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1. EVENTOS QUE CRIAiIl CUMPLICIDADES: 
O CORAÇÃO DE D. PEDRO IV E A IGREJA DA LAPA 

A histórica ligar20 entre D. Pedro IV e a Venerável Irmandade da Lapa 

procede de uma raiz afectiva de todos conhecida: na Capela-ivlor da Igreja da 

Irmandade repousa o cora@o do generoso monarca e imperador, em monu- 

mento mandado erigir a expensas da Câmara Municipal do Porto. 

1.1. Qzie n~otiuações teria D. Pedropam lhe ler ocoirido essa ideia 

lüo i~zu~liga~; talvez única1, cle legar o sai comçâo a uma ciclacle, 

precisame~zte ao Porto? 

Sem dúvida porque entre ele e esta cidade se desenvolveii uma forrís- 

siina empatia diirante iim curto mas dran~ático período que foi o do Cerco. 

Como é sabido, o Rei-Soldado, potico depois de levantado o sítio e após 

a vitória definitiva do Liberalismo, faleceu precocemente no IJaiácio de Queliiz, 

i s  duas Iioras e meia da tarde do dia 24 de Seteinbro de 1834. Na véspera do 

triste apagamento, dia 23, pelas quatro Iioras da manhã, sentiiido-se desfale- 

cer, dirigiu-se aos brasileiros, manifesiando-llies a sua dedicação e aproveitando 

para ditar algumas últimas vontades. Entre elas, destaca-se a de deixar o seu 

..coraçào á Iieroica cidade do Porto, thcatro da minha venladeira  gloria...^. 

Cun~pridos os rituais fúnebres e passado o teiiipo conveniente, D. Maria I1 

tratou de dar execugão ao desejo do pai2. 

' Em rigm 1 ideia não era alxoiuianienic otigin;il. i:isro que lieniiq~ie I\' de R;in~;i 

fizera em vida doação do  seu coiaçjo à c;ipcia do  coli-gio jesilii;i de  la Fièclie, em I'aiis, r 

esse voto foi cuiiiprido. Vei Urnci. Ivcs-Naric. Ln naissa,icc dm~riniiqtic de i'~bsuiiiii.s~~ie 

1598-1661, Paris. 1992. p. 46. 

' Arquivo Hist6iico da \'ençr:ivel iirnandadc da Lapa (r\liVIL). ilcl<is Livro 1:'. fl. 24. 

ki mesilia aitiii;i. a iainiia quis oferecer 3 cidade ;i espaila de seii pai. \'cr Arquivo liisró~ 

rico .\lilnicipal do Porto. Lium de Re.~peilo. cana de  25 de  Aliiii de 1835. 
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I:is c111 qiie sanmírio do Por10 havia de ser gu;ircla<la reliqiiia de sim- 

lbolisiiio [ao corriovente? A rainha decidiu, « bispo coiide frei Fraiicisco de 

S. Luis coniunicoii a decisao e CI povr~ portiiense regozij«ii coin a escolha: 

a igreja da Lapa era a indicada, visto que, em vida. o <luque fretluent;iia 

esse templo, «iivindo ai a iiiiss;~ niilitar sciiianal. Essa circunslancia, alijs. 

levam-o a fazer doa(.jo à ditu igreja de i'5rios p:iranient»s e alfaias litíir- 

gicas procedentes de hlosteiros ,,al>andonados da cidade d« Posto, os qii;iis 

c«nst;ini de um inventário rr;inscrito no I.<' Livro (Ic Actas da Irirandade. 

>Ias a escolha da isreja da Lapa não foi iinaniiiierriente aplaudicia. A Câmara 

iLliinicil>al liavia escolliido a capela de S. Viceiite. na Sé p»rtucalense. hr; i  o 

ekito cia11orar;i uiii programa, dera orileiii aos juizes pecEiieos das freguesias 

da Sé, S. Nicolau e Santo Iidefoiiso para iii;iiitereiii limpas ç deseiitiilhadas as 

ruas por oiide liavia de passar o cortejoJ, havia cliegado a ;icord» coiii o cahiclo 

e até so1icit;iia o apoio do presidente da Coiiiissão dus Conventos Extintos, [I 

cjiial se dispusera a ofereccr ..as quatro a1;iiiipadas que seiviraiii na ocasião das 

exéquias do Dti<jiie de Braganç;i,T1. S6 no dia 6 de Fevereiro. o presidente ila 

C.ini;iia <lei1 conlieciiiieiit» à mesiii;! dU portaria da Secretaria de Est:icl« dos Neg6- 

cios do Reino cin que se onien;.va qiie o cosa(ào fosse depositado lia Real C:ipeki 

dU kapai. t\lgiins vereadores ainda tenraiam opor-se 2 decisão, inas não lioiivc 

iiiitr« remédio sen5o transferir 11:ira a Lapa a ai.iiiac;io qiie cstav:i preparada 112 Se. 

Assiiii, no <lia 4 de Fevereiro de 1835. zarpou do Teio em direcção ao I'orto 

iiiii navio de guerra , / o r g e  IV- ilue, :i giiarcla do qiie fora ajiidante de caiiij~o 

de Siia A'kijesta<le Iniperial. coionei Balras~r ile ilimeida Pinientel, levava coi11o 

carga o genemso legado". Lansoli âncoras na Ril~eira do Porto a 7 do iiiesiiio 

iiiês, onde o aguardavain as Aiitorid;ides Adi~iinistiaii\'as, Militares e Religiosas 

da Cidade. Ibein como a Mesa .Adininistrativa da Irman<l;ide cki Lapa, de cruz 

aicada, apoiada por iiina iniiltidào que o c5lciilo <ias testei~iiii~lias coiitahilizoii 

em dçz a doze mil pessoas, eiitre sc~ldados, irliláos de confrarkis. fiincionários 

púl>licos e cidad2os. Logo o coronel Piinenrel pn~ceckii à enrrega oficial c k ~  co17i- 

' ,4lihlP~ irei-eaçdes. Livm i,." 107. fls. 9 ~ 9 ~ .  

' AIIMI'. iJe>ao~ùes, Livro n." 107. tls. i e 6 .  

hl-IhIP. ireii,~icùes. Livro n!' 107, fl. 19. 

%h giiiird:i de honra do navio devia sc i  cotiiposta por 70 soldados. visli> qur a 

Csiiiara do Porto llies i r z  oicrta d ~ .  70 p;ii.cs de sipatos e 70 Iiaics dç ineias e ainda de 

140 caiiiisas. AliMl'. i'eiruçòes, Lirrc 11." 107. n. 21. 
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cão cio diiqiie de  Uragan~a à Csiiiara d o  Porto. de  que se la\,ro~i auto. A cliave 

d;i uma ficou eiii pocler da niesina Câmara, o qiie ainda se  verifica. 

ilentro d;i Urna de  mogno vinlia a urna de  prata. Eiii reiaçâo aos dias 

de  Iioje. a uriia de  prata coririnii;~ a ser a ~iiesiiia, iiias coiii o ieiiipo ocorre- 

r:im illias ;iltera~i>es: « coi';ic.ir> já não se encontra directamente em c«nt:icto 

com a praia. zintes se  encernxi num escrinio cie vidro, porque os  peritos CIO 

I'orto. profess«res das Faciiidades de  hledicina e de  Farni5cia. entendei.aiii 

que o vidro oferecki iiielliores possiI>iiidades de  se fecliar lieriiiericamente. 

coiiio conviiilia. e assirii os  Iíquicios de protec(.ão. ;ictuari;iiii de  iirodo mais 

eficaz e por iiiais tempo. l'elo que hoje c coracão est5 dentro de iiin raso 

de vidio que. por siia vez; se colocou dentro da original Lima de  praia. i\ outi-a 

alieragii, rcspeira ao c:iix;io de  iir«gn« qile havia sido nianduclo execiit:ir 

ixla \,iúv;i 1loii;i r\ri>élia, driqucsa de  i3r;ig:inca': o original teve que ser suhs- 

i i t i i id~,  p ~ x q u e  11 tenipo nào deixo~i qtie a iiiacleira se  conservzisse eiii boas 

coiidic6es ate aos iross«s dias. hlas conserva-se no c«fre da lriiiandade. 

1% ;iiii<ia oiitra not;i acerca da iirixi que  ci)nuéiii referir: é que nela 

Soraiii grawd;is duas insciiçi>cs, sendo iiiixi eiii latiiii. oiitra em portiiguês. 

que respondeiii aos por~jiiês acima levaniados. 

