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DESCRlPÇÁÜ 

DA SOLE�INE E pmIPOSA CEREMONIA 
n, 

BENÇÃO E SAGRAÇÃO 

DOS 10 NOVOS SINOS, 
PAUA Ã TORRE DA IGREJA 

lia <!!de.stiaI QDrbem ilrerccita ba 

M CIDADE DO PORTO. 

eAW O CQOIl"�I.�O 2� �. aul!t"gt;o ()e ,848: 
Ot'�'EREC1D'" 

á sua tfspeitaut! mua, 

POR * * * 

PORTO, 
TYPOGRAFLI. DE GANDIl..\ & FILHOS. 

{848. 
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SOLEMNE E POMPOSA CERE�10,"1.\ 

-b"lÇti,O e .�ag,·açào dos dez 1ZOtlO-'; Ú1WS lIa Ce/citial 

Orelem da SantrsSlllla "/ riudade. 

A CELESTIAL OnDO' D. SANTISSI�IA TRIN. 
DADE pelo orgão ele sua respeititvel Mesa effef'tuou 
Du uOlIJingo 22 d' Outu!::.I'O a grande, e POIllPOSU 
cercmonia da Lençãll e sagraçàu Jus 5eus nO\'Us sillt)s. 
Esta Cidade fui te�tclllunha presencial d'ilquelle .. CIo 

religioso praticado no mesmo lurgo da 'l'rindade, íl 

qual ullraute aquelle dia appareceu trall:::foTlllado n'urn 

recinto col1sHgrado por seus adornus, e festival pompa 
ti uma ceremonia , de que a presente gertlção, C tal
"ez as passauas não tenham memoria . 
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PMlllello {to fl"Ontispicio ua Trindade ::c elevhfB 
mfl tablatlo, que cOlliprehentlia duzentos palmos na 

sua extcm�o , e de largo vinte e cinco: na esquer
da subia'se para elle por doze degráos em toda a lar
gura ; e iI direita se alarga\'3 um 8mphitheaLro de 65 
palmos de comprimento e vinte de lllrgo, de:;tiuado 
p"ra centro da ceremonia - Cadeira Episcopal -
Clero _ seniço 1.1,15 credencias - lugar dus Padrinhos 
_ e assentos para as A mhoridaues - Grandes do 
H.eino - Paroclws da cidade - Consistorio Ecclesias
tico , e mais pessoas illmtrcs para aquellu funcção con

vidados. 

Nos dois lados da extensã.o do tablado havia uma 
tên d'clevaçào proporcionada , onde se tinham collo

cada os assentos dC3tinadoii para a i\lesa, e pHa todo3 
os Irmãos da Ordem, que muito commodamente po� 

dinm a�sistir , e gosar o todo das cerclUonias. Um 
muito extenso tolde acobertava todo () esp<1ço do ta� 

blndu sem cOUltudu impedir a vista das jallcllas de to

dos os edi6cios da praça. 

Os dez sinos ig"almente suspensos em triangulos 

oecuravam na extensão do tablado 120 palmos , lodos 

elll distancias ignaes , c tão proporcionadas, que davam 

luO'ar a circuitarem-se amplamente DO cx ercil!io das ce

re7n onias !!Clfl acanhamento, Adornados todos com dois 

circulos de flores , e com fini,:,�iroas toalhas atravessa

das na sua frente j quanto era objecto de madeiras co

berto com dare ascoS , e alcatifas; e no pavimento cor ... 

respondente ao espaço que os sinus occupa\'am, sobre

@ahia uma como tira ou fita branca de 8 palmos de 

largo ,. de tal sorte que todo nquelle magestoso ornato 

aprescntava uma perspectiva DO\'a, e !urpre�ecdcote. 
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J\ frouteira do edificio da TrilllLlde, assim como a L1e 
todas "s casas em nllta da praça se achavam ador
nadas de cort:nas, e co bertores, e pelas quatro en
tradas deli a J arcos de madeira pi ntados com festões 

de flores seniam como Je portas nquclle vistosu re

cinto. 
O EXID.o Gu,ocrnador Cil'il ha\'ia pro\'idenciauo 

nntccipadawcnte, qu� se postassem guarJas de ctt\'al

laria , em todas as ruaS (lua d:H'llm entrada para a 

praça , afim d'impedirclll a passagem de carruagens 

cadeirinh,\s - ca\'algadu"i\s - carros etc. para que.a 
commodiJauc do PO\·o qtle afiluisse , não fosse oppri
miJa com aquelles embaraços ; e nestas di5pO�içõt!s po
liciaes 'muito se d istinguio o Sur, Administrador do 2.° 

Bairro , de lIIaneira que o concllrso immenso C}lle en
cheu completr.mentc tuda a exten3ão do campo, não 

soffreu o menor incómmodo, nem oecorreu o mais lc\'c 
transtôrno ela o�dem e oa ,;eriedade do acto. 

