyse, on do incli
vidn0, 0·1 cl~ ,ooiochcl(•: o q·:" 11ão for isto, ja o d irsemos 
·:'ontr > Jogar, usurpa um titu lo que niio merece. Ora to-
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dt\ analyso produz lll'<'C•~ariamcute um ensino, bom ou 
mau, conforme clla for cxaC'ta, ou infiel. 

Ningucm podcni allirmar que os tratados do philo
sophia moral prrjnclicam a morn lidade; poderá a um ou 
outro lançar-se- lhe oRsc slygnm, q ua ndo estabeleçam prin
cipios erronoos para dccluzir- lhes as conscqucncias, maR 
cm geral são provoilosos, porque do exame foito sobro n 
natnre~n hnmana o condições da sua existcncia tiram a 
limpo qnacs ag rdaçôc.'s que prendem o indi,·iduo á hu
maniclacle, o •\ <'reatura ao creador : dado este passo, fa
cilmente noi le"am ao conhecimento dos dc,·cres qu<' fr
mos para com o~ outro~, para comuosco e para com u.,.u,. 

O romanco n:1o t\'111 o•te caracter ele gen<>raliclacl\• 
no eus iuo doi clc'·l.'n's, pela razi10 de se limitar "º e,1 udo 
d'un1 sêntiménto ou d"tu11a epoca; mas pela ;.ua índole 
analytica, YÍ<n ao mc-smo escopo embora n'um ca111po 
mais estreito, o angnw11t11-llio ,·:rntagons o proc1••so q11 0 
emprega 110 exame. 

Se bem roílcct inws, o romance differe cssencialnwn
te do tratado 110 mcthodo o n:L fornm; este, pnr:i clcs<: u
brir uma \'Crdade o\·culta, ,·nc dt•ch11:indo d'um pri1wipio 
incontro.-er-o iclt':\~ e juiw•, até que chega ,\ condn»to 
final; é um trabalho da rat.fto: aqucllc narra oncce--os fa
zendo-os dcrinu· un- dos outros, e subordin:rndo-O• todos 
á expre~~ão d'tnna idca: a intclligencia, a pbanta-ia c o 
•entimcnto collaboram n '('~la cmprc~a. 

e\.. nec<'osid:Hk de pn•ncl\'r o raciocínio, por modo qno 
cllc não perca o Ho das idl'ns, imprime nos tmtaclos um 
cunho de prN:isão, <[llC embora auxilio o entcndittwuto, 
fatiga o espírito, por som<•nte pcrmitt ir o cxcrcic:io da in
telligencia e da memoria, <'lll quanto que ficam inerl<>s ns 
re~tantcs facnlcladcs. 

:X:\o exig\• o romanc~ a laborios:\ cleduoçilo das idc•ns, 
ofterecem-;,c l'il:h c·om muita facilidade nas cxpausô<•s do 
dialogo, no d<•,<•nho do, car:1clcrcs, na pintura elo, ntlc
ctos e dcsin,·oldnwnto ela uarrtu;ao: e isto aiml:\ a11w11i
,,aclo com :1 dc-crip<;:1n 110, lo~arc,, >itu:l<;ôes e lance• fo
ra do u'ual, taz com <JUC tal'' lcilllnl• :;ejam não 'º <i<· 
facilima co111p1·chcnsao, mas tambem agmcl:\\·1.'i,, e por 
is:io me;ino desejadas o jll'oturmlas, cm quanto que os li
vros scicntificos

1 
os li'1'os s isudos o muito :.uhst:nwiosos 

de doutrina, apenas 11os snbios sul.11ni11istram ll'itnrn. 
Demais : o li\'ro pura o dcscarnadaiucnto dout rinnl 

embora seja o seu al\'o regular o sentimento, tlirigc-st• 
sempre á intelligt•ncia; ora, quando a alma repousa, os 
preceitos qnc diuuuurnt da h·gitim:i >Oberania da r:izito 
são re:ipcitados e o!Ji.~l\•ciclo,; mas quando as paixOI:' •l' 

]e,·ant:\m irrt"quiclas e luc:tarn com toda a •ll:l <:Jll'rgia ra
n\S vezes poclerl1 n tim;n da ra/.ào quebrar-lhe. a l'uri:1. 
~\-u11ca u fuyo <1b1~1:011 " l'1J1tlude 111e o fumo mio Ce:J11"'e o 
e11teudime>1to, disse com profundo conhecimento do cora
ção humano um orador >agrado e•) 

O mciocinio o a expt!rioncia 1100 dizem que não é o 
1mtis pro"citoso u1t•io de aperfoiçoar os bons co.tumcs l'll
riquecor a intclligcnci1L ('°'" ideas absolutas, e adornar a 

(º) \icira-S~nutlo do )lnndnto-cxordio. 

mt>moria com max:imas de bom 'procedimento; melhor 
•Y•tlicma indubit:i,·elmente é educar o coração tornando
lhc mnis elevados os sentimento~ o mnis nobres as pai
xões, o uind:t imp1·e;;sionar a imaginação com os heroís
mos ela \'ir tucle, ou com o ropollonto cspcchtenlo dos ,-i
cios. Tal é o processo que o romn11ro emprega; portanto 
não será temeridade afi rmar que a sua inAuenci:L na for
lll[lÇilo dos bons costumes, longo do ~cr infl•rior á dos tra
tado~ de moral, é, ao contrario, mnis profunda l' bcnefica. 

