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Os «milagres» dos santos de casa* 

Partes!  A hnges terras 

Vaes procurar riqueza; 
E eu, morta de tristeza, 

Fico sósinha aqui! 

Leva-te d' estes montes 
Uma ambiciosa idéa, 

E eu n' esta pobre aldeia 

Fico pensando em ti. 

Dizem que n ' essas terras 
Ha bosques eflorestas 

Mais uerdes do que estas 

Que temos por aqui; 
Que ha aues mais formosas, 

Que ha arvores maiores, 

E tantas, tantas flores, 
Como eu ainda não vi. 

Se for assim, quem pode 
Ter ainda uma esperança 

Que guardes a lembrança, 

Sob esses nouos céos, 

Dos soutos, das devezas, 

Dos passaros, das fontes. 
Dos pinheiraes, dos montes, 

A que disseste adeus? 

Porém lembra-te ao menos 
Que aqui onde nasceste, 

Á sombra do cypreste, 

Dormem teus uelhos paes; 
Por longe que tu andes, 

Manda-lhes uma prece: 

Esquece embora, esquece, 
P' ra sempre tudo mais. 

Toma esta cruz benzida 
Para a trazeres comtigo; 

Crê que em qualquerperigo 

Ella te ualerá! 

(Júlio Dinis, Ao de&(<>. o oldrio. 1868) 

4 Milagre de Nossa Senhora da Rocha 
a João Bemardo Carrasquinho, 1880. 





Assim, na ridente aguarela oferecida pelos tripulantes da Barca Brazileira Amelia (13), o 

Senhor Jesus dos Passos da Graça foi simbolizado por uma potente banda de luz branca, que 

atinge a necessitada proa, vinda, em rigorosa diagonal, lá do ângulo tradicionalmente reser- 

vado à aparição das imagens sagradas. 

O fecho da legenda do ex-voto de Manuel Maria dos Santos ao Senhor Jesus da Vida - como 

mostra a estampa (22) - constitui mais um dos muitos exemplos de menção explícita da uni- 

dade texto/pintura, num teor ingénuo mas muito sintomático da intencionalidade de comu- 

nicação destas peças. 

A este propósito, lembremos a tão eloquente tábua de Nossa Senhora do Amparo (1773) que 

pertenceu ao interessante conjunto reunido pelo arqueólogo Manuel Domingues de Sousa Maia 

(1863-1941), Abade da freguesia vilacondense de Canidelo: ajoelhada e de mãos postas, uma 

orante, familiar da enferma Roza M. " Martins da frg. ." de S. Miguel da Alfama da sid.' ddx. 4 
ocupa o exacto centro da legenda (deixando apenas completa a última linha) e ergue o tronco e 

o olhar implorante já em pleno campo pictórico, fundindo as duas linguagens e dando a prece 

fervorosa todo o protagonismo da acção narrada2. 

No *milagre. do Senhor Jesus dos Navegantes a António da Rocha (1) a intervengo decisiva 

de Cristo Crucificado, que surge no ângulo superior direito, com auréola, avalia-se pelo dra- 

matismo que o artista procurou transmitir. Contam aí os tons muito carregados do céu e a 

agitação do mar, fortemente aencarneirado~. Mas também a coordenação de esforços, no 

detalhe naturalista, entre a legenda e a pintura. Nesta, sublinhemos que a embarcação, cen- 

trada no campo narrativo, se encontra já claramente adornada e com a proa submersa, 

enquanto flutua, perdida, indicando a violência do tufão, parte do equipamento de bordo, 

como os barris de água potável e o bote. 

Alguns dos ex-votos oitocentistaç da colecção de Matosinhos não desmerecem (por razões obvi- 

amente diversas) da justa fama que, desde sobretudo a década de 1960, vem cobrindo os seus 

congéneres do séc. XVIII. É o caço - dentro da restrição temática que agora nos obriga - do 

<milagre, de José Liberato de Araújo (12). 