A tradiiç;i« da latina é cio seguinte teor  

,,h I1Ei;S Ol"Tl,\lO E h'IAXIMO 

,.». l'e<lro. Lliiqiie de  Ilfaganpi. Fun<iador <h paz, doador e vingador 

das lil>erd:ides públic:is. lia\vndo por i~iipiilso d;i I)i\,iiid:ide. e coiii a su;i 

gran<lez;i de  aiiixi :iport;i<lo às praias do I'orto. e teiido ai pela Sor~:i d o  

Exercito (pie cr~iii:in<Iava. e pel;i grairde e qu:ise i i~cr i \~el  aj~icla que llie pies- 

taialu os  I'ortiienses. i~i~igai ido ao ineslno teiiipo. e com estas :irmas a I'or- 

tugal. iaiito do Tii-ano que 11 «~>rimi;i. coiiiii d e  i~id:i a siia f;ici.ão, elegendo 

II Iluilue por isto niesmo. e ;iind:i eiii irida a ~ j u e l e  liig:ir. :ioiide iào img-  

iianiiiiamente cxp6s a pr0pria vida pela Pitria para nele depois da morte 

desc;ins;ir o seu Cosacio. Aiiiélki augustzi e :iinantissiiixi consortc d o  Dtiqiic. 

querendo de  lho:i i~ont:i<le. e coiii razào ciiriiprir o voto d e  seu Esposo. 

encerroii rei'ereiiteiiienie nesta urn;i os  clespojos riioriziis d o  Corafio cle seu 

h1;irido. 
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Do outro lado, há uma outra em portugiiês que foi retirada do texto da 

proclamação do próprio D. Pedro aos portuenses: 

,,EU ME FELICITO A MIM MESMO 

 por me ver no Teatro da minha gloria, no meio dos meus amigos Por- 

tuenses daqueles a quem devo pelos auxílios que me prestará0 durante o 

memorável sitio, o nome que adquiri, e que honrado deixarei em herança a 

meus filhos. Porto, 27 de Julho de 1834. D. I'edro, Duque de Bragança.,, 

Conduzida processionalmente e celebrados os ofícios iúnebres coni a pompa 

e solenidade desejadas pela rainha, 3s quais a populafio aderiu espontaneamente, 

foi a vez de a Câniara Municipal fazer a entrega formal à Irmandade da Lapa que 

a assumiu em peso, na totalidade dos membros da sua Mesa Administrativa. 

A guarda de honra que havia acompanliado desde Lisboa o coração impe- 

rial foram concedidas 10 insígnias da Ordem da Torre Espadas. 

Depois da cerimónia protocolar, foi o caixa0 colocado na Capela-Mor 

do lado do Evangelho, debaixo de um magnífico e acolliedor dossel. De seguida, 

a irmandade requisitou uma sentinela, que foi imediatamente concedida, para 

guardar o precioso legado. E assim se consenrou até que a Câmara mandou 

edificar o monumento - que foi inaugurado pouco mais de dois anos depois. 

precisamente a 20 de Fevereiro de 1837. 

Como pessoa de bem, a Imiandade julgou-se na obrigação de agradecer a 

ciistinção, escrevendo uma carta à viúva, duquesa de Bragança, e outra 2 rainha. 

Mas, os agradecimentos da Irmandade tiveram outra expressão bem 

mais profunda e duradoura: foi o apego à defesa da liberdade e 2 memória 

de D. Pedro a que a Venerável Institiiição jamais renunciou durante todo o 

século xix; pelo menos até onde a documentação me permitiu chegar. Citarei 

aqui um pequeno texto que retirei do Livro de Actas da Irmandade e que 

exprime de modo eloquente a devofão da Irmandade ao rei e ao que ele 

representava aí se trata D. Pedro como "o Iiomem mais sublime, sem igual, na 

História do nosso Paiz, Rey Filosofo, amigo do Povo e guerreiro não vencido 

que sacrificou a sua vida para fundamentar a liberdade legal,,'. 

' AHMP, Vereaçüe~, Livro 107, fls. 21 

AIIVIL, Actas, Livra n.' 1, fl. 46. 
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Desde a primeira hora, a Câmara Ivlunicipal do Porto sentiu como sua a 

obrigagão de construir um monumento onde o coração imperial ficasse depo- 

sitado em condições de segurança e de dignidade, mas também de acessibili- 

dade para que, no fuhiro, os peritos pudessem examinar o estado de consewação 

cio legado. Nesse sentido fez chegar à Secretaria da lrmandacle um oficio nâo 

só a formalizar a intenção de proceder i constl~ição do monumento, mas indi- 

cando o sitio onde desejava que ele fosse implantado e as forn~as projectadas. 

A respectiva planta liavia sido aprovada em sessão da Câmara de 25 de Abril 

de 1835, tendo-se entâo votado qiie na ohra se ,,empregasse o mais fino gra- 

nito qiie pudesse extrair-se das pedreiras da ~idat le ,~ '~ .  AMesa da Irmantlade 

convocou, em consequência, uma Assembleia onde, segundo os Estatutos, tinham 

assento os antigos e actuais lvlesários, ciija ordem de tialialhos era a anilise da 

proposra canx~rária. A Assembleia efectiiou-se eni 7 de Maio do mesi110 ano 

de 1835 e para ela havia sido solicitada a presença de arquitectos da ciclacle. 

Ao que parece, a Câmara pretendia construir o monumento no centro 

da Capela-Mor da Igreja. Discutida a proposta, pareceu aos presentes qiie o 

desenho não só introdiizia iim elemento assimétrico na Capela-Mor como a 

eclificação roubaria o espaço necessário para a efectivas20 de grandes actos 

de culto qiie anualiliente ali tinliam lugar. Além disso, a constriifào inipecii- 

ria a vista do sitio onde era costume colocar-se o trono. quando Sua Majes- 

tade pretcndesse visitar a cidade e assistir ai a actos de culto. 

Pelo qiie o projecto camarário foi rejeitado por iinanimida<le. oferecendo- 

-se em alternativa. coni o aval do arquitecto da cidade e de 11111 conliecido 

mestse-de-ohras, o arco do Alrar de Nossa Senhora da Conceição, iionteiro ao 

Arco do Altar do Santissirno Sacrainento. 

h'las a recusa <Ia Irmandade não foi bem receliida na Câinara, ahrindo- 

-se uma crise que o l~orn senso das partes njo permitiu que acahasse em mp- 

tiiia. De facio, a resposta da hliinicipalida<le não ileixava grandes alternativas: 

ou se construía cki forma que ela propusera ou escrever-se-ia a Sua Majesrade 

a solicitar aiitorizayio para tmsladar o coração para outra Igreja, que seria a 

da Sé, que pelos vistos era o templo de primeira escolha <Ia Câiiiara. 

' O  AiliZil'. Ve!'e'z~ijrn. Livro 107. fls. 41-ilv. 
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I'eraiite esta resp«sta. e sahendo que o DefiniiOrio náo queria de  forma 

algiiiiia pcrcier o I~onroso legado, o presidente da 1riii:inckide teiitoii iini:i \.ia 

conciliat6ria: prop6s que h reuni50 do Definitóri» :issistissciii coiiio coiiirida- 

dos três vereadores para ver se se cliegav:~ a uma soliiçào coiiseiisual. 

h reiini20 com os representantes caiiiaiários realiz«ii-se efectivaiiiente. a 

Irmandade exp6s :is siias raz6es. cedeii. clcsistinclo da capela lateral. mas pro- 

pondo que o miinu~iiçiito se consiriiísse do Iado da Epistola (3  (lireiti iki 

Capela-hlor) e iião cio kido ilo Evangeliio e acresceiitaiido. como últiiiio argu- 

iiiento. que :I tnnsíerência 11"'" :I Sé nào encontraria 1iig:ir inais iiigiio. Os 

relxesentantes cki Câmara. vere:id«res Arit6iiio i'edro Xavier. José Maiiiiel Tçi- 

seira e Josi. Francisco Fernandes" oiiviiarn, nàc apreseiit;iiaiii ohjec(.òcs. nias 

nã« ~>iiderain f:izer iinis que pn~irierer cjiie tiido iransniitiriani h Càniar;~. 

Biiida náo foi ciest;~ que os prohleiiias ficara111 resolvi<los. A Câmara Muiii- 

cip;il insistiu eiri nxinier a si:a pr«p«sta iiiicial: oii seria c<instri~íiio o iiionu- 

mento coiiio ela iiidic;i~la oii soliciiar-se-ia à rainha a trasladação para oiitia 

Igreja - trasiadaçào de  que a lriiiandaile da Lapa neiii qiiçria ouvir faiar. 1'0s 

isso, ccdeii completaiiiente. Lkis ce<leii coni elegância c iioi>reza e iiào sem 

obter algiiiiias ciiiitiapartid:is. Com elrg,inci;~ e nobreza porqiie reafiriiioii cpie: 

1": Contrariaiiieiite ao qiie podki iiansparecer. as relações da Câm:ira e 

(Ia Iniianda<Ie çi'aiii cordiais; 

2.": Serki clc niau gosto est;ir-se a iiicoi~iociar iiiria minlia eni luto p;iia 

restilver iiin priiRIema qiie tinlia qiie ser resolvido na cid;ide e pela cidade. 

I." - Pazer todo o p«s\iveI para nào agredir a estktiai da Capela-Mor: 

L." - Relx~r :i Igreja no estacio eni que esttnn, E. digiim dki. fosse iju:indo 

fc~sse, por qiialqiier i:izà«, <I col-;i(.ào do imperatlor fiissc reiii:id» do  seu iii;iiisuii.u. 