Poclcr-11os-hilo agom objt-cfar qnt• tocln tL nossa def:. 
fC--.a t•nhe, por falta ele esteio solido, pois que '-"°"° e~piri
to do aual_,.>'C, o qual di~-""mo. M:r uma elas qualidades 
<'-"·urines das no,·ella;;, é o mrnos qm• clfa, tem; gmude 
numero .:lo apenas hi~torias fri,·ol:.~, ti\ \'ntum' •em pen
•tllnt•nto, :;cm verdade e até sc111 nPxo; e outras, em hora 
Sl' d1-.tinl'm ao estudo do coraç;io, ou 1la "ocicdadc, empre
gam tilo falsas tinta.-i na pinturn do" "eus qnad1·os que 
11:lo é ra ro apresentarem-nos :i j ustifi<,açào das paixões 
mai8 abjcl'las e criminosas. 

Quanto aos primeiros insisf i1·(•111os cm aflirmar que 
:\ tacs li' ro~, filhos da especula<;ão ou tia ignorancia, uega
llws a boa critica o !Oro de eidadc: quanto aoh outros de
\"l'lllOs olN:-n·ar, que se a analy<e do "'1'ntiml'nto ior exa
Na, nt•<:c--ariamente o retrato do, vícios .J m:b paixõe.s 
h:ulc• s..r ttsqueroso e tÔrj>('; o contrnrio seni ,nb,tituir a 
\l'l'clucl<' pt'la chimern: o lino que tal Hz\•r é litterari:l e 
11w1·alt11cntc mau; toei'" ia não ltoclt• d'ahi concluir se c1uo 
st:ja igualmente noci"o o gent•t·o do litteratura a que clle 
jtl'l'tcntt•r. 

('ontrniremos cm poucas linhns o nlll ito que so uos 
olfrr(•<'ia dizer relatiYamc11t<.1 ao' 11lcJ1' cio" ronurnccs, como 
producc;õco do espirito. 

Quem rcAcctir que par:\ s1• c•ompm· um romance, tal 
<·mno o t"xige a arte 1nod(1 rna, :-oúo lh't'<'·'""ªrias cuúncntes 
'lnalicladcs do ..:spirito e do »l·ntinwnto, por certo que se 
nau n•unir:i ao llllllltro do, 'JUl' rt•·•·l~·m com dl.'scleuhoso 
sorriso a palaYr:t romn11ce, con,idc•rnnclo •·-te como uma 
ba~at .. lla littcrnrin dc;,pida dt' nwrito, in1ligna cll' apreço! 

E todaYia ao romancista que "·ria11wntc olbar p:ira 
o seu nomo o parn o >CU dp,·er é-lhto iucli 'l"'ll'ª'·el, alem 
de· naturnl aptidão, trabalho inct'S<tll. to e dilatado. Sej:i 
qual für o gt•nero a que mais purlic11l11t·nwnto se dedique 
11111bt poderá eonseguir, ~e ui\o cnricp1cct'l' a i11tdligoncüi 
<·ont o t'stuclo do si mesmo, da sol'Íl'da<le o dos lin-os. Pe-
1wtrar 110, arcanos do coraç:io humano é (•xlrt•mamcnte 
dillicil, é qua~i impossi,·cl, ilC ti olN•r\lt<;ao propria. per
"()vcranle e cs<:larecicla, nito juntar111<>- tamhcm tt obser
' ª""º elos cp10 nos precedcr:\m n\•"(' c'tuclo, e COlli'C<rni-

• . 1 "' rum, ti forc;a e e reAex:lo e ex1~:ri\·11ria, dcscubrir algum:ll! 
\'\·nlaclc, reconditas. 

Pnrn c1uem uilo arnlinr "'t:h matc•ria• 'll}Jl'rli..'Cial
uwute é do iutu.iç-ão que o t·om:rnci,t:i prcci>a não "ºde 
raciocínio ,-igoro~o para ligar º" fílcto" e ~uhordinul-os a 
uma idrn, Ulas tarnbcm coulwl'imcnto• largos para fazer 
t·<>m \'Crdado e p1·0,·cito a :rnal.1 "' do incli ,•icluo, ou ela 
~oci cdnclc. 

Alom d'cssn aptid>to st'gnc-so-lhe ainda phanta,fa 
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brilhnnto e feeundn pnrrt invcntrtr e w lorir; delicadesa 
de scntinwnto pnrrt movei· 08 affe<:to~ segundo aquella 
eterna »erd:ule proc-lamndn brt q uasc descno,·e scculos por 
nm poeta do Homa : 

i ri8 me /fere, <lolenclum fbl prim1t11l ipaitibi. 
Se ainda accre,;<:ent:1rmo~ o !IOJ<io pam collocar as 

6gnraA o dar-lhe, nproprinda attitudc--qualidade neces
S.'lr in em todns n~ obra" da ar!<', e que 80 pode adquirir
se cabalmente pelo nluraclo (•,l ndo .obre os bons mode
los-o conhc..-cimcnto da linguag<•m bastante para repro
duzir rt~ formo,nras, as grnndc1.a< d:i creação1 c traduzir 
com vcrcladl' e lucidez as mai~ deli<·ada• transformações cio 
espírito; se bem considt•rnrmos ludo isto, seremos for~a
dos a r<'eon llC'cer qu<• ó Rupremn injnsl iç:i tratar com 
mcno~-pn•ço 011 de,dcm as obra~ do trabalho e do ta
lento. 