Na zona central da metade direita da composição aparece Cristo Crucificado, irradiando luz 

e rompendo de espesso novelo de nuvens em branco pontuado a cinza, numa das várias 

declinações desta cor que domina, quase em camaieu, o trabalho do artista. Duas portas em 

arco de volta perfeita, que sugerem (mas obliteram pela completa obscuridade) o meio exte- 

rior, reforçam o intimismo da cena luminosa. O devoto, igualmente em rigorosa localização 

mediana na metade esquerda, ergue as mãos unidas em prece, acompanhadas pela flexão do 

joelho esquerdo, enquanto o direito se apoia no chão. A este movimento do rogo ansioso res- 

ponde a inclinação, solícita, do Bom Jesus. 



Milagre do Senhor Santo Cristo & 
Escuna Tétis. 1849 Museu de Arte 
Sacra da Horta. 

São escassos os compromissos decorativos mas bem reveladores: um tecto estucado, tão ao 

gosto da região e da época; e o acabamento da Última linha, esgotado o texto, por recurso a 

um ornato, dentro da prática há muito corrente nas legendas ex-votivas mas agora deno- 

tando já, em pleno Liberalismo, a intluência dos .fechos> das artes gráficas. 

No ex-voto de Francisco José Machado (15) todo o quarto superior esquerdo é reservado à 

aparição da imagem invocada. Mas a Virgem, de túnica vermelha e manto azul, coroada e 

segurando com ambas as mãos o Menino em pé, recorta-se frontalmente apenas em busto, 

contra fundo bege envolvido por um cordão pouco marcado de nuvens castanhas. Com esta 

mesma cor, em tonalidade mais suave, modelou-se o velame batido pelo vento. 

Entre o céu uniforme e plúmbeo e os Últimos planos do mar encrespado corre, de fora a fora, 

uma linha de horizonte clareado e esperançoso, no exacto meio da qual, desproporcionada- 

mente, se avantaja o impetrante, à proa da possível fragata. Atrás de si vkios tripulantes 

olham também o espectador, confiantes na protecção da Senhora e nos seus gorros encar- 

nados que, caso o naufrágio se concretize, ihes podem valer uma sinaiização eficaz. 

A afligo de ver a mulher doente levou o emigrante beirão António Gomes Pinto (23) a ape- 

gar-se a imagens eficazes, obviamente nas suas duas terras de pertença: a de naturalidade 

e a que lhe dava o pão, em Minas Gerais. Verifica-se pois uma dupla invocação9 num registo 

bem popular de segurança contratual que é hoje muito vulgar através de media votivos 

insertos em diferente patamar tecnológico (mas de que conhecemos outros exemplos no próprin 

seio da pintura de <milagres*, do séc. ~ I x  mas já igualmente do anterior]. 



O pintor a que recorreu, cuja mão se manifesta em diversos trabalhos congéneres em san- Milagre do Senhor Bom Jesus de 
Matosiohos a José Liberato do Araújo. 

tnários da região viseense, limitou-se pois às diferenças iconográficas dos dois titnlos da Museu da Misericórdia 

Virgem em questão: da Lapa e da Saúde. No resto, copiou-se a si próprio ... de Matosinhos. 

E ainda bem. Pois desse modo ficou, dos dois lados do Atlântico, a mesma autenticidade. 

Feita da claridade dessa parede sobre a qual toda a cena se recorta; da singeleza da compo- 

sição triangular, dinamizada pela inclinação das cabeças e pelos olhares do promitente e das 

suas três familiares; do gosto pelos perfis incisivos e pela minúcia decorativa; e, sobretudo, 

essa quase obsessão (tantas vezes por meio de ciclos rítmicos) pelo movimenio, espécie de 

pedra de toque do relato existencial que a sinceridade do acio religioso exige. 

Raras peças poderão ombrear com a de João Bernardo Canasqumho (28) para exemplificar bem 

o princípio do .horror ao vazio-, interpretado naquilo que a feitwa de .milagres. basias vezes ofe- 

rece como aplicação de valores inirínsews da arte popular. Mas estamos, excepcionalmente, dian- 

te do pólo oposto ao do decorativismo garrido e áiacre, quase sempre de vocabulário vegetalista, 

que é uma das notas mais individuaiizantes da pintura votiva em horizontes cuitwak rústicos. 