Vasculhaiido ii:i clocumeiitaqiio coiiserva<la iio Arqiiii70 d;i Irniarid:ide, 

cio <liia1 me sociirro para a quase tota1id;icie desta comunica(-ãii, foi p»ssiuel 



seconstituir retroactii,amente o prograiiia de exames periciais ao estado de con- 

servação do cora~ão de D. Pedro. 

A priineira inspecfio oc«rreu em 7 de Marp de 1835, pouco depois da 

sua chegada ao Porto. e111 obediência a iiina postaria da rainlia D. I\laria 11. 

Fizeram-na professores de ieledicina e Farmácia. na preseiip do prefeito da 

I'rovinci:~, do presidente da Câiiiara h.lunicipal do Porto e da Mesa da Irnian- 

dade. A peritzigem acliou que estava tutio ein hoa «r<lem, rrias que liavia van- 

tagens em guardar c> cora@« num \raso de i~iclro. c«iiio aciiiia foi referido. 

Foraiii e n t h  tiradas as medidas e feita a eiicomenda. A transferência paia 0 

contentor de vidro reaiizou-se em 12 de Abrii do iiiesi~io ano, na presenca 

dos peritos e ckis niesmas autoridades. Aconteceli, porém, uma surprem: o 

vaso rri«strou-se deiliasiado pcqiieno para conter o corac2«, pelo que foi uti- 

lizado apenas provisoriamente. I'ei« qiie o encerramento cleiinitivu teve lugar 

mais tarde, prec;iaiiiente em 9 de Fevereiro de 1837". 

E , ,issiiii .: pernianeceu até 24  de Jullio de 1858. Aliás. em 9 de Jiinli« cle 

1856; o visconde de Alpendur;i<la, presidente da Câmara do I'orto, inforlii:iva 

a lriiiandade de que pretendia mandar fazer "um examc secreto ao Coiaso  

de 11. Peciso e aos líquidos em que esrá rnergiilli;ido~~. visto que depois dç 1837 

niiiguéin in;iis tocara n« vaso. Eiii conseq~ifncia, naquele iiicsiiio dia. por ini- 

ciativa do presidente da Câiiiafii do l'orto, foi feito novo exame pelo clisei.tos 

<I;I Escola Médic»-Cirúrgica da mesiiia cidade. consellieiro <l«ut«s Fiancisco 

cie Assis e Sousa Vaz e pçlos )>rofess«ses de Anatoiiii;~ Luiz l'ereira da Fl>iisec:i. 

lente pr«prietitio da cadeira, e José r\lves hloieiia de ie~rriros. lente suhsiituto 

da rnesiixi. na presença das aut«ridades iiiiliturcs e iiiunicip;iis. bem coiiio do 

presidente da Iriiianclade. conseliiciro c niinisrro dç  Estud» lic~norário António 

R»berto de 0iiveii.a Li~pcs Br:inco e dcliiais iiiesários. E "sendo esaiiiinado 

pelos sobreditos l'ir>fcssoses o estado do corziyao e dos lic~iiidos eiicoiitnirão 

o luto que \~ed"\%i a jiinctiira (ia t:impa que colxe o vaso de vidro racliacl« e 

aii~ollecido em diversos pontos. e iguaiinente algiiiiia diiirimii@o no liquido 

c«nservador. effeiio de evaporizaçlo: e coiiv~ este se :icli;isse tuw« pela iiiis- 

tiira de saes e liqiiiclos eiii coiiihin:ic.io. coiiseqiiencia necessaria do processi> 

eiiipreg;ido. foi siil>stitiiicio por aicool rectificado (desi>ito gáos de Tliess;i),,. 

hias o riiais iiiiportanie é qiie o cora@o se acliava iiiiiito heiii conservatio. e 
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sein qiiaisqiier vestígios de altera~ão. De tiido foi lavrado auto de que se fez 

cópia autenticada para a Keal Irmandade. 

Em 22 de Janeiro de 1872 efectuoli-se novo exame ao régio corasão, na 

preseiiça das autoridudes, a sber:  governador civil ilo Distrito. Bento de Frei- 

tas Soares: general da Divisao, José de Vasconcelos Correia; general de Brigada, 

João Aniónio Marc;al: presideme do Tribunal da Relação, visconde de Midòes; 

secretário-gerai do Distrito, Joaquim Taihner de Morais: administiadores dos 

Hairros Oriental e Ocidental. respectivaiiiente Heiirique de Caivallio Jales e 

Adolfo Soares Cardoso; vice-presidente e vereadores da Câmara ivliinicipal; direc- 

tor da Escola Mt.dico-Cirúrgica, consellieiro Manuel Maria da Costa Leite; faciil- 

tativos da mesma Escoia, Dr. José Frutiioso Aires de Gouveia Osório e Dr. Joào 

Pereira Dias Lebre, director e inesários da Irmandade. Trazida a urna e depo- 

sitada sobre tima mesa forrada de pano verde, verificou-se o perfeito estado 

de conserua~ão do coração. No entanto, julgou-se aconseiliável mudar os 

Iiqiiidos, o que realinenle se efectuou (AH\.?L, Actas, Livro 3. fl. 47). 

Cerca de dois anos antes da proclaiiiaçao da Repúblic:~ (Novembro de 

19081, procedeii-se à renovação dos liqiiidos. Passados quase 30 anos, a Mesa 

da Irmandade achou por hen: cliamar a atencão da Câmara para o teiiipo que 

havia decorrido desde a última verificaçào e alertar para a conveniência de novo 

exame (Carta de 13 de Jaiieiro de 1936). Coiiio a Câmara se niostrou receptiva 

e o declara em carta de 12 de Fevereiro de 1936, acreditamos que assim se fez. 

2. APROFUNDA-SE A CUMPLICIDADE EXTRE D. IJEDRO E i1 U P A :  
A HISTÓRIA DAS EXÉQCIAS SOLENES ANUAIS 

A relacão entre D. Pedro I\/ e a Lapa aprofiindou-se posninianiente porque 

a \renerivel Irmandade tomou a seu cargo a realização anual de pompas fúnebres 

que tinliaiii lugar no <lia de ar-iuersário da morte do imperados, ou seja, a 24 de 

Setembro. As primeiras exéqriias celebraram-se em 1835. Para a cerimónia foi 

convidada a comparecer em corpo a Câmara h.Iiinicipal que aceitou o convite, 

não sem o voto contrário do presidente, João Manuel Te~ueira de Cai?~allio; que 

(por razões não esclarecidas1 entendia que a Câmara não só devia rejeitar o con- 

vite como também não permitir que a uma se abrisse como pretendia a Irman- 

ciade. Pregou nessas primeiras exéquias o arcel~ispo eleito de ~acedernónia'~. 

'3  AHhll', Vereii~Ces, 1.ii.r" 107, fls. H2v r 90 
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D. PEDRO IV E A VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHOIZA DA L4PA.. . 

2.1. Para tal cerimónia se tornar regular e nào ficar dependente de esmo- 

las ou donativos ocasionais, pareceu à direcção da Irmandade que era indis- 

pensável a constituição de um fundo permanente cujo rendimento fosse capaz 

de garantir a perenidade dos siifrágios. O quantitativo mínimo foi fixado em 

4000S000 - 4 contos de réis. Por si mesma, a Irmandade não poderia dispor de 

tão elevada quantia. Pelo que engendrou um processo para atingir esse objectivo, 

que seria o lan~amento de uma subscrição pública segundo a qual cada subs- 

critor pagaria 480 réis anuais durante 10 anos ou 4800 réis de uma só vez. Os 

subscritores de fora do Porto dariam de uma vez só a oferta que entendessem. 

Mas depressa o engenho dos mesários descobriu outros caminlios mais 

práticos. 

2.1.1. Assim, a partir do próprio ano de 1837, foi lançada a ideia de se cons- 

tituirem comissões locais pai2 angariação de f~indos. A primeira terá sido consti- 

tuida em Lisboa. Formavam-na três personalidades, o referido arcebispo de 

Lacedemónia, o comendador Almeida e o senhor António Joaquim de Caivalho, 

que funcionavam respectivamente como presidente, secretário e tesoureiro. Os pri- 

meiros resultados não surgiram tão rapklamente como se desejava. Mas, em Dezem- 

bro de 1839, António da Silva Monteiro remetia uma lisra de 28 subscritores que 

estavam disponíveis para pagar, mas exigiam recibo da Comissão. Em Abril do 

ano seguinte, I'auio Maitins de Almeida, secretário, decIai.ava que cada um dos 

membros da Conlissão tinlia a sua lista de subscritores e que ele, pela sua parte, 

havia já granjeado 300S000 réis. Um outro militante da causa em Lishoa, o por- 

tiiense Joâo Pereira da Cruz Lima inforniava que fizera entrega de 55 200 reis a 

uin tal Liiiz Francisco da Silva e tinha mais 3 recibos de 1440 réis. Propunha-se 

mesmo elaborar e publicar na imprensa a lista nominal de todos os subscritores. 

Ivlais tarde, em 9 de Dezembro de 1840, o mesmo arcei>ispo de Lacede- 

móuia, esmoler-mor do Reino informava a Mesa de que angariara um total de 

500$140 réis qiie se achava ein poder do Tesoureiro da Conlissão de Lishoa. 