Uma forte guarda de honra com sua exccllcnte 
muzica pelas 11 horas da m<lnhã, h a via sidu compe .. 

(l'nteméntc collocada elO frente uo tablauo, q U llsi eD
cost&.da á linha dos editicio5 fronteiros para nào ilO
pedir o espaço do campo occnpauo pelo povo: em da 

Guarda municipal em grande uniforme, e �eu Com man ... 
dUllte muito bem desempenhou St!liS deveres, não faI· 
tando cm fazer observar todas as eontinencias, dis
tri buição de sentinellas, c que tudo se descobrisse 
durante a uemorada ceremonia religiosa no campo, 

Ao meio dia cm ponto a pparecemm os EXIll.os 
GO\'ernador Civil-o EXllI,o Pre:::idente da Camara-Ad
ministradores dos Bairro3 , e outras varias persunagens 
convidadas, que !!e anteciparam para esperar o ExtIl,o 

• 
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P: l'I:lcln ua Dioces� ; 5endo todos recebidos por uma'! 
dC!lUlaç;\o pal'fI i!'to design'lda , composta do Secr<;>taril.1 
(1;1 Onlem j do Sur. Contn Ex.. Director ua mesma c 

do SI'. G'll1dra, 05 quaes fizera III as hO llr�ls da O rdem, 

(' ( ' IHluz! ntlo lodlls para a Igreja 805 seus competente:t 
IU� : l res. 

Pouco depois do meio dia che�ou O Exm.o Prelil
do, qHe fui I't'cebido pcln Me za, e t<'ulos os Irmãos 
da Ordetll; Upt';lIlllll·se do seu coche em di�t"lIlci� da 
pr,H;" para 11:10 incollllllotlnr os PxpC'd1lUOrC5 'llle já 
lI'�".s:l hilra cIlchi.1I11 todo o c�paço do c�Hnpo; e ilU

IUpdi:ltau.entt! tnu;\ gir,lIldl,b de fl'g.uetes allllunc.iou á 
Cidudo II chegada do Prelado. 

Eutroll nu 19reja. dirigin.do-so ao altai' du SS.IIIG 

Silcrltltlent.O,. onde por espa<;o fez a �ur, ori-lç.ãu; 5uhiu 
ao altar mór, e daLi ao Solio Pontitic.d vara 50 

parnlllenlnr: foram seus assistelltes: Diacono o 111m.· 
'],hesoureiro MóI' da Cnthedral j Subdiacono o IIlm.o 
Cunt'go e Provisor do Bispado; e i\Jiuistro do Bago 
o IlIm.o Couego ua Sé Primaz Jo:é. Nurcizo da Costa 
Rebella. 

Dispoz-se a prOCi:E5ão snhindo pela porta da Igreja 
a Cruz �egllida de tudos os Irmãos e a �le7.a COIU 
tochas acczas;. depois 0$ ViJlte padrinhos sendo do:! 
m:tis cumpicuos c rcspeitu\'cis ex�i\Jesarios seUl levas 
tochns, e lia meio ddles um Irmão com. uma s<lha tle 

P'I ata contenuo dez. carroe" com fitas tle seda pClluen .. 

t('5. os QUI1CS marCÔ\"\',WI os Domes dos Fantos ti�sti. 
Jl!ldus- para caua UIII d • .LS sinos. Em seguida a C,lIua
ra c(,;dp.�ia:tica. e th:z saceruut.es CUIII soLl'epdizes 
st'ndo os lIlelllOrcs (':llItlll'e:) da cidilde. Depois uet.teJ 
St'gUiilluoEC L-l l\lillurit.tas famulos dr. S. Exc.a cawir-
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nlumdo dois R dois com �alvf.ls de prata, em que le .. 

