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Brasil, Brasileiros 

e IrmandadesIOrdens 

Terceiras Portuenses 

A profunda cumplicidade entre a cidade do Porto e as capitanias do litoral brasileiro tem 

sido afirmada tantas vezes e em tão diversificados cenários que não carece de demonstração. 

Lembraremos, todavia, o simples mas bem elucidativo facto de, já no longínquo século X W ,  
os principais moradores das cidades de Belém do Pará, S. Luís do Maranhão, S. Salvador 

da Baía e Rio de Janeiro terem solicitado e adquirido de D. João IV a concessão dos mesmos 

privilégios de que gozavam os cidadãos do Porto. 

E, contrariamente ao que poderia supor-se, a ligação da nossa cidade com o Brasil não se 

atenuou após a independência da antiga colónia. Antes se manteve e até se robusteceu ao 

longo de todo o século XIX. Comprová-lo-á sem dificuldade quem se der ao trabalho de 

consultar as Actas de Vereação da Câmara Municipal do Porto ou de manusear as páginas 

dos jornais da época. E ainda hoje são inúmeras as famíiias do Norte que têm parentes vivos 

naquele grande país sul-americano. 

Como se construiu, como prosperou e como se manifestou ao longo dos tempos essa tão 

apregoada quanto real convergência? 

Não cabe nos objectivos deste texto a valorização forte de figuras emblemáticas que estiveram 

presentes desde a primeira hora no achamento do Brasil. Bastará lembrar que Pero Vaz de 

Caminha foi cidadão do Porto em cuja Câmara terá sido Vereador.' O que importa sublinhar 

é a atitude das gentes do Porto que não se puseram de fora quando se preparou a viagem 

de Pedra Álvares Cabral. Mais marcante ainda em termos de futuro é que, desde cedo, os 

mercadores portuenses se deram conta da importância que a descoberta das índias 

Ocidentais poderia ter no intercâmbio comercial que a cidade alimentava desde a Idade 

Média com o Norte da Europa. Um indício: em 1584 nada menos de 90 pessoas manifestaram 
4Rehato de Luzia Joaquioa Bmce 

açúcar na Alfândega do Porto. Se nem todos eram mercadores propriamente ditos, não Santa Casa da Miseneórdia 

deixa de ser verdade que o açúcar assim declarado não se destinava a consumo próprio - o do Po*o- Icat 2531 
(Foto: Nuno Fevereiro) 

que quer dizer que constituía fonte de rendimento para quantos o manifestavam. E não 



eram poucos. Diga-se ainda que nos finais do século XVI as taxas do açúcar significavam 

25% a 35% dos rendimentos da Alfândega do Porto.' E foi na base do açúcar que se incre- 

mentaram as relações comerciais entre o Porto e a Hansa nomeadamente com a cidade de 

Hamburgo. Tal comércio era florescente ainda nos inícios do século XIX. 

Não se pense, todavia, que o açúcar, embora fosse o produto de maior valia nas relações 

comerciais do Norte de Portugal com o Brasil, era o único produto: o pau-brasil, outras 

madeiras, o tabaco, os couros interessaram e envolveram muitos braços e muitas naus. 

Fica talvez insinuado que a cumplicidade entre o Porto e o litoral brasileiro teve uma raiz 

materialista e que foi o interesse comercial que a alimentou e perpetuou. Não repelimos tal 

conclusão. Mas é evidente que o comércio supõe sempre reciprocidade, isto é, mutualidade 

de interesses. Por outro lado, os que fazem comércio, são homens - e tal significa o apego 

natural a determinados valores que podem ultrapassar e até sobrepor-se ao lado material das 

coisas e essa condição supõe uma plataforma de cultura e crenças que se tende a partilhar 

com aqueles com quem se comunica. Acresce uma outra nota: se os donos dos barcos e das 

naus pretendem acima de tudo obter lucros, não deixam de levar consigo homens cujo ideal 

é de puro e gratuito serviço em prol dos seus semelhantes conhecidos e desconhecidos. Com 

isto queremos afirmar que o original intercâmbio dos ~tripeiros. e dos portugueses em geral 

com o litoral brasileiro fez-se através de marinheiros-mercadores que buscavam riquezas e 

de militares-funcionários que procuravam aumentar os domínios e os recursos do seu Rei, 

mas também através de padres e missionários, cuja razão de ser, ao menos no plano teórico, 

era o serviço das gentes, das que estavam e das que iam. Sem nos demorarmos, lembraría- 

mos aqui o exemplo do portuense Beato Padre Inácio de Azevedo que, vítima de corsários 

hereges, pereceu em 1570 juntamente com outros companheiros quando se dirigia para as 

missões no Brasil. 

