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RECORDANDO. • • 

Pela simples leitma dos documentos que apresen
tamos à apreciaç;.1o dos leitores, existentes nos Arquivos 
desta antiquíssima Confraria se pode avaliar o seu acen
drado Patriotismo e a alta . t:onsideração ttue a Nossa 
Confraria sempre mereceu aos Supremos Hierarcas da 
Igreja e aos Chefes de Estado apesar das Campanhas 
injustamente movidas contra «>Sta nobre Corporação So
cial. em ,·árias épocas pelo e.>ttinto Priorado de Cedofeita. 
:\ Confrari<t das Almas do Corpo Santo era c-omo que 
uma Fortaleza edificad;t n:t rodta viva da Ft! e Patrio
tismo. preclaro Símbolo da honradez de O. João de Cas
tro. apoiada na grande7.a é pi<.<.t d!'sse colosso indómito 
que _e elt<.tmou - .-\fon ·o de Alhuquerqn~ ! A ancestrali
dade dos Heróis perpetu;:n ·a-st• ali nacptele rochedo es
carp<tdo. ninho de ;\guias alth·as. empre finne e de 
atalaia todas as vezes que a sua Ft- c-crrf'SSf' perigo ou 
que a P<í.tria clamassf' pela tlf'fesa da sua Liberdade e 
Independência) Por quantas c;ontrariedade não passa
ram estes semideuses. atnt\·~;; dru tempos. na luta for
mid<1xel contra a autocracia do Prior.tdo de Cedofeita e 
do seus acólitos ! Quantos sacrifícios não fiz.eram aqueles 
audazes lobos do mar para impedir o naufrágio da sua 
tiio amada Instituição Humanitária! Quantas amarguras 
não sofremm e qmUltas prinu;ões não curtiram somente 
para que ~lS Almas não faltassem os socorros e con{ortos 
espirituais da Igreja de Deus ! 

E quantas hí.grimas, sobretudo. não vertemm sobre as 
ondas do mar enfurecido, marinh~tndo pelas en.xo.írcias e 
no cimo das gáveas ao correrem iminente ri co de não 
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m3is ,-ere m os ente\ q ueridos e a sua c tremecicla Capela 
-o seu desejado túmulo ! A h, para esses bra,·os, só llm 
poeta como Carrctt. tripciro como eles. í: digno de m 
etern izar: 

Longe por e~ ·e azu l do-; , -;lstos mares, 
:\a solitliio m<'lanchnlica das aguas, 
Om·i gcm<"r a lamentosa alcyone 
E com d ia gem<'tt minha saudade . 
. -\lta noute om·i o carpir fú nebre 
Do nauta que su~pira por um trímulo 
.\"a terra de seus Paes. e aos lon«os pios 
Da a,·e tric; te ajuntei meus ais mais triste ' 

f Carrett - Camõe~j 

Almas Bendita ! Prostrado ante a \ "o a Heróica 
\lemoria. e u. o mais humilde ser\'O da \ "o a Cau ·a, 
re,·erentemente, Yo saúdo ! 

.\lanocl Rodri!!IIC Conceição 

.-\bril de 19-11 
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Tombo N.o 1- Mosso N.o 1- Doc. N.0 1 

\lanoel .Rodrigues Conceição, d iplomado em Theolo
gia, Guarda-livros, e actual Secretario da Confraria das 
Almas do Corpo Sancto de ~tassarellos, Bairro ·o cciden
tal do Porto, etc. 

Certifico, em como nos Archivos d'esta Confraria 
existem os Documentos seguintes, authenticos, e fielmente 
reproduzidoc; até na propria orthographia por copias ex
trahidos dos respectivos originaes, que passo a trans
cre,·er : 

1616. T ra lado que do Auto da Fundação da Con
fraria mandou fazer o Jui z F rancisco Alves de Lima, o 
qual se acha em poder do Thezoureiro para se r lido no 
Adro da Ermida no dia das Eleiçoens para conhecimento 
de todos os I rmãos o :\lilagre que o nosso Santo Pa
droeiro concedeo aos Fundadores d'esta Ermida Antonio 
do Espírito anlo Silva e Ignacio de Souza, Capp.•m e 
Cageiro do Calião S. Pedro - Em nome de Deos Amen 
c da S.S. Trindade e da \'irgem Snr.• N'ossa, eu Antonio 
do Espíri to Santo Silva, Capp.•"' e Ignacio de Souza, Ca
geiro do Calião S. Pedro e mais vinte e sette homens de 
guarniçam fizemos votos de fazer hua Ermida a S. Pedro 
Conçal! • Telmo pello .\li lagre que nos fez em viagem 
de Londres para o Porto porque ao chegar ao mar d é 
\ "iscaya um temporal como nunca tinha soffrido o navio 
nos partiu o ma tro da proua e arrincou a velaria toda 
do mastro real e levou tambem os gáldropes prestadíos 
do leme e os porretoens do mesmo pello que andou o 
navio sem governo trez d ias e trez noites só amparado 
com tabuas do poram e com as obras mortas com agoa 
aberta com ~isco de nos perder a todos. Mas tendo o 
gageiro Ignacio de Souza, home muito temente a Deos, 
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subido ao mastro real para descobrir o Orizonte recorreu 
à protecç.am de S. Pedro Glvz. Telmo advogado dos na
vegantes e das nossas almas e logo a Sua Imagem nos 
appareceo no tope dos mastt:os com os pharoes accezos 
pello que cheios de Fé e coragem ligamos hus panos 
velhos do mastro mizeno acalmando-se o mar e bonança 
feita se descobriu terra e despois· o vento de poppa cons
tante nos levou todos cansados e alguns feridos arribados 
a Vigo ahonde desembarcamos e ao outro dia fomos todos 
em procissam d escalsos pedindo esmola ao tumulo de 
S. Pedro a Tuy ahonde diante do seu Corpo Santo jura
mos cumprir o nosso voto e despois de concertado o navio 
ao mayor fizemos rumo ao Porto ahonde chegamos sem 
mais novidade no dia 20 de Dezembro da Era do Se
nhor de 1394 annos. Para perpetua memoria e devoçam 
a tam grande Santo dei por doaçam que fiz o baldio de 
matto da Paxam p." ahi se fazer a Ermida e com as es
mollas dos devotos e assignamos este com o~ nossos sig
naes de officio por nós e nossos descendentes que assim 
juramos se hade cumprir. (Seguem-se dom navio<> de~e
nhados, e con:- as duas assignaturas). 
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Galro1yca dos priacipaes acoetecimelt8s , • ..,.. 
li8IÇall e lfey• collbecer os IISSOS cans hlils 

Teve a nossa Confraria sempre Irmãos muy notaveis 
principalmente marinhei ~os que deram fama a Portugal 
~obretudo c glorioso - INFANTE O. HENRIQUE
filho augusto <l'esta muy nobre C idade c.lo Porto que foy 
por direito de na'>cimento J UIZ HONORARIO e com elle 
muytos Capp.aen.s das bulias cujos Nomes e honrarias cons
tam dm: registos dos Irmãos e outros muy grandes homes 
por suas virtudes Fé e C haric.lac.le. Entre estes foram 
O. LUIZ DE ATHAYDE FIDALGO CONDE DE 
.-\THOUGUIA que morreu de paixam :10 ver concluic.la 
a obra de CHRJSTO\'AM DE \lOURA que VENDEU 
PORTUGAL. Tendo vencido os Çamnrins ~:h India a 
morte impedio que vencesse os nossos opressores. Cruel 
destino que por nossos peccados hoje padecemos por 
falta de Fé. 

Nota\'e l foy tambem o nosso cha ro l 1 mão O. LOPO 
DE AL\IEIDA home de g rã virtude e piedade para com 
os miseraveis que quiz fundar na casa que lhe offerecia 
o nosso Irmão Corre ia de Sú um HOSPJCIO mas não 
poude conseguir porque este foy perseguido e r:s seus 
bens confiscados por te r pelejado com o PRIOR DO 
CRATO pela nossa INDEPE NDtNCIA ~ por isso foy 
D. Lopo obrigado a conseguir o seu plano misericordioso 
com ajuda de Bemfeitores e tl'outras esmolas em Mira
gaya. Por e:;se tempo tinha a Confrari:1 dous be iJos ber
gantins entre outros jú mais velhos cham:1clos SNR.• DA 
CONCEIÇJ\.0 e ES ~1ERALDA q ue tinham sido offere
cidos por promessa que fez no BRAZIL ÁS AL~fAS DE 
PEDRO CONÇAL.z o nosso charo confrade \1ARTIM 
FERREIRA com a obrigaçam de os rendimentos liquidas 
se rem parte para augmentar a Capella, parte para so
corre r os Irmãos indo o restante para a compra de 12 
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lcnsoes todos os annos para sepulta r os cad;weres dos 
naufragos como é tlcvoçam da Confraria. Foy esta es
molla partecipada por D . Lopo que era muy venerado 
pcllo nosso charo Irmão e Bcmfeitor ~lartim Ferreira da 
qual o fez sabedor it chegada do navio Snr.• da Concei
ção que vinha da Bahia. Esta valiosa offerta lembrou 
a O. Lopo a creaçam do hospício perpetuo. 

Entretanto o governo resolveu combater <1 Grã Bre
tanha e ajuntou hua grande frota de que fizeram parte 
os nossos dom hergantins que foram requeridos à força 
e outros particulares. Tinham os dito~ navios chegado 
ha pouco tempo das suas ,·iagens e quando o nosso dwro 
Pro,·edor a chorar deu parte da inlimaçam sacrílega a 
marinha!!,em todos Irmãos da~ Alma~ ~C' revoltaram c <JUC'i
m:mdo a bandeira philippina descrtar.un jmando \"ingar 
as Almas da Confraria e ficou-se chamando de pois ao 
anchoradoiro PRAIA DOS INSURRECTOS. :\iio tardou 
a devassa que prendC'o o Juiz o Provedor C' mais Officiaes 
da Capella. Era Juiz nesse anno o respC'itado armador 
Adolpho dos Santos Couto que ainda poude salvar a Cu.~
todia v icentina que foi promessa antiga d'um naurragio 
em que escaparam todos os homes do na,·io S. R<tphaC' I 
c quase todos o~ objectos de ,·alor antC's da devassa que 
se apossou da Capella desapparecendo a naveta e o turi
bulo que eram da mesma fabricaçam e promessa e o <tpre
ciado collar offrecido ém 1579 por O. Luiz de Athayde 
à Snr.~ da Conceiçam da nossa Capella pe la victoria contra 
os Rumes na lndia avaliado em mai~ de .'3600 cru;::.ados 
- que tinha :36 perolas fin as de Ceyla m C' hua cruz d<' 
?\au de Portugal de safiras cravejada~. :\ão tinha insíg
nias a Confraria alem do balandro de murça e capuz 
e o Juiz que foy o valente Capp.•on Jo~é tia Fonseca Pinto 
de GOII\·eia ordenou em 1590 que sobre o lado ezquerdo 
da murça se uzasse para o futuro da figura da Cruz rou
bada pelos nossos inimigos á 1\'ossa Divina ~lãe c querida 
Patroua em fundo azul de seda ponctuada a branco. ~ l as 
f~y maldiçam das Almas c castigo do Nosso Santo <' de 
).fossa Y!ãe porque indo os nossos navios barra fóra com 
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outra ge11te juntar-se à frota foram ao fundo no Canal 
Inglez e toda a armada desfeita por hua tempestade. 