Va\'alU todus os utells:i1i�).5, e alfai'hi Decc�saria3 p"ra. 
a ceremoDia a saber = 3 M inoristas com o sal , e duas 
clIldeirils pura agoa benta : 2 com aa esponjas, e toa
lhas - 2: com o gremi al , e as manicas de seda _ 2 
com os globos cl'algodão - 2: co:o I)ão branco , e roO' 
dellas Je limâo - 2 com o pontifical e a candella - 1 
com O Mi3sal, e Manipulo para o E\'8ngelho fionl
e 1 DiacoDo paramentndo de dalmatica , e duas faxas 
de Eetla ao hombro, eendo das côres branca, e roxa, 
conduzindo unI precioso cofre ue prata contendo dU!ls 
urnas dos Santos Oleos, Chrisma, e enfermos. Fecha
"a a procissão o Exm.o Prelado no meio dos supra 
lIIencionados acolitos com riquíssimos paramentos , le
vando a mitra preciosa e bngo, sendo immediata
mente acompanhado do Exm.o Governador Ci,,-il, com 
todo o cortejo dos c"ovidados. 

Todo este preEtito se encaminhou para o tAhlAdo, 
e ficando a Mesa com todos 0:3 Irmãos da Ordem no 
plano baixo dentro da têa, ou estncllda. suhio fi Ca .. 

mara ecclesiastica t o clero, padrinhos , famlllos, e 
todo o cortejo pont.ifh·al muito cornpa�sad<lI11ente pela 
longa extenlião do tablntlo: todos foram tom;lr !'eU:i 
respec ti \'os assentus no 8mphilllclltro lilrgo que lht>s 

ficava no extremo. 
O PO\'O expectador 5e ue:icobrio, e o mesmo fez 

immediatamente a gunrda d'honra ao toque da sua 
muzica; subio então outra Il'irandola ao ar annunci-� 

ando o principio tla ceremonia. Selltaramwse todos, e 
em seguida voltandowse fi caueira episcopal parn os 

expectadores em frente, recitou S. Hxc,:a uwa AlloclJcrão 

pastoral, cheia u'eloqucllcia, e d'ul1cção, em tudo 
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analuga ao ohject.o da foncção religio�a: (- ) durou> 
perto de vintl?: minutos j c tomando depois a ,'oltar-l!e 
a çade.ra parti. os sinai que em linhu 6 ClWUW todos 
fronteiros 89 Prelado, começou a executar-se a grande 
�eereruonia, prescripta no Pontifical Romano. a qual se 
fez t .... iQ perfeitamente, e com tlll1tO arranjo, onh�m e 
magestad,e que nuo podia deixar de produzir no imo 
m enso concur�o d'expectadores de todas as classes, e 

jerarchias, sensações d'admiração, resl>cito , e surpreza 
pela novidade, e \'uriedade d'actos, cerenlUnias , Cêlll
ticos, e oratr,ões analogas, e marcadas toda s pela 
Igreja. 

Trcs parte� es�enciaes, e muito distinctas se ob
s�r"aralll no todo d'aquelle acto religioso. A prillll'irll 
parte = Ablilrào (los :<iúlOs pri ncipiaJa pelo Prelat1u 
tli.iõtinctam c nte, por Illeio d'ugoa alli bl'llziJ,l , e aca� 
bada drpois pelos �H'olitus l'ul'alllcntildo�, e ::Úii l a\'Cllluu 
.todos os sinos por fóra e por dentro, e lilllpaUU(LOS 
com as toalhas, cm qUtllltu o coro solelllneJllcnte can. 

tal'U certos e prescriptos Psalmos e AntijJhol1lts com o 

,final d'uma ornção entoada pelo Prelado. Conlagração 
dos Súws, segunda pa rle : o Prelado percorreu 03 dez 
sinos, ungindo·os com o olco Jos enfermos fa.zendo 
em cada um oito cruzes pela parte oe róra, as qUeles 
ue propria mão liul pou com os globos d'al,godào, e 
tOfnou depuis a percorre-los formanu,Q cm cada um por 

(*) :M3 não interromper o nexo da des.cripção se dá 
no fim a 1I11egra ria mencion:lda f\ l1ocução pas.toral, muito 
e�.pressaDlenlc recoUlmeudada pelos Hituali::.tas uC:.ta occa. 
slao. 