Mas não é apenas em Lisboa que se faz a colecta. Também em Guinia- 

rães as coisas corriam de feição, visto que José Joaquim Dias tie Castro infor- 

mara que havia conseguido 4 subscritores, cada iim com 480 réis anuais, 

pagos de uma só vez. Eram eles José Teixeira de Mesquita, coronel coman- 

dante do Batalhão N.' 18; Manuel de Freitas Costa Brandão; António Leite de 

Castro e ele próprio. 



Uiaga afina\-;i pelo rncsiio toiii, eiiil>«ra ern -i de  Jiillio de  I839 o encar- 

reg:ido <h suI1scri~50. lloniingos José de  hlmeida. iiiostrasse algum ceplicisiiio. 

Lleclara, ile f;ici». qiie .:ileiii ele serern poucos os apaixonados ás Iiistitiiicòes 

livres, nestes poucos tenho incontiatio ingratos',. Coiit~ido. desenvolve~i esfor- 

ços 11ar:l a m>nstitui~ão ile iiiiia Coiiiiss5o hracarense. sob a superiiitendência 

tlo tIoiit<ir Ani6nio Vieici dç  Araújo, contador da Rizenda. por ter siclo o pri- 

riieiro o il;ir iiiil>lilso i siiIxcri(.2o. E eiii 23 ele Abril d o  aili> seguinte. o 

iuesiiio Doiiiingos José <!c Aliiieicia foriiece :i Irmandade iiiiio lista coin o iioine 

das pessms que se s u l ~ s c ~ v m m  para as exéquias :to duque de  Di.agan<a. 

2 . 1 2  i\ siil1scriç3o das Câiiiaras Municipais 

Outro cariai apri-nteiliente inais pr<iiiletelior experinienloii a imagina- 

@» dos lioinens ila lrrnaiiilaiie: foi i1 envio ile ui11:i carra-circukir a tod:is (supo- 

nios) as câmaras municipais do  país. s«licitand<i iiiii:~ conirihiiiçiio generosa 

t;rnt« qlianto ditassc~ii as possihilidaeies e a ilevuyão ao rei desai>arecido. Jiil- 

gaiiios qiie se aponiava conio miiiinio a siibscrição aniial de  180 11i.i~. As cai- 

tas fijraiii d;it;iilas unias ile 20 ile Noveiiihro cle 1839, outras ile 1 de  Janeiro 

cie 18ít0. Resiiliaiaiii piiuco iiiais de  60 resposias. iiiçnos ele 20% dos iiiiinicí- 

pic~s do Reinc~. Emhor;r a ii~aior parte eiest:is respostas seja positiva, i<io deixa 

de  ser i~çrd;icle qlie a iiiaioria elos Conccllios terá permanecicio rniiila c queii;!. 

Eis a lista elaborada a partir do Arquivo da Irmaiidadc 

llehçllc> 
~ 

llcgalados ?S.OI.ISiO il) Fiaiicisco i'iiiieiitel i r a  sçcreidiir> 
velioso de l+.iil>os:i lr>:i<luin~ Jiistiiii:ilii> 

\i:illiçiii> 
~ ----- ~-~ ~ 

iioiicas 26.02.lX~i0 IS2000) iialiiicl l:iaiicisc« 
ila ConcciC;io 

---- ---- ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ - . . ~ ~ - ~  
Coiillií 27.0118-I0 1';200(?) jo;iiliiim iJessoa 

de hinorim - -- 

>k$ngtt:%lcíe 31.0l.lR~iO ÍSSOO Ti;igo d:t Silva 
AIhu<~~mque 
do r\iii.~ral 

(cr»iriiii,<ti 



I>. I>CIIRO I\? E A VENEIIÁVFI. IRiIIANIIAI>E DE NOSSA SFNI~IC>KA I>A MI'A.. . 