Aqui, pelo contrário, sem qualquer paginação, somos lançados contra um fundo concentracio- 

nário, em que as formas definidoras dos conceitos de céu e mar se imbricam compulsivamente, 

glosando duas únicas tonalidades soturnas; como se o autor apenas tivesse ido buscar simples 

memórias de gestos comuns, tais o balançar sobre as ondas ou o escamar do peixe. 

Só na barra do horizonte, ainda mais escura, descansou o pincel do artista, numa pausa aliás 

necessária para dar ao leitor um eixo de referência que acentua a fortíssima sugestão do 



Milagre de Nossa Senhora da Lapa 
a António Gomes Pinto. 1873. 
Santuário de Nossa Senhora da Lapa, 
Quintela, Sernaneelhe. 

movimento. A ela não escapa a própria representação da imagem protectora (minúscula mas 

simbolicamente colocada a prumo sobre a ponta do gurupés do ameaçado patacho), circun- 

dada por um disco de rotação azul e branca. 

Com este artifício o autor esquivou-se extraordinariamente ao protótipo conhecido das eapa- 

riçõesn das entidades invocadas; e criou um outro dinamismo, ortogonal, que valoriza o halo 

luminoso, radiante e dourado, impondo a pequenina Senhora como força afinal superior, 

que rompe a opacidade das nuvens sobrepostas, alegoria rítmica da marcha do destino que 

parecia abater-se sobre o Carrasquinho e demais tripulantes, refugiados à ré. 

No <milagre> do Senhor Bom Jesus de Fão à .Minema> (30) trata-se, provavelmente, da 

embarcação que se conhece registada na praça do Porto desde 1872. O Capitão Casanova, 

para pagar a sua promessa e deixar um testemunho de gratidão perene (para mal da nossa 

leitura, não tanto como isso.. . são estas, porém, contas da evolução tecnológica, pelas quais 

não pode responder o mareante), deixou-se fotografar acompanhado da sua tripulação. 
Estamos pois perante uma pose ad hoc, recorrendo à lancha grande em que, após o naufrágio 

da ~Minervax, durante uma semana navegaram até serem socorridos. 

O quadro de Maria Margarida (8) não possui qualquer construção de espaço vinculada à 

norma convencionada no Ocidente entre o Renascimento e os fins do séc. XIX. Apenas, uni- 

dos pela figura da miraculada, o chão bendito onde aparecera a Santa Cruz de Balasar e o 

horizonte claro e esperançoso donde provém a misericórdia divina. 

A devota, ajoeihada, mãos unidas e cabeça baixa fitando o território sacralizado, ora confiante 

e discreta no seu vestido de punhos e decote rendados. Atingem-na raios de luz emanados 
D Milagre de Nossa Senhora do Porto 

de Ave a José Joaquim Gonçalves. do redemoinho de nuvens onde se centra o olho inscrito em triângulo dourado, símbolo da 
1860. Sanniário de Nossa Senhora Santíssima Trindade. Talvez esta rara figuração indique alguma responsabilidade eclesiástica 
do Porto de Ave, Taíde, Póvoa 
de Lanhoso. na feitura do painel votivo, no momento de explosão desta devoção local. 





Milagre.de São Toreato a José 
António Marques da Mala. 1874. 
Saiihiária de São Torcato. 
São Torcato. Giiirnaries. 

Mas será certo que à vovente, que há treze anos recebia apenas umas poucas noticias do seu 

filho emigrado no Brasil, pertence o tom intimista e iírico do texto, confessando que rezou 

ao Senhor por intercessão daquela Santíssima Cruz Aparecida com muitas lagrimas e elle 

lhe apareceu a porta sem ser esperado. 
Assim foi vencida a Saudade, com a mesma leveza de coração com que Deus distingue os 

simples e a siia Esperança, a qual, não muitos anos depois, u m  dos maiores escritores do 

espaço luso-brasileiro iria homenagear: 

(...I 
- Mãe, eu queria ver Jesus.. . 
E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: 
-Aqui estou. 