E u o Cappelam P.• Francisco Soares Teixeira Escri
,·am da Confra ria no anno de N. S. Jesus Christo de 1616 
cscre\'i este Traslado e Chronyca de alguns feitos nota
, ·e is da historie gloriosa da nossa amada Confraria para 
que de todo se não percam no decorre r dos tempos a 
conhecimento d os nossos futuros e charos Irmãos que 
Oeos salve, o :\osso Padroeiro proteja· e a Virgem Nossa 
Senhora da Conceiçam, Nossa Bemdicta :\>lãe e Protectora 
dos Portuguezes abençõe e defenda. Amen. Festa do Na
tal do Redemptor dos Homes em 1616. O Escrivam da 
Confraria das Almas do Corpo Santo de :XIassare1los P.• 
F1 ancisco Soares Teixeira. 



-10-

Esclarecimentos sobre o Brazão de Armas 
. -\ cruz exterior é o símbolo d~ Portugal, c:>tampado 

nas ,-ehlS dos galeões. :'IJaus <' caravelas dos nossos Des
cobrimentos. A cruz interior dentro da oval é o símbolo 
da Ordem :\lilitar do Hospital de S. João de Jerusalém. 
mais tarde chamada dos c~n·aleiros de :\lalta. ~\ qual per
tencer;tm ,-,1rios \lembros da Confraria e da ljuaJ e ra 
Chefe na tentati,·a da Independencia. o celebrado O. An
tônio. Prior do Crato onde era a Sede desta Ordem \JiJi
tar no nosso País. tendo sido anteriormente em Leça do 
Balio. A cruz da Ordem sobrepuja no hrazão as chamas 
do Purgatório. e Jlil fachada do Templo o fecho da fron
taria e <lS cúpulas das torres. O actuaJ Templo é cons
trução do séc·ulo :\."VIII. terceira depois da fundação da 
Confraria. tendo começado em 1716 e seguintes como se 
vê dos documentos relatinls às obnlS da C apela-:\lor da 
nova Igreja. 

.UAJ.YOEL RODRIGUES COSCEIÇÃO 

--
Tombo N.o I - Mosso N.o 1- Doc. N.0 1 

1646- Neste anno falleceu o nosso muy nohre Juiz 
PrO\·edor Fernando Cesar de CarvaJheas l\crrreiros. 
Cappitam Honorario da Real Armada de S. Alteza o 
Senhor D . João I\" que Deo;; guarde, Intendente da \fa
rinha do Norte do Reyno. honras concedid<lS pelos servi
ços por elle e pela Confraria prestados á Santa Causa da 
I~DEPENDENCIA. Foi a Confraria 'iempre dedicada 
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Defensora &t nossa Liberdade pelo que S. Alteza lhe 
concedeu por intermedio d'elle o Alvara Regio de 6 de 
\laio de 164:3 dando PridegiG;; e Ezemppçoens Maríti
ma:; acs na,·ios que an·orassem o Pavilham das Almas do 
Corpo Santo em todos os Portos do Reino e seus dominios . 
~este mesmo anno ordenou S. Alteza ao nosso tam illus
tre Juiz que désse principio á construcção do Forte do 
Queijo. que foi Baptizado com o Nome do Nosso Grande 
.-\ p.>stolo das Indias S. Francisca Xaúer o qual c_-om a sua 
Pahtvra conquistou milhares d'Aimas para Deos e cen
tenas de leguas para a Corôa de Portugal. E' fama antiga 
<jue cs Celtas dominaram aqui na Peninsula Iberica e que 
os seus sacerdotes chamados Druidas fizeram d'aquelle 
rochedo uma ara sagrada onde sacrificavam ás suas divin
dades. Era de fôrma arredondada como um queijo e d'ahi 
<) seu nome. Foi escolhido aquelle penedo por ser o mais 
snlido para se c.-onstruir o forte para impedir um desem
barque d'inimigos entre os Castellos da Foz e de Leça 
que j<í. tinham a sua defeza. O plano é similhante aos que 
foram constmidos nas costas da Bretanha e da Inglaterra. 
T rabalh<lr~tm na edificaçam muitos dos nossos charos Ir
mãos ob a direcçam do nosso Juiz e PrO\·edor de saudosa 
memoria. que Deos tenha em sua santa Guarda. FalJereu 
am 25 dias do mez de Outubro d'este anno. Eu P.~ Gon
çalo \loura de Barros escre,; esta memoria de tão illustre 
Confrade por ordem do Juiz e PrO\·edor Cappitam Jero
nymo de Samp<UO :\lenezes que Deos conserve. Amen. 
P ... Gonçalo \loura de Barros, E~cri,·am da Confraria e 
Reg<>nte do Càro. · 
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Tombo N.0 7 - Masso N.o 1 - Doc. 

Na tornada d 'Angola aos Olandezes por alvador 
Correia de Sá e sua hero~·ca defeza em 1648 

Cantiga q ue á Concei(;am J nMcul..tda da \ ' irgcm 
Senhora :\os!>,t canta,·am a bordo os nos~os caro<; Irmão-; 
em 16--19 <lO despf'dir-~e d a no<;sa P.tdroeira par.1 .1<; <; u .t~ 
, -iagcn<;_ 5 c.lll t iga<; em honr,l d<h .::; Ch.tg<l~ da no~~ . t 

Bande ira . 

Senhora tb C onceiçam 
Que sah-aste<; Portugal 
Sah ,1e as nossas Alma 'i 
D o tirano infernal 

Senhora da Conceiçam 
Isempta de todo o mal 
Afastai de todos nós 
.-\s desgraças de Portug.tl 

Senhora da Conceiçam 
Padroeira d e Portugal 
Protegei D. João 1\' 
.:"Josso Rey que é imortal 

Senhora da Concei<;am 
.\ ncora unive rsal 
Sah-ai a C onfraria 
Que luctou por Portn~.tl 

Senhora da Conceiçam 
L uz do nosso Portugal 
Serás sempre da Confraria 
E d as Alma~ o fanal. 

-1:3-

BREVES IN PERPETUUM 
Concedidos por S. S. os PAPAS PIO VI e 

PIO VII à Confraria das Almas do Corpo 
Santo pelos serviços espirituais e humanitá
rios prestados por esta gloriosa Corporação 
Patriótica 

Devidamente informado pelas Autoridades Eclesiás
ticas d as Obras de \lise ricórdia praticadas através dos 
tempos pela Confraria das Almas do Corpo Santo, para 
com os infelizes n[mfragos arrojados às praias, e outras 
, -ítimas de desastres, que eram transportados piedosa
mente para a nossa Capela e aqui sepultados como Ir
mãos. com todas as honras fúnebres, e bem assim pelo 
compromisso tomado desde a fundação em aplicar uma 
das \lissas dominicais pelos seus Irmãos Vivos e Defun
tos. S. Santidade os Papas Pio \ ·1 e Pio VII de gloriosa 
\lemúria, agraciaram a :'llossa Confraria e a Nossa Ca
pela com os BREVES juntos concedidos- PERPETUA
.\ lENTE. 

Segue a tradução textual e fielmente reproduzida dos 
Preciosos Tesouros escritos em pergaminho autêntico, no 
qual se ê a data de -t de \larço de 1788 e 19 de Setem
bro d e 1797. 



-14 -

PIO PAPA VI 

PARA PERPETUA .\JL\IORIA.- :\ó~ inclinados 
com p;lterna charidade ;I Sah-ação de todos. a lguma~ n ·zes 
Condecoramos os Sat!rados Logares com as Recompensas 
Especiaes das lndulge llcias para ctue as Almas elo-; Fieis 
D~functos de N. Senhor Je<;us Chri~to possam alcan~·a r 
m Suffragios dos seus \lc recimentos e dos seus Sanctos 
c pela :\t isericon.lia de Deos se rem tirada-; das Penas do 
Purg;ltÓrio para a Eterna Salvação. Querendo Nós i/lus
trar com o Especial Dom de Altar Prir;i/egiado a Egre;a 
de S. Pedro Gollçalces Telmo, do lagar de t\fa.çsarellos, 
no distrieto da Egreja Parochial de :-.J . Snr.• da Boa \ 'ia
gem. do Bispado do Porto (se n'ella presentemente hou
ver algum Altar Pri,·ilegiado concedido. pelas presentes 
Lettras e com auctoridade Apostolica o rc,·ogamos) a fim 
de que n'ella haja um só Altar Privilegiado qual o On.li
nario nomear. Confiados na \liseri<:ordia de Deo<; c na 
auctoridade dos Bem:w enturados r\postolo-; S. Pedro e 
S. Paulo. CO IICedemo~, que. todas as vezes quP algum 
Sacerdote secular ou re{.!.ular de qualquer O rdem, Coll
gregaçtio ou l mtituto fôr. celebre \fissa de Dcfunctos. 
no dicto Altar. isto é. em cada um dos dias dentro da 
Oitava da Commemoraçtio dos Fieiç e em tre;:; dias de 
cada semmw, quaes o Ordinario determinar,· pela Alma 
dê qualquer Fiel, ctue d'esta vida passar e a mc<; ma 
Alma alcance l11dulgeHcia dos Th ezouros da Egre;a por 
modo de suffragio. para q ue pelos \fcrecimento~ de • . 
Senhor Jesm Christo c da Bemaventurada Virgem \l aria 
·e de todos m Sancto~ SEj:\ Ll\'RE DI\S PE~AS DO 
PURGATORIO "'ío ob stante quaesquer disposições em 
contrario. As· IH es·entes Lettras tJalerão perpetuam ente. 
Dado em Roma na pre~ença de S. Ped ro, (' debaixo do 
Anncl do Pe~cador no dia -t de \larço de 17M- decimo 
quarto anno do ~osso Pontificado. 

R. CARDEAL BRASCHJO DE HO.VESTI S 
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PIO PAPA VI 

PARA PERPETUA .\1EMORIA.- Inclinados por 
piedosa caridade para augmento da Religião e Salvação 
das .\lmas, concedemo.s, confiados na .\lisericordia do 
Senhor. lmlulgencia Plenaria e remissão ele todos os seus 
peccados a todos e a cada um dos Fieis de Christo, d'um 
e d'outro sexo, <JUe, verdadeiramente arrependidos, con
fessados e fortalecidos com a Sagrada Communhão, de
\·otamente visitarem a Egreja denominada de S. Pedro 
Gonçalves, do Jogar de .\lassarellos, no districto da Egreja 
Parochial denominada de N. Senhora da Boa Viagem, 
da Dioce~e do Porto. no dia primeiro do m e;:; de Janeiro 
de cada a11110 desde as primeiras \'esperas até ao pôr do 
sol d'este d ia. e ahi fizerem piedosas preces a Deus para 
a concorc.lia entre os Principes Christãos, extirpação das 
herc ia~ e Exaltação da Sancta Madre Egreja. Não obs
tante quaesquer outras disposições que se façam em con
tra rio. AS PRESENTES LEITRAS VALERÃO PARA 
TODOS OS TE.\1POS FUTUROS PERPETUAMENTE. 
Dada em Roma juncto de S. ;\1aria \! aio:, sob o annel 
do Pescador, no dia 19 de Septembro de 1797, vigesimo 
terceiro anno do Nosso Pontificado. 