Mas não foram apenas nautas, mercadores, nobres e eclesiásticos que rumaram para a 

América do Sul. Em breve, a colónia atraiu gentes de todos os grnpos sociais e de diversas 

profissões. Assim era nos finais do século XVI: em 1598, dos 25 sapateiros avençados da sisa 

do ver-do-peso do Porto, 4 tinham ido para o Brasil. No ano anterior, o Rei ofereceu viagem 

gratuita a 40 ou 50 moradores do Porto ou de Viana que quisessem seguir para Pernambuco 

na urca de João Nunes Correia, contratador do pau-brasil. Noticias esparsas contidas na 

documentação da primeira metade de Seiscentos deixam-nos na convicção que já então 

eram muitos os vizinhos do Porto que emigravam para aquelas terras"mpregando-se em 

várias actividades, com predominância para o comércio. 

O fluxo migratório não foi uniforme ao longo dos tempos. Numas épocas foi mais forte que 

noutras, mas jamais cessou totalmente. Suspeitamos que foi importante no século XVII, 



embora nos faite apoio documental de tipo quantitativo. Mas o volume de legislação seis- 

centista promulgada respeitante ao Brasil indica-nos que de longe a América se sobrepôs à 

índia na atenção dos governantes de Portugal. No século XVIII, mercê do sucesso da explo- 

ração mineira, a torrente engrossou a ponto de se falar de «san,gia demográfica*. Na cen- 

túria seguinte, razões diversas ditaram novos e mais fortes saídas de braços'. 

Os portugueses emigrados organizavam-se à imagem e semelhança das suas vivências e 

experiências da metrópole. Ora, segundo Charles Boxer, duas instituições marcaram a iden- 

tidade do império colonial português: a organização concelhia em que avulta o Senado da 

Câmara e a erecção de irmandades e confrarias de leigos, das quais a mais importante foi a 

Misericórdia'. O modelo seguido no Brasil foi o da Misericórdia de Lisboa. Pensamos que 

outras confrarias e associações, na sua génese e nos seus estatutos, copiaram as que existiam 

nas terras de origem dos respectivos fundadores. Aliás, alguns emigrantes quiseram manter 

na sua vigência plena a f iação nas Irmandades a que pertenciam na Metrópole ou a elas 

aderiram já depois de se terem fixado na terra de acolhimento, por motu próprio ou por res- 

posta positiva às estratégias de angariação de irmãos entre os emigrados que as Irmandades 

desenvolveram ao longo da 2." meiade do século XIX. 

A ligação do emigrante ao torreão natal não se rompia com a uitrapassagem da barra. Dizer 

que a saudade permanecia com ele e Lhe acicatava a memória é um lugar comum, mas não 

deixa de ser verdade. Nem todos os que partiram levavam no coração e na mente o desejo 

de regressar. E muitos dos que pensavam regressar, não o fizeram. Porquê? Porque a vida 

Igreja da Venerável Irmandade 
da Lapa. A sua eoiistnição foi 
iniciada em 1756 (primeira pedra 
colocada no mês de Julho) mas 
prolongou-se por muitas décadas. 
As torres não se ergueram senão 
passado o ineado do século XIX 
(1855 e 1863). Para a sua 
finalização contribuíram em 
grande parte náo só os brasileiros 
mesários o irmãos, que, além dos 
próprios donativos, tiveram arte de 
angariar fundos entre portugueses 
negociantes no Brasil. 