(Eça de Queirós, O Suave Milagre. 1891) 

Apêndice 

1 -Milagre que fez o Srir Jehus dos Navegantes a An.'" da Rocha / Contrameslre do Navio 

Cidade Lisboa uirido do Mar.-' em oprez." anno de 1623/ no dia 11 de Janr." em a Latitude 

Norte trinta e sete graos e Longitude ao Oeste de Londres ~' inie e / hum grao hum tofio q.' 



calrio de reprrrtr 110 Nn~.io ficcriirlo n 11rcrina Sabw e o !Vat*io com a proa e borda / ~orlcr dr 

baixo clr Agoa sem poder S~crdir ao rrrar e ern ~~ocnnrlo o Stir: J ~ S L I S  o IVacio ari110~1 e ~ecleo 

a /popa pois ja Irrm o lrrcrirv lrrnipo r/. apnnlinoa'. 

2 - Mill«gre qrrrJi.; o S. Jez~ís ile 1~1atozirilio.s ao / Cap.'"" Joaõ Jaz4 Lisboa r~i~iclo c10 Parri / 

no Bergnntirn Ac*izo rlo Doriro I ~ ~ r ~ l o s e  rro / nraiorprri~a ao N.E. de S. Migrirl se />r / gorc 
com o rriesrno Siir P //ir 1.a11r11 ricr / s n n  qfliqzõporgrnnde millagrr no Atino dr 1825'. 

3 - Millngre qrir /i.; 12: SII,:" DrPorto Sn1t.o n Iiutn srrr clei~o~o clo r~errlczclriro rnod?llo do 
Iainze~rtozo estado rnr q."jicorr a / Gnlrm Sarila Maria de Bellrm por h ~ i m  grande temnporal 

7.' aparihori rio dia I 5  cle Sc,pten~b,n cle 182.5 L..] al /~i ,n  / da ilha de Santa ~Waricr rirzrlo rlo 

Parri para Lisboa rir qrrr rniillag~.ozarnrr~te escnparãoi. 

1 - ,Vlilcrgre q,frs .V. S. d'Agorria a João C&. Barboza, de Roriz, rniclente rio Ar~ozal  (Brnzilj 
9 / estc~r~clo eri/w~~ar/o loP ci~~rgorr~lo-se c0111 este Serrlzor em 9 dias 1r1,e Sar~de~ .  

5 - 'V', Q, K I\', SiVR, " A/VIAII'OEL ANT," P4iVI-IEIRO IVOSEI' BR / I C E  ChIJIAÕ 1ll11JDO 

DO IMARAIVIIAÕ 1VA LATITLIDE 34" 2 / OESTE DE LOIVDRES A PAIVHAIVDO IIITM 

GKAI~~DE TEMPO EIVI / I9 DEMARSO 1829 RECOREI' A IV, S," DASl\[EBELS LHE 
ABR4NDOi' YT". 

6 - 1Wilagr.e qur [r_. ~IJosso Srrihor « Basilio da Costa Drinrte uiricla do 1!4a(n,:',", 1 1 0  Pcrtacho 

S. /!~Ialerrs o / yrtal calrinclo-llie liiirn ~ e ~ ~ i p o r a l  no 13 clr nouenbro clr 1832, o,fez meler de 

baixo da /Mar rrni prr7- / go (Ir hir a pique ernuocanrlo-se a Nosso Senhor logo se conlie- 
ceo o 114iIagra'. 

7 - IMII~AGRE Q. FEZ /VOSSA SEIVR.'." DO DESTEIIRO R J O Z ~  ALCES CAfiVEIRO, 1 7 M O  

DE IMOII/TE I7 / DE[' IW S17MACA BRAZILEIRA IV[OIA SJISIEDADE ESTAlVDO IVO 
CANAL DO [RIO] DA PRATA /PARA O RIO D, JANEIRO EM 24 DWAIVEIRO D, 1631'. 

