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Por isso mesmo que o seu nome 
· illustre se tornou conhecido nos 
. pl'incipaes centros do Porto, dese
jando acentuar cada vez mais o 
vivo relevo da s ua individuali- · 
da de. 

Deixo para o fi m uma nota in
teressan te, muito in ti uia, da sua 
vida. · 

Adorava em extremo a sua 
casinha de campo - o dote nu
pcial de sua esposa. E' 1certo 
que nós temos o dever de amar 
com abnegação e e$pirito de sa
~r·ificio a terra em que t0çlos os 
nossos antepa ssados nasceram 
e viveram. 

A casa de Vi !la Verde esta v a 
n'estas condições. S ituada no 
concelho de Siufães, ficava na 
fregllezia de Souzello, q uasi de
fronte do convento de Alpendu-

Os estatutos da irmandade de Nossa 
Senhora da Lapa ~as Confis

sõts, da cidade do Porto, sita em a 
sua egreja, que na raiz do monte de 
Santo Ovidio fundou o M. R. Padre 
Mb sionario e Prutonotario de Sua San
tid o d~ Angelo de Sequeira, Presby
tero do habtto de S. PedrÕ, natural da 
cidade de S. Paulo dos Estados Uni
dos do Brazil, erecta por auctoridade 
ordinaria em 5 de Julho de 1757, 
foram novamente reformados por or
dem do M. Rev.mo Snr. Fr. Aurelio 
de S. Thomaz, Eremita da Ordem de 
Santo Agostinhp, Mestre graduado na 
Sagrada Theologia e Provisor n'este 
bispado do Porto, pelo Ex.m• e Rev.mo 
Snr. D. Dr. Antonio de Sousa, dos 
Eremitas de Santo Agostinho, Bispo 
do mesmo, de commum parecer e con
sentimento da irmandadt, sendo pre
sidente d'ella o lll.mo Snr. Mestre de 
Campo O. Lourenço d' Amorim da Ga
ma Lobo, F1dalgo da casa de Sua Ma
gestade e Cavaleiro professo na Ordem 
de Christo, em 27 de Abril de 1759. 

Um dos fins da devoçllo que se 
exercia n'esta capella era ter perma
nentemente confessores que pudessem 
em qualquer dia e hora ouvir de con
fissllo os devotos da Senhora da Lapa 
das Confis~ões e principalmente aquel
les que, considerando-se arrependfdos 
por terem praticado roubos ou furtos, 
se dispunham a vir perante os padres 
confessores d'esta capella para assim 
poderem restituir debaixo do maior 
segredo dos ecclesiasticos os furtos ou 
roubos praticados por elles e serem 
entllo entregues sob a invocaçílo da 
Senhora da Lapa aos seus respectivos 
donos, para o que na mesma capella 
havia uma especte de roda, conforme · 
se usava nos antigos conventos d'esta 
cidade, aonde os crentes e fervorosos 
de'votos da Senhora da Lapa das Con-
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rada, da banda-de-além do rio 
Douro. Essa ve lha casa, de as
pecto m sti co, conta ndo j á a lguns 
seculos, recolheu várias gera
ções, quasi t odas ·pertencentes á 
fauJili t'l. numerosa de meu Pae, e 
d'ahi o se r essa casa conhecida 
por aquell es arredores, ainda os 
mais d is ta ntes, pe lo nome do 
medieo Pimente l, do Porto. Des
culpe-me o leitor amigo, por mo
mentos, o resuscitar le mbranças 
d'a que ll ~t saudosa casa, onde fui 
mu1tas vezes na época das vin
dimas. Aquelle s itio era um dos 
mais lindos reca ntos de Pot·tu
·gal, onde o azul profundo do 
céu e a magestade ·das monta
nhas fazem um . forinosissimo 
contraste. 

Ha muitos ann os que me exi
lei d'aquelles pittorescos logar·es 
do Douro, não voltando lá mar s 

A anti~a ca~ella a e NOSSA StNHORA DA LAPA 

O~S CONfiSSOtS 

fissões deitavam os haveres que ille
galmente possuíam e que pertenciam 
aos seus semelhantes, .e d'êsta fórma 
ficavam a bem com as suas conscien
cias por assim restituírem os haveres 
furtados, os quaes confiavam á invo
cação da Senhora- da Lapa, que os fa
zia chegar ao seu destino, conforme os 
desPjos manifestados pelos crentes!! 