Os IIospitais das Irmandades e 
Ordens Terceiras do Porto 
receberam generosas doaçóes de 
brasileiros. O da Irmandade da 
Lapa, aberto em 1903, pôde 
erguer-se graças a bens de João 
António de Lima (euja cstátua. 
coroa ofrontão) que Dona Lmia 
Joaquina Bruce, nascida no 
Marwháo, ofereceu para esse fim. 

não ihes correu de feição ou porque optaram por ficar na terra que os recebeu e na qual se 

integraram. Mas mesmo os que não puderam voltar, não deixavam de manifestar por muitos 

modos, principalmente através da palavra escrita em cartas, a sua vontade de regresso 

definitivo ou temporário. Como quer que seja, o retomo foi um facto incontomável, mesmo 

que, em muitos casos, o ex-emigante tenha saído de novo. 

Mas o retomo não terá obedecido ao mesmo modelo em todas as épocas. O perfil dos retor- 

nados do Brasil no século passado/inícios do presente (época por excelência dos brasileiros) 

foi magistralmente definido em trabalho recente? Aqueles que haviam sido bem sucedidos 

e haviam juntado pecúlio suficiente, procuraram protagonizar iniciativas de fomento eco- 

nómico ou de envolvimeuto político e mostraram um gosto especial por actos de filantropia 

e de solidariedade social. Na cidade do Porto, como noutro lugares, um dos campos onde o 

seu rasto apareceu bem visível foi na acção externa das Irmandades e Confrarias. Como? 

Tomando-se irmãos, assumindo cargos de direcção, comprometendo-se pessoalmente em 

programas de assistência ou legando bens chorudos para que os projectos de bem-fazer das 

Instituições pudessem ter a desejada execução. Essa, aliás, juntamente com o estabeleci- 

mento de sufrágios perpétuos por suas almas, mostrou-se uma forma fácil, útil e bem pers- 

picaz de praticarem o supremo mandamento da caridade e de perpetuarem a sua própria 

memória. Porquê? Porque as Ordens Terceiras do Porto, tendo muito cedo lançado obras 

cujo bom funcionamento exigia somas avultadas, tais como edificação e melhoramento das 

Igrejas, fundação de Escolas, estabelecimento de Hospitais, incremento de Sopas Econó- 

micas para os pobres, construção de Cemitérios (em terreno próprio ou adquirindo espaços 

privativos nos públicos), dispunham-se a exaltar a lembrança dos doadores, através de retratos 

e bustos expostos em locais de grande visibilidade e a inventar formas de tomar públicos e 

notórios os actos de generoscdade. Muitas vezes, os retratos eram colocados em salas nobres, 

ainda em vida e na presença dos benfeitores. Tal aconteceu, por exemplo, com o Conde de 

Ferreira, que usou da palavra no salão onde se realizou a sessão solene de abertura das 



Escolas da Ordem Terceira de S. Francisco, em 1864, estando na parede o seu próprio reira- 

to, da autoria do pintor José Alberto Nunes7. Uma forma de solidariedade promovida pelas 

Ordens Terceiras e Irmandades, que hoje não nos dirá muito, mas que se enquadrava bem 

no espírito de caridade e que em épocas de fome desempenhou função social de grande 

relevância foi a distribuicão de Sopas Económicas aos famintos: a Ordem Terceira de 

S. Francisco parece ter sido pioneira, tendo iniciado tal distribuição em 1856, com base 

num legado de 4 contos de reis deixado por D. Rita de Cássia Gomes Guimarães. Os pobres 

contemplados eram 65'. A Ordem da Santíssima Trindade começou tal actividade em 1882, 

por iniciativa do benfeitor, Joaquim José Gomes Veiga, que para esse efeito deixou 6 contos 

de reis". A Venerável Irmandade da Lapa, respondendo a um apelo dirigido às Ordens 

Terceiras, em 1914, pelo jornal O Comércio do Porto no sentido de minorar a fome dos ope- 

rários despedidos das fábricas por falta conjuntural de matérias primas, criou a sua .Sopa 

Económica Vieira de Castro* distribuindo a partir desse ano 30 sopas diárias'". Também 

aqui os brasileiros tiveram acção meritória. 

Não parece, pois, difícil estabelecer a ligação generosa dos brasileiros com as Irmandades e 

Ordens Terceiras do Porto. Basta recolher a listagem dos benfeitores, investigar o itinerário 

existencial de cada um e examinar, se possível, o seu testamento. 