~ ·••C"'"'-:'" '-' -

ÁCEl\CA DOS JESUlTAS 

((;oncl u•ilo.) 

«A' mc~mrt hom do dia -eguinte foi aberto o embal
samado o cad:\\"rr; mas (H·irm·iro ~ ohsen-ou que o rosto 
esta,·~ livido, os hciços <' unhas csta'"nm negro~, a região 
dor>al tambcm ficara denegrida e o abdomeu inchado. 

«Aberto e cadtt\"cr, ,·in-bC o lolmlo esquerdo cio pul
mão adhcrentc :\ plcnrn i11Aa1111nada, e ambos os lobulos 
regorgirndoo d<! .. anguo (ºl":t-'O. Cortada esta substancia, 
estilou um puz .. anguin('(). Aberto o pericarclio, achou-se 
o e<>ra<;ão muito rcdusido Jlor falta do fluido incllll'o no 
pericardio. Dl·bnixo do dcafragma, o ventriculo e intes
tinos csta,·am cheios de ar e t·:1nccrado~. 

«F<!z-~c a irwi•i\<> do e<i1plrngo, c:-ontinuando-se até ao 
vcntriculo c piloro e 1>1•qucnos intestino•. Vin-se todo o 
interior do ('"iphago infl:1mnmdo, o di~po~to à gangrena, 
e bem as-i111 a parte MlpNior o inforior do venfriculo; e 
tuclo cheio de um fluido <1uo º" professores nomearam 
ab-<1/,ili~. O figado (·•larn pequeno com clurezas cirrosas 
suporior111cntc; na '"<'sic11la do foi ~upcrabunclan1 bumor, 
e no ba ixo ' '<•nlrc limplm. No cranco, :t dnm-matcr es
tava tu 1·giclrt e um ponro fla<'idn. 

<dntrodusiclas :is intn111hns t•m um:t redoma, rebentou 
a rcclomn à 11m1i hora cln ruHtfr, dt•rr:unando por todit n 
Qasa insoffri1·cl fodo r'. Nilo obstantc o embalsamarem-no 
pou<:as horas depois, na mat1h:111 H•gnin!t• foi preciso cha
mar um mccliM, o qual achou o cacl:wer muito fetido, o 
rosto dc•n<'griclo, a• m:los 1wgrns, e nas eostus empollas 
:tlta.< d:t gro11;,imt de cloi• d<•do~, cheias de sero>idade li
xh·io,a, Nuuo ><' lh 'M ti'"("'Cm qul'imado. Alem d'isto, 
viu-se grande qunntidndo do ,ôro ~anguinolento que es
corria pelo leito e arrcgo:wa no paYimcnto, cau~ando 
grande e phcnonwui('o <'•pnnto aos mcclicos. Qnizeram 

curaram-se outra~ eautola~. Comcc;:nnm a~ unhas n cair
lhe á menor <'sfrcgaçil.o, e a epiderme a n1Tegn~:11·-sc-lhe 
das mãos. ~oton-sc mais qne todos os mu~culos drt re
gião dorsal c~t:wnm dcspcdnçaclc~ e desfeitos, formando 
os musculos iutcrcost:lcs uma fenda por oncle &• Yiam os 
balsames ille;os dentro do peito. Cnhiu-lhc grande parte 
cios eabellos. Embalsamado e rc,•c,tido de 110,·o, foi le\"ado 
em caixáo fechado para S. P <'<lro. 

«Apesar ela politica com •jl•<' $C i!Xplicou a maior 
parte dos medices, clinilgou->o logo cm Homa o <111e fica 
descripto. Escandaliso11-1ie o porn romano, e dis~c que o 
papa fõra invenenado com pe<;onha do cffcito lento quo 
se fabrica na Cnlabria e na Pcruggin. Os e>-pil"itos ob
~errndorc..• confrontavam as profociM que do certo não 
t inham cspirito do Deu~, po1~1uc :t maior parto d'cllns 
~ahiram falsas. Confrontaram ta111bc111 a~ noticia8 e es
tampas, as a mca<;as e a commo<;:lo intcrn11 do Clcmento 
XIV, a iuffammaçãc dit garganta, a falta de forças pro
gressivas, o frio, a inch11çi10 do ventre, a n•tonção do ou
rinas, a perda da voz, os ,·omitos, 11 li v idc~, a negridão 
das unhas, o despegar dos ca bcllos, tt secura do coraç:1o, 
isto tuclo combinado dou cm resultado c1uo perito8 e im
perito8 dessem como l\\'Criguado quo Clt•mento XIV 
morreu de veneno, o entre os impc•ritoH estou cu, e entre 
os amigos do v. lambem de <111cm, com a mais affectiva 
estimar;ào, sou etc. » 