R. CARDEAL BRA.SCH/0 DF. HONESTIS 
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PIO PAPA VII 

NEGOCIOS EXTHA.VGEIROS.- Ao nosso Amado 
Filho \' iccnte ~l acchi . :'llo~so e da Sancta Sé Apostolica 
Intemuncio nos Reinos de Portugal e dos Algarves. Pio 
Papa \ '11. Dilecto Filho. Saude c Renção Apostolica. Re
centemente foi-Nos exposto em nome dos Amados Fil hos 
Juiz e out ros Officiaes d a Confraria das Almas. erccta 
11a Capella ou Egreja propria sob a invocação de S. Pe
dro Gonçalves. tambem chamado Corpo Sancto, situada 
nos suburbios da Cidade do Porto, m11ito frequentada 
pelos seus habitantes. nos limites da Egreja .\latriz deno
minada de Nossa Senhora da Boa Viagem de ~lassarellos. 
da dieta Cidade. e distanciada da mesma Egreja. que, 
atte ndendo {t frequencia e de,·oção do Pm·o para com a 
d ieta Capella ou Egreja á qual concorre assiduamente, 
impetráram os mesmos. d'esta Sé Apostolica. como se 
confirma, Lettras Apostolicas em forma de BRE\'E, para 
conservarem por espa<;'O de dez annos na supradicta Ca
pella o S.S. Sacramento da Eucharistia. obser\'adas as 
disposições requeridas. para utilidade c consolação espi
ritual dos habitantes d'aquelles suburbios. as quaes foram 
expedidas no dia 9 de ~larço do já decorrido anno de 
1805 : mas. tendo-se suscitado algumas q uestões entre 
o Parocho d a d ieta Matriz e os ~lembras da Confraria. 
ác; quaes presentemente se impoz termo pela legitima 
Auctoridade não pudéram por essa razão gozar de modo 
algum dos effeitos da mencionada Concessão por isso 
mesmo que. egundo é affirmado, desappareceu o Auto
brrapho das !'llossas supracitadas Lettras. e. por isso.:. em 
, ·irtude de existirem as me mas causas de de,·oçao e 
frequencia anteriores. desejam do intimo d'alma que a 
Faculdade concedida para o decennio j;'t passado, lhes 
seja agora concedida in perpetuum, e para esse effeito. 
fizeram hulmildemente chegar até Nós as suas suppliC';tS. 
para que. dadas as de\'ida_o; disposições pre,·ias. Nos d in-
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nassemos prover opportunamente e concedê-la pela 
Apostolica Benignidade como abaixo se d etermina. 

Portanto, querendo Nós que os mesmos exponentes 
alcancem Especiaes Graças e Favores, e que ás Pessoas 
d'elles, q ue porventura estejam incursas em qualquer Ex
communhão, Suspensão, Interdicto ou outras Sentenças 
Ecclesiasticas, Censuras e Penas proferidas ou commina
das a jure vel ab homine em qualquer occasião ou causa, 
c, sómente para o effeito de alcançarem as presentes Gra
ças e Regalías, Nós, d 'este modo inclinados pelas suas 
supplicas, queremos que elles sejam desligados de toda 
esta serie de culpas, e q ue se julguem absolvidos ; e, por 
isso, a Ti commettemos pelas presentes, e mandamos, 
;linda mesmo que sejam verdadeiras e existentes as ca usas 
acima narradas, que aos mesmos exponentes cÜncedas 
Licença e Faculdade, por fôrça da qual se po.s~a livre
mente sem prejuizo algum dos D ireitos Parochiaes, e lici
tamente. segundo o teu arbítrio e consciencia em virtude 
da Nossa Apostolica Auctoridade, conservar o S.S. Sacra
mento da Eucharistia em todos os tempos futuros, perpe
tuamente, na supradicta Capella ou Egreja publica com
tanto que ella esteja decentemente adornada e sufficien
temente provida de recursos piedosos necessados, prin
cipalmente para este fim. Que usem do Sacrario onde 
é costume depositar o S.S. Sacramento ; que se conser
vem as lampadas sempre accêsas, de dia e de noure, ê 
que as Chaves do Sacrario estejam cuidadosamente em 
poder d'algum Capellão da mesma Egreja ou Sachristão, 
conforme o tempo, não obstante quaesquer outras dis
posições em contrario quer Apostolicas ou promulgadas 
em Concilias Universaes, Provinciaes e Synodaes, Jiuer 
pelas Constituíções Geraes e Ordenações Espeêiaes. ' 

Dado em Roma, juncto de S. Maria Maior, ~ o 
annel do Pescador no dia 29 çle Março de 1816, -decimn 
septimo anno do Nosso Pontificado. Pelo Senhor ~ 
Braschio de Honest is - G. Bemius, Substituto. 
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A Mesa da Confraria que em Sessão de 8 de ~(aio 
de 1921 deliberou esta publicação. 

"Juiz Provedor- Francisco dos Reis 
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llall1açãl listRa -. IS ta lltmis u cama • 
Alias atranz es tlllpos e Sllretllll • Glenas u 
~~--~··· ( 1580. 1668 ) llas8aA • Olcl•tls. 

. Pela analyse dos Documentos é e,·idente e import;m 
tissima a acç.1o social da Confraria. Tinha uma Caixa de 
Soccorros para .ls ,·im as e orphãos do seus Irmãos 
pobres. 

Cre;ho.\m-se marinheiros cuja Escohl eram os seus na
,·ios. Tinha estabelecido os primiti,·os postos de Socorros 
a :'llaufragos. Cruz \ "ermelha e Bombeiros \ 'oluntarios, 
instituições humanitarias modemo.\5. cuja b<lSe historie\ 
tem de procurar-se n ·esta Corporaç;\o. Effectin unente o 
•Jue s.1o as actuaes .-\ssociações de Classe . eniio as <ll1-
tigas Confmrias em a im·ocaçüo d\tm Sancto seu Pa
trono. e sem o piedoso atracter d'outros tempos ? 

.\inda hoje existe um esquife onde eram transporta
dos os ctdan~re dos naufragas ou d'outro desastres para 
a c:\Sa mortlmria para serem re<.-onhecidos 1.\lorgue d.t 
t-poc..-.t) e depois ·erem ·epultados tu Capell.t como lrm.ios 
tendo os respecti,·os Officios funebr~ ·. Para e tes actos 
de piedade tinham ·empre em deposito lençóes de- linho, 
uns cedidos por denx;.1o E' outros fornecidos em cumpri
mento de antigos Legado . 

Em sun1ma d'ali ahiu o Fundador do Hospit<tl da 
~lisericordia. Em Ci.lSOS de sinistros maritimos ou te-rres
tres tinho.l todo o material nautico e de- socorro para 
ac-udir immediat;.m-.entt> a essas e, ·e-nht,uidatles entãu 
muito frequente . Como deposih\ria e gmuda dos Bens 
alheios é a repre·ent.mte mai · antin:.\ das motlern.tS Cor
por,\çõe:> B,mcari,\5 do Paiz .. pois que no Porto o c.B;.mco 
Comrnercial do Porto• foi o prime iro que se errou em 
1~35. e com a reg~tlia de ser Banco Emi or. .\inda hoje 
existem. pro,·idendalmente.. ;.tlgun documentos de tttti
h\ções de Fundos entre a C01úrari,l e o e.xtin<:to Con-
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\-ento de Monchique. além d"outro!> curiosos exemplares 
d e fundos mutuados. 

Como Patriotas foram simplesmente Grandes e Hc
roicos os \fembros d'esta Collectividade. Como verda
deiros Crentes supportaram com sublime resignaçiío to
das as injustiças que soffrcram até que justiça lhes era 
feita fin almente quer pelos Chefes d'Estado quer pe los 
Pontifices ! A leitura dos Documentos <;ão a melhor con
firmação! 

Perguntar-rne-ha. decerto. alguma gen til leitora por
que razão é S. Pedro Gonçah-es Telmo o Padroeiro da 
Confraria e a Virgem Snr.• da Conceição a sua -Querida 
Patroa - como Llw chama,·am os ~larinheiros na sua 

linguagem rude, mas sincera. Oi-lo-hei em poucas pala
nas. S. Pedro Gonçalves Telmo depois de ter sido um 
dos Grandes da sociedade do seu tempo profe>sou na 
Ordem de S. Domingos e foi um dos Apostolos e nvia<.Jos 
para prégar a Cruzada contra os Albigenses, herejes do 
sul da França, que. entre outras \ "erdades da Fé Catholica 
negavam o Dogma fundamental da SS. Trindade. 

Em certa occasião esta,·a S. Pedro prégando aos fieis 
este augusto Dogma. em Bayona. proximo da beira-mar. 
Subito a atmosphera carrega-se de pesadas nuvens d\una 
violenta e formidavel tempestade. Ribomba o trovão. os 
raios sulcam o espaço e fendem por assim dizer a abo
boda celeste. Apodéra-se dos ouvintes um pânico indes
criptivel que degenerava em completa debandada. Então 
o Nosso Glorioso Sancto em Nome de D eu impoz aos 
Elementos a mais àbsoluta obediencia .í Pal avra do Se
nhor, e estendendo o braço em direcção ao mar ordenou 
ás nuvens que se afastassem para não perturbarem os 
seus fieis ouvintes do Sermão sobre a SS. Trindade. 
desapparecendo a tempestade como por encanto. D'ahi 
por deante os Marinheiros o tomaram por Patrono e per
petuando este Milagre do Sancto, colloca\·am sempre a 
bordo das embarcações os trez pharoes symbolizando as 
trez Divinas Pessoas da SS. Trindade : Padre, Filho e Es-
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pírito Sancto, trez Pessoas distinctas no operar e Um só 
Deus Verdadeiro na essencia e na existencia ! 

E como a Altissima Personalidade do Filho envolve 
necessariamente a mais admiravel pureza da Sua Mater
nidade Celeste d 'ahi o estar definido para elles desde 
seculos o Dogma da Conceição Immaculada da Virgem 
Nossa Senhora a sua Excelsa e Augusta Padroeira ! 

Rapidamente se espalharam estas Confrarias no litto
ral de todos os Paizes. Os Nossos Irmãos fundaram outras 
nos nossos domínios e na Bahia existe ainda hoje uma 
fu ndada pelos Nossos Antepassados muito florescente e 
possuindo uma sumptuosa Egreja. Os Hispanhoes fizeram 
outro tanto nas suas Coloniàs. 