Assim, socorrendo-nos de urna monografia recente sobre os benfeitores da Misericórdia do Porto 

através de seus testamentos", verificamos que dos onze grandes beneméritos inventariados, nove 

viveram nos séculos X X  e XX, dos quais sete pertencem ao grupo dos brasileiros (a Única 

mulher constante da lista nasceu mesmo no Brasil). Todos eles, para além de contemplarem prio- 

ritariamente a Confiaria da Misericórdia, deixaram donativos a todas ou parte das Ordens 

Terceiras e irmandades da cidade. As que haviam miado hospitais eram as mais favoreudas. 

Explorando um pouco mais as informações contidas nos citados testamentos na sua relação 

com as Ordens Terceiras e irmandades, confirma-se que a assistência hospitalar, a instrução 

que as Escolas das Ordens ofereciam, os programas de incremento das sopas económicas, o 

maior briiho do culto litúrgico constituíram as grandes motivações concretas para as doações 

dos brasileiros. Vejamos caso a caso: 

JoaquUn Fermim dos Santos (Conde de Ferreira), já em vida, como vimos, favorecera a ins- 

mção  através das Escolas da Ordem Terceira de S. Francisco. No seu testamento assinado em 

1866 cerca de uma semana antes da morte, para além do conhecido programa de findação 

de escolas, contempla os Hospitais da mesma Ordem de S. Francisco, da Ordem da Santíssima 

Trindade, da Ordem do Canno e da Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade com 10 con- 

tos de reis a cada um. E não esquece a Irmandade da Lapa (que então tinha Escola mas não 



Um dos traços do poriil do broxil~im 
era o da nfimaqâo do seti sucesso 
presente e a vontade de perpetuar 
a sua meniória. Um dos meios foi a 
edifieaçáo de iiin jazigo 
monumental nas riáadrr dos riinrr,,~, 
que começavam a construir-ao. 
O cemitério da Irniniidade da Lqia 
foi o primeiro no tempo (I>eiizido 
em 1838), o mais desejado pelas 
elites e provavelmente o mais 
representativo da arte funerária. 

Hospital), à qual legava a iml>ortância cle 500$000 - dárliva qtie Uie deu jiis a tcr o seu retrato 

colocado na Sala dos Retsatos da mesina Irmandade, onde ainda lioje se pode admirar. Tal 

como os oiitros brnsileiros rle sucesso, ciiidou de perpetuar a sua memória através de 

inoiiiimciito fluierário condigiio no .ceir~téiio da Ordem Terceisa da Santíssitna Triudaclew. 

O Barão cle iVo~xa Cinlra, José Joaquim LF~IP  (/r Faria, tendo sirlo iriiião da Ordem do 

Carmo, da Irinandade da Lapa e cla Orclein da Saiiiíssima Trindade (da qual foi taml~ém 

Mesário) não favoreceu notoriamente (ao menos no testaineiito - 1870) as referidas insii- 

tiiições. Mas deixou bens para fundar o cstabelecimento Iiiimaiiitário na Rua do Porto que 

leva o scu nome e qtie a Santa Casa cla Misericórdia aclministsa. E como os restantes, deixou 

instr~ições para ser sepultado ein jazigo próprio no Cemitério do Prado do Reporiso. 

José Rodrigues de Araújo Por10 viveu clilrante 31 aiios no Recife e 12 em Lisboa, onde cpus ser 

sepultado (cemitério do Nto de São João, no qual jaziam a mrilher e o fillio). No seu testa- 

mento (1883) deixa a quantia de 500$000 réis a cada uma das quatro Ordens Terceiras e 

Irmandades que tinham hospital e liceu (isso é dito expressamente). Eram elas: Cwmo, Trindade, 

S. Fraiicisco, Terço e Caridade. Mas a grande obra cpie perpetuará a siia lembrança será o 

Instituto de Surdos-Mudos que ainda prcsia assinalados serviços e leva o seti iiome. 