8 - II~ILACRE Q. FES II'OSSO SIV" POR EM- / TERCEÇAÓ. DE SLH SAiYTISSIMA CRUS 

APARECIDA. /AMARIA 1MARC:ARIDA r:'  DA T i U A  DAPOl OA DE I'ARZ. / Q. .TENDO HUM 
E" IVAS TERRAS DOBRAZIL A 13 ANAJOS / COM POUCAS IVOTICIAS DELE, RECORRE11 

AO DITO S.' iVA / P R E Z W A  DA DITA CRUZ COM MIJITAS LAGRIMAS / E ELLE LHE 

APARECELJA PORTA SEM SER ESPE-/RADO. / 1838 nrrnos". 



9 - O Capitão da Escuna Errnelinda José Rodrigues Sampaio tendo sido atacado de ua 

graue enfirmidade d' olhos, que o tinha torna- / do quasi cego, na occasiaõ em que seguia 
uiagem do Rio Grande do Sulparu Londres, atenuando a sua molestia a trabalho- / z a  uiagem 

de 104 dias daquelle para este porto, consegui0 por auxilio da Senhora do Socorro chegar 

a saluamento ao porto do seu / destino, motiuo porque pendura das paredes deste sanctuario 

este testemunho de gratidaõ". 

10 -MILAGRES Q FES N.S. DA SOLLEDmE E O SANTO CORPO SANTO AO CAPITAÕ 

MIGUEL RIBEIRO DOS S." DA I?* DESPOZENDE GOVERNANDO ESTES NAVIOS. 

FEITO EM 1847 / MIGUEL RIBEIRO DOS S.'"' DESTA VILA / 1V." 1. BRIGUE ESCUNA 

CONSTANÇIA, MAS / TAREU. DO PELAÇHOPARTIDO. NA AL- / TURA. DA LINE.4. EM 
......... 1832/ O MESMO CAPITAÕ GOPER~VANDO O/BRIGUE. ALVANO. N.2 FONDMO 
NO- / CANAL D'MONTE VTDEU EM FUNDO / DE 4 BRAÇAS EM 1836 / O MESMO 

CAPITAÓ GOVERNANDO/ OBRIGUE CONFIANÇA, LE14NDO 300 SOLD."/DABAHL4 P 
ORIO GRANDEAPANHAU/HUA TEMPESTADE Q DUROU 6HORAS EM 1838/ O MESMO 

CAPITAO GOVERNDO OBRIGUE / MENTOR, WXLTLJRA DORIO GRAIVDE COM TRA / 
14BSIA GAVIAS NOS TmCEIROS EM FUNDO D ' /  10 BRAÇAS EM 1844 / O MEÇMO 

CAPITAÓ / N O  BRIGUE NORMA /EM 1846". 

I1 -No dia 25 de Nouembro de 1849, sahw a Escuna TheLis da Cidade do Rio de Janeirn para 

a Ilha do Fap l  com 42pessoas/a seu bordo, e, tendo nauegado ate a LaliLnde Norte do Equador 

39" 9: e Lonptude ao Oeste do Meridiano de Greenwich 29" 42 ' /  esteue a ponto de ser submer- 
gida nas ondas, e não teue outro [rrjcurso nesta prncellosa agitação senão implorar- o auxilio da 

Divina Pro /uidencia na milagrosa Imagem do Ser: S.' Chhto, promellendo a uela denominada 

'Flaca"pam dispesas do culto; cujo intminenLe /perigo se paten~eia a desenho superior". 

12 - MILAGRE QUE FEZ, A MIIAGROSA IMAGEN NOS / SO S.,'" DE MATHOZINHOS A 
JOSÉ LIBAFblTO D'ARAUJO - BRA - / ZILEIRO - que achando-se gra. "'" enfermo com 
molestia no nariz á me / lhor de 27  annos: o enfermo deuoLissimam." recorrendo ao mesmo 

/S.": e adequirio sua saude em 1857". 

13 -No dia onze de Feuereiro de 1857, a Barca Brazileira Amelia, uindo da Ba / hia para 

Lisboa, sofreo um grande mar, ficando quasi subemergida e par- / tindo parte da borda, 
pro[c]edido de um temporal; o Cap.",,' iuuocando o SZr. Jesus dos /Passos, ficou saluo; pelo 

q[.'] Lhe tributa esta Memoria, em signal de gralidaó". 