Lista efaborada a partir do Arquivo da Irmanüade 

~~ -- Araújo 1I:irrero 

7 i e i õ ç  2101.1810 ? i ianuel da Sili.:i 

Coiil. e Czisiro 
~~~~~~~~~~~~ ~-~~~ 

Es1:xrrcja 071218i9 20S000 Josi' 1.iiis II:iihr>s:i 

d;i Ciinii;i 
~ ---- ~~ ~~ 

.?lijÍi ii9.0j.lB.iO 12i000 hn16nio Jose 
Ic>i l iei i<> 

-~ ~~~~~~~~-~ 

Fionreir:i 15.01.1840 iS800 Joio l lei~el io I';ii\:i 

I.<~l>;l!<> 
~ ~ ~ 

Fig~icii;i 2701.18i0 ? Riiilcisc<) I'iii10 tios 

~ 

Rcis bb~~scz~renl~:~b 

Fcircii<>s <(c Tend;ies 2í.OI.18 10 7S79U bkiiioel I:ri.nandes 

cla 'irinckidi. 
-~~ ~~~~ ~~~~~~ 

Riv;!ios 20.02.18iO 205000 lese :\ix!rcs 



D .  PEDRO,  IMPERADOR D O  RltASIL, REI DE PORTUGAI 

Lista elaborada a partir do Arquivo da Irmandade 

C:imaia m11 Oumrl:a I>iesidenc Oi>rrrraciirs 

izeda 0803,1840 20S000 Manuei Bemardo O presidcntr ofereceu 
14S000 Piiilieiro de Laceida o 42000 iéis 

Guimar3cs O5121839 30S000 António de Nápoics 

\'ila Frzinca de Xira 02,021840 6S000 Tristão Ribeiro Oferta de 1S200 iéis 
dc Azeiw!o cada iim dos 5 inem- 

bros da Cjniara 

? 11.03.1840 7S200 Joze Aivares 

Mafn 1202.1840 4S000 Francisco Miguel 
da Siiva - sccret. 

blirandcla 1212.1839 10S000 Vereador José hlaria 
Peiein Caidoso 

Maura 02.04.1840 4S800 Joaqliim Anrónio 
Vital da Gama 

MOUI~O 2503.1840 4S800 Manuri António 
da Coata 

Viia Nova dos 26.02 1840 4S800 Antúnio losé 
Regiiengos Ferreir.? Papan~a 

Rçgurngos 20.01.1840 ? António Jose Regucngos para on& 
Ferieira Panania foi tmnsfciida a cabe- 

$a do Concrliio que 
antes ri2 çni Monsd- 
iaz (Caw de Lei de  
174.1838) 

Sabrosa 0602,1840 4S800 Luiz Pinto de  Souza 
Tavaies 

Srmide O2021840 4S800 António Joaquim 
Pinheim 

Salvaterra do  Extrema 22.02.1840 19S200 Antónia Goncaives 
Remédio 

I.avos 03.03.1840 ? Manuei Cardoso 
da Siiva Ramaiiio 

Santo Tirsa 03.02.1840 ? Joaquini José 
Pinheiro 

Tentúgai 27.02.1840 7S200 h.liguei Caetano 
de Alrncida Coutinho 

São João do  Monte 1712,1840 ? Manuel Marques 
<h Silva 

Viiâ Nova 1209.1839 33SIZO Joaquim de S i  13 subscritores pcr- 
de Farnalicão Leonardo f ~ z r m  essa quantia. 

entre eies um @I Fmn- 
cisco de Maun Cou- 
tiniio Aimeida Eca 



D. PEDRO N E A VENEIGVEL IRMAPiI>ADE DE NOSSA SENIIORA D A  U F A .  .. 

Lista elaborada a partir do Arquivo da Irmandade 

Viki Nova de  Gaia 2201.1840 50$000 Srcretá"~: JosC Maria 
de Sousa Lobo 

Baicclos 2109.1839 24S000 Bar30 de Leiria Declara-st quc se cada 
C21ara desse mcnos 

\Jila do Conde 21.011839 

de 12$000 se faria a 
quanrki de  4 milhões 

hianuel Jose i'iomctc-se que 
de  Sousa Júnior se vai fazer uma 

siihs<-ri<-%" niil>lii-a 

Vila cio Conde 0802.1840 19S600 hlanuei Jose 
Rodiigurs Pinheiro 

Viki Nova da 07,021840 65800 Manuel Hcniiques 
Uaiquinha PirZo 

Vila Real 27.02.1840 24S000 loão Bantista 
i>eieira ~ o c l h o  
hlantciio 

Boticas de  8aiioro 01.02.1840 Apenas Francisco de i'aiiila 
boa Dias Sanclies 
vontzide 

Oliveira dc Frades 3101.1840 Fez-se José Sim6es ... 
siibscri@a 
de que 
for:im 
eilciiile~ 
aa<las os 

Carta r1ogios:i da 
accjo 1 rmprecndei 
mas quçina-se 
de ser o povo mais 
desditoso e m ~ i s  
poiiic do  Reino 

Concelho criado 
eiii 7 de Outubro 
dc 1837, tinha 
de  renda apenas 
505000 e muitos 
eXPOSt06 PATA 

Regedoreb cl.iar 

Proenca-a-Nova 2201i840 nada hlaniiel Dias Concelho muito 
pobre. Vai ter 
que contribuir 
para uma ponte 
perto de  Castelo 
Branco. 
Tcim dividas 

i'eniche 1202.1810 nada J. M. de Campos imrnsidão de 
tributos nacionais 
e municipais a pagar 

I'alniela 09.02.1840 nada Poliir, seiii 
comércio, vivenda 
parcamente 
de  seus trabalhos 
agrários 

(co>i,i>iiia) 



D. I'EI>KO, IMl'liRAI>C)R D O  IIRASII.. IIEI 1>E I'ORTiIGAI 

Lista elaborada a partir do Arquivo da Irmandade 

Cxrias de Senibrim Z7.OI.IK10 ":ida joiii Clrii~s Iohi, Povi~s deste 
<i'hl>i;lntes iiiiiiiicipio cm 

criremo lpoi>res 
ppp--p-p-----pp 

Scnlioriiii il~Í,O?,l8-ÍO n;id:i Jose h,kiria Coiicelli<i ;ipeiias 
cic hfir.ind;i recehc 15S000 

cic ;iieiiiiienti>s 
e tem despes:is 
de 600S000 

~ -p-------pp--p---pp--.p 
hitcr <i<> Clido 25.011840 n;id:i hiit6tiin de Soiis;! S i o  ipijile por ter 

Iviiii ,  iprcsiilentç iiiiiit:is ciespcsas 
i<l<ll/i<//> 

hiiiailiite O5.02.1840 iia<l;i .Anti>nio Ikireiia Cc>iicçlho poixc 
de Azevedo C;ii>rai >i;% sua çarcnsio 

i. "50 revi, niii<iix 
--- iii~iiiici/>:iis -- 

Anadi:i 29.01.18í0 iiad;i Anióiiiii ilias Tcirci~i A c2lii:ii;i çiiiioii 

(0  ' i ' i~iç) ;ipeti:is li5 ii i i i  més. 
i':ilt;i de iiieios 

~ 

:\IYC.IC~I ?i.O2.18~iO iiacki iiugéniojoé Feireixi Qi i c  seiiiia iiiiiito o 
n;i» podcr roiicurrçi 
coiii siil>csciipq2r> 
iigiinia pala oiii 

fiiii i;io iiisto I>'>' 
hissii qiie n;io reiii 
iiciilii>siz:i~50 1p:iia 

----- o pi>dei i.irçi.. 

Ciiiiciio 27.01.1810 na&$ Jilsé \i;iii;i l~inhçii<> iloi rc aciiaieii, 
vexados coili iis 
deiiam;is <>idiii:iri:is 
e sc i  <i concelho 
,,,,I>v#~ 

Reiso dc Niiiiid<> 1002.1840 ii;id:i Caçt;iiir> Jonqiiim Si<> porle 
l>eiçir;i Lopcs responder 
\i:isconcçllos afirniatiiaiircnie: 

, i ~ . ~ , ~ d i >  

- liic for possiucl 

p d f .  i 17.11.1839 riada hnrónio Joaqiiim i '~otaiaiii  

1 . 0 1 ~ )  i> oi(;iiiiçnto fcirci 
no iliicio do :>no. 
Esiamos no fiiii 
do  ali<>! 



13. I>EIlI<O IV E A VENERAVEL IRbIANL>AI>E I>E NOSSA SENIIOIIA DA I.AI'A.. . 

Lista elaborada a partir do hquivo da Irmandaüe 

cs,,,:,r:, lh!a Q,,s",~:, msidciiic Ol i re r r~òe~  

Goiidoniai 18.12 1839 n:i<i;i SeraRiii de Sr>iis;i "N2o podç dispor dix 
.\lelio (?I içndiiiiçntos sei150 

p:ra as despes:is 
ilo Concçllio 'li. <I"' 
trtii a dai iestiict:is 
conras a hiitlioiidade 
Siiperioi 

~~ 

J~onelic 100118Í0 n d ; i  hl'inoei Jore Graii<le <lisciitso 
ki~idat6rio <i;# icleii 
p;ir;i dizer qiie 1i2o 
",>/!<l 

.' . ',(.i$ de 11:' hkiiia 03.02.1840 nada Siiiino n r ó n i o  1'01 sereili os nioia- 
Siiiii>cs dores desie Ccince- 

ltio iiiiiiti> pohies 

01ivcii;i do  liospiial 080218~í0 n;id;i José <ia Ciiliii;i .O ahlot:iiiicnto de 
.\k$~zill~ics 'Tropa que teiii 

occopado e occupa 
estes sitios . . .  

-- 

7i.Ol.l810 iiada C<inde de i e i l o  .a~>. o Moi>icii?io 
Lisbonensc ii tciii 
çiii vist:i 1 como 
Caiiiaral ol>jectos 
taiiibciii inlieientçs 
6 ?.ICI,,<>~~, do 
Iiniiioiial i>u<jiiç de 
iirziganya. por isso 
iniiiI<i sente "$0 

airnuir por esse 
iilolivo i10 n«l>ie 
c<invitc dcssa lle:il 
Iiiii.de.,.. &Ias 
ac<>t>sclliii u Irriian- 
th<le ;i diriiiir-se 

a \ieiiioiia 
do lieioi Lihcnadr>r 

,\iiy3 09.02.lU40 ii:id:i Joio Lopes S;iii,p;iio A Camlra pieteiidc 
13:~ccIk#r ctinieiiaiiar taiiiIiCiii 

ilcol>ac;i OH.0?.1840 ~i;i<i;i J<ii<i Costiiili<i i:ri.iie Cotn o iiiçsmo iiiii 

sc ser i1çst:i kii;i 

siihscrlcio pela Auto- 
ridade Eclçsi5stic;i 

(C~,,,,i?,8<<?1 



D. PEI3RO. IMPERADOR DO R M S I L ,  REI D E  I'ORTUGAI. 

Lista elaborada a partir do Arquivo da Irmandade 

Sines 1303,1840 nada Jose Uçrnardo da 
Silva 

.... 
Voiizcka 07,021840 nada José MXouceiio 

:Ibuqunquc 
de Guimarães 

Tahoa 1803.1840 macia Francisco Xarici 
Telles de Ic l lo  

O Concriho dcvc 
para ciiii;i de 
1600S000 ... sendo 
pobre r prqiieno 

Este município foi 
subdividido i. 
ieduzido a mais 
sitirples expressão. 
Tinha 41 fiegiiesias. 
rendo Iioie só 
7 c as inais pobres 

Insignificantes 
os nieios da 
Câmzm, nem rara 

..... as despesas ... 

S."' Andii. de I>oiares 1502.1840 naúa João Fciicird 
de Carvalho 

.Hr çste Concelho 
hum dos que foiào 
criadas de novo na 
diviso reiiiroriai.. , 
iinda "50 tnii 
cadeia nein casa 
da Câmar:~; coilecta 
para os expostos. 



Representaçião carfográfica dos concelhos que responderam 2 subscrição 

da iniciativa da Irmandade da Lapa 

Concelhos que responderam à rubsrri$lo para as exéquias dde Li. Pedro (1839-1840) 



As perguntas qiie esta rcpreseiitac5o pude sugerir sào. a iiosso \-er. as 

segiiiiites: 