T;io grande era a devoção ao Nosso Sancto que todos 
os uavios traziam sempre a bordo a Imagem do :.eu Pa
droeiro com as caixinhas para colher as esmolas e offer
tas dos Navegantes. A· propria Sciencia sempre acolhe
dora dos grandes impulsos do Genio não duvidou em 
admittir o nome do Nosso Glorioso Sancto nos Tractados 
de Mcteórologia na classificação dos phenomenos atmos
phericos geralmente conhecidos por- Fogo de S. Telmo 
- ús phosphorescencias que em occasiões de tempestade 
apparecem nas mastreações dos navios ! Também lhe 
chamam os \larinheiros «Corpo Sancto~ porque o seu 
corpo iucorruptivel atravez dos tempos é solenemente 
festejado na sua magestosa basílica de Tuy. Na nossa 
Capclla existia uma Relíquia do Sancto como c.-onsta da 
Provisão do Bispo de Tuy O. Domingos Fernandez, em 
1777, cedida obsequiosamente á Nossa Confraria quando 
edi ficou o novo e actual Templo. Esta Reliquia e a do 
Sancto Lenho, que veio de Roma desappareceram. Ainda 
hoje nos paizes do norte da Europa, na frigida Scandina
via, apczar de protestante, o Nome do grande Sancto é 
venerado, e com o seu Nome baptizam os navios. Fre
quentemente \·em aqui ao Porto um bello e garboso vapox: 
norueguez que não satisfeito por ter o nome do Sanct:o 
na proa e na pôpa ainda o ostenta ao longo do costado, a 
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mem-náu, em enormes letras que se , ·eem ao longo-
S. TEL~fO. 

E' seu consigna ta rio n ·esta praça a importante firma 
commercial e maritima !em ·ell & Kmulsen. Não h<.l muito 
tempo ainda que o , .i entrar, e passando juncto da ~ossa 
Capella, silvou trez , ·ezes para effe ito de qualquer mano
bra de pilotos. Parecia uma sah-a á terra e uma saudação 
<Í Nossa Capella que se orgulha de ter o Nome do seu 
Sancto e Nosso Patrono l Aquelles sih-os estridentes ao 
repercutirem nas quebradas das margens causaram em 
meu espirito e, ·ocações saudosas dos actos de· heroismo 
das Almas do Corpo Sancto cujos restos estiio alli sepul
tados! 

Até aqui espusemos a acção social d:l Confraria ; 
agora vamos tentar um leve resUJpo da sua acção patrió
tica na luta e defesa da Indepedência de Portugal. 

O primeiro acto de salvaguarda dos inte resses da 
Confraria foi como se ,.ê das entrelinhas da Crónica· o 
trespasse dos seus navios, para a posse particular dalguns 
Irmãos de elevada categoria. devida e previamente esti
pulada para evitar futuras confiscaç:ões. 

Eu, para me lhor estudar esta lacuna da Crónica, con
sultei o Testamento de D. Lopo d'Almeida e em todo 
ele não encontrei uma refen~ncia sequer à nossa Confra
ria, por isso que era uma das Corporações condenada.~ 
pelos esbirros de Filipe li, sobretudo depois da revolta 
dos nossos marinheiros. Ficou, pois, a Confraria exercendo 
a sua acção patriótica anonimamente, isto é , sob a aparên
cia individual ~os seus membros. Confirma-se isto lendo 
o que diz textualmente D. Luiz de ~lenezes, Conde da 
Ericeira: 

cOs castigos applicados áquelles a quem escapasse 
alguma palavra contra o Governo, e que não tinham 
auriliado o Rei na conquista do Reino, multiplicavam-se 
por tal fórma, embora occultamente, que nem os proprios 
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religiosos eram perdoados .• 4.quelles que a tyrannia indi
JI.itava como criminosos, eram presos secretamente, e 
condu;:;idos cí Torre de S. fulião e de lá os precipitavam 
llO mar, que, não podendo occultar um tão nefando crime, 
lançava os corpos nas rêdes dos pescadores, das quaes 
os peixes fugiam espar;oridos, e se afastavam como que 
IICÍO (/llerendo servir de alimentos a homens, que, contra 
a disposição de Deus, lhes davam a elles a carne humana 
para sustento. Finalmente o A.rcebispo de Lisboa (D. 
Jorge d'Almeida, urn dos 5 governadores do Reino, no
meados pelo fallecido Cardeal-Rei D. Henriqt1e para a 
Rege11cia do Reino) a i11stancias dos pescadores, foi obri
JI.ado a ir em procissão benzer o mar, profanado por tantos 
sacrilegios, afim áobter do ceu, como realmente succe
deu, que elle continuasse a pagar, como até então, o seu 
tributo ordinario•. · 

(A Restauraç.io de Portugal. Parte I, liv. I}. 

Raúo. pois. tem o historiador inglês William Collier, 
quando diz na sua - H istory o f the British Empire- · 
p;1g. 180. que além do principal objectivo de Filipe 11 em 
destruir ô protestantismo (como afirmam geralmente 
todos os Historiadores) havia um snbstractum de rancor 
na sua vaidade ferida pela recusa formal da rainha Isabel 
em desposá-lo ! «and his vanity was wounded by . Eliza
heth's refusal to marry him-., e acrescenta: cOne hundred 
and thirty large ships left Lisbon having on board 20.000 
soldie rs anti 2630 cannons-. ! ! ! 

-Cento e trinta navios de alto bordo partiram de 
Lisboa lev<mdo a bordo 20.000 soldados e 2.630 ca
nhões l l l Vê-se bem por esta preciosa revelação que o 
catolicismo de Filipe 11 não desdenhava da herética, mas 
riquíssima e graciosa filha espúria de Henrique VIII e 
de Anna Boleyn! A grande hipocrisia social! Por isso o 
Nosso Padroeiro antes quís meter no fundo os nossos na- · 
vios, e dar-lhe cabo da Invencível Armada ! E quantas . 
mais questões se não ocultaram naquela breve crónica 
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porquanto o cronista apenas refere- alguns feitos notá
veis - por causa d a Real mordaça ! 

Assim ao iniciar-se a luta entre O. António, Prior do 
Crato (o mais legítimo Pretendente ao Trono Português, 
por isso mesmo que era Português e filho de Portugueses) 
e Filipe II, a Confraria abraçou logo a Causa do primeiro 
por todos os motivos e ainda porque era o chefe da no
tável Ordem ~lilitar de S. João d e Jerusalém ou do Hos
pital, ou ainda dos Cavaleiros de Malta, cuja sede em 
Portugal foi o Mosteiro de Leça do Balio, primitivamente, 
e depois mudada para a vi la do Crato de onde proveio o 
nome, a cuja Ordem Militar pertenceram muitos dos 
Nossos Antepassados. Tendo O . António obtido para iní
cio da sua obra política o auxílio de Henrique III de 
França, que lhe cedeu 9 companhias comandadas pelo 
Comendador Du Chaste e uma pequena esquadra assu
mida· pelo Almirante florentino Philippe Strozzi, enviou 
os seus navios à Ilha Terceira a juntarem-se a estas for
ças, que foram vencidas pelo ~1arquês de Santa Cruz, nas 
águas de Vüa Franca do Campo, em 26 de Julho de 1582. 
Foram dispersados estes elementos, e Filipe li projec
tando então organizar a célebre Armada Invencível, con
tra a Inglaterra foram pelo seu Governo confiscados à 
Confraria os seus navios que, por felicidade, só tinha aqui 
no Porto aqueles dois. Entretanto a Armada foi destruída 
e a rainha Isabel para se vingar de Filipe li acedeu às 
novas instâncias de O. António e enviou o Almirante 
Drake com outra frota à qual se juntaram os restantes 
navios da Confraria, escapados à anterior confiscação. 

A História está em plena conformidade com os Do
cumentos da Confraria com esta revelação importan
tíssima: 

-Nomeando, porém, (a rainha Isabel) o Almirante 
Francisco Drake, fez com que muitos Armadores par
ticulares, confiando na perícia do insigne Oficial de Mari
nha, corressem com grande parte das despe a (de pes
soal, material, etc.) - Ger;ásio Lobato, História de 
Portugal, 4.0 vol. pág. 242, e outros autore ·. No dia 16 de 

\ 
.~ 
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Maio de 1589 fundeou Drake com a esquadra em Peni
che onde desembarcou O . António com os Ingleses e 
marchou sobre Lisboa. O povo, porém, estava atacado 
duma tão profunda analgésia, que ficou ine rte e embru
tecido, verdadeiramente anestesiado pela indiferença que 
notara nas classes elevadas. 

Em face d isto o Almirante desistiu da empresa e 
embarcou novamente em Cascais. Parece-me, salvo me
lhor e autorizada informação, que provem daí o nosso 
ditado :-Amigos de Peniche ! . . . Efectivamente, en
trando em Peniche, em som de guerra, pela porta dentro, 
um formidável exército de 15.000 ingleses, bem equipa
dos c armados, acrescido ainda do numeroso gmpo de 
partidários do Pretendente, e com ele próprio em pessoa 
como se fora -o Desejado-, fica um homem perplexo, 
como aconteceu ao Almirante, e, é caso para dizer, como 
ele, que lhe saíram ao caminho uns verdadei ros- Ami
gos . .. dos diabos!! ! Nesse tempo um exército de 15.000 
homens, inimigos figadais d a Espanha, comandados de
mais a mais por um chefe, que foi o terror de- nuestros 
hermanos - , que lhes desbastou os portos da América, 
e os da Península desde La Corufia a Cádis, em feitos 
de epopeia, era mais que suficiente para conquistar um 
trono ocupado por um intruso, cuja cabeça não podia 
cingir bem, e não se lhe encaixava de modo algum no 
toutiço a coroa do Povo Navegador! 

Para prova este delicioso extracto da c:Justiça de Cas
tela• de Tomás Ribeiro : 

Um dia numerosa cavalgada 
Apeia-se ao portão, 

Limpa-se da poeira, sobe a escada, 
Entra pelo salão. 

- O Snr. O. Martinho d'Aguilar? 
Eu sou -lhe diz o ancião ; 
Levanta-se e corteja -

A quem me cabe a honra de falar? 
«Justiça de Castela• 



-:w-

Benn·inda seja ela ! 
E <1 Justiça de mim o que dec;eja? 
Assentai-\·os. Senhores. nó-; os '-elhos 
Temos o triste jus da nossa idade ; 
Thl.o-nos a Lei os trémulos joelhos 

Sentai-,·os e diz<'i. -
Acerc<Íra-st> o alcaide. e em , ·oz pausada 
Disse : Em nome de ei-Rei ! 
Como Pai de D. Jaime de .\ guilar, 
Que é réu de alta traição, 
Tendes vossa fortuna confiscada 

Podei-la resgatar, 
Se. r:assalo fiel c obediente 
O entregardes it just:1 punição• . 

Portugal é lauta boda 
Onde come a Espanha toda. 

