
O TRIPEIRO - 171 

curvas e de punhos de marfim, do Imperio, e para as mas
Çaradas de terça-feira gorda muito contribuíram, du ran te 
largos annos, desbotadas fardetas dos gloriosos Polacos. 

seu redor se vá formando, · a ponto de tornar possível. a rea
lização de um alvitre que aqui, audaciosamênte, ouso confiaJ 
aos homens bons do Porto e G aya. 

Eil·o, . nas suas linhas geraes. Á semelhança do que 
tem acontecido ém diversas terras do paiz, organizar-se-h ia 
no Pàrto e G aya- as du as localidades que teem o seu pas
sado ligado á Serra do Pilar-uma commissão de << Amigos 
do Mon umento>> , sob o patronato das respectivas camaras 
mu nicipaes. 

Era a homenagem cívica que .o liberalismo triunfan•te 
prestava aos seus precu rsores! 

Em lucta com tanta indifferen ça, poder-se-ha ainda evitar 
que mais um documento da nossa passada vida religiosa e 
militar ~eja irremediavelmente ann iquilado ? Será ai nda pos
sível tentar, em redor do Mosteiro da Serra, uma obra que 
affirme o nosso culto pela arte e pela heroica tradição da. 
nossa terra? Creio bem que sim. 

Este art igo não visa out ro fi.m. Não procure i com ell e 
enriquecer a documentação da nossa hi storia militar da pri 
meira metade do seculo XIX, nem tão pouco-escusado se ri a 
dize l-o!- me occorre o vão pro posito de li ttera riamente de
senhar, ainda que em fu gidio esboço, qu alquer dos episodios 
d'esse grande drama nacional. Essa tarefa está já realizada 
nos li vros de memorias da época , mu itos e de va lor, e nas 
paginas vibrantes~ de Oliveira Martins, Chagas, Soriano e 
tantos outros, em que me baseei ; á parte os elementos colhi
dos em alguns manuscri ptos ined itos do seculo XVI! , e em 
chronicas e publicações várias e conhecidas. De novo, 
apenas a tentativa de divulga r 6 valo r do Mosteiro da Serra 
do Pilar, para que um ambiente de consciente respeito em 

Essa comm issão, de pois de obtida do Estado a cedencia 
da egreja , sachristi a, claust ro e refeitorio, que seriam repa
rados, desobstruidos e tornados independentes do quartel, 
installa ria ahi o Muieu Historico Regional, intell igentemente 
w ; adQ pela C amara do Porto, mas ainda não installado con
venien temen te. 

Dentro do mosteiro, num scenar io tão apropriado e su
gestivo, todos os objectos expostos como que ganhariam 
um inte resse especial, redobrando o seu significado historico 
e o seu valor decorativo. Teríamos, afin al, no Porto um 
museu installado em casa propria. 

Haverá empreza que melhor possa seduzir o nosso espí
ri to patriotico e lisonjear o nosso senso ·esthetico? Que me 
respon dam os homens: de bom gosto e de sincero amor á 
tra dição nacional. 

RAMIRO 1VIOURAO. 

A antiga Cape lia de Nossa Senhora da . Lapa das Confissões 

EXISTIU no monte de Santo Ovidio, 
extramuros d'està cidade, uma ca
pella sob a invocação de Nossa 

. _ Senhora da Lapa das Confissões, 
da qual existe hoje ap·enas a fron

tarià, que está junta das novas constru
cções que a actual irmandade da Lapa 
fez construir e do muro do seu cemi
terio que deita para a rua do Pa.raizo. 

Em 22 de Junho de 1757, os adminis
tradores da então confraria dirigiram á 
Mitra, o seguinte requerimento para 
erigir uma Confraria na Egreja de Nossa 
Senhora da Lapa das Confissões, · nos 
seguintes termos: 