14 - Tendo Joüo Ribeiro soferido no Rio de Janeiro em o anno de 1858 uma grande enfer- Milagre de Nossa Senhora da Rocha 
a João Bernardo Carrasquinho. 

midade / de que esteve desenganado, sua mulher Maria da Conceição Ribeiro prometeu em Iaao, Ermida de Nossa 

Lisboa oferecer / á Milagrosa Imagem do Senhor dos Paços da Graça um quadro em Rocha,haçáodePêra,sfives.  

commemoraçáo do milagre que / o mesmo Senhor se dignou fazer a seu maridot6. 

15 - MILAGRE Q. FES N. S. DE AVADIA A FRANC." JOZE MACHADO DA FREG! DE / 

PED~ME, VINDO DO RIO DE JmEiRO ACMNDO-CE EMPRIGO DE WDA POR CAUZA 
DE UMA / GRANDE TEMPESTADE, FECORRENDO A SS. VIRGEM, FOI LOGO ALIVIXLIO, 

ANNO DE 1859". 

16 -Milagre que fes o Senhor dos Passos a uns passageiros que vinháo do / rio de Jenerio 

na Barca Jovem Carlota a 27 d' Abril de 1859". 

17 -José Joaquim Gonçalves, natuml da freg. de S.Bartholomeu da Esperança deste Con- 

celho, e reziden- / te no Imperio do Brazil, offeereceu a NSenhom de Porto dYve uma avultada 

esmóla, se elle e sua M.er D. /Maria Gonçalves naõ fossem acommettidos da Cólera. Morbus, e 
viéssem pam sua caza libres / de perip, o que tudo se uerejcou: e dispenderaó a ditta esmóla 

em um bom vestido para a / Senhora, um lustre deuidro, compor o Orgaõ, e completar a 

Capella do Menino entre os / Doutores. Mandado este fazer em Agosto de 1~Y60'~. 



18 -MILAGRE QüEFEZ NSENHORA DA LAPA A JOÃO ANTONIO CARDOZO, NO ANNO 
DE 1855, ESTANDO NO RIO / GRANDE DO SUL, COMA CHOLERA EMPERIGO DE VIDA. 

LEMBRANDO-SE DE N.S." DAR-LHE UMA OFFERTA SE O LIP&- / S E  DO PERIGO, EM 

POUCO TEMPO FICOURESTMELECIDO PEiO DA DISTNCM DE 2500 LEGOAS CMPRIR 

A PROMESSA EM 15 D'AGOST02". 

19 -Milagre que fez Nossa Senhora da Atalaia, a Izidoro Rufino Ferreira uindo do Rio Grande 

no /Brigue S. Pedro, corrido com tempo indo aferrar a vela de Estais de Prôa, caio ao mar indo 
ao passar/portaló lhe deitaraõ um cabo que por dello se saluou. Po j.. .] 24 pbro] 1868'. 

20 -BRIGUE PORTUGUEZ CONSTANTE l."/ADORMECIDO COM UM TUFÁO DO NE. 
na latt. 354 15' 43" E LONG' O. DE GREENMCH 364 54' 19" NO DIA 28 DE FEVEREIRO 

DE 1868". 

21 - I'ótofeito por Carlos Cruz, a nossa Senhora da Encarnação: no dia dois de Março 1870. 

As 2 horas/da manhã. Corrido com um gmnde temporal na Barca Diana sahida do Porto com 

distino / á Bahia de todos os Santos estando na Latitude N 424, 17:, OOn e na Long. O de 

Grenuich 144, 16:, IO:,". 

22 - Milagre que fez o Senhor- Jesús da Vida a Manoel Maria dos Santos hindo em 

Viagern no Brigue Olinda pertencente à praça / do Brasil, lhe sobreveio tamgrande 
temporal no dia 30 de Março de 1873 que seuio Sobrado sem esperança deuida do que 

inuocou a /Diuina prolecçáo do Senhor da Vida que o saluou de tão grande perigo como 

mostra a estampa2'. 