Manuel António Monteiro clos Sanlos, cujo testamento é redigido em Lisboa em 1894, doa 

600$000 réis a cada um dos hospitais das Ordens da Trindade, do Carino, do Terço e 

Caridade. E à Ordern Terceira de S. Francisco inanda emregar 1.500$000 réis, na condição 

de ser enterrado numa capela qiie estava sendo constriiída no Cemitério de Agrainonte, no 

ialhão que aquela Ordem còmprara em 1870, contíguo ao que a Ordem da Santíssiina 

Trindade adqiiiriu no ano seguinte por 7.200$380 réis. Mas se esta voniade se mostrasse 

impraticável, a Ordem Terceira não receberia senão 500$000 réis para o seii Hospital. 
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Manuel José Rodrignes Sernide, h n ã o  da Ordein do Carino, deixa-lhe, em 1909, iim conto de 

réis para o ioinento da Sopa Económica. A mesma ateiição aos farnintos leva-o a legar outro 

tanto para a Sopa dos Pobres da Ordem da Triiidade. O Hospital da Irinandade do Terço e 

Caridade é contemplado corri igiial qiianiia. Oferta do mesino valor é doada à Innaridade de 

Nossa Senhora da Lapa, com a condição de a sua Mesa Administrativa zelar pela conserva- 

ção e liinpeza da Capela-Jazigo qne o sogro Joaqiiiin Piiito Ribeiro maridara edificar no seu 

Cemitério privativo. Esta cloaqão deii-lhe direito a figurar ila Sala dos Retraios da Irmaiidadc. 

Para aléin de deixar 200$000 réis a cada iun cios 1 1  estabelecimentos de caridade da cida- 

de, reservou iuna sorna considerável para edificação de iun Saiiatório, a situar fora do centro 

da cidade inas dentro da estrada da circriiivalação. E siigeiiii no seu testamento as imediações 

da Cruz da Regateira. Os testadores e a Misericórdia do Porto fizeram-lhe a vontade. 

Lnzin Joaq~ii~ia Bn~ce. Esta senhora, não obedecendo ao perfil de brasileiro, é brasileira 

unia vez que nasceii no Mararilião. Solteira, foi inuito próxirna de rrin brasileira célebre, João 

António de Lima de ciijos bens pôde dispor e dispôs ein favor das instituiçóes de assistência 

da cidade. Irinã da Ordein do Carnio, onde adquirira aposeritos privativos c a qiiein deixoii 

dois coritos de réis, a bencficiária da sua iinerisa fortuna foi a Irrnaridade da 

Misericórdia qiie aiiida hoje conserva parte desses beiis. Quem se não lembra do «Estádio do 

Liiria>? Mas a Irrilaiidade da Lapa deve-llie iniiito, iiina vez que, em virtude de lima gorda 

doação, foi possível erguer o Hospital qiie a Real e Venerável Irmaridadc abriu eiri 29 cle 

Setedxo de 1903. Dona Luzia Joaqiiiria Briice fez o seli testamento ein 1916 e, para além 

da anterior dádiva que tornou possível o Hospital. deixoii à Irinandade da Lapa, para o seli 

Colégio, dois contos de réis para qiie esse dinliiiro fosse dividido pelos aliirios, pelo profes- 

sor e pelo cartorário quando fossein assistir às inissas que periodicameiite, na siia Igreja. se 

celebrariam por alina do dito João Antóiiio de Lima. O corpo do inesino ficou sepultado cin 

jazigo-capela que Dona Liizia Bruce inandou coiistruir no cemitério da Innaridadc da Lapa 

excliisivainente para ele. Aliás, 110 testamento, pede à Mesa Administrativa que iião corisin- 

ta nurica qrie outreiii, qtieiri qiier que seja. fosse sepiiltado 110 seu jazigo-capela, vontade qiie 

ioi cuinprida até hoje. Nein a própria fiu~cladora lá quis ser sepiiltada, iiina vez qiic riicar- 

reson a Misericórdia de a sepiiltar ein jazigo simples. à <superfície da terra, levando iiina 

lousa e grude ein volta*. A Irmandade da Lapa inostroii a sua gratidão a Dona Liizia 

loaquiiia B~mce, le~nbraiido a sua irieiilória ern retraio de corpo inteiro, recentemcnte res- 

taurado, qiie se encontra na sala dos Retratos da Irinandade. Quanto a João Antóiiio de 

Liina, para além de figurar igualmente na Sala dos Retratos em local favorável, a sua está- 

tna ergue-se altaneira 110 cuine da froritaria do Hospital, teiido ficado o cuidado pela siia 
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conservação bem como do jazigo-capela a cargo da Câmara Municipal do Porto para cujo 

efeito foi deixada à mesma a vultuosa quantia de dois contos de réis. 