Rév.m• Snr.-Dizem Antonio Ribeiro 
Sampayo, José da Conceição, Luiz da 
Cruz Moreira, Martinho José de Araujo, 
Francisco de Almeida, Manoel Rodri
gues Monteiro, Francisco Mendes Lima, 
Silvestre da Silva Peixoto, Manoel da 
Silva Peixoto, Domingos da Silva Neves, 
José Correia, Jeronymo Francisco Go
mes, e outros d'esta cidade, que ·elles 
querem erigir uma Confraria na Egreja 
de· Nossa Senhora da Lapa das Con
fissões, sita no monte de Santo Ovidio, 
e~tramuros d'esta cidade, para venera
çao da mesma Senhora, e constituírem 
Estatutos para o seu regimen e augmen
to; e. porque para o fazerem necessitam 
de licença de V. Rev. ma, sujeitando-se á 
sujeição ordinaria da Ex;uo Mitra, 

Pedem a V. Rev.m• se digne con
ceder-lhes licença para erigirem 
a dita Confraria, e formarem os 
ditos Estatutos d'ella, na forma 
requerida. 

E. R. M.cê. 

Vista ao Rev,do D.or Promotor. 
Porto, 2 de Julho de 1757. 

Fr. A . S. Thomaz, Gov.or, 

Pedem Provisão direcção na formu 
do estylo, e feitos os Estatutos torne , 

Porto, 22 de Jupho de 1757 . 

Fr. A. S. Thomaz, Gov.or. 

* * 

Segue a Provisão : 

Frei Aurelio de S. Thomaz,' Eremita ·de 
Santo Agostinho, Mestre graduado na 
Sagrada Theologia, Ouvidor dos quesi
tos da Mitra, Prov.isor, e Governador 
n'este Bispado do Porto pelo Ex.mo 
e Rev.mo Snr. D. Antonio de Tavora, 
Ex-provincial, dos Eremitas de Santo 
Agostinho, do Conselho de Sua Mages
tade Fidelissima, Bispo d'este mesmo 
Bispado, etc. 

Aos que a presente provisão virem, 
Saude em Deos Nosso Senhor, etc . 
Faço saber, que attendeOdo ao que pela 
petição retro me enviou a dizer Antonio 
Ribeiro Sampayo, José da Conceição e 
os mais declanidos nomes na petição, 
lhe concedo licença porque possam eri ~ 
gir a Confraria da Senhora da Lapa das 
Confissões na sua Capella' sita no monte 
de Santo Ovidio, a que serão obrigados 
a fazer logo Estatutos concernentes em 
tudo ao serviço de Deos, e bem das 
Almas, e que não offendam a jurisdicção 
ordinaria e direitos Parochiaes, para o 
que serão por mim vistos e confirmados, 
tendo muito cuidado do Altar da mesma 
Senhora. Em quanto ás contas que de
vem dar, e esmolas que pedirem, serão 
obrigados a observar em tudo a Consti
tuição do Bispado, para o que lhe 
interponho minha authoridade ordina
ria. ·Dada no Porto sob o meu signal 

e sêllo de S. Ex.a Rev.m• , áos 23. de 
Junho de 1757, E eu o P.e Francisco 
àa Costa, Escrivão da Camara Eccle
siastiCa,· o subscrevi. 

Fr. A. S, Thomaz, Gov.or. 

Saboya ~. Ao sêllo de Armas, 200 reis. 

D'esta -100 - gratis. 
Reg. 30. Registada. 

Machado. 

(Logar do sêllo). 

Provisal da erecção da Confraria 
da ~enhora da Lapa das Confissões 

Da actual egreja da Senhora da Lapa 
c o seu seminario, que foi mandado des
truir em 1909, juntamente com a antiga 
capella, da qual só resta hoje a conser
vação da frontaria, para memoria do 
que foi a origem do grandioso templo 
existente da Senhora da Lapa, se diz 
que a sua fundação foi em 31 de Janeiro 
de 1754. Aquella demolição foi para 
dar (Ogar ás novas construcções da sua 
sacristia e outras dependencias neces
sarias ás funcções da irmandade. 

E na construcção da actual egreja 
trabalharam muitos devotos da Senhora 
da Lapa, assim como trabalhadores do 
campo e soldados de infantaria n.• 18 por 
concessão do seu commandante de essa 
época, ganhando uns e outros 20 reis 
diarios, e foi tal o favor dos crentes na 
Senhora da Lapa que a egreja se con
struiu muito depressa. 

Porto, 5-5-1926~ 

CARLOS A. DE AGUIAR. 