Quem não esta''ª com o si~udo nuctor da carta era 
Cezar Cautu, o rapsodi.ta mai:; sem critica o di.,ccrui
mento que ainda alinhavou hi>toria de• n•mcndo~. Cautu 
mofa dos crcclnlos no homicídio de Clcmcutc XIV. Quase 
o ,·itupcra por ter extingnido 11 comp:mhin de Je,us, 0 

assevera que «mio se liquiclou um ,1) j1huita culpado dos 
crimes nttribuidos. 1> Jn,·cctiYn contr:t º' e'tadistas eu
ropeus que calunrniaram a inn0<·cntc <.'Ompauhia, e car
rega mais a m:lo sobre o concle de Ooir:u, a <1ucm clle, 
para guardar uma YCr:wicbdo irr<'prc•lu:u•i,·el no toclo d:t. 
~ua historia, cb:11rn1. .Joseplt de Po111fxil. (•) 

Quem dilucidon a~ inccrt<•zas e ju,tifie:1 plt•nnmcnto 
a carta do portngnez fo i Augu,lin 'l'lwith'r que, pouco 
ha, publ icou um:i f fistoii·e <l11 Pontijieat de Clemente XI V. 
Soccorreu-sc do documentos incdito~ encontrados no; 
archi,·os scc1'<•los do V aticano, o mo8lrnu horn" hom 08 

t>lfeito~ do veneno no pobre anci:lo d<' S<'s•<•nhi 1• llO\'C an
nos. Em tri~temcnte 11111gcsloso 011 vil-o, qua"t' ao \'rtS

quejnr 1h vicia, cfücorrcr a inda com ª't lll'll:i llon·<·cnciao 
nitid<'z do q uo pro,·iom chamnrom- llw o Mignt•I A ngclo 
dos oradores ! 

Bem tinha clle interpretado aq11<"1:1s <:Íll<'O leltras 
do cnrtaz pregado em Ronrn : / . S. 8 . , . V. i11 ~etteml»'ll 
sarà .-ede raeante. J,\ o veneno lhe laccr:wn d<' antemão 
as entranhas, quando, ns,ignadrt a c»tiuc·çilo do~ j1•füitas, 
murmurou: «Fiz o que devia; não me nrrepcnclo; mns 
esta suppressiio bacio matar-me». A~citou com jo,·ial 
semblante as agonia~, sem ao menos se 1i.Jr cm eôhro. A 

fechar o cad:wt'r; m:h 111011-<•nhor mordomo obstou disco- (º) Veja 0 tomo X\"II da ,·ei·8Ao M Lacorntw, C<li~. do 1862. 
do que i .. to de' in produ-ir nuio clfoito no publico. P ro- 1 pag. 208 e eeg. 
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contorcer-se nas cios nltimos cliM, recebia os Yi~itant<'s l são proft•ricla cm P oiticr", ah~oh·cu-o, rindo-so das ac
qno o procnml"a m, o cnpltwa.-lh<'q os <>oraç()('• e as b g ri- cusaço1•,.;; a •ons<•lhou-o, porem, a qn<' mio YO!lasso para 
ma~. Um rico lord qno o ,-in no d1•rradciro mcz ele vicia . Londun. 
snhiu <liscnclo : «Se cMc papa poclcssc casai·, <'U dava-lhe Entretanto Urbano Granclier rc•ol,.cu r rgrcssar a 
n minha fillm nnicai>. Lonclnn. Entro11 na cidnd<• cm pleno dia, caminhando 

Posto isto. resta-me acrescentar que ninda m <' n:ío 
decido contrn nem a fin·or cios je-uita•. Em primeiro lo
gnr por qnr ornm bonwn8 trio barTO e lodo como en. Bm 
segundo Jogar, por q n<' og adver~:wios d'c•llc•s ni"lo prol'a
ram a sua bondade propria, cleoll'rraoclo-o•, matando-os 
nas magmorrn• ele S. J oão da F oz, on qu<'imnndo-os 110>
autos-cb-fc em Lisboa. Em teroc i1·0 logar pClr que os in
clio•, dcsbra1·ndos por elle~, chor01ram longo kmpo o t i
rnrl'm-lh 'os c o rcdn>.ircm-os {1 c•cra,·id:io antiga. fün 
ultimo Jogar, por qno OH j csuitas do mPu t<'111po são prR
soa• i ooffen~ i va•, e alcm cl'isso cn lumniadn•, qnnnclo pr:t 
tic:un netos lK'ncmcrito' de louvor. 

C. C'ASTELl.0-llllAXCO. 

COUS \S DO DIAilO 

Ha,;a cm Lonclun, cm F ran\'ª• um 1wqucno eon
vcnto cio Urouli na~, cuj o <'stabelL•cimento datam cio nnno 
dt' 1125. 

trinmph:rnte com um ramo de loureiro m1 m:io, pavo
ncanclo-se á vista elas clamao que o ol11arnm elas janellas, 
c111bc1 ec icl as na ~ontcmpl:u;ílo cio cnm, cnja pcr,.;cguiçiio 
e vi('foria augmt'ntaYam •ohn'-mmwirn a sua lhnt<l de 
gal:rnh•ador i1wt•nci1·cl. 

o d ircctor <»piritaal das u r,;u linn-, estimulado com 
a victmü de Grand icr, prqit'<:tou novo comba to. C.:om ef'... 
foito o 1•nm foi :wnzado dl' haver end1•moninhaclo mui tas 
rcligio-a• pondo o connmto das ür~ulina" n ' mn e~tado 
dcplonwd. 

