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n1e a commutação dos legados não 
cumpridos. . . a obra • continua, e 
crésce rapidamente. 

· Eram necessarios marinheiros para 
o serviço das reaes esquadras; eu 
tinhà sido encarregado de os alistar, 
e estranhava que os d'aquella pro
víncia fugissem d'esse serviço. Elles 
desculpavam-se, dizendo que ainda 
eram _i mpreteríveis as formalidades 
necessarias para a boa, e éxacta 
administração da fazenda; estas em 
tudo lhes dificultavam a cobrança das 
soldadas... Lembrei-me de que- isto 
se podia evitar, offerec~nd.Q-se ~ ça
mara do · Porto a pagar-lhas ... e co
brando d·epois. . . as quantias que 
desembolsasse; e segurei a V. A. que 
a camara se prestaria a este serviço 
prompta e voluntariamente. 

Agradou a V. A. o meu parecer; 
mandou louvar á camara os seus 
sentimentos, e accrescentou : - dese
jando qlie a camara fique persua
dida, que a consideração reli,giosa que 
professa para todas as prosperidades 
publicas, e particulares, jámais lhe 

· houvera permitido abraçar esta reso
lução, se a camara generosa· e volun-
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taria!Tlente não houvesse feito este 
tão leal, como digno offérecimento (6). 

. . . . . . Esquecia-me de notar o 
cuidàdo com que V. A., como prote
ctor da egreja, e da santa religião, 
que seus vassalos tem a fortuna de 
professar, para aliviar o luto, que 
cobria a Sé do Porto na prematura 
morte de um digno bispo, já eleito 
por V. A., foi desenterrado do retiro 
das Laveiras para pôr na cadeira 
episcopal um sol itario virtuoso, com . 
que o m'undo não contava já, apeiar 
de ser ramo de. uma: família aben-

. çoada . . . 
Eu omitia também · as providencias 

dadas para • o concerto das ruas do 
Porto e dos caminhos que lhes dão 
entrada. Não me lembraVa das sau
daveis ordens com que V. A· pro
moveu a obra dos aqueductos publi
cas. . . deixava de contar o nosso 
theatro . ..... >> . 

Foi d'esta maneira qu~ o illustre 
com missa rio da camara do. Porto falou, 

(S) Aviso do ministerio da Marinha, 
de 12 de Novembro de 1796, a Ferreira 
Cardoso. 

em nome dos habitantes d'est a- (idade, 
afiançando a segura ·gratidão pelós 
beneficios apontados, e que a · poste
ridade leva, com a historia do respeito 
ao futuro d'este paiz, além dos perpe
tuados na significat iva oferta que das 
mãos do i li ustre magistrado Vicente 
José Ferreira Cardoso da Costa passou 
á estima e consideração do regente. 

F ique, como summario de varia 
historia, a sensível representação dos 
que, ha mais de um seculo, sabiam 
honrar o berço do seu nascimento, 
juntamente com a apologia dos que 
tomavam sobre si o encargo de bem 
dirigir os negocias municipaes, en
grandecendo o Porto com as suas 
offertas de sacrificio,_ vidas, fortuna · e 
·bem-estar. 

A oração ou discurso do desembar
gador Vicente Ferreira Gardoso, foi 
impressa em Lisboa em I8oo, na 
officina da casa litteraria do Arco do 
Cego, da qual possvimos um excel
lente exemplar, tendo o apendice da 
gravura da medalha, com a rubrica 
de «Vianna. sjc ao Arco do Cego>>. 

Em 1926. 
CATAO SIMÕES. I 
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A aatiga capella de · J(ossa Seabora da . tapa das Codssões 
P'ift seu benemerito fundador, o mis
~ sionario apostolico Angelo . Ri
beiro de Sequeira, Presbítero do habito 
de S. Pedro, natural da cidade de 
S. Paulo dos Estados do Brazil, cuja 
obra de piedade iniciou no Porto, 
em I 7 55, diz em seu livro consagrado· 
ao culto da Senhora da Lapa que 
«estando de passagem, eni missão na 
<<cidade do Porto e vendo a muita 
«devoção d'aquelle povo, · entrei a 
«afervorar a devoção a Nossa Se
<~e nhora da Lapa, e resolvi para conso
« !ação d'aquelle povo tão devoto a 
« querer fundar um seminario e c a
« pella a Nossa Senhora da Lapa e o 
«povo logo concorreu com mão larga 
<<com muitos escudos». 

E acrescenta que «no O rato rio de 
<< D. Lourenço de Amorim, d'esta 
« cidade, a 5 de Fevereiro de I 7 54, 
« disse missa, benzi a imagem de 
« Nossa Senhora da Lapa e n'esse 
« mesmo dia d'ahi a levei para Santa 
« Clara, onde ficou emquanto se lhe 
« fez sua egreja que pretendo fazer 
<< com o seminario, para n'ella ser co!· 
<< locada para sempre». ' 

Os desígnios de Angelo de Sequeira 
cumpriram-se; o sonho tornou-se rea
lidade; a obra visionada superou toda 

· a espectativa e a caridade em Portu
gal, sob a invocação da Virgem da 
Lapa, póde contar um.a das suas mais 
assignaladas victorias na prática co.ns
tante de ,actos de berieficencia dis
pensada aos seus confrades e que 
recorrem á respectiva Irmandade. 

Em ·7 de Janeiro de 1755 o n1issio
nario Angelo de Sequeira lançou no 
sitio do Sério, do monte de Santo Ovi
dio, extramuros da cidade do Porto, 
em terreno dado por um devoto, a 
primeira pedra para a capella da Lapa 
que media oitenta palmos de compri
mento por quarenta de largura e da 
qual ainda restam vestígios ao lado 
sul da egreja, em terreno da Irman
dade. A primitiva capella foi, porém, 
considerada de insuficientes dimensões 
e por isso já em 17 de Julho do anno 
de I756 se lançava a primeira pedra 
para a edificação do grande templo 
da Lapa. 

A imagem da padroeira foi trasla
dada de Santa ·Clara, onde esteve 
exposta á veneração dos fieis, -para a 
sua nova capella em 10 de Março do 
mesmo anno de I756, e logo que a 
capella-mór do novo templo se con
cluiu, para alli foi conduzida solemne
mente em 30 de Abril de I78o . . 

Angelo de Sequeira, .esboçando a 
- obra tão vasta que projectara, não 

pôde presenciar a sua plena realisaçllo, 
pelo que, entregando o culto da Se
nhora da Lapa aos cuidados da Irman
dade, partiu para o Brazil em 1760, 
vindo a fallecer no Rio de Janeiro 
em 7 de Setembro de 1776. O Pon
tifice Benedicto XIV abençoara esta 
piedosa instituição em sua Bula de 29 
de Junho de I 7 55 ; pela provisão 
Regia de . 22 de Dezembro de I764 
D. Pedro lll outorgára-lhe a sua pro
tecção, e durante o periodo já largo 
de mais de cento e cincoenta annos 
a incessante caridade de muitos bem
feitores, concorrendo para · o progresso 
da Irmandade da Lapa, dotou-a com 
todos os elementos para que ella possa 
desempenhar a sua importante mis
são, isto é, com a sua sumptuosa 
egreja, escolas, hospital e cemiterio~ 
que constituem o objectivo principal 
das funcções a exercer pelas mezas 
administrativas d'aquella rica institui
çllo de piedade e beneficencia. 

Porto, 19 de Maio de 1926. 

CARLOS A; D' AGUIAR . . 
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