M 
� 
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dentro qUiltro cruzes com o santo chrisma , proferindo 
em cc\cla UlUa ua3 cruzes a formu)a==SanclijiceluT etc. 

pre scripta no Pontifical; e fui neste acto que para cada 
um dos sinos ,'ie apresentaválD com respeito , e reve
rcucia dou3 cx-l\Jesario8 como Padrinhos, trazendo o 
mais digno nas mãos um cartão com o Dome 00 santo 
invocado para cada s ino; e mostrando-o ao Prelado , 
o acorupanha\'nm ambos em quanto elle o circuitava 
nomeanuo na formula == III /wllorem Sancti •••••• Paz 

tibi. 
Esta ccrcmonia assás variada foi perfeitamente 

climprida pelos cx-!\lcsari03 Seculares t que p3recia 
terem-se lJrc\'iumente ensaiado para se collocarem' de 
llJ.odo, junto a cada sino, que totlos a presenciassem 
d e  todos 0$ lu dos. (.) Apenas paSS3\'a o PretHio para 
outru sino, ficavam o� Padrinhos do aotecedente cin
gindo·o com o cartão pelas fitas de seda, para os 
expectadores lerem os nOlUes dos Santos que lhes con
feriam, s.endo estes cm grandes caracteres impressos 
c ue ;3 polegadas: e foi Dc�ta occusião que o Soro 
CUllta ex Director a quem pertencia ser Padrinho do 
1.0 sino dedicado á S8.ma Trindade por um acto de 
bem fundada civilidade offcrcceu o seu lugar ao Illm.o 
Snr. Antonio t.lo Espirita Santo , Terceiro Dominico 
de G uimarães, o qual \'eio cm deputação da sua Or
dem assistir ti. est..'1. ccrclllonia, para que fora convi
dado. peJa cOllfraternidade que h. eotr. as du". 

. 
(-) ?s nomes dos Santos invocados para cada um dOl"l 

s�nos . •  a�slr� como dos � ex- �les3rios qu.e serviram como de 
1 adnuho, 11 este acto, VOla talll!.lclU desJguados 110 fiw. 

• 
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Ordens. A terceira pn-rte da. cpremonl:t flli a dos Per
fumes. Quatro Minorü·tas se :tpresentaram na entrad"l' 
do tablado jll1Jto ii cruz proces�ional' J que ulii mesmo 
presistira dCFlle o principio; com seus thuribulos J e 
navetas pro\'jdns dos trC3 aromas - incenso - mirrha 
- e pastilhAs : DO aceno do mestre de cerernonias ca'
mi�harllm pOi" todo o tablado dous ue caúa lado d03 
sinos, e pausadamente se apresentaram ante o Pre· 
lado de joelhos : providos 03 dous pr:meiros thurioulos, 
foram colloca-Ios uebaixo tIos dous primeiros sinos t 

em cima· u"um escabello de pau razo, deixnndo-nSo 
perfuruar pc!" �spaço do tempo marcado durante {J 

l-'sillmo para isso indicadO"; e ua m�sma furma se fo· 
)ltHll altcrnanco. os thuribu!o3 de dous em dou,; até que' 
perfuRl(lfam todos os sinos igualmente j terminontlo.:ze' 
este acto com a oraçãu propria. cantada pelo Prelado. 

Seguiu.se depoiS' o Evnngelho cnntRtlo. pelo Dia
cono A.�sigtc[]tc, e com manipulo , depois c..l'incensar 
o Livro dos Evangelhos conforme o· Ritwd , e voltlldo 
para o Septerntrião. Finnlmenoo concluiu-se a Cerclllo� 
nia oom a. benção du Prelado lr cnda um tios sinos 
em especial', e com a benção geral n toclos os t;ii
cumstantes dada' do' alto da Cadeira com as intlulgen
ciaa cm:tulll<,dns. 