Que. beiJos tempos em que o arre
·•pendlmento do mal praticado era uma 

virtude digna de ponderação! . . . 
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_ · A Real capella de Nossa Senhora 
da Lapa começou, como quasi todas 
as outras principiaram, estabelecen
do-se em ponto pequenino e captando 
as afei~;:ões do povo e as esmolas dos 
devotos, conseguindo mais tarde fun
dar o seu· actual soberbo templo. 

N!to vae isto ha muitos annos, pois 
é das modernas edificações esta ma
gestosa egreja assente na parte mais 
alta da cidade proxima á estrada que 
vae para Braga e do quartel militar 
chamado de Santo Ovidio. Entre es
tes dois edificios medeia um espaçoso 
largo, que era ainda ha pouco irre
gular, ddeituoso e desigual, tendo ao 
centro um profundo poço onde havia 
uma fonte de boa agua, a qual, de
pois d'elle entulhado, foi encanada para 
o chafariz que está por baixo da ·ala
mêda, do lado poente do mesmo largo. 

Diz-se, mas nã~posso garantil-o, 
que antigamente houve n'aquelle sitio 
um nicho (e quem sabe se seria na 
fonte?) onde estava a imagem da Se
nhora, ã qual muito devotadamente · 

uepoi s da morte de meu cun ha
do, e com saudades o digo . 

Tudo acaba com o tem po! . .. 
E ... par~ terminar. A 1~ de 

Dezembro de 1910 falleceu Fran
cisco de Fa ro e Oliveira, com ses
senta e quatro a nnos de edade. 
S ua espmm, ainda viva, é uma 
re líq ui a da famíli a Pimentel. Os 
seus filhos, o Dr. J ayme de !•'aro 
e Carlos de Far·o, são dois ex
cell enles homens de bem, tendo 
sabido homa r dignam ente a me
moria de seu venerando Pae. 

Como singela homenagem de 
amigq obscuro, dedico es tas li
nhas á sua memoria no nosso 
.querido Tripeiro. Se não exis
tisse este aprecia vel qui nzena l'io 
não teria este prazer de fa llar· de 
um pol'l.uense illus tre. 

JoÃo P n\IIEN1'JM ... 

acorriam os fieis a pedir-lhe soccorro 
e amparo nas affl icções, e por isso lhe 
faz iam suas offerendas como prova de 
gratidllo pelos beneficios concedidos 
pela divina Providencia por meio de 
sua intercessão. Bastava isso para 
excita r o desejo de formar-se uma con· 
fraria, que cuidasse do culto divi no 
de tllo veneravel imagem. 

Como isto aconteceu, a época em 
que essas circumstancias se deram, 
não o sei eu, pois diz-se que a origem 
da fundação da egreja e seminario da 
Lapa datam de 31 de Janeiro de 1754· 

Se, porém, é certo que houve a 
confraria e estabelecida em uma ca
pella, suppohho ser na que existiu no 
monte de Santo Ovidio, extram uros 
da cidade do Porto e hoje chamado 
largo da Senhora da Lapa de cuja ca
pella existe apenas a sua frontaria no 
local por mim já indicado em artigos 
anteriores. 

Antes da demolicão, em 1909, da 
antiga capella de Nossa Senhora da 
Lapa das Confis!>ões, conservou-se 
por largos annos vasia inteiramente de 
tudo o que eram adornos e guarnições 

. de altares, na qual funccionaram as 
aulas do antigo seminiuio annexo á 
referida capell~ até áquelle anno de 

1909· 
Era á porta prin ci pal d'essa capella , 

aonde até 1832, ou talvez ainda dé· 
pois, se faziam aos domingos os lei
lões das offertas feitas pelos devotos 
da Senhora da Lapa para ajuda das 
obras da ·sua"nova ·egreja·; e não eram 
poucas essas offertas, as quaes muitas ; 
vezes vinham acompanhadas de es
molas em dinheiro, que chegaram para 
crescimento da editica,llo, que em . 
bem curto espa,o ·de-. annos a . levott. 
ao ponto magestoso em que está. 

CARLOS A. O' AGUIAR. 
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