A ahbadc~"t que Cl'>t uma cb s nmlhcrcs mnis bellas 
da Franc;a. ~entiu-l'!' pre-01 cl"nma plrnl:mgc de dcmo
nio> cujo chefe crn A"taroth: Zabulon npodcra1 a-gl' d'uma 
no,-iça; cm fim n Mmmuuid:ule foi toda i1wadicln. 

O clero e juit.<'.• clirigir:un-se ao ('()m-cnto a ~.1·ndicar 
do c:i-o. O din·ctor :\Iignou encetou t•m latim o intcrro
gatorio pelo fhcor Kcguintc: 

- Astaroth por onde cntm~te no cor po ela ahlnidcssa? 
- Por Yia das flôrc~. 
- Que cspreic ele flor<', to dt•ram mirada? 
- A, rosaH . 

.A, religio,as eram, pela maim· parte, dc<c·cnclc'nk• -Qn<'m ª' nrnndon? 
de tazas nobre-, recluzi<Ja, a Pº"<'' medioc·r1•,. --{j rhano. 

E m 16:32 ent a abbadt·s~a do (•0111·ento uma relig io,a, --Qne apiwlido tem? 
d(I linhngem C'lc1·acla , a <1ual t inha as mai~ apct"facln' rc- -G r:\lldit'r. 
laçõc- com o confe, ,or ela caza, o padre :llignon. :-ug<'ilo - Que profi,,r,0 <'X<'l'<·<'? 
aparC'ntado com os primeiros magistraclos do wu paiz. -Cura de :-;. Pcd1·0 d<' Londnn . 

N'cstc tempo era <·ura da c•greja do ~. Pedro dP -Quem trouxe as rosa~? 
Londnn um paclre, d1amndo Urhano Grandier, honwna - Um cli:1ho di,forçaclo. 
clt'gantc, dotado de cloc1urncia, polido no ..c·u trato com Ontm rcligio,a, inqm .ida, clcdnrou que csta111 eap-
ª" damas, e di,tincto por tacs qunlidade,.; 1111lrc o cl1•ro tin, d1• Asruodt•n, alojando 11:1 companhi:1 d 'c>tl' mais seis 
g1·0-sciro e fouatioo do Londun. espirito, , 

.\. fama d'c,te padre penetrou no ~:mio a-.ylo da' Ontra re:-1>0ncleu que tinha dentro cm si o clemonio 
Ur~ul iuas, e diffund in-se pelo co1w<•nto como um pcrfu- 1 Elitnt•>, u fazendo 1 i>agens, entre ri:-:ulas com ui'ª'• pro-
mc inebriador. nunc•ion o nomo clt' Grand ic>r. 

As reli:rio-as moça~ pa•-iwam horas a com·cr,ar O ahbacle L1·c:111u, rcf'criuclo e't<' ;,ucce,so na H is-
ác<'r<'a do eur:I e alguma' mais '('n,frci> •onha1·am com l loria d1· l::;atanaz, diz que o diabo h!' mo,,tra' a na• suas 
Grnnclier,? dl•clararnm ao_dircctor c"piritnal qt.'e o ti- rc,po:-la• cstupido, chato (' r icl ioulo, :1 ponto de fa zer 
nham ;.enhdo entrar do noite ºª' <·cllas, 1' aproxrm:n·-•c cncollwr os homhros {i asst•mhlca. 
do, IC'itos, fa~cinador, auclacio•o e irre,btii·t•I. l.;111 cirm·giiw que ,;,.itm-a o co1111·nto dc'C'larou que 

O confo~sor e a abhadcssa, cio'ª' do sonmambuli,mo as rcligio,as nào c"tavam inclemoninlrncla;, . C.:crto doutor 
orot ico elas fr <• iras, procuraram 1·i 11gar-sc elo paclro, <' D uncans chamou ineptos 08 exorcistas l:txando de risil·el 
con,cguiram que dou• parochiano• pobres accnsasH•m o ca,o. 
Grandier ele 1let·<1~so, ji itii·âi-o, dn11011io, e•pi,.ito forte IJ'" Ap<•zar ele tudo o dircctor c.,piritnal ela :1bhacle.:-sa, 
dol11•c11·a um só jOPlho quando 01·ava; act,.escentoudo q11e dal'a inimigo ineconei li:wel cio Grnnclie:r, 'alcnclo-H• elo pa
dispenAas sem jaze,. caso da.• p1·e1·oy11tirns do bi8po. rcnt<'"<'º d'aqudlus com u111 consdlwiro d'E :-tnclo, por 

O tribunnl ccclc,ia-tico ele Poitiers couclenmon o nom<' Laubardl'mont, com<'guiu que t•stc YiC»·C <'m com
padre a cumprir penitencias rigorº"''~ e a '<'I' hannido dC' missão :l Londun tomar conhecimento do procc»so. 
L ondun . Principia r:tm nonmcnlc os in lcrrogatorio,. A ab-

0 tribunal ci,·il h:\l'cmlo tamhcm tomado conhcc·i - badcs.,a declarou que se acoili1 ra em Ruas entranhaR uma 
mcnto cio procc--o, julgou inuoc~ntc o cura, <' o arcchi-- legi:10 internai que a aggl'C'<lira em formns cl<' gatos e 
po do Bordcus, para ouj i• anthoriclado recorrem da d1'C:i- Ido Ycados. 
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D. J oão 1.0 mandou que o JUIZ da cidade fizc~.e Os exorcistas espalharam a noticia de que em cer
to dia os diabos hal'i:nn do 01·acuar o corpo das relig io
sas. Foi numerosa :i concorrcncia do povo que se com
prnsi:1 no csp<.'étnculo d'csl:L bacchaoal, 08pe<:ialnll'nte 
com as declarai;oos cynica,; das energ umcnas. Os diabos 
resistiram á Yirtude da ag u:i benta o o povo rcti1·ou-sc 
descontente. 