Oc«rren<i<i estes factos eiii 1840. na vigência iia Coiisliriiic:i(i de 1838. a 

coiifigiiiaçào d«s concelhos qiie resp«nderain (e dos <pie não rçspondeiaiii) 

seri susceptível de :iig~ims 1iiterpreia~;io política? Os aiit;ircas a<lepr»s iie 

D. Pcdro IV e ila Carta Coiistitiicionai seriaiii apenas os consiaiites desta 

reprçsent;i@o? O Reino esiaii:~ tà<i <iiviilid<i? I'orquê Lã» gr.indç indiferença cios 

conceili<is a« pedidi~ da iriiiandade da Lapa? Por ser iiiii;i entidade privada, 

portanto sem vçrdadeiro peso políiico? Ou pur:i e siiiiplesriiente nào se deve 

atsiliiiir qiialqiier sigiiific;iil~> político ao coiijunto das respostas ohticias? 

2.1.3. Com a Câmara do Porto firmou-se um acordo pelo qual esta se 

obrigava a contribuir anualmente com a quantia de 100 000 réis. h'hs as 

\~icissitiil:lçs &i poiíiica, :iIgiimas iliiçstões de prot:igonisiii<i c do dirçilo de 

escollia dos iiiúsicos e do oracor e pro\~aveiiiiei~te alguns mal-entendidos leva- 

i;iiii a que este acordo se tivezse iiiosti-;icl« na pritica seiiipre niiiiio precário. 

Hist«sieiii«s iapiclameiite (1s principais passos c eventos desta ciificil 

coopeiaç5o. 

Ainda iio decorrer de 1839. a primeiia Cimai-:~ a ser coiisi11i;icki e iii<liii- 

ri& foi natiiraimerite a do I'orto. que rn:inifestoii a siia alieitiira para oferr;ir 

iiiiia quantia certa e regular. rnx em coiitrapaiiida pretçndia toiiiar parte activa 

n;ir ceri~iiõnias, dirigindo os convites. de aconlo corn a Real Iiiixind:ide. 

h Irrnaiidadç inicialmente rejeitou o pretendicLl proiagoirisnio d;i Câiiiar;~ cio 

I'iiito mas. mais ranle. eiii 3 de Scteml~ro de 1843. reiini<los 3 000 000 de réis. 

iiiostra-se ii~ais aheila 1 cele1ii;ii uiii acord« CIO cjiial constaiam ;m segiiiiites ckiisiikis: 

1 - O f«rmulári« do  convire devia ser redigido nos segiiiiites ierinos: 

.A Câinara hliiiiicipai de :icord« com a hleza tia Real Irmanilade de Nosszi 

Senhora du Lapa,,. 

2 - h C:imara c»ntril~uiria coin 100 000 reis metal aniiais. :i satisfazer até 

15 de Setembro de cada ano. 

3 - A Mesa seria obrigada a ciiiclar da arinaçào. dos convites aos padres. 

il;i rnúsica A Ir~nnndaile pagari estas despesas inas a Câmara reniinci;i\ra a 

cji~aiiluer ingerência na administração ilo fiinclo. 



4 - Se lioiivesse :iiios em que a ceriiiiónia. por falta de rendimento. nao 

se fizesse cr>iii a pompa iievida. a irmaiidade daria disso conr:i à Câiiiara. 

j - Este c»nii;ito seria cc1el)rado coiii us formali<lades previstas na lei. 

Ao qiie supoiiios. o aconlo foi aceite tacit;iiiieiiie iiias nào fornialmente 

assin:ido. 

Com eSeiio. ein 16 de Jullio de 1844 a 1riii;iiidadç escreve ;i C;iiiiarii. pes- 

giiiitan<lo-llic se, tenilo eiii conta o contrato do ano passado. a Câi11;ifa est:i- 

ria n:i disposic3o de fker i>s conijites. Era presidente interino Joaquiiii Aiigiisto 

tiopke. 

Eiii 16 de Agosto de 1844, em resposta. c> presidente &I Câ11i;i~i. conse- 

llieiro Antcnii) Vieira de A'kigaliiàes, dirigindo-sc aí> Sr. 'l'iioiiiaz Antonio <la 

hiaúiu Lciho. rice-presidenic da lril~i<iidade. infoiiiia-o de cjue se iionieara 

iiiixi Coiiiissào p;ira ;inalis;ir a proposta da iiiesiiia Iriii;in<kide. A Coniis.;ão c3iii;i- 

siria atC já exarara o seti parecer (que, iiifeliziiicnte. n30 se ericoirtra na dociirneii- 
.,' a(ai> compulsadai. \ias sahrmos que a Câiiiar:~ fez seii o parecer d;i Coiiiissào. 

r\ riesposta d;i Irniaiidacle 5 Câmara (Ic 19 de Agosto de 184-4 inforni;i- 

-nos de clite, por sua vez. ;i Irmandade crir>ii iiiiia C«iiiissãi> para estiid:ir ;i 

c«iitraproposta da Câniaia. Gm cios pontos dessa propost:i 5 cliie a Câniaia 

propunh:~ que aquele :icto Súiiçl~re se toiilasse corrio ,'Soleiiinidade luiiici- 

pai,,. De qiiaicliicr ii~«do, ;I Irinandade parece iiic1in:ir-se a que se evite111 no 

texto cio coiiir;it« i>aIavias cjiie. n» fiitiiro. pu<iessem vir a criar prohleiiias entre 

as dii;is partes. E acrescenta que x eleve aniiiar 11  a>ntr;ito cjiie i;i liavia sido 

kito nns não :issina<io e aceita ter de prest;ir contas ;inii;iliriente i Câiiiain d;i 

gesvio dos iiin<I«s das Esé<jiiias. 

Fosmn enMo re<iigid;is no\.as l>;ises p;ii;i i i i i i  contiaio cjiic f<liaiii as scgliiirtes: 

Bases do contrato entre a Câmara e a Irmandade da Lapa sobre as  

exéquias de D. Pedro (em 2 de Setembro de 1844) 

I." - r\ Câinara clcciararli por acórckio que as extc1ui:ixer;io coiisidera- 

<ias ~~Si>lciiinid:ide PíiI>lica Municipal. - o qiie iiiiplicasá a sua presença eiii 

corpo de Câiiiar;~. i>eiii coiiio a da Iiezil 1riii:indade. 

2." - .I Irrnanciade siiportari os ciistos pelo rencliiiieni<i do fiinclo <lite 

uctii:ilnicnie te111 que é cie 3 000 000 cle reis (oii do que aincia viesse <Ia suhs- 



D .  PEDRO, IiMPERADOR DO BIWSIL, REI D E  PORTUGAL 

crição pública) e ainda do contributo anual da Câmara Municipal que nunca 

poderá ser inferior a 100 000 réis. 

3 .O - Que os 100 000 réis da Câmara serão pagos pela verba municipal 

votada no Orçamento destina& a Festas e Solenidades Públicas e serão entre- 

gues na Irmandade até ao dia 15 de Setembro de cada ano. 

4.O - A Irmandade não poderá distrair para outro qualquer fim - nem o 

capital aci~muiado, nem o seu rendimento, nem as subscriçòes anuais, nem a 

consignação municipal, nem qualquer soma dada para esse fim. 

5.0 - A Irmandade será obrigada a apresentar i Câmara no prazo de um 

mês, após as exéquias de cada ano, o quadro das receitas e das despesas onde 

conste com toda a clareza as receitas e as despesas. A Câmara assinará em 

conformidade. 

6 .O  - A Mesa da Real Irmandade ficará responsável por quaisquer des- 

vios de fundos. 

7.0 - Só por comum acordo entre a Câmara e a Irmandade se poderão 

retirar os fundos que haviam sido depositados no Banco Comercial do Porto 

para os pôr a render em outro fundo mais lucrativo. 

8 . O  - Se por desgraça os fundos do Banco Comercial se perderem, ces- 

sará o contrato na parte que liga a Câmara à Irmandade. Nesse caso, a Câmara 

tomará sobre si a realização das exéquias, as quais por ela serão dirigidas. 

Em caso algum, as exéquias deixarão de se fazer. 

9 . O  - A Real Irmandade pertencerá: 

- preparar o templo; 

- convidar os padres e a música; mas dar-se-á preferência à Capela com 

melhor fama na cidade, salvo se pedir exorbitâncias em relação 2 Capela do 

ano anterior. 

10.O - O Convite ao Orador pertencerá à Irmandade, enquanto puder 

fazer essa despesa ou haja quem a faça gratuitamente, como até aqui tem suce- 

dido. Mas se não houver rendimento será a Câmara a pagar e a convidar, 

mesmo que depois o Orador não queira paga. Mas o orador "izzlnca poderá 

discui-sar em sua oração seizão em honra e loilvor do HEROE a quem as exé- 

quias são dedicadas, cujapariicularidade lhe seráprecizamenre recomendada 

pela Corporação que der a Oração". 

11.O - Convites que é de estilo fazerem-se 4 s  Autoridades, Corporações 

e cidadãos conspicuos do Município., ser20 feitas pelo presidente da Câmara 



sob a seguinte fórmula: "A Camara Municipal desta Muito Nobre, sempre Leal, 

e Invicta Cidade de accôrdo com a bieza da Real Irmandade de Nossa Senhora 

da Lapa a cuja guarda se acha entregue o precioso legado que a esta Cidade 

deixo11 o sempre chorado Duque de Bragança,  libertador.^ 

1 2 . O  - No caso de não liaver dinheiro por se não terem cobrado os 

rendimentos das acções ou titiilos, e por isso a Irmandade não possa 

fazer as exéquias com a pompa devida, dará disso conliecimento em tempo 

útil i Câmara, para esta resolver: ou emprestar dinheiro ao Cofre das Exé- 

quias, quer ordenando que as Exéquias se façam de acordo com as forças 

do dito Cofre. Se a Câmara optar por esta segunda hipótese (o que se não 

deseja dos cidadãos do Porto) enrào a Real Irmandade poderá solicitar 

subscrições. 

13.' - Se a Meza da Irmandade não der execii$ão ao previsto no ponto 