Por estas bre' es citaçõe se n~ a p<'r'>e~uiçii.o impl.t
c:h·el de Filipe 11 ; e quando O .. \ ntónio sofreu a derrot•l 
tia Ponte de Alcântara retirou sobre o Porto (o mais sólido 
h:lluarte tia sua causa. e portanto. da Independência) o 
general espanhol D . Sancho de Ã,·ila cercou a cidade. 
que. não podendo resistir à a\·alanche inimiga capitulou. 
sendo ferozmente perseguidos os partid<lrios de D. An
tónio. e por isso monteado<; como lobos os Irmãos da 
Nossa Confraria. que, apesar de tudo, agasalharam e ocul
taram o Pretendente conforme puderam em v{trios pon
tos do ;..lorte até conseguirem embarcá-lo para França 
em um dos seus na,·ios. ~lorto D. António em França 
pela miséria e pelos desgostos sofridos, julgou Filipe 11 
terminada esta avenhJTa que tantos snbressaltos lhe deu. 
Os partidários, porém. da Independência, não dormiam, 
e tendo caído o primeiro e infeliz Chefe, trataram de pre
parar-se para melhor empresa e mais decisiva. Inicia-
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,·a-se, pois, a Conjuração de 1640 ; e entre os conjurados 
lá estava a Confraria das Almas do Corpo Santo, e o seu 
Juiz Pro,·edor, Fernando César de Carvalhães Negreiros! 
E tais prodjgios operaram estes homens, e tão grandes 
foram, que D. João IV concedeu os Privilégios citados 
nos Documentos e encarregou o Nosso Juiz da .edifica
ção do Forte· do Queijo- o actual Castelo do Queijo, 
hoje sem ,·alor militar- para defesa da Cidade do Porto. 
Daí por diante mante\'e a Confraria a Jua organização 
marítima e social a té que na época das Invasões fran
cesas foi novamente defraudada e enfraquecidos os seus 
recursos e finalmente extintos com as lutas civis os seus 
privilégios políticos desaparecendo pouco a pouco os seus 
navios por falta de fundos. Apenas conserva ainda hoje, 
de tantas glórias passadas, os Altos Benefícios da Igreja 
que lhe foram concedidos pelos Pontífices, perpetua
mente, dos quais se pode orgulhar, e que estavam igno
rados porque esses jamais se extinguirão se os seus Mem
bros souberem simplesmente cumprir o seu Dever e 
Honrar a ~femória 'iacrossanta de tantos Heróis da Fé 
(1ue professavam e da Pátria que tanto estremeciam! 
.-\.vante! e as Almas do Corpo Santo farão frutificar os 
vossos sacrifícios ! 

Portanto, apelo para vós todos quantos vos prezais 
das gloriosas e imortais heroicidades dos nossos Ante, 
passados! 

Hoje que tão falha de recursos está esta veneranda 
Confraria, que luta com tantas .dificuldades para manter 
os seus ·encargos pios em cumprimento da última von
tade dos Nossos Irmãos e Benfeitores de outrora, que 
por e la tanto se sacrificaram até ao ponto de alguns se 
privarem dos seus vestuários que chegaram a vender para 
com o seu produto se edificar o nosso majestoso Templo 
actual ! Sublime dedicação ! Parecerá, talvez, a muitos 
uma fantasia este pormenor ; porém, ainda vive, por 
mercê de Deus, uma testemunha, quase nonagenário, 
contemporânea dos Avós da ilustre família Amorim, de 
!vfassa.re1os, que venderam os seus gibões (espécie de 
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capote marítimo) p ••. <l a edificação nova desta capela 
que foi o baluarte dos Conjurados de 1640 ! Se é certo 
que foi em Lisboa que raiou a bela madrugada de 1 d e 
Dezembro de 1640. fixai, bem na vossa memória, que 
foi desta Confraria que surgira'!\ os Insurrectos que ini
ciaram a obra d os Restauradores ! 

Lisboa tem uma Praça pública com o ~omc dos Res
tauradores, porém. o Porto possui a linda rua com o 
próprio nome da Restauraçlio! E essa rua conduz pre
cisamente ao lugar ou an tes a esse ninho, de onde essas 
águias da Independência levantaram voo para a Liber
dade ! Quando a ilustre \ 'ereação da Câmara, desse 
tempo em que se abri u esta rua. lhe d eu este nome. não 
foi, decerto, por um acto banal, mas ~im por conheci
mento d um fac:to que se esqueceu e que a té a!!;ora a ; 
actua is gerações desconheci::tm ! Sendo ass im porque não 
o;e há-de faze r uma representação ~t Ex.111

" Câmam ac:tuaL 
para que ao largo em fren te da Capela, se dê o nome de 
cLargo do Corpo Santo» e ao Cais das Pedras. o patrió
tico nome memorá,·el de cPraia dos Insurrcc:tos• com 
que nos amesquinharam, com muita honra, os nosso 
opressores? ! Pois se, há longos anos que exi te a g ran
diosa cF ábrica do Corpo Santo» e a c:onhecida e muito 
antiga cPadaria do Corpo Santo», porque se não há-de 
completar essa obra de ressurgimento do espírito ;:\a
cionai ?! 

Poro de Massarelos! 

Se em teu peito gira ainda o sangue generoso desse 
he róis de outrora que tanto amaram a sua terra natal. 
medita mais este precioso D ocumento cujo original existe 
no Arquivo da Confraria : 

Snrs. \lt anoel Duarte Silva, Joaquim de Araújo Gui
marães e Francisco J osé Pereira. 
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Lisboa. 12 d'Agosto de 1815. 

Recehi a carta d e \ ·. ~I.re. de 6 do presente, e não 
duvidando das suas boas dilige ncias e despezas indis
pe nsaveis ao fim de resgata rem, como felizmente con
seguiram. a Posse e absoluta Administraç<io ãessa nossa 
Cape/la do Corpo Sancto e Confraria das Almas, usur
pada pe lo Priorádo de Cedofeita e devendo como bom 
lrm<io. e natura l inclinação por effeito de nascido ahi 
e em memoria de m eus fallecidos Paes. ape;:;ar da minha 
prolongada ausencia, contribuir para o J esempenho em 
que me fali am. eu tenho a satisfaçiio d e condescender 
com \'. ~l.cê,, e por isso : ahi teem V. ~l.cl-s, essa minha 
Lettra de 2008000 sobre os Amigos e Snrs. Thomaz da 
Rocha Pinto & F ... que procura rão receber e applicar a 
beneficio d'essa Capella, cuja quantia dou de esmola. 
Por causa da minha ausencia, e de meu ~lano e Mana, 
consta-me por -elles que, talvez se devam annuaes de 3 
annos, peço a V. M.cês que, com a referida esmola man
dem tomar nota de remidos os nossos annuaes afim de 
gozarmos dos Suffragios estabelecidos no fallecimento de 
qualquer de nós trez Irmãos, aqui residentes, que somos 
os rmicos ramos .de Familia da Casa de MassareUos. 

Desejo-lhes saude e sou com attenção 

De V. M .cês 

Patricia e Amigo Ven.or e Creado 

Francisco da Silva Vieira. 



Compromisso que de,·em ohsenar em todos 
os tempos os Venera,·eis Irmãos da muito 
nobre, historie~ e antiquissima Confraria 
das Almas do Corpo Santo de Massarellos 

FUNDADA EM 1394 

Resumo his torico-j uridico dos seus direitos 
e deveres. - Origem. fins espirituaes e huma
nitarios que se propuzeram os Fundadores. 
- Pri•ileetos. Exempções Ecclesiasticas e 
Chis no decurso dos tempos. -BreTes Pon
tificios perpetuos.. - Acçlo beroica e patrio~ 
tica dos Nossos Antepassados em 1415. 
1580. 1640 e nas inTasões francezas. - Expo~ 

liações commettidas po r intrusos para a 
destruir. - Tenacidade e firmeza reliifosa 

e cinca dos seus membros. 



MANOEL RODRIGUES CONCEIÇÃO, diplo
mado em Teologia, antigo Professor de 
Instrução Secundária e actual Secretário 
da Confraria das Almas do Corpo Santo 
de Massarelos, Bairro Ocidental do 
Porto, etc. 

Certifico em como do L.Q N.0 .J da\ Ac:tas tle Reuniões 
de ~iesa, a fi. 37 v., consta o seguinte : 

A c ta N .o 6 0 

Aos vinte e quatro dias do mes de Novembro do ano 
de mil novecentos e vinte, na residência do antigo e dedi
cado ~lesário sr. Antônio Coelho de Araujo, pelas vinte 
e uma horas, achando-se presente uma grande maioria 
dos ~fesários da Confraria das Almas do Corpo Santo 
de ~fassarelos. convocados para este locaL ocupou a Pre~ 
sidência o digno Juiz PrO\-edor sr. Francisco dos Reis, 
secretariado pelos srs. Evaristo José Barreto e José da 
Cunha Marinho. Aberta a Sessão o sr. Presidente declarou 
que a ~lesa reunira ali em , ·irtude da notória impossi
bilidade física do sr. Araujo em ir à Sala das Sessões da 
Confraria, e cuja presença era indispensá,·el, para os im
portantes assuntos de que a Mesa ia tratar. Em seguida. 
para não prolongar demasiadamente a Sessão, o sr. Presi
dente expôs os fins desta convocação urgente, ordenada 
para a defesa futura da Integridade e Independência 
da Nossa veneranda, histórica e antiquíssima Colectivi
dade, que dei"(OU como Instituição Social do Passado 
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<l.Ssombro~o-; feitos memor;Ín' i'i na-; páginas mais belas 
ela nossa gloriosa História Pútria. 

Manda, por isso, que o segundo Secret;hio \ lanoel 
Rodrigues Conceição apresente à \l esa o Tesouro Do
cumental do nosso jú defraudado Arqui\·o. para que todos 
\·ejam. anal isem e verifique m as p ron1s <lutênticas. jurí
dicas e irrefrag(l\·e is pelas quais a todos e a cada um de 
nós cabe o Dever de pugn:n pelos Dire itO>. prosperidade 
e consenw;ão da ~ossa Confraria. em cujo solo sagrado 
repousam as Cinzas e jazem muitos mi lhares dos :-.Jo so~ 
heróicos Antepassados, cuja' Almas clamam em nossas 
consciências pelas inauditas \ iolencias corneti thls em \ 'iÍ
rias épocas contra a exist<~ncia d ,1 nossa Corporaçiio. 

Salienta que nesses rude<> ataques ao Direi to :\aturai 
se alegaram pretextos falsos e hipocritamente urdidos 
para se a poderarem do mais Sagrado penhor da F t- e Pa
triotismo que os Nossos \laiores nos legaram e en~r<lll 
deceram com o seu exemplo. e à custa. sómentc. do seu 
<'sforço e do seu sangue. 