António Monteiro dos Santos. Trata-se de um brasileiro culto, que possuía livros e que fugia 

um pouco ao estereótipo tradicional. No seu testamento feito em 1922, para além de se pro- 

clamar amigo dos animais e deixar uma importância em dinheiro destinada a acções para 

conseguir a proibição das touradas, ordena que, dado o Último suspiro, o deixem sem sepul- 

tura durante 50 horas e apenas o sepultem na sua Capela-Jazigo da Ordem de S. Francisco, 

em Agramonte, após verificação médica do óbito e não sem que antes Ihe cortem as caróti- 

das. O seu Jazigo devia ser adornado com três estátuas que representariam as virtudes teo- 

logais: a Fé, a Esperança e a Caridade. Como seria de esperar, as Ordens Terceiras e 

irmandades (S. Francisco, Trindade, Carmo, Terço e Caridade e Lapa) são todas contem- 

pladas com quantia generosa (15 contos de réis a cada uma) não já para os Hospitais, mas 

sim para aumento das Sopas dos Pobres. E deixa meios para que a Confraria da 

Misericórdia institua uma nova Sopa Económica na cidade. Mais: ordena à Misericórdia que 

funde um lactário para fornecimento de leite às crianças carecidas. E até deixa dinheiro 

para um bairro destinado aos mais desfavorecidos. Com uma condição: todas essas obras 

deverão levar o seu nome. 

Há outro aspecto da assistência fomentada por estes homens que tem o seu quê de inespe- 

rado, mas bem compreensível na lógica de publicidade ao seu ânimo generoso e altruísta: é que 

muitos deles deixam dinheiro aos jornais diários para que estes o distribuam pelos seus 

pobres. Para além do já citado .Comércio do Porto*, são referidos o «Jornal de Notícias* e 
.O Primeiro de Janeiro., bem como alguns de Lisboa. 

Finalmente, é preciso não esquecer que muitas destas individualidades foram excelentes elos 

de ligação entre Portugal e o Brasil, não apenas por serem brasileiros mas porque muitos 

deles no seu testamento não esquecem as Instituições de Caridade e Assistência das cidades 

brasileiras onde haviam angariado a sua fortuna ou parte dela. 

Não se esgota nesta relação personalizada, a ligação entre as Ordens Terceiras do Porto e os 

portugueses emigrados para o Brasil. Estes institutos não hesitaram em lançar campanhas 

de angariação de fundos para as suas obras entre os portugueses residentes no Brasil. 

Supomos que a estratégia foi universal, repetida e mutuamente estimulada, quase compe- 

titiva, ainda que o número de casos que averiguamos não seja excessivo. Aliás, o facto de mui- 

tos dos responsáveis pelas Irmândades serem brasileiros facilitava os contactos com o Brasil. 

Alguns exemplos: em Maio de 1854, a Irmandade da Lapa, empenhada em consímir as 

torres da Igreja e alargar a sua acção sokial, decidiu em Mesa promover uma subscrição no 



império do Brasil, para o que criou uma comissão composta pelos irmãos Comendador 

Francisco Gonçalves de Aguiar, Vice-Director da irmandade, Tomás António de Araújo 

Lobo, João Ferreira Torres, e Manoel José de Sousa Oliveira para que eles zpellas suas rel- 

laçóes n'aqueile imperio='Vessem execução ao plano. Mais tarde, por razões de eficácia, a 

Mesa resolveu substituir esta comissão de brasileiros por outra formada no Brasil por res- 

peitáveis cidadãos a quem se pediria, através de carta pessoal, a caridade de aceitar a 

incumbência, fazendo-os desde logo irmãos da Irmandade. Foram apontados o Visconde de 

Condeixa,I3 o Barão da Estrela e os Comendadores João Pereira de Lima Machado, João 

Hennque ülrich e António Sarmento Pereira Brandão. Deve-se acrescentar que era então 