Xo entanto os e.xorciMas, desej osos do a!il·io das 
relig iosas, coudw:iam-nas a passeiar pelos subnrbio~ da 
cidade. Um tios c~piri tos clou ele si uns resultados intu
meccntes por tal foitío, que a triste posscs,;a foi victima 
d'arg uiçoes offcneirns do seu melindre virginal. P orem 
o malicioso diabo abandonou-a pas.ados mezes, rcotitu
indo- lhe o credi to. 

Em quanto se p<tssiwam estes incidentes o processo 
pro~cguia os icus t ranúte::.. Um frade, luweudo subornado 
um amigo int imo do guard:t cios archivos infernacs, al
can~ou a esoriptum do pacto feito entro Granelier e Lu
cifer. 

D 'este documento constam que o padre rc1wgara 
de J cous Cltrioto, cios santos, da egrcja ca tholica, apos
tolica romana, ronuuciando :t todos os S:1cra111ento~. 

Em retribuiçào Lncifcr promettcrn-lhe o amor das 
mulheres, a flor elas virgcn", :\ honra elas religio~a", o~ 
pr.tz11rcs, as r iquezas, e 1·inte annos de felicidade >Obre a 
terra. 

E sta prova adduzid:i. pelo frade, <' 1•speciahncntc o 
ser Gm nclicr t ido como auclor d'mn libl'l lo diffama torio 
do cardeal ele Uichcl ieu, mo1·er.un Lanb:mlcmont :1 con
dcmrrnr o rco. Com elfoilo Gr:mclin foi queimado no 
anno de 163·!. A farça. ig nol.Jil chi rivalidade do con fessor 
das Ur:)ulinaioi, ns ::-CCIUb J'i-.h·ei ~ e <lcvn~~as das relig io
sa..~ 1><>sses.a..~ tcrminarnm 1r:1gic:11nent<'. 

Em vista d' i,,to comrço :i prezar o men 1 i,inho 
morciciro, livro pensador, e 1·•t1irito f orte. 

A.'(TO~IO D' AZKYEDO CA>S1't:LL0 BR.\ SCO. 

\OTICIAS no l'OllTO A \TIGO 

§ 

El-Iki D. F ernando pr11hibin no~ liclalgos rciitlon
citi ou pou$1d:1 no P or to. !Ia uma >Cnt,•ni;a em eorte~ 
prhilc~inndo n eid:iele. Em tempos de D. 1fanocl obti
veram os fidalgos licenc;a do residin•m no P orto, com 
dcclnm<;ito ele nilo vivcrcu1 n:t cidade, so tl clamnificas
scm, e assim pcrmi ttiu que l'cdro da ()unha vi1·c~so na.~ 

su:t-t4 ~ar-!l.S de ) [ouchi'1u·'. O.!j_>..>i.:; rJ\.t.l~ >!t a :;Qn t<_•nc;a e 

oontim10u o anh-rior pri1·i11•1(io, acn•.,cl0 lllando qu<' nem 
os fi1lal go; enviados co:n nlgum cargo, podcsscm d<•mo
rnr-;;c no P orto, comprid:i :1 m 'ss;,o. 

E acord mun os membro~ do . cn·ulo que se nlg ucm 
vendc•se ou aluga'.:c ca'a a fidalgos JK'nle•sc o preço 
d'clla8 e todos os :;cus bens par.i '' ci<h •I ' e fo~sl' posto 
fóra , c as pcs,O:í" de füra p •rdcssc:n o pt·t~ç·o cl:is suas 

terr:\.~· 

correiçi\o contra os fidalgos nma 1·ez por 111\JZ. Aos fidnl
g os do utcs era-lhes permitlido vir cnrar-sc í1 cidade, 
trascndo provi.ào rea l. 

Con<X->cleu o P or to a F crnào Coutinho que 1·ive~so 
nas s uas cn~as <lo .l1onchi<1 uo <puuenta e cinco dia.5 cada 
tmno, rcputidos <'lll trez temporadas, end:t uma do quiu
ze dins. Vindo Hodrig ues P ereira ao Por to, e demoran
do-~o mais de t rcs dias, se njuntou o povo e lhe poz fogo 
í1s C:ísas e houve mortes . Queixou-se Rodrig ues P oroim 
ao juiz o 1·ercadorcs. Os criminosos foram absoh·idos por 
mabrcm e incendia rem em dcffoz:i de seus prh·ilegios. ( l) 

§ 

A agmt ela;; tres fontes ele Paranhos so mandou trn
zer para esta cidnde por alva1·i\ passado cm 1597. Pnrn. 
a clc~pcza offerc<.'()u o po1·0 mil cru.:tdo8. 