Fe ita esta exposição p rh ia. ordena ao sr. \l anoel 
Rodrigues Conceiçiio que proceda à leitura dos Documt-n
tos históricos. o que este fez imediatamente, O!> quai-; 
foram Oll\·idos. \·istos e verificados por todm , entre os 
quais existem verdade iras preciosidades histórico-jurídi
cas completamente ignoradas quanto à Fundação, Posse, 
Exenções, Legados e be m assim de Privilégios concedi
doe;. em vários tempos, pelos Pontífices e vúrios Chefe~ 
de Estado, cujos Benefícios c Graças merecidas tanto 
exci taram a inveja. <I cobiça e o ódio de e~lranhos contr<t 
a ~ossa Instituição tão \ "enerand,t e digna do mai pro· 
fundo re peito. pela ~ua antiguidade e pelo altm ~en·i
ços públicos e humanit<Í. rios pre~tados à Igreja e ao PaÍ\. 

Em seguida concede a palana ao segundo Secretúriu 
\lanoel Rodrigues Conceição, o qual declara, que es
tando actua lmente a Confrana \'e<Tetando no mai ~ .tho
minável esquecimento, sem recursos nem receitas dentro 
da sua própria Casa, com o seu T emplo majestoso â 
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esboroa r-se, \·endo calcados e desprezados os seus Per
gaminhos, CJue os tem de altíssimo valor e pretendendo-se 
amesquinhar e desgosta r as \ lesas anteriorec; e a actual 
p:tra as forçar ao abandono dos seus postos por meif) de 
desconsiderações feitas ~ts pessoas e ultrajes feitos aos 
Cargos de que foram im·estidos por dedicação apenas e 
jamais por interesse pessoal. mas simples mente colectivo, 
\ 'iÜ e nviar para a mesa urna \loção para ser apreciada e 
discutida, concebida nos seguintes termos : . 

-Considerando, corno I r mão, que é uma Le i Su
prema defender esta Nobre Confraria para Salvação da 
Sll<l Honra Colectiva e existência de urna das mais anti
gas e tradicional Corporação Social dos tempo;; áureos 
t' m que o ~ome .Lusitano foi o poderoso facho da Civili-' 
zação atravé~ os \lares e Continentes, propõe à Mesa : 

1.0
- Que se leve ao conhecimento de todos os Nossos 

Caros Irmãos e de quaisquer Autoridades ou outras pes
soas a quem o conteúdo desta Moção interessar,- que 
os nossos Estatutos fo ram aprovados e reconhecidos pelo 
Estado, em diferentes fo rmas ·de Regime e sancionados 
os Nossos Direitos e a Nossa Independência pelos Supre
mos Tribunais da Relação, no Cível e Eclesiástico, em 
todas as Causas e nos Processos que nos moveram em 
outros tempos e que actualmente foram de novo referen
dados, depois de reconheciclos e reformados em confo-r
miclade com as Leis da República Portuguesa, para se
gurança ·colectiva e individual dos seus Membros; 

2.0
- Que a Capela de S. Pedro Gon.çalves Telmo 

1 Religioso da Ordem de S. Domingos, co nhecido entre os 
marinheiros por S. T elmo ou Corpo Santo, Advogado dos 
Navegantes) é propriedade e Sede exclusiva da Confraria 
das Almas do Corpo Santo de .'\1assarelos, fundada em 20 
de De::embro de 1394, pelos nossos Navegadores, nos 
princípios do reiuado de D. João I , e que o primitiva 
Templo foi uma peq uena Ermida edificada em cumpri
m ento dum voto. no mesmo local, chamado nesse tempo 
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Praia da Paixão, n fedo moi<; tarde pelo nome de «Praia 
llos Insurrectos~, soh o domínio ~lo ;ugo Castelhano, por 
se terem rewltado os Marinheiros, Irmãos da Confraria, 
que rasgaram e queimaram a bandeira de Castela contra 
a violência do governo de Filipe li, em 1.'588, que requi
sitou os navios da Confraria para aumentar a célebre 
Armada Invencível contra a Inglaterra, o que valeu a 
muitos a perseguição, o confisco e o dest erro e mais aindn 
porque abraçaram a facção do Prior do Grato, Chefe da 
Ordem Militar do Hos7Jita/ de S. João de Jerusalém ou 
dos Cavaleiros de Malta, à qual pertenceram muitos 
Membros da Confraria (Tombo n.0 1 - Doc. n.0 1) e que 
agarolharam aqui no Porto o Pretendente, depois da. 
derrota (' ), ocultando-o em vários pontos do Norte, até 
o embarcarem JXl1'a a França., ec.itando açsim o fero::. 
perseguição que lhe moveu o ~eneral espanhol D. San
cho.cfAvila ; 

.] .
0

- Que desta Confraria fi::.eram parte algumas 
nobres figuras de Portugal como o Infante D. Henrique. 
iniciador dos nossos Descobrimentos .\farítimos t ): o 

(') Combate da Ponte de ·Aic\ntara em 25 de Ag osto de 1580. 
f ) O grande :'\avegador Femãt' de :'l.lãgalhães, que desco

briu 1> caminho marítimo à volta do globo. em natural de :\la\S\
relos. !'lilms documentos exist entes na Bibliotect Real de :\ladrid 
(salvo l:-.Juivoco) diz-se que ele era- vecmo de la C i11dad de 
Oporto. O lugar de Massarrelos, então extra-muros da cidade, per
tencia, ainda não há muitos anos. à comarca da Maia. Os do
cwnentos dizem também que ele deixám um Legado ao Convento 
das Donas de Oporto. Que \losteiro ou Convento seri;t este ? 
l\tpnchique? Digam-no os competentes. A :'~lo~ Confraria foi 
sempre muito conhecida em Espanha. naqueles tempos. 

A anotar ainda que a linguagem maritinu dos dois JX'VO.' e ra 
idêntica. Assim nuns conhecidos de embarque de mercadoria.~. do 
século XVIII a bordo da :'\au da Confraria - Sn.r.• da O:>nceiç-d.o 
e .~as - e de outros navios da Coi]K'ração, os capihi.es (:-losso.' 
&mãos) declaravam : - Eu abaixo assinado.. . t.'i:inho cksta ci
Jode. capitão do navio que Deus salve . . . etc. 

Tão conhecida era a :-lossa Confraria e divulgada a devOt;dt' 
ao Nosso Padroeiro em todo o mundo, que numa. recente confe
rência realizada em 5 de Março pp.0 na S<'Ciedade de Geografia 
ele Lisboa. pelo s r. dr. Celestino Soores, adido à Ll'gação de Por-
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grande D. Luís de Ataíde. Fidalgo Conde de Atouguia, 
um dos Conquistadores das fndias ; D. Lopo de Almeida, 
Benemérito Fundador d.o Hospital da Misericórdia elo 
Porto: Femando César de Carvalhais )Jegreiros, um dos 
Con;urados de 1640 : Salwdor Correia de Sá, o conquis
tador de Angola aos Holandeses, em 1648, e muitos outros 
que nobilitaram a Pátria e a Confraria (Tombo 11.0 1, 
Doc."' 11.

0
" 1 e 2) ( '); 

1.0
- Que por estes feitos notlÍc.eis D. João IV por 

A.karâ de 6 de .\!aio de 16.J3 concedeu Privilégios em 
todos os portos do País e Colónias aos navios que arvo
rassem o Par.:ilhiio ou antes o nafhardete da Xossa Con
fraria (o qual até à data se ignora como era constituído) 
r Tombo 11. 1. Doc. 11." 1 ("); 

.) ." -Que desde a fundação a Confmria se dedicou a 
actos humanitários, e foi por a~sim dizer a base histórica 

tug.t l em \ra.-hington. c antigo Cõn . .,ul em Boston, sob o tema : 
• . '\> nossas C0lónias da América do ~orte:o declarou o seguinte: 
Q, Portugue'e'. sempre muito unidos, acodem uns pelos outros e 
: c~peitam a:. ,u,t'> Tradiçõe> religiosas e naejpnais, fazendo todos 
t h ,tno, as p rocL,'>Ões de Ccrpus Christi e Corpo Santo. 

( • J A Co11q 11 is:a de Ce 11ta. - Em 1415 projectt'u o Infante 
O. Henrique conquista r Ceuta. Era empresa grave e arriscada 
demandando muito esforço, navio~ e dinheiro. Não olharam a difi
culdades C' :\ossos Irmãos para satisfazer ao grandioso objectivo 
do ~eu in igne Juiz Provedor e Chefe naval. Formara-se a frota ; 
e o Portuenses, associando-se todos a este rasgo de Patriotismo 
ainda forneceram a Armada de mantimentos necessários, abatendo 
para c se fim todJ.~ a~ reses que foram precisas, reservando apenas 
para a sua alimentação as vísceras ou- tripas - do gado aba
t ido. Partiu a expedjção. c a 21 de i\gosto de 1415 caiu aquela 
prnç.a mourisca nas mãos dos P<.'rtugueses e mormente nas dos 
Portuense. chefiad os pelo r.. taior de todos eles. cuja alma viverá 
~empre eternamente em nosso coração! (Veja-se o admirável mo
~aico desta façanha heróica, na Estação Central de S. Bento, obra 
genial de Jorge Colaço). Ceuta ainda hoje, apesar de espanhol~, 
mantém no seu bra<ão a~ Quinas Portuguesas das Armas da CI
dade Invicta ! 

(") :'\c'>ll' ano. por ordem de O. João IV, este nosso Juiz 
Provedor, que era Intendente da Marinha do Norte, construiu o 
Forte do Queijo (o aetual Ca telo do Queijo). 
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elas Bencméritaç Instituições actrwis: Bombeiros Volun
ttírim. Socorros a Xcíufragos <' Cru;:; Vermelha. São os 
Documentos que falam : e por eles se r;t}, que socorriam 
as VitÍvas e protegiam os Orfãos dos seus Irmãos pobre:., 
aos quais fa::..iam marinheiros na Escola Prática elos seus 
nm;Jos : enterra r;am os mortos. prcstaudo-lhes todas as 
lrouras frínebres. na sua Capela. dtimas de quaisquer 
uaufrâ!!_ios ou desastres, para o que possuiam esquifes 
(ainda existe um. iâ muito danificado) e lcuçóis t!e linho 
em que os transportar;am IXlra a casa mortuária. que foi 
por assim dizer a primitir;a .\lorgue (Tombo n.0 J, Doc. 
11."" 1 e 3): g,uardar;a e era o Depósito dos bens alheios 
que lhe eram confilKios. para segurança, naquelas épocas 
de surpresas c de grar;es contingencias sobretudo polí
ticas. sem/o assim a origem incontestâr;e/ dos e~nbriouú
rios Bancos nacionais. Constam estes factos dos Documen-

- tos de quitações de Fundos. escatxu:los à onda vandálica 
ele tantos inimigos no decurso dos tempos. Como atrás 
ficou dito a. Confraria era poro todos os efeitos e w:rante 
os Sociólogos modernos. imporciais e ;ustos, rmw r;erda
deira Associação de Classe .\1arítima. Tiulia os seus uar;ios 
próprios. uns doados, ou1Tos adquiridos ta/r;e::. e por isso 
mesmo toe/os os materiais sobre~elentes próprios ela .-\rte 
Náutica, que eram ulili:::ados em qualquer sinistro marí
timo Ofl terrestre, não só pelo espírito hum;:mitário. ma.; 
sobretudo pelo religioso que Jiaava fortemente os eus 
~lembros na Fé inquebrant-ável aos seus Patrono S. Pe~ 
dro Gonçah-es Telmo e Senhora da Conceiç;."io> à qual 
m amavam de\·otamente a u•l Divina Patro.t (Tombo 
n.• L Doc. n.• 1 e 2). ~a minha humilde opinião part.'
ce-me ter sido esta crença de tes homens na \ "irgem, que 
le,·ou O. Jo;"io IY a proclamá-la Padroeira de Portugal e 
particu1annente desta lm·icta Cidade do Porto que a tein 
no seu brasão de Annas. Isso, porém. é da competência 
dos historiadores ; 