Começou então a camintlar n Procis::âo na mesma· 
ordem com que snhira da Igreja i e tendo recolhid/}, 
de::paramentou-sp. o Prf�lado, o qual deu beijnwão 50" 
-lcmDe a pedido da !\Icsa, e por ella finalmente for 
despedidu 31é ao !CIl coche Hccompanhatlu de touas
as A uthoridatlcs e Persollagens ódli presentes: cnlll}.J 

quatro horas da tAnJe. 
Ne::ta dcscripl:ião fcita para cunllcciulcuto d.cP 

11 

publif'tl ) pMticlllllrmcllte de f}tI�1II não prc"encitlll tãu 
pUlIIpOZU Act .. Rcligio:lo, n ii o púde llt·ix�tr de triUII
ta r-se o bem ll1erecido lo .a·or nU:llllm.os Director, Priuf, 
(' mais Ml'sarios J'uquella Ccl<'stial Ordem pelu illlPul:;o 
que deram a esta 110\'8, e tào lIlagestosa fUllcç:tu; e 
para que e�ta se effectuH�se na maior perfci�'à() J Cl'Il' 
tralizaram a direcção , e arrtmj03 de todos os prep .. ra

ti\,os n'urna commissão a que presidio o snr. Conta ex , 

Director, coadjuyado pelo soro Gandra, e outro3 Me
snrios; consultAndo em tudo o mestre de cerelllollias 
do Exm.O Bi:::po da Oioce�e o Snr. P.c Antonio Peixoto 
para lhes dar inteiro cumprimento na parte cCl'cmol!i'l-l. 

Mui escrupulosa , e litterall1lcnte fui obsen'.1do 
quanto prescreve o Pontifical Romano de Clemente 8. Q 
e Urbano 9.° = De BeJlcdictionc 4·c. =- Pürtc 2.a 

FIM. 

• 
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AlI/lcu�ãn que o Ezm. o t R",.o Snr. Bispo ào Por(o , 
D. Jerollymo, fe::. no DOMingo 22 de Outubro DPI 

snu illnulIleror;ei, Diocesanos, reunidos na Prara da 
'l'riuàtu[e, a1,les de começar a so!efl/7Jissuna B!llfào, 
e Sagroçlw dos dez Sino� liDCOS, destinado. para li 

1'urre da 19rtj(' da Celestial Ordem da SS. Tri"d"d�. 

------... �allaa�==_-----

T'QlIPOZA, e 311gusta Ceremonia , que Ilides prc
acnCt'ar. AmAclos Filhos cm Jesus Christo, excitllrá 
ptrr ventura- em \'ÓS st>ntilllen"to3 variados ue estranheza 
e admiração! De estranheza, pela sua novidade ; pui!t 
que entre tantas sofemnidades reTigios83, e 118cionaes, 
que se tem celebrado o'esta groriosa Cidade, não iJ" 
lembrança entre us viventes, que outra semelhautc se 

tenha praticado: E de admiração, porque t"fvez se 
nãu Accommoue bem com o vosso pensar, que a Snnta 

Igreja empregue as sua., Orações, e Bençãoi , n un
ção com os Oleos Santos , e Cerem(lnias asu!melhadns 
á$ do Baptismo l1'e"ses C'orpos ioorganicos, in�ensi"'ei� 
m3S snn.lros t que se acham expostos áa y(l�sns \'i:-ta�# 

Mas a Vossa cftranhc1.3 � c <Hlmiração h:io tlc t·t·�· 
SUT,!!C rc8cctirtlcs, qUl' a !:7anta fgreja , gUi.H.l.:t sClllpre 
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pelo Espirito da Sabedoria , tem desde remotis3imo! 
E.ecu!os adopt"tfo a pnítica religiosa de serem benzidos, 
e santificados por meio dI! certas c.cremonias 03 obje
ctos J que tem relação cum o Culto Divino j e o culto 
pt;blico, snlemne e ex terno do Christian:smo, é com 
e:;pecialitl<lHC tributado dentro dos Templos, e os sinos 
collocad,)s nas torres, L{UC se elevam junto dos mesmos, 
5ão os que-chamam os Ifieis a prestar a DEUS aquelle 
culto, pão sÓ impressionando os ou\'idos com seus 
agr adavcis , e grandioeos sons ;  mas lambem lucando 
os corações pela \,irtude do Espirito Santo. Depois que 
eS5.es corpos sonoro� receberem a benção t! sagração, 
que lhes vamos conferir em Doure da S5. Trindade , 

para €lerem destinados ao scniço d'e3se Illagestoso 
TClul�ltJ, dedicado a tão AUgUEto Mysterio; depois que 
a cada um pozenDas o nome de UUI Santo para o 
tomar debaixo ela sua protecção, ficarão clle3 habilita
dos para serem - instrumentos do Culto da No::sa Di .. 