9.", então a Câmara mandará fazê-lo através dos seus empregados e a Real 

Irniandade será obrigada a franquear o templo, a emprestar as alfaias, orna- 

mentos e mais objectos. Os convites nesse caso serão feitos só pela Câmara 

e a Irmandade será obrigada a entregar o diniieiro que tiver para esse fim. 

14." - No caso em que a Câmara se recuse ao que é de seu encargo por 

este contrato, a Real Irmandade fará os convites em seu nome e usará de todos 

os meios ao seu alcance para que se cumpra este contrato. 

ljO - Quando a subscrição anual findar pela recusa dos siibscritores 

(poucos já pagam) cessará rumbém a obrigação da publicação das contas 

pela Imprensa. 

A Câmara demorou algum tempo a opinar sobre as bases deste contrato. 

Em 10 de Setembro de 1844, aproxiniando-se a data das Exéquias, a 

Irmandade ainda que procurando não dar a impressão de estar a pressionar 

a Edilidade, pergunta-lhe se, ela, este ano, estaria disposta a organizar os 

convites ou, mesmo que não os faça, se pode dar a importância dos 100 000 

réis, para ajuda das cerimónias que, em última análise, a Irmandade se dis- 

punha a organizar. 

Resposta da Câmara de 12 de Setembro de 1844: a Câmara não pode 

participar nem sequer contribuir no corrente ano "sem que se tenha elaho- 

rado o contracto sobre que se achão encetadas as bazes, e sem auctorização 

do Tribunal  competente^. Assina o presidente interino, João Baptista de Macedo. 
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Em 21 de  Janeiro de  1845 a C.iiv~ir;i ainda nào liavia ilado cjii;ilijiier res- 

posta sobre a aprova@« «LI rcjeic5o <la<luelas bases. Constai:i-se então nova 

insisti-ncia da lrmaii<laiie para se deshl«cjiiear ;i sitiiac;io. Sem rcsuliado. 

Etii 17 de Jiiniio a Iriiiacdade vo1t:i a o  pedido junto da C â n u ~ i .  llesta 

vez, a Mesa i\<ltiiiiiistr;itiv;i reboive ;abandonar a política d e  paiios qiierites e 

responsali>iliza ;i Umara  pelo inencir 11riIho que irá acoiitecer. visto quç os  

siihscritores aniiais tiiiliaiii já anunciado a cess;r(.ã» da dádiva eiii vinucle ilo 

tal ci>ritrat» coiii :i C:iii?aia. PCII fini. apela 1xi.a o patriotisiiio e sabedoria da 

Es.""' C:iiii:iia aiirnianilo qiie esra Iieróica Ciiladc e o hiagnâiiitiio Itiipemdor 

Ibem rnercceiii a iiomenageiii. E fica no ar a velacia ameaça de  dar conlieci- 

inento público :i cid:ide da atitude da aiitaiijuia. 

Respost;~ da Câmara de  19-6-1845 

..... sente amargarilente n2o poder coiicorrer para tal acto, por serem assaz 

~xecarias as suas circunstancias do  Cofre. em razão de  tereiii diminiiido ciin- 

sideravelrneiite os  rendiiiientos Miinicipaes. Mis es i j  aniin:ida dos mais .arden- 

tes clezejos,.. 

Réplica dU Irniaii<iadc: 30 de  Junlio IR45 

i\ iriirandatle tr>iii»ii conliecinieiito de  que a dimin~iição das ieiidas da 

Câiiusa a impe<liaiii de  contrihiiir este aii« para o hriliio das Exécliiias: i ins 

ficoii lxlr responder lima outra questà<i mais iniportante E era esta: qiie a 

Câiiiura mrii explicitamente declare se  qiiei realizar ou ietirar a conuciicào 

qudbavia feito com a Real 1ri1iand;rde s«li>re as Exéciiiias de  D. I'edio. h Irman- 

dade pede uma resposia ,,teriiiiriante,,. 

Resposta da Câmara: 3 de Jlilllo 1845 

Reitera a voiitade de  c»lah«rar nxin insiste qiie os meios disponíveis iio 

Cofre 1150 iho permitem. Mas vai dizendo t;iml>ém que (1 acordo não leiido 

c«nfiriiia@i« legal nào i>ode pioduzir efeitos. Mas vontade não lhe falta. Fica- 

se coiii a impressão de que o presitleiitc Antóiiio Vieira de  .hlagalliães quer 

pcssoalrnente, 11x1s haver5 outros ohjecq6es não pessoais ... 

i\ nova carta da Srinandade. assinada ein 20 de  rigosto de 1845 pelo direc- 

tor Toinaz António Braújo Lobo, endurece o tom. 
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A Iriiiandade sabe perfeiiamentc que a convenção feila entre a Câmara e 

ria própria está ,,dependente da aprovaçào o u  confirmaçào do Concellio de 

llistricto iiias igu;iIinente sai~e que se aquelki convens50 se nào pode ainda dizer 

perfeita, pela falta d;iquella confirmação. 116 sem riuvida qiie eiia n2o tem sido 

irat;~<l;i confidcncial~i~ente entre as duas corporasvens; teru sido huni objecto 

soi~i-e qiie as <luas corpora$oeiis tem t»iii;~clo deiiheiaçoe11s. e ohjectos assi111 

tiaiados tem o caracter publico, tesii o mesrrio caracter de cjue eseo revestidas 

as Corporaçoens que deile se tem occupa<lo. Alkís. na sinopse que a Câii~ara 

havia publicado (reiati.i,a a 1 cle Janeiro de 1843 a Jiinho de 1844) consrav;i a 

apn>va$io de 1005000 réis para 21s Exé<pias. iiina delil>erafã» oficial que a 

Câinam teoi de c~inlprir, a menos que não seja aprovada pelo Consellio de Distrito. 

Foi eni 3 de Sete~nhro de 1844 que a irmandade ofereceu as priii1eiras 

bases de acor<lo. 

Não vale dizer que iiào 1iá dinheiro, porqi#anto sabe-se que em 18 iiieses 

a Câinai-a gastoli 28995760 em festas piíhlicas. Não é possíi~ei que não 1iaj:i 

110s cofres 100 000 reis nâo piiia cumprir mio uma prolnessa iiias um dever 

nacion:il a cujo ciimpriniento a Câinara deveria ser a ultinu a kiirar. Nenhum 

si) poi-tucnse deixará de aprovar a dcspes:~ que se fizer com esta fin:ilidaile 

acrescelitoti os niesários. 

A resposta cia Câinara é clat;i<i;i ile 1 de Seteriil>r« de 1845 e é assin;ida 

pelo presideiitc António 1'ieir:i ile iClagal1i:ies. cosn n»vas bases de acordo e 

com a cleciurayâo de que a ,,Exn'" Câmara nào pode vir ;i o~itro accrirdo,,. 

I3ASES DO r\COKIIO PROIIOS1'O PELA C ~ , I A ~ I  

1." - A ccriiiiónia clian1;ii-se-i SOLENIDADE I>~~ULICA hlllNICIt>i\L e111 

acõniào municipal ou em cliialqiier outro instrii~iieiito lcgd, sendo a C9ni;iia 

i~hrigada a assistir à nicsni;i a11 c»rporaeâo, Iheiii como a Irri~andade. 

2." - Esta solenidade se6  clisteada pelo rendiincnto do fiin<l» de 3000500 

de réis actualrneiite existente em acções no Uanco Coiiierciai e a Câinara suprirá 

o restante que kiltar. 

3." A s  acções continiiafào a ser da responsal~ilida<ie ila Irn~aii<lade iri:is 

deve sei- auerhado no Uanco o fim :I qiie se destinain os rendiinentos. 

4." - A recep@« dos dividend«s rlas acções fica a cargo &i lrmancia<le. 

e Ii>g« que.sç pague esse diniieiro entiari nos ci~fres do blii~nicípio. 
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j0 - A Mesa da Irmandade fica responsável por quaisquer desvios que 

liaja nos fiindos e os seus rendiinentos não poderão ser aplicados noutra 

coisa senão no que consta deste contrato. 

6.O - I<ão poden~ ser rerirados os fundos do Banco para serem utiliza- 

dos noutra coisa que ofereça melhor rendimento e maiores garantias senão 

por comum acordo da Câniaia e da Iimandacle. 

7 . O  - Sucedendo que por qualquer razão se percam os fundos e o ren- 

climento; a Câmara cessará a sua parte neste contrato. Nesse caso, a Câmara 

chainará a si a organização das Exéquias e a despesa - mas em caso nenhum 

deixarão as Exequias de se fazer.. 

8:' - A Mesa da Real Irniandade fica obrigada a franquear gratuitaiilente 

o seu Templo e a ceder alfaias, paramentos e tudo o iiiais necessário a este acro. 

9 .O - A Ciimara Municipal dará contas anuais da sua gerência e publicá- 

-las-á para conhecimento público. 

Resposta da Irmandade 

Em 9 de Setemhro de 1845, o director responde em nome pessoal, usando 

um tom ir0nico. 

Comega por declarar que entende que a carta é uma resposta à siia de 

20 de Agosto, [nas como em nada se lhe refere, não sahe beni. 

Quanto às bases para novo acordo, irá submetê-las à próxima reunião 

da Mesa Administrativa. Mas desde já estranha que se lhe enviem novas Bases 

para um acordo até porque isso era deitar fora e começar de novo todo uni 

trabalho que havia sido começado há dois anos. "Tal he a vontade e boa fé 