6."-Que pelos seus feitos heróicos em Defesa da 
Ntria e pela sua abnegaç-:io em Obras de ~lisericórdia 
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mereceu de alguns Chefes de Estado e dos Pontífices 
isenções e Graças espirituais para a sua Capela e para 
os seus .\lembros ( ' ). o que para alguns Párocos e espe
cial~~nte o cx.ti~1to Priorado de Cedofeita. foi julgada 
·~atena atentatona dos seus apregoados Direitos Eclesiás
hcos, pelo que mo,·eram guerra de morte ~t Confraria che
gando ao deplor.ín·l exc-esso de mandarem arrombar as 
portas da Cape la. apoderando-se dela com mão armada. 
fechando-a depois ao Cultu por J.urro tempo com gra
d ssimo esc-àndalo do fiéis e detrimento inaudito para 
a Religiâo. no ano de 1807. lTombo n.0 2. Doe n.0 1). 
Seria odioso c de baixos sentimentos perturbar o sono 
dos mortos . c a justiça da Cau a que defendo não im
puse55e à minha consciencia e ao De\·er do meu Cargo 
e:\l>Or a , ·erdade e atender sobretudo ao clamor lanci
nante que destas sepulturas se elevcu até à minha alma ! 
Esp<worido tentei fug ir e refugiar o meu espírito no re
manse do Santuário. Procurei subterfúgios ao meu ser 
para e\litar as responsabilidades duma tal empresa. Mas. 
ai de mim ! Quanto mais me esforçava para me afastar 
de \"ós. oh Almas Benditas ! tanto mais os vossos gemi
dos rasga, ·am as fibra do meu pobre coração ! Por isso. 
muitas ,·ezes. alta noite. em ocasiões invemosas. os "faróis 

(') Entre {)UI:ros Privilégios ha'\;a wn crncedido pelos Pon
tífices aos Irmãos da Confmria. q ue fossem Clérigos. pua usarem 
o hábito do Corpo Santo (S. Pedro C. Telmo) e terem GQCO ou 
reza prôpria em comum oomo nas Catedrais e Colegiadas, e iDti
tula'l.'alll-se- Clérigos do Hábito do Ccrpo Santo ou de S. Pedro. 
r\os princÍpios do século XIX ainda havia um coro com 6 Ca
pelães com o respectivo Capelã"O-~for. Nada tinha este Privilêgio 
com as Ordens ReJigicosa.s. O seu fim era simplesmente prestar 
maior culto a Deus e orar pelas Almas. 

Entre os om:unentos valiosos que ainda existem, oferecidos 
pelO<; Chefes de &lado. contam-se duas riquíssimas toalhas ae 
altar uma do Altar Prh>ilegi:ulo de Senmr Jesus e Seabora das 
Dores e outra do Altar da Senhora da Conceição, feitas dum pre
cioso véu de /lwlm4 bordada a ouro. em toda a largur-a. promessa 
da R.'\inha D. Maria I. 
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do \'osso Padroeiro alumiando-me nas tre\·as da incer
tez.t, me Í<lziam ir ba ter às portas do Vosso Templo para 
,·ir espantar as lan ·as, sacudir o pó do \ "osso desman
telado ArquiYO e limpar suavemente o precioso Tesouro 
onde a carcoma vincando o seu rasto destruidor comple-
tava a obra iníqua dos vossos inimigos; . 

7.0
- Que na Capela do Corpo Santo, desde 1868, 

funciona o serviço Paroquia l. com esta a .5.• ,·ez. sendo 
demolida definitivamente. e de má fé. <l Igreja \!atriz 
da Freguesia de \l assarelos. em 1870. com o antigo c 
esgotado pretexto de estar em ruínas, e m vez de ser res
taurada ou edificada em outro local a Igre ja de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, como consta dos nosso Do
cumentos o compromisso tomado pela confraria do 
SS. Sacramento perante as Autor idades Ç ivi t> Eclesiás
ticas (Tombo n.0 .5, Doc. ,·á rios) ; 

8 .0 - Que em 1804 e 1815 a Confraria das Al mas ree
diiicou e reparou a :\1atriz, no que dispendeu (à sua 
custa) a bagatela de 3:!08118 réis na 1.• reparação c 
256S912 réis na 2.• (1), como consta dos Documentos es
capados o que pro, ·a que os :\1embros da Confraria das 
Almas ainda amavam a Igreja Paroquial da terra em 
que nasceram, apesar das amarguras sofridas e vencidas 
nos processos que instauraram à sua Confraria o extinto 
Priorado de Cedofeita. o P ároco José de Sousa e Silva e 
a actual Confraria do SS. Sacramento, então criada 
ex-ofício, e m cujos Processos venceu a Confraria das Al
mas em toda a linha os seus inimigos, que se e forçaram 
por destruí-la por todos os me ios vexatórios e injustos. 
(Tombo n.0 2 e 5, Doc. vários) ;· 

9.0
- Que pelos nossos Documentos não existe, nem 

pode existir, legalmente, adentro da nossa Capela e de
pendências, qualquer outra Corporação o que ainda é 

(') Já em 1699 o Bispo D. Frei Jo~é de S. Maria, encarre
gara a Confraria das Almas de angariar esmolas para as reedifi 
cações da ~!atriz abandonada pel<' Priorado. 

-41-

mais defeso pelos nossos Estatutos actuais e sobretudo 
pelos nossos Legados, mórmente pretendendo prote lar 
indefin idamente o benefício provisório com a feição de 
s.' tornar j{t permanente. (Tombo n.0

' 2 e 5, Doc. vários); 
10." - Que devido a estas sucessivas pertmbações e 

invasão de estr;mhos de que, infelizmente, foram primor
dial alguns P<1rocos turbulen tos, caíram no olvido, até 
agora, as muitas Graças Espirituais dos Breves Pontifí
cios (' ), concedidos in p erpetnum à Confraria das Almas 
e à sua Capela, por S. S. Pio VI em 1788 e 1797. um de 
Altar Privilegiado em todas as 2."', 4.•· e 6.•• feiras do ano 
em favor das Almas do Purgatório e no Oitavo de Fiéis 
Defuntos. perpetuamente c outro de Indulgência Plenária 
perpclu,unente. no dia de Ano Novo, desde as primeiras 
Vésperas até ao pôr do sol daquele dia. {Tombo n. 0 3, 
Doc. \'á rio~). 

11.0 - Que de~de 1868 até esta data a Confraria das 
Almas não pódc cumprir sem a trictos morais e materiais 
os fim para que foi instituída devido a estar coacta e 
todos o~ provento dos actos exercidos no seu Templo 
serem absorvidos por uma Corporação estranha e intrus3, 
muito embora os seu~ dignos ~fembros actuais mereçam 
~~ Confraria das Almas a mais subida consideração e es
tima pe~soal pela sua respeitabilidade incontestável e de 
sobejo reconhecida e nunca por demais louvada ; 

12.0 - Que não é possível de forma alguma, quer 
pelos no~sos Documentos, quer pelo nosso carácter fazer 
fusões , nem equer a lterações do nome colectivo, o· que, 
por minha parte. corresponderia a um perjúrio à Me
mória Sagrada, e às Venerandas Cinzas dos :'>lossos An
tepa sado sobre cujas sepulturas eu jamais cometeria 

(') o, Breve' anterior<'~ a e,tc, eram temporário~ e ref~r
mado~ no fim d e cada período. o, tJ:ês Breves in perp&uum exJS: 
tentes foram novamente po' tos em vtgor por despacho de S. Ex_. 
Rev."'• 0 Snr. D. An tónir Barbosa Leão. :\osso Digníssimo Jutz 
Provedor llonorário. 
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um ac;sa.,c; inato jurídico, expelin:lo o ,·ómito duma traição 
~obre as os-;adas d':\que les ( '). que em·oltos nas vagas do 
mar encapeh1do juraram por elec;. e por nós seus Suces
'\ores. cumprir o ,·oto que fizeram nas ilnsias dolorosa 
dum irremed iá, ·el naufrágio! (Tomho n.0 L D oc. n.n 1) : 

1:3." - Q ue o título de SS. Sacramento de que usa 
ec; a Corporaç·ão <ldentro do nosso Templo é um sarcasmo 
atirado ~l nossa face porquanto muitos ."toculos ante~ da 
'\ itu;lçiio presente a Confraria das Almas te,·e o SS. Sacr;\
mento como Viútico e em 1816 obteve um Breve Ponti
fício (2 ) para O conservar perpetuamente no . Altar-:\lor 
para o que se obrigou aos encargos de,·idos, por meio 
de Escritura pública lanada nas 1\otas do T abelião Fran 
cisco :\legre Restie r. com cartório na Fe rraria de Cima 
p ctua lmente rua dos Caldeirei ros). estabelecendo para 
esse efe ito uma \lordornia especial entre os . ossos Ir
mãos. (Tombo n.n :3. Doc. d.rios) : 

1·-1.0
- Que os actua.is Esta tutos da Confrari:t do 

SS. Sacramento. elaborados em 1884, c agora com adit;l
rnento apenas ern conformidade com as leis vigente , 
encerram um gravíssimo sofism:l que envolve uma cap
ciosa confusão d<' Direitos e de :;ituações, iludindo-se il\ 

Autor idades, que de boa fé os aprovaram. ocultando-se
-lhes a verdade com manifesto abuso de confiança pre
visto pelas leis penais, e em contravenção do Direi to 
Adrn inistrati\·o que salvaguarda à Confraria das Almas, 
oc; c;cus Dire itos de propriedade e omnírnoda adm:nistra
ção, consignada nos 1 ossos Estatutos e pelas Sentenças 
proferidas e passadas ern julgado no tempo de O . José I 
e O . João \'1. p·cloc; Supremos Tribunais da Re lação, em 

('\ O Capi tão :\ ntónio do E~pírito Santo ilva, o Cageiro 
Inácio de ouz..."' c mai~ 27 marinheiro.~, tripulantes do Galeão 
S. Pedro. (Veja-se o painel do Altar-Mór). 