"ina Heligião - poderosos agentes da lI1oralidade

signacs de soccurro - e excitadores uos scutilllcU10S da 
Charith\de Chr:�tà. 

Com a sua lIlelodia crescerá nos Fieis a clC\'oção 
da Fé - us enreuos 11lali�nos e traiçoeiro s de Satanaz 
s�r:t() e�c�lnjurntlos - Il hurrida luda dOIi elementos
o frõ'gor das lt;:1I I'e",tades - O medonho bralllido do 
tru\ ào - o a�su-taúur iuzilur tio relam pago , e os ter
ri, eis t'ffeitu::) do raio !:crào repeli idos , e afugentados 

!,ara Ivngt". 
E lia \'crdadc, assim como na Lei antiga o som 

atroadur <lus clarins, e trombetas chalOa\'(.l o POl'O de 

j·rael para ado !'h r () Senhor durante o tewpo dos 
�acr,ficios I a5siUl tambem na Lei ela gl .. lça ,  e naS 

• IT -

grandes 801emniuades co Christ,i8nismo, os sons har�' 
moniosos, e festi,,'ociJ d'esses corpos sonoros) enchendu> 
os Fieis de uma ale�r:a :Isnta I e fenurol!a', os com,i ....... 

darào a que concorram ao Templo, para celebrarem os. 

A'ug;ustos Mysterios da Religião, as solt!lDnidaJes da 
SS. Vrirgem r e dos. gloriadOS habitantes- de JeruzalelD 
celestial. 

E nos graudett e transcendentes acontecimentos de' 
regos:jo publico t e de gloria Nacional i. como será 
l1loravilhozo o chuque electrico, prodnziJ.o por seus ju· 
bilosus SODS, sobre milhttre8 de corações simultallc� _ 
mente commo\'itlos, e palpita ntes pela pl'osperic..huJe, e' 
\'entura� da lIus"'a chura Pnlria, para renderem DO

:remplo Sftnto ao:! <.leridas'graças ao TtH.lO PoderosO'
pdos ben�ficius recebidos'� L .. Mns, se assomar' <\lgum. 

dus tres 8agellos terrivei5, com que a Div-ína Justiça.� 
ca�tiga d� espaços a es?�ços O genero humano, para: 
o despertar 0.0 profundo lethargo em que jaz, das cuI-
pn! commcUidas contra o !eu Crcador, e berefeitor ;; 

n'eSSilS atHictivas e amarguradas circumstancias o som 

lugubre , e internccido, que ·eIles Jlão de soltar, cha

mará os Fieis, para que "enliam prostrar-se ante os' 

altares, protestar o seu arrependimento, obter mise .. 

ricordill e perdão, e conseguir á força de preces, 

de súpplicas , e rogativét:5 o acabamento de�5es calami· 
tosas flagellos! ! ... 

i. QUtl1ltas vezes acontecerá I que J no silencio da 

alta noite, o toque cornpass<\do, e melancolico do �illO 

tia õ'gonia , sellldhnntt! á" pul:wções vagarosas tle um 

coração, que c::tá c::pirantlu entre os apertos da nfortc .•• 

faní parar o peccador no meio uas SlIas dt:!\'nssitlôes t 

e uescm'ulturas!. .. f<tr'Í çahil' da. mâo do assllssino O 

• 
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punhal já apontado sobre a desgraçada .ictima ! . ... 
fará cum que o salte.dor arrerueS3e para longe de si 
os instrumentos do roubo o. e o ilPpio, e o libertino 
a nefanda , e abomioll\'cl penna J com que tshez, no 
r�condilo UO Eeu gabinete, estivesee áq'lelln hora es

crevendo blHsfemios contra Deus J de quem nega a 

exi:Stencia ..• ou maximas suhver::3iv8S , e doutrin8s ve
nel.jozas, proJuctora� da irreligião. da corrupção dos 
co:: tumeil, e da Ilnarchia ? ! ... Mas qlJando esses sinol 
dubrarem tristemente , e demorarem no alto BU"! VO· 