§ 

D. Diniz prohibiu aos moradores do P orto que pns
sa:;:,cm pelos caminhos ele Gaya, 1><>r quo o faziam de
fraudando a dizima. D. A.ffow.o 4.º lemntou a prohibi
ç i10, cxceptuando os passageiros carregados. D. J oào I. o li
bertou completamente a passagem, mandando construir 
na ll1m Direita do Gaya uma casa onde se pagassem os 
direitos elas carga•. D .. A.ffon~o V deu Gnya ao P orto. 
D. J o:\o I.º conffrmou o alvar:I , ni'10 ob.tnnte :t ter dado 
a outro. Gay:t tem pri1·ilcgio de n•\O convisiuhnrem 
d'clla fidalgo~ . A qninta do Vai cl' Amores tinha sido 
dada a A.h·aro Go11<;ah·e~ . H1'<1uereu 11 cidade contra as 
1·iolcncius clo fida lgo, e D. J oão l.º t irou-lho a q uinia. (2) 

A lniro Gon~ah·c~, sr. do Uaya., lcvani duas canadas 
de 1·inhocm c;1d:1 pipa ele Cima-Douro. Hc~istiram-lhc com 
o foml cl'Aflon.o 3 .0, e 11f10 li.te pagaram. O. do Porto e 

Gaya, depois dt• muita clcs:wcn~a, concer laram-so cm 
ropad ir as mercadorias quo 1•iossem do mar e descessem 
do Dottro. 

Nào em aclmi tt itlo IÍ j:(oi·crnún~:i quem usasse de 
r('gntia ou 1·endcs•o vinho que nilo fo8SC do lavm sua. 

No anuo de l 5 l6 80 01~lc11ou que na cidade bolll·cs
sc um mestre de g rnmmatictt pago ela imposição do MI. 
O onk•nado eram LO~ reis :lllmrae~. O p1·imeiro mcsf!'e 
duunou-sc lbrcial de Go111·êa. 

§ 

g1- rei D. i\fannd mnndou füser um hoKpital n'c•l:t 
cidad<' e deu a prove<loria a Vasco Carnoiro. 

( 1) 'L'rntou hrilh'.wtcmculc Clitê ft$!5t1tnpto ORr .. \ l'ntt1do (hwm 
11 ' 11111 tloH 8~' t.i cxcJ1lc11l · -~ r.>m.lnc,·'4. Om:ttü onl r.l!i cM1>..:cies 80bo

j :uit~· d1:1-niru~as e vilip •ru.liOsa'i p;lrn a fülalgnia. 

(2) t~ste .th-aro> Oonç1lws cm o ci::.uin lo .lfotJr~, um do• 
doze th.· I11glnL.:rt·l, ltc.H"Uica1rtt..•nto c.ml.1 lol por L. 1\e <Janwontt . 
P.u·ct·o quu o vali•nUo 111.0 trnh\\'I\ 111ai~ 1tmml11 Rrncnte os ,· i~inhos 
<ln que os ingl C'":1e'4 . 
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Quom dou aos portuenses o pri,·ilegio de infançiios 
e ric.'O~-homcn~ foi D. Affonso 3.º em 1299-(12Gl ela era 

chri>t:m.) 

Tc,·e a cidade dcmaucla com os judeus sobre du
sonto~ martwcdis ele moeda antiga que lhe dc\'iam ela 
c.,s:\ o chão comprados pelos israelitas. For:lm eondemna
clo~. A cidade aforou annualmente aos judeus o campo 

do Oli"al por cluscntos mar:wedis ele "inte e sete ~oldo~ 
cada nrnra,·Nli. 

Pediu esta cidndo perdão a Aftonso V para Egas 
Gonçnlve.~ o outros quo mataram Martim Ge>nçah·es. Fô
ra o caso qu!'1 l'Cndo Egas \'Creador, tirou devaça dos mal
foiton•, o culpou :\lnrtim Gonc;ah-c;;. E ste snhin ele noi
te :10 outro c acutilou-o dt•:.dc a cabeça aos pé!<. 

O infante 1). ll(•nriquc ohtc,·c o pcrcl:10 de }fortim, 

o qual "º apr0$entou no l'orto j)l\i<SC:indo arrogantemente. 
Ega~ o o~ seus amigo• im·cstirnm com elle e mataram

no. ~fo,· ido por ta<»• r:l>O<'nR, Affonso V perdoou aos as
sa,.~i nos depois de c~tnr<'m um anuo clestcrraclos cm Bra-

Era prohihido a juclm1s o mouros serem meclic.'Os no gança. 

Port-0. 

Jfnltnndo-s<' nos vcrcadol'es com a cerimon ia de os 
inccnsni·cm na Sé, onde <>shw:un com as ~uas insignias na 
vc~pcra de Corpus Christ i, ordenou el-rei ao bispo que 
níw repet isse scmclhnnto do~cuido. 

O caminho da Lacla ao redor do mm·o foi mandndo 
fazer por]). Fernando. 

P or ~<' p<'r'<l<'l·<'m muito,; n:n-io,; na barra do Douro, 
depois qu<' cahiu um pinheiro que lhe sen·ia de marca, 
se mnndon fazer a ele pedra cm 1530. Em l.'>34 se t irou 
dc,·n-.-a d.- 11u<'m cles<·a•cou o pinheiro e o foz ~eenr. 

§ 

Ko nnno de 1;,;5 -e concedeu :i cidade que pode'-<' 
dar ordt•naclo de 'ink cru-3do,; cada armo ao phi,ieo 
Lopo Dia-.. 