com qiie por parte da Ex.ma Câmara este assunto he tratado. Aliás, existe já 

um contrato aprovado pelas duas partes que se não foi aprovado pelo Con- 

selho de Districto, foi por culpa da Câmara. "Esta Ex.ma Camara; se bem que 

de differente cor politica das Camaras transactas comtudo seus sentimentos são 

conformes coni os daquelas em nada querer concorrer para as exequias do 

Libertador dos Portuguezes. A polémica que a Irmandade tem travado com a 

Câmara é para ver se convence esta a cumprir o que lhe compete. Mas quem 

principiou há dez anos a fazer as Exéquias sem ter meios também as fará 

agora, sobretudo que já teiii algum rendimento. Em todo o caso, deve lem- 

brar-se que as subscrições anuais cessaram porque existia o tal acordo com a 

Câmara.. . 
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Quanto a este ano, as Exéquias far-se-ão como de costume, sem mais, 

até porque o dia já está próximo. 

Em carta de 15 de Setembro, novamente o director da Irmandade se dirige 

ao presidente da Câmara para o infoimar de que a Mesa da Irmandade na 

sua reunião de 11 de Setembro deciditi não aceitar as novas bases propostas. 

Porquê? 

a) Já existiam bases aprovadas anteriormente. 

b) As novas bases não dão o resultado ambicionado pela Irmandade e 

inserido no 1.' contrato, de se perpetuar a solenidade das Exí-qiiias. 

A Irnrandade propòe-se publicar todos os dociimentos relativos a esta 

polén~ica. 

Contudo, o governador civil tinha levado a cabo uma reunião entre a 

Irmandade e a Lapa qiie nâo dera resultado. Ficou marcada nova conferência 

para ,,tempo oportuno,,. Quanto às Ex6quias deste ano, far-se-20 com a sole- 

nidade de sempre. 

E termina aqui o dossier giiardado no Arquivo da Irmanclade da Lapa. 

As cerimúnias fúnebres forain realizadas reguiarmente, ano a ano, com 

pompa e circunstância no dia 24 de cada mês de Setembro. Foram nomero- 

sos os casos de grandes oradores sagrados do Porto e de fora do Porto que 

disputaram a honra de serem preferidos para pronunciar a orasão fúnebre. 

Outros forain conviclados para o efeito. 

Entre os prinieiros, lembraremos os nomes do prior António Jose Pereira 

Leite, pregador régio, e o do padre José Vieira de Soiisa Coutinho que, aliás, 

acaboii por nâo comparecer em 1870 por razões de doença, sem dar tempo 

para se arsanjar substituto. Entre os segiinclos, destaca-se o nome do abade 

Augiisto César da Cunha Meneses, de que se conhecem pelo menos dois ser- 

mòes puhlicaclos, e avulta pela ciiriosidade o nome de Manuel Homem da 

Costa Cabral, sobrinho do conde de Tomar, convidado por carta do presi- 

ciente da Irmandade, datada de Outubro de 1863. Declara este convidado em 

cana remetida de Infias (19-10-1863) que "aceito e tenho como grande honra 



e gloria o pregar das vii-tucies do I>;i<l«r das lii>er<la<les qiic g«zaiii«s. ser11 que- 

rer (> niçnor stipendio pelo iiieu Iralhaliio.. 

Merece relerêiicia especial ii i i l :~ c;irta do padre I'ereira I.eite. dirigida ao 

director da Iriiiandade em 8 de I>czeml>n> de 1872. I'el<~s vistos a sua ora- 

çãi) prokki;i riesse :!no n,io agnd;ir:i a iiiiiitos. PoirjuC? Porque as palai~ras 

que proniincioii Ilie tci-ào merecido na boca de muitos (a qiie ele cliain;~ 

iiitoierantes) o ri~tiilii de ,wacci«nário - i) qiie o obrigou a defeniler-se nos 

jorn;iis. 

Xi sua c;iliu, o prioi- depois iie ieciisas <[ii:ilqiier gcncrosa oferta qiie ;i 

Ex."'" Mesa se propusesse fazer-lhe. dccl;ira qiie considera :i ;iciisa~àci iirjiista 

porque havia feito a apologia franca e leal (ias iiistituiç6es liberais. como cra 

,,iiieii dever e rninlia fé,,. E conriiiiia: ,.Siirnente i150 preguei ;i int»ler,incia eiii 

nr>rnc da Lil>erd;i<ie. Deiiionst~:i que f«rani os ai>iisos odiosos do :iI>,s«liitisoi» 

que lev;iiaiii :i siia coiiiplcia ruiiia e qiie só os excessos da iiherclade serkiiii 

arma eficaz para a amdh:iter. Pedi e111 face dç dois túinulos o esqueciiiiento 

desse passado <l«loros« de 1828 a 1833. porque :iléiii de n5o liai~ei- i5 iaz2o 

p;rra essas tristes recoi-ckiqiies jiinto cios dois túniiil«s cl«s diçfes do.7 iiois 1 x 1 ~  

tidos, é no est~iieciineiito dele que se poderào lançar as hases de unia n;i@o 

f«rte e popiilosa. E os iiiuitos partidos qiie li5 cuidain do I>eiii estar dos 

adeptos e iiitercssani-se poiic<: pelos venladeiros interesses <l;i naqão. h~iseiitc 

<ia ciciade t1:Í qii;ise 7 anos c ,i iiiivcilt:~ e (untas Iégiias. i120 tive coiihcci- 

inenio das alteiaçóes que liouve no seu espirito poIític<i. Se o soubesse, seiii 

renegar as miiili;is con\'icqóes. prociiraria elogiar um poiico inais. os novos 

ideais liberais. 

Oiitiii aciisapio i1~1e Ilie fizeram foi a de i;iI;tr poucas vezes no noiiie de 

LI. Pedi« lV. É que, declara, ,depois de 39 anos 11872-39=18331 peiisoii qlie 

seria descaliido uin seriiiào de Iigrinias a respeito do Iiiipera<Ior. poriliie iiir 

parece que não lii saudades qiie resistani tanto tempo.. . preferinclo falar das 

instituiq6es qiie iizeraiii qoeriùa a siia riieriióiia. 

Como qiier que seja. as criticas levaram-no :i ciecisão de não piihlicar o 

sernião. 

Com irais ou meiios episódios e eq~iivocos, a celehraçáo d;is Exéquias 

deve ter deccirrido norriialnieiite diii;inte o séailo passado e parte rlo presente. 

isto é. enquanto se iiiante\~e e [leu rendiniento o fund« das aceües do Banco 

Comercial do i'orto. Mas. depois da falência (..ruinosa liqui<lação~) deste em 
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19251.1, o entusiasmo deve rei esmorecido iiiuit». Mas :I efeini-ride, tal como 

acontece nos dias d e  lioje. era leinl>rada pelo menos com iiiiia missa d e  

sufságio. iiliz-se na carta de  9-9-1937 da 1riii;inciade à C:imar:i que, por falta 

de fundos; ,&a a n o s  apenas se celelm inissa no dia d o  ;iniuenário iia morte.) 

Acrescente-se tocl;i\~ia qiie no di;i 7 de  Fevereiro de  1937 se ce1ehr;iiaiii na 

Igreja da Lapa solenes esécjiii;is c»i~iei~ior;iti~~;is do  1:' centenário da entrega cio 

coiíiyk, à ciciade do Porto. tendo ;i Câiiiara Mtinicip;il coiitsihiiiclo coiii 2000S000. 

Nesse mesino ano (casta de  9-9-1937) a 1mi;inciade deckisou a inreiicào 

de  se;irivar as antijias csécjuias soleiies e dirigiti-se à Câiiiara a solicit;ir :ijii<l;i. 

re~iieieiido-Ilre cópia do  acorclo celel>rado entre ;is diias instiriiic6es e111 2 de  

Seteiiil>ro de  1Xilí. 

A Câiiiara sesponde qtie 1Go poile f:izes despesas coni encargos cultiiais. 

iiies~iio de  c;iráctcr ~~coi i t ia t~ial~~.  l'cli> ijiie se liniitoii ;I exoner;ir a 1siiiand:idc 

rio encargo das exi-qiiias (carr:~ de  14 de  Iiiliio de  1938). 

*i ligarao da 1siii;ind:ide da Lap:~ a(> Biasil niio é iiieciiatiza<ia apenas por 

11. lJe<lro e é nntcrior a estes episódios. Ile Tactii. (1 Tiiiiiiador <ia Iriiianckide. 

<i padre hnge i~ i  Seqiieii.a. iiasceu e inorreii eiii tcri:is i>iasiicir:is. Supomos 

que 2 ni"i»s parte dos postiienscs. iiicsiiio cios fic<jiieiitadoses d:i 1gsei;i cki 

Lapa. ignora este kido das lig;içi,es Iriwóri~is entre 1'ortiig;il e o Biasil. 

Mas da parte ckis autoridades i>nisilciias su1:siste uiii grande carinlio pela 

1grci:i <{;i Lapa. i'ressei~iç-o a ii»ss;i recente esperifncia de  .llesário da Iriiian- 

dade. em que se tciii siicediclo virias visiras de  pcrson:ilidades e. sol>rerti<io. 

;itest~iii-no os  muitos depoiiiiciiiris de visii:iiites iliistses cio Brasil es,iru<lr>s no 

1.iviri de  1Honr:i <ia Iriiiandaile. 

Se os sciiriiiieiiios pociçiii se i  expressos siiiih«licaiiiente, a 1grej:i da 

Lipi  do I'ono é ese i i ip l~~  eli>cjiiente <h i>:ise afectiva qiie iiãr> priclc estar ausente 

das reiaq«es entre o Uiasil e I'os1tig;iI. 

" Sois;i. l'erirando de. ár i ,c«  ilo,:i<,.s 6 Iirnrio IItY,Y+-198-$1. i;i,iii i i~ .s l i i ! i i~ ' i i i  cci,tetzi,- 

ri'). I'i,ii,>. 198-1 fci<in«logi;i) 