zes funebrcs . anuuDcianuo a sentida morte de um 
Pai estrCI1IOZQ ••• dp. uma mãi carinhosa, que deixam 
em peno.;a orfandade fOeus desgraçados e innocentes 
filhinhos 1. •. ou a morte do cidlldiio proào e virtuo.w, 

que f\·z relevDutes seniços á Patria , e que fui sem

pre O ompnro da viuva, do orfão, e do des\,�lido L •• 

ou o pa5�allJento do mancebo, que mi flor da idade, 

no \'igor da ju\'cntude, DO carreira brilbanle I e cs

per ançoza, que percorria, foi surprehcndidu , e repen
tin:lmente arrebatado d'entre 05 vi,'os para a eternido
de 1. .• ou a morte prematura, e não esperneIa ua cloo

zelia t que pelas suas virtudes e IOUV3Vei:i qualidades J 
era o oLjecto das deliciCls, e esli lD<tção dos seus p' ro· 
genitores , e da sua familia L.. i quantas cooven.õcs, 
e arrependimentos - quantas reformas de costumes e 
emendas de "idi.1 - quantas rccotlcilioções COIU os ini
migos - restituições do alheio, e dcsisten c ias de 
demandas injuSl::1 S , nào produzirá o sow pavorodo do 
sino dos f1c,adus?1. .. 

N'CSSlli3 1I0ril.s de modorrn, quando os mortaes 
rançados das f.Hligas, e tnlbalhus da \'i,b J ou dus 
prllzcres, repouzam ew seus I�itos no mais prufuutlo 
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lomn� .•• ouvem-se badaladas repetidas ... Ínce'ssantes ... 
e 3pressad2s! •.• Que gerá '� 1 ••• gJ um incendiu de,as

tuJo .. atC"ddo na casa d'uma infeliz familia , que' 6cará. 
reduzida ú indigencia, se C5Cap.lf com vida á voraci

dade das chuulInas! ! .•• A'quclle toque atiictivo, e cons .. 
ternadot: o 5UII1110 Cofre - ex-citam-se OS sentimentos da 
charidaue chri!õt.i. -°úespertatn_:!e as ideiu dé soc .. 

corro, e de hu.oanid;ttle - abantJona·sc o leito - ill· 
(juire-se o lu14., r da calamidtldp. - corrc-se com co-, 
thll�iaslUo ao perigo - sobe-se com il1lpavidez por entre

f�,vo e fomo ao CUffiP. do edineio - pe�ados golpes � , . de lua.chado, corl-ando gr{)ssas madt>iras , impedelll ,que-
4) in ... -endio se prop;'guc'ao! edi6cios \'izinhos- torrentes 
d'agua extingucm as lav�,rcdas - uh am f:e 89 vidu de 
toJa 8 infeliz familia , c a melhor paf1te da 11IA for· 
tuna 1. .. i Qtlcm produziu tão ardentes sentimentos ele 
charidadt! - tão grande desprêzo dos perigos - tão< 
animosas resoluções ? Foi o toque electrico, e inces
SI\Dte do sino, que reclamava,- e l?edia soccorro Si 
{Uvur da affiicta humanidAde! 1. 

ProJigiu8a Religião do CrucÍ'ncado, só Tu, pelt» 
omnipotencia do teu Divino Fundador J é ql\e podias
communica r tão etlicaz \'irtude a esses corpos inseusi

vei3, e inaniilHldos para produzirem tantas maravilhaso 

_ tão t.1i\'er.:i�s, e proveitosas sensações, e acon teci
mentos tão ptlSmosos , e extraordiuario�!! L •• 

Eia pois , Amados Filhos em Jesus ellristo. pos
suidos d'estas consideracões, assi sti com a de\,idao 

attcnção ti solemnidade re ligiosa J que \'amOS praticar 7' 

p.lra que cs�es corpos sunoros fiquem dedicados aO 

HHViço clê'\ Igrrju) e ta.mhcm da Nclção; e st'jam de .. 
puis collocadu3 Ull ch:l;!aote Torre p'irau,iJai, que tanto-
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nform(lzea e!�e magnifit!o Témplo " 8 fim ele exerce .. 
relll os di\-ersos mi�tcre3 a que são destinados; do 
que resultará - a cOD�ervação, e augmcnto da nossa 
Santa Religião - o maior esple ndor do Culto Divino 
- o incitamento dos Fieis á ornção , ás acções dp. 
graças ao Todo Poderoso pelos beneficiu! recebidos 
- �s preces, e rogativas na'S suas tribulllções, e ne. 
cessidaJes - e á pratica das virtudes , principalmente 
da f1flmde virtude da charidade. E lambem d'alli I'e-o 