(•) Cpncedido por S. S. o Papa Pio VJI . 
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1764 e 1815 ('), não podendo, portanto, subsistir por mais 
tempo esta anormalidade e interinidade. pacientemente 
:.up?rtada peh1 Confraria das Almas. desde 1868. longo 
pen edo de tempo em que foi m<l is do que suficientemente 
possh-el e facultado à Confraria do SS. Sacramento não 
só o reparar a \!atriz, que Deus haja, urnas poucas d e 
,·ezes. mas a té o edificar outra de novo em outro local 
se aquele não lhe convinha. \Tombo n." 2 e 5 e Processos) ; 

15.n- Que de ido à actual situação novamente 
criada à Freg uesia, desde 1868, pela Confraria do SS. Sa
cramento e pelo Púroco de então João Climaco Vie ira 
da r-. totta ern não haver, presentemente , Igre ja Paroquial 
de \ lassarelos, a Confraria das Almas do Corpo Santo 
assum irá a ab oluta administração da Freguesia pa ra o 
que será com·ocado o mais breve possÍ\·el urn Definitório 
ou ssernble i<l Geral de Irmãos para tratar deste assunto, 
sendo convidada · para este efeito a \lesa da Confraria 
do SS. Sacramento, para se tomarem resoluções defini
tivas quanto a esta s ituação deprimente e pe rniciosa que 
atrofia uma e atropela a outra Colectividade, não repug
nando absolutamente à Confraria d as Almas tomar sobre 
si es te encargo, pro hono pacis, e somente enquanto as 
circunstâncias o exigirem, tal como já sucedeu algumas 
vezes, principalmente no ano de 1579 e 1804 e durante 
a guerra civil de 1832 a 18-'34 (sempre com o malfadado 
pretexto da ruína da Matriz), salvaguardando, porém, 
como sempre, a sua libe rdade, independência e regalias 
próprias. que lhes estão garantidas superiormente e ao 

(') Em 18 15 a Mesa da Confrar ia, vencedora do Priorado, 
era r('nl)ada. além d~: outro~ elcmeno ilustres, por estes insignes 
patriota' : juiz Provedor, José Joaquim da Rosa Coelho, Almirante 
da Armada Portugue~.1. Chde da Esquad ra Real, Comendador da 
Ordem de· ~ .• S.• da Conceiç>m de Vila Viçosa , Fidalgo da Ca>a 
Real e Intendente da ~1 ari nha da Cidade do Porto e Províncias 
do :\'arte, c pcJ,,., Capitãe. de ~lar e Guerra : - Manoel Gonçalves 
da Co!>ta , j o,é Lui7. :'llogueira Leal , Joaquim de Sou7.a Carvalho, 
João Jo é Coelho. 
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àbrigo de todas as e is t:an(micas e Civis. (Tombo n.n 2 
e .5. Doc. vários) ( '); 

16.0
- Que ele todos estes m<lle passados, presentes 

ou que possam acl,·ir para o futuro. tornamos responsáveis 
pe rante a Eternidade e a Sociedade todos o causadores 
directos ou indirectos que promove r.un ou venham <1 san
t: ionar estes sacrilégios e ca lam idades irrepar[n·eis com 
gr.1dssimo dano dos Dire itos das Ahn<lS do P urgatório. 
cspeci.dmente dos :\!ossos Caros I rmãos e). de quem te
mos o ent:<trgo de suf rag.tr c· de suaviz,u· da~ suas penas, 
com as especiais Graças e Indulgências que esta :'\os~a 
Colcctividade obte,·c c de que é a única c legítima De
positári.L cujos Privilégio<; e re~ali as temos o De,·er de 
t:onsciênci<l de conservar e defender custe o que custar 
e ,·enha a justiça de onde 'ier, se. de facto ela existe. 
como cremos. e se m.mifestou chtr<tmente em outrm tem
pos considerados de obscnranti mo e tirania ! 

17.0
- Concluindo a abre,· iada ex posição históric,t c . 

imparcial à face dos Docu mentos, s.d vo pro,·idencial
mente. apenas direi que o persegu idore~ c dclapidadores 
desta Casa expiaram, em parte. c colheram os frutos agri
doces .. que a protc·n i,t mini tra <tO sem .td uladores : 
-O P: ] os(· de Souz.t e Silva foi t:onden.u.lo pelo Su
premo Tribunal d<l Relação Eclesiástica ~lctropolitan.t 
de Brag;l, n;l pena ele 80SOOO ré is (sendo 60 para a parte 

(' 1 Em 'l'\\,to de Dl·fin itór:r con junto da' dua' colccttvicla
dl-.,, realizad,t <'111 19 dl· -"•>vemh o d<• 1922. foi ·"'inado na 110'>'>-1 
'<'Cr<'htria o c \ lodth vi,·en<li• cntr<• ;t- dua; c.'Orporaç&,, perante o-, 

del<'gado~ do :\otário Dr. Franci'>C.'O \ laria de Soma, c<'m O:tr
tório na Rua da, Flor<''>, deo,ta ciclacle. O\ .,,.,_ D r . j o.'é António 
de \lato., Ramo, da Silv,t e Pinto da Cunha, c.'Omo c.'Orl\t,t cla E~cri
tura a rquivada n<' cl ito Cartório. 

I·) :'1. \ f h-,a cla~ 1 I hora.,, ao> domingos e dias san tificado;, 
imtituída cle,dc a F undação da Confraria. e convertida em L egado 
perpétuo. em 1868, rx·la .'-Jo~\.t Cara Irmã e Benfeitora D . Rita 
\ farga ricla de OJi,·eira, i: a pl icada por todo-, os .'-JO'o!><'~ C aro, Ir
mão,, ,; vu. e defuntos. 
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ofendid;l e 20 para o Tribunal), nas custas dos Processos 
em ambas as instâncias do Porto e Braga e :3 anos de de
gredo para o Bispado de A\·e iro, no ano de 1804, pelas 
' iolencias cometidas. (Tombo n.0 9, Doc. Processos). 
O Priorado de Cedofc ita e a Confraria do SS. S;\cramento 
por D. João \ ·L e m 1815. nas custas dos Processos ( ') 
intentados pelas mesmas cau. as anteriores. nas restitui
~'Ões de\ idas e no reconhecimento das Isenções e Pri
úlégios tl.t Confraria das .-\lm~L'>, como já o tinha sido 
por O . José L em 176-k em outro Processo instaurado ~l 
Confraria da-; Almas ! J<Í em 172:3 o P.~ António Rodri
/4Ues C.trdo o. por identicos moti,·os foi condenado pelo 
Tribun.tl Ecle iástico. em nunca mais e intrometer na 
.ldminic;tração e olenidades da Confraria das Almas sob 
pena seccra de cxcomuuluio. Em 18:3:2 o P.< José Joaquim 
Conçah-e . exemplar Sacerdote e dedicado Pastor de 
_-\lmas. durante a interinidade da ~latriz, foi obrigado 
superiormente a passar um termo de todos os actos paro
quiais realizado na nossa Capela para respeitar os Di
rei to alheio . Em 1868 o P ." João Climaco Vieira da 
~lotta. cooper.1dor na actual interinidade, faleceu sem que 
,·isse definiti,·nmente realizado o sonho dourado de tan
tas e antia~ ambições de muitos que não cabiam na 
igreja própria com a obcecação enorme da sua cobiça. 

Finalmente o Priorado de Cedofeita ao surgir o no,·o 
Astro Político em 1910. tombou no túmulo da História, 
desaparecendo tri temente ... em fruto nem glória! 

Parei te cpultis! ... 
Entretanto a Confraria das :\lmas, ainda vive, se

nhora da . ua Casa. abrigando os estranhos e só cairá se 

1 ') Em 1 _ ,\ Ordt'm 3.'" do C:umo moveu um ~o 
contra. a Conhuri."l d,ts .\ lma, por caUSJ. do,; Direitt-s de Preo:~ 
deucia mm~ fuuernis.. sendo condenada nas custas, etc., e a rem
nb~T os Pri";légios .. Isenções e os Direitt.-s de prim;Wa das Almas 
ainda mesmo fora do • seu Templo pn)prio.. Já tinha sucedido o 
mesmo com a Ordem S.." de S. Francisco em 1779. 
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us seus \lembro e quecidos da \lemória ilustre de tantos 
J lerói da Igreja e da P<ltria. se dispuserem a transpor 
os humbr<tis da Eternjdade com esse pe adíssimo fardo 
na con-;cit!ncia ! . 

De re to. se cumprirem o seu De\'er. nunca far-Jo 
m;\is do que obsen ·ar relia iosamente o Sapientíssimo 
Preceito de Jesu . grm·ado a ouro e diamantes nos Có
digos das Lei Divinas e Humanas : - Qure sw11 Cresaris 
C<-esari. qu~e stmf Dei Deo .' ... 

Lida esta \1oç;.1o o sr. Presidente consultou a Mesa 
e o dicrno \'ice-Juiz sr. José da Cunha \1arinho. declarou · 
que não podia nem de,·i:\ ha,·er discrepância alguma 
ante a ,·erdade dos facto . pelo que imediatamente foi 
aprovada por aclamaç.1o. 

Eram 2 horas (da m;.tnhã) e nada mais h:l\·endo a 
tratar. o sr. Presidente. eshmdo todos de pé em sinal de 
respeito e acatamento às resoluções tomadas. mandou 
encerrar a presente Sessão histórica e memorável, da 
qual. para con ta.r. se lan ou esta :Acta. que foi aprovada 
por aclamaç-ão depois de lida em ,-oz alta. e \'::Ü ser assi
nada por todos os presentes. para ser impressa e em·iada 
a todos os ~ossos caros Innãos presentes e futuros para 
ttue nenhum possa aleuar ignor-ância no decurso do 
tempos. de tas resoluções solenemente posms em vigor. 

Resah·o as entrelinhas «destes ltomensa. •Chefes de 
Estadoa e do c.Pontífices• e as emend, e •o act11al• 
c. ;\lotri;;.a. 

Era et stlJJro. 

Porto e residência do nosso dedicado \tesário r . . ·\n
tónio Coelho de Araujo. ita no Cais das Pedras. junto à 
no a Capel.l ('). local outrora e ainda hoje. vaaamentt>. 

'l A actua.l Igreja do CGrpo Santo ê :3 ... "-"!difiC3 ·o. A J.>. 
foi um:1. pequenitw Ermida c<'ll truida naquele IOC31 sobre o ro
chedo que a inda hoje ~ , --ê • . -\ ~ ... um pouco maior. depois de 
16-10. e a :3 ... ._. .1ctual romeçult em 1176. e<tá ~rvindo dt- :\latriz. 
lb Fregue--i_.. i nte-rinan~nte. (;:;\ 

~ 
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L'Onhecido por c Praia dos Insurrectos:. aos vinte e quatl n 
dias do mês de :-.lo,·embro do ano de mil nO\·ecentos <' 
vinte, décimo da República. 

O Pre.idente. 

Francisco dos Reis 

O< Secretário", 

Evaristo José Barreto 
José Cunha :\1arinho 

Os \ 'ogais, 

Ricmdo Alves da Silva Braga 
Eduardo Alves Martins 
Casimiro Augusto Morais 
Manoel Rodriglles Conceiçijo 
Antônio José da Silva 
Mllnoel Pontes Otero 
Amónio Coelho de Araujo 
Bernardo Gomes de Amorim 
Ff't111Cisco de Oliveira Aroso. 
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