23 - M. que fes NS .  da Lapa, a Ant.. Go- /mes Pinto d: S.Martinh Peua. que / es tendo sua Mo.' 

emprigo d: uida, / N S  lhe a cudeu, no Anno d: 1873% 

24 - Milagre que fez S. TorcaLo a José Antonio Marques da Matla da Pouoa / d e  Varzim 
que uendo-se em perigo no mez de Feuereiro de 1874 no rio / Paraguay na uiagem quefkz 

para os heruaes com tres passageiros estes / se tornaram assassinos de seus dois compa- 

nheiros escapando o deuolo depois/ de muito mal tratado e lançado ao márpor ojulgarem 
já morto, e recoperando os ien- /tidos recorreu a S. Torcato ao auxilio de quem reconhece 

deuer a uida". 



O s  B r a s i l e i r o s  d e  T o r n n - V i a g c m i i i i  \ i i r o i . . i  

25 - M. Q. FES A S." DA ALEGRIA, A MTHIAS JOAQUM, DO LU- / GAR DAS SARDlZRAS, 

Q. ESTANDO EM SANTOS, GRAVEMENTE / ENFERMO, E E PERIGOS DE VTDA, ESTA, 

LHE DEU SAÚDE; 1875". 

26 - Barca Portuguesa Alliança / O capitão João da Costa Gomes em viagem de 

Pernambuco para Liuerpool, uendo-se perdido no dia 29 de dezembro de 1876 na 

Latitude N. / 39" 45  Long. 0. 23" 30  com um grande tufio que durara desde as 5 horas 

da Marzhã até ás 11  do rnesmo dia oferece este quadro a Nossa Senhora da Bonança pelo 
milagre que fez"". 

27 - MILAGRE QUEFEZ NOSSA S."" DO PORTO D' AVE, A JOAÓ ANTONIO DE CASTRO, 
DESTA FREGUEZ / QUE SAHIIVDONO DIA 5 DE F E n R O ,  DA CIDADE DOPORTO, 

P'PERNAVBUCO NA BARCA TENTADOR / AQUAL LHE FEIO HUM GRANDE TMPORAL 

QUE DUROU 12 DiAS E A  PEGANDOSE COMA / jMIl LAGROSA EMAGEM DE NOSSA S." 
ABONANÇOU O GRAIVDE TEWPORAL NO AIVNO DE 18j. ..j2'. 

28 - Offerecido a Nossa Senhora da Rocha por ter liurudo Milagrozamente a Joaõ Bernardo 
Carasquinho tripulante do Pataclzo Gomes de Castro da Praça do Porto que uindo em uia- 

gem de / Pernambuco lhe sobr-eueio taõ grande temporal na Noite de 3para 4 de Outubro 

de 1880 que se uiraõperdidos sem Esperança de vida isto estarzdo em o Cabo da Roca à 
vista /[. ..] a Virgem Nossa Senhora da Rocha os liurou de taõ grande perigo chegando a 
Saluarnento ao porto de Li~boa'~.  

29 - Bernardino Jose da Faia, a chandose no Rio / de Janeiro, foi combatido por a febre 

amarella, /fazendo uótos com sua faruilia á Senr". da Lapa logo / recoperou milhoras de 

prompto: em 1894". 

30 - Milagre feito pelo Senhor Bom Jesus de Fão, saluando a Lripulaçâo da barca portu- 

gueza Minerua, naL1- / fragada ern alto mar, na latitude N. 3?, 10,  05 ,  longitude Oeste do 

Meridiano de Grenuuuich 2@, 30 ,  / 2 4 ,  indo em oiagem de Pernambuco para Lisboa. A tri- 
pulação navegou em uma lancha durarzte oito dias, /sendo depois saluapela barca norue- 

giceza Ino, na latitude N.32, 5 9  e longit~ide Oeste I@, 10., 30. / O capitão -.Francisco 

Gonçalues Casa Noua'?. 
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