sultará um t�stemunho perman�nte J e duradouro da 
tão louv8\'el devoção, e zelo Chr;:itàu, com que 0:1 

reelwit.aveis, e benemeritos Prior, e hlesarius da Cc
lestial Ordem da SS. Trinuade tem esmeradamente 
promovido o adiantamento, e pel·f�ição d'es!c ndmi· 

ravel monumento religioso , qtte tanto enobrece e5ta 
Boa Cidad.. I 

FIM. 

-:.ll ·-

Nome, dos Santos illl;ocado. pora cada SiilO, ' dos Pa
drill/ws que os apresentaram. 

Padriuhos 

" 

" 

" 

" 

1,° 58.ma Trindade. 

o Re\'erendo ex-D:rí'ctor ManDei JORquim 
F erreira , e o �'lesariu da 3." Ordem 
Dominicana de Guimarães, Antunio do 
Espiritn Santo. 

2," J..V. Senhora dos Remediol. 

o ex-Prior Jo!=é Joaquim Pinto da Si1v� , 
e ex· Prior J05é Vaz d'Araujo Veiga. 

3.° S. João. da Molha. 

o ex· Prior Joio Bapti�t3 de Macedo, e cx
'Sccl'et ... rio Aul(JDiu Coelho da Rocha e 

Silva. 

4.° S. Feliz de Pal"i •. 

o Conselheiro, ex-Prior Joaquim da Cunho 
Lima Oliveira Leul , e ex-Procurudor ge-
ral Francisco Jo.!:é Pereira. 

5.° S. JeroRym(j.� 
J' 

o Revereado ex-Director José Bento de Fi
gueiredo, e ex-Definidor José Coelho 
da Rocha e Si! va. 



" 

" 

" 

" 

" 
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6.° S. Simão do! Rtlx"s. 

o COnllllf'IHI:Hior, ex-sub- Prilll' .Jo�é �!<lrill de 

Souza Oli \'c\ri\ . e ex- 3t'cret,lrio AlItuoio 
Ribeiro dt! Fre,ta�. 

7 ,0 Santa Jzabel Raadw d� Portllgal. 

o ex-sub-Prior Aotonio Rudriguf's Coe-lho , 
e o Rev. ex- Vi�;,riu Jusé Henriques de 
Olivei ra �Jartins. 

8.° Santa 19nez. 

o eX-dub- Prior José Carneiro Geraldes de 

Vasconcellos , e ex· Secretario Manuel 
Luiz da Silva Leça. 

9.° Santa Catltarína. 

o ex- Secretario João Anton io l\'lartins Viei
ra , e ex-Defioídor Urbano José dos 
Santos LillJa. 

10.0 S. Luiz Rei de França. 

os Reverendos ex- Vigar:os Francisco d' Al

meida Raillha dos Anjos J e Francisco 
d'Oliveira. 

" 
1 

./ 
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J..Vomes dos Irmàos que formam a ft1e�a actual ria Ce
lestial Ordem :.s.a da Santi:;sl,na Trindadé. 

Jo�é Correa de Faria . Prior. 
Abbnde D. Francisco da Piedade Silveira , Director. 
Simão Duarte d'Oliveira , sub· Prior. 
Antonio Simões Basto J Secretario. 
Antonio da Cunha , Tbesoureiro. 
Padre Antonio José dos Prazeres , Vigario do Culto 

Divino. 
Padre Joaquim Antonio d' Araujo , Mestre de Nov iços. 
Antonio de Carvalho Peixoto , Procurador Geral. 

Luiz José da Cunha , Inspector da Cera. 

Difinidores. 

José Ribeiro de �ovaes. 
José Marque. Antunes. 
João Gonçalves Martins. 
José Francisco d' Andrade. 
João Eduardo d' Oliveira Costa. 
Antonio Ferreira Menezes. 
Joaquim d' Andrade. 
João Esleves. 
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