Director da irmandade o Conselheiro António Roberto de Oliveira Lopes Branco, cujo retra- 

to em corpo inteiro se pode ver na Sala dos Retratos, ele próprio com ligações fortes ao 

Império brasileiro. A cidade do Rio de Janeiro não foi a única a ser solicitada para ajudar as 

obras da Lapa. Na mesma altura, S. Salvador da Baía foi também abordada. O irmão 

Joaquim Pinto Leite, em virtude das excelentes relações comerciais que tinha naquela cida- 

de foi o promotor e o encarregado de elaborar a lista das individualidades a contactar. Por 

sua vez, o irmão Joaquim Duarte de Matos ofereceu-se para tratar do mesmo assunto rela- 

tivamente ao Maranhão. E em Janeiro de 1855 a Comissão de Pernambuco declarava aceitar 

a incumbência de promover a subscrição1+. 

Outro exemplo relativo à Ordem da Trindade: o antigo emigrante e Comendador José 

António de Sousa Basto, Visconde e depois Conde da Trindade, Prior honorário (1850) e 

depois Prior efectivo da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade e Redenção dos 

Captivos decidiu promover colectas para o Hospital e para as Escolas. Numa subscrição no 

país irmão conseguiu juntar a soma avultada de 18.178$190 réis (fracos)". Foi sob a sua 

gestão que se inauguraram o Hospital (1852) e as Escolas (1857), para cuja abertura ele 

próprio e sua mulher contribuíram com quantias dignas de Mecenas. Vale a pena referir aqui 

que a Escola da Trindade, tal como mais tarde a de S. Francisco, funcionava para ambos os 

sexos e que o elenco das disciplinas ministradas era o seguinte: Português, Francês, Inglês, 

Geografia, Comércio e Desenho. As alunas aprendiam ainda obra de malhas, costura, bor- 

dado, piano e canto''. Se as estatísticas estão correctas, entre 1857 e 1892 frequentaram as 

Escolas 10.063 alunos, sendo 5.187 rapazes (51,1%) e 4.876 raparigas (48,5%), o que dá 

a excelente média de 287 alunos/ano. Em comparação, as Escolas da Ordem de S. Francisco 

que, como dissemos, arrancaram em 1864, apresentam números menos espectaculares mas 

igualmente notórios: tendo começado com 39 meninos e 53 meninas, co&níram novas e 

excelentes instalações em 1879 e em 1880 a frequência havia subido para 239, sendo 117 

(48,9%) meninas e 122 meninos (51%)". 



A Irmandade da Lapa e a sua relaçiío privilegiada com o Brasil 

Se, como ficou provado, é fácil encontrar fios de cumplicidade entre o Brasil, os brasileiros 

e as Ordens Terceiras, pertence à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa a mais forte apro- 

ximação histórica com a antiga colónia sul-americana. Para além das notas acima expostas, 

poderemos inventariar quatro ordens de razões que constituíram outros tantos canais de 

intercomunicação, como exporemos sumariamente, 

A primeira está nas circunstâncias da própria criação da Lrmandade: o fundador, Padre 

Ângelo de Siqueira, era natural de S. Paulo e Cónego da Sé dessa cidade. Tendo desembar- 

cado em Lisboa como missionário nos inícios de 1753, no ano seguinte veio pregar ao Porto 

a convite do Governador de Armas da cidade. O caloroso acolhimento dispensado pelos por- 

tuenses e a receptividade dos crentes à sua mensagem retiveram-no no burgo, acabando por 

se fixar nele. Em breve, aproveitando algumas boas vontades, deu execução ao desígnio de 

iundar uma Capela onde ouvisse de confissão todos os pecadores, principalmente os ladrões 

que se dispunham a restituir o alheio e para difundir o culto a Nossa Senhora da Lapa. 

A fundação da Irmandade que ele lançou em 1757 abriu-lhe perspectivas de cumprimento 

de outro desejo que alimentava no seu íntimo, qual era o de fundar um Seminário-Colégio 

para instrução e educação de meninos. Infelizmente as dificuldades que se lhe depararam 

para a concretização desse projecto foram maiores do que esperava e provavelmente ajudam 

a compreender o seu enigmático retorno ao Brasil. Veio a falecer no Rio de Janeiro em 1776, 
tendo sido sepultado na Igreja da Lapa do Desterro. Percorrendo um itinerário de sentido 

inverso ao dos brasileiros, o Padre Ângelo de Siqueira, talvez mais do que eles, é um sím- 

bolo de sentido futurista da colaboração recíproca do Brasil e de Portugal. 