§ 

Gon<'<'<lcu d - rei e fez mercê á cidade ele uma casa 
~ohrl' um an•o na Hun Formo~a para os merc:1dore~ 
n '<>lla h<' ajuntnn•m e tratarem dosseus negocio:<. Os mcr
<•ndor<'~ "i"iam na ru:idc 8 Mig uel , e se mudaram para a 
Hiboira . Qncr('ndo algi:ns voltar para :i mesma rua, sup
plica ram ao 1·<•i , que os mandou voltar todos . 

§ 

J\ ~ JH·imoiras moedas do f O 1·eis l:wrarnm-so no Por
to om 1"15 

Por provizão de n. ,Toiio TII qu<'m pescasse no Lago 
da l<'oz, ú hot('n da hnrra, ti nlm nm anno de degredo e 
perdimrnto do h:u·c·o~ <• rcd<•s. 

O cidadão qno não <JnCJ1·i:t lov:ir nns procissoos as 
,·nra' ou lochas q 110 a cnmnm lho ordcn:wn, era riscado 
de cid:ulao e n:io podia Jrn,!'l' algum cargo. 

Na prnci~~:1o do Corpo de Deus costnma,·am ir in

,·c1H;Õ<'' d!• moça", e· nn n''P('J':l inm á cgrcj:\ da Sé fa
zcr danc:as, e no dia, iam á c•gr<j:i de 8nnto Ilclcfonso, 
outro a K. P1~lro de :\Lirng:i.,·n. J.; por que as iuclcccn
cia' aha•tardar:un a dl!,·otn u'an<;a, e d:b irn·cnc;ocs elas 
mo<;a' rc,ultaYa t'"(;:tlldnlo, ordcnou-;.c a suspenção dos 
i1ff1•uto-, <' crwarrrgou-s(' o hi'J>O cl<' ª' reformar. ~a 
Hua Xo'a fozin-M' um :rncto IJll:lndo pa":n·a a procissão. 
O bi•J)(), 1.'0mo :u:ha--c <•-c:11ul:1lo,o o auto, mandou dizer 
no tahlado uma qual<11wr l'Oi•a dt• 1>011ca demora . Os 
ll1C'l'l·:t1lon•" dt> 'ohrnclo <' º' d1• 11tia fornm dua, ,·ezes con
dt:'mnaclo, por tcimnr<•m <·m fazer certa Ín\'enc;ão ou trn
moia ao di\ ino. 

Ellll .\T,\S k; ,s.\ll!CllOX.\ Sn. 

Omlt· .,.,. tr- 1111g. ;u co1. I.• 
11:

1 
\'('U 111ttilo lrnui-pnr<•ut<

l eio·Jol<~ : 
1~ ' q•u mui tru11"'IMn·11tv. 

Ond1• tw J(l.- - Pag. :U ('o . :.?.• 
Quer 11111Ht0ul<r11ixm··fft ,· 

11·in-so: 
Qurr mmwulinlxm· .. 1e; 

, 1 admi11 islra('l10 d'r•le jonial prerine, para que lhe se
No nnno de 152!! cahiram 360 braças cio mnro entre jam re.•z>eitado• o•"'"" tlin•itoa dc 1u·o1,,.iedad11, que todos 08 

a Porta do Oli\•al o a Porta ela Rnn ele Carros, que ~o NN'iplo« do .-111·. ( 'm11i/lo ( '11.,frllo-/Jn1111·0, aqui publicados, 
mnndou l'cedificnr, o foi arnliacla a braça cm 800 rci8. 

1 

lhe pn·!1•11r1'ln: . . , . 
J~m cu>(/orm11l"'lel'o111<1.•1·011d1r6rsd a$.i91wturapede-se 

§ aos ~u_r~. lN.,'fiynuule~ o ol.1l'ttjlliO <le tr<lliif!'a.:t;·eui a imporl<o1-

Conccdcu D João Lº ús mnlbereo do Porto o prhi- 1·~a do. t .• lr~111"•/r1• d11 """'""'• nu Porto, no escriptorio 
1 · d • l . nl l 'd d 111h1w11#rar110, r11a do ,l/11wdfl 1, . 0 ff71 em Lisboa em 
cgio O mw p<>< crcm ser preza, por e pas <os mnrr o~. rMa 110.•r. ('mnpM ./unior; nn Coimlrm, J . • lu911ato Orcei; 

§ em 1li·1·iro, ./. Jlari11 da Co.1/a • l:eredo; em Lomeyo, F1'Qn
t"i~co Jf,,,.'I'"~ da H"1·lin, IJ1~1f1a, G1 N1w110 Joaquim Bar
rlio. e '"' l 'i/fo du 1-l·ira . .f0t.1'j1tim Eduardo d'.1lmeida 
"/'ti.1·1 ird. 

Porque muito' ,i,;am ele peclir podcnclo trabalhar. 
ordenou D. João 1 que> ningncm poclcsse mendigar ~<'m 

li~nc;a da camnra. E ªº' infractore< impunham- lhe ocas
tigo de ~or,·ircm nm nnno sem soldada. 

• lqm·lln •r• . t/11. tu'"~ onde 111io tr111os corresj><mdcn
lrs jl/}(/1111 .ti1:1·f o J"'r mt io <1'e~/1m1pill111s Oll ralet do correio. 