A segunda razão foi a fundação e sobretudo a frequência do Seminário-Colégio da Irmandade 

da Lapa. A autorização para o seu funcionamento não foi obtida senão em 1792, por alvará de 

D. Maria I. Mas a sua abertura efectiva apenas ocorreu em 1800. Apesar do atraso do arranque 

relativamente ao surgir da ideia, a irmandade da Lapa foi pioneira neste domínio entre as suas 

congéueres. A Escola abriu com dois professores, sendo um de primeiras letras e outro de 

Gramática Latina. Para além do Português e Latim, ensinava-se aí Francês e Comércio. Em 

1804, o número máximo de alunos fixou-se nos 40, sendo doze ensinados gratuitamente e os 

restantes a pagar. O Colégio da Lapa tornou-se famoso mais tarde por ter contado entre os seus 

alunos' figuras eminentes como o Doutor Ricardo Jorge, Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Mas 

o que interessa verdadeiramente para esta sinopse é outra noticia, de todo inesperada para o 

investigador e certamente para o leitor: é que entre 1823 e 1831, isto é, já depois da indepen- 

dência do Brasil, o Colégio foi muito frequentado por estudantes brasileiros. Durante o período 



nada menos de 32 porcionistas, isto é, 40,5 % do total de 79 alunos pagantes, vieram do Brasil, 

sendo matriculados no Colégio, sob a abonação e fiança de cidadãos do Porto, mercadores na 

sua maior parte. Mais concretamente, tais alunos eram procedentes das seguintes cidades: 

Baía - 9; 

Pernambuco - 4; 
Maranhão - 8; 

Rio de Janeiro -10; 

S. Paulo -1. 

O tempo de pemanência interna no Colégio m0stl.a-se variado, sendo a média de 2 anos e 11 
meses. O m h o  foi de 5 anos e meio e o mínimo foi o de um aluno que ao fim de 2 meses tran- 

sitou para a Universidade de Coimbra. Al,pms aprenderam o essencial e regressaram ao Brasil. 

Uma grande parte deve ter adquirido a preparação para prosseguir estudos superiores. Refia-se, 

por úitimo, que em 1832 achavam-se matriculados nada menos que 11 estudantes brasileiros. 

É sabido quanto o Cerco do Porto (8 de Setembro de 1832 a 18 de Agosto de 1833) alterou 

profundamente a rotina quotidiana da vida urbana. Mais do que em 1809, por alturas da 

segunda invasão francesa, a vida do Colégio foi muito afectada e mesmo suspensa. Assim se 

encerrou o primeiro e talvez mais marcaite período de actividade do Colégio da Lapa, que não 

reabriu as suas portas senão em 1838. A partir de 1841 coube a direcção do estabelecimento 

a Joaquim da Costa Ramalho Ortigão, pai do célebre autor de As Farpas o qual, aliás, duran- 

te dois escassos anos (Março de 1860 a Novembro 1862) também foi Director-Administradoi: 

A clausura da Escola implicou a ruptura neste processo peculiar, mediatizado por uma 

Irmandade, de aproximação entre o Porto e o Brasil. Pode, no entanto, contrapor-se que o 

desembarque do Rei-Soldado acabou por criar novo e mais emblemático elo de ligação entre 

as duas Pátrias, como veremos abaixo. 

A terceira razão foi a decisão da Irmandade tomada em reunião da Mesa Administrativa de 

30 de Junho de 1854 de mandar à sua custa, anualmente, para alguma das cidades comerciais 

O Padre Ângelo de Siqueira, 
fundador da Vonerávcl Irmandade 
de Nossa Senhora da Lapa fez o 
percurso inverso do brasileiro; 
nasceu em S. Paulo de euja Sé foi 
eónogo, veio para Portugal, 
percorreu-o como pregador 
e missionário, deixou obra 
c regressou ao Brasil ondc veio 
a falecer na cidade do Rio de 
Janeiro (1776). 
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