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A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA EM PONTA DELGADA

Maria de Lurdes Teixeira Dias

II PARTE

FREGUESIAS RURAIS

O artigo agora apresentado constitui a 2ª parte do trabalho

apresentado em  número anterior da Revista Insulana.  

Na organização deste artigo, as escolas são apresentadas de acordo

com a data em que foram inspeccionadas. Assim, o inspector, Jacinto

Pacheco de Almeida, iniciou a sua actividade em Maio de 1875, com a

visita ao Livramento, tendo passado o mês de Junho nas escolas das

freguesias urbanas do concelho  e terminado em Julho do mesmo ano. 

Todas as citações, em itálico no texto, reportam-se aos manuscritos

existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, livro

1077. 

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

A população escolar de 64 alunos, com apenas 7 rapazes, distribuía-

-se por 3 escolas livres, duas das quais mistas e uma feminina. Nenhuma

Insulana, LVI-2000
pp. 7 a 46



delas possuía condições higiénicas ou pedagógicas e encontravam-se

perfeitamente desprovidas de mobiliário. As três professoras utilizavam

todas o mesmo processo de ensino, o individual puro, ou alternado com o

mútuo, no caso de uma delas. Foi esta, por sinal, a única classificada com

“medíocre” apenas, já que as outras  mereceram o acréscimo de “menos”

àquela classificação já de si negativa.

A escola, cuja professora é menos má pertencia a Maria Carolina de

Oliveira, solteira, de 28 anos de idade que, “conquanto tenha uma

competência medíocre, tem aplicação para o ensino que lecciona. Era

esta a escola mais  frequentada, 29 alunas e 5 alunos que se encontravam

muito atrasados, embora tivessem entre 3 e 6 anos de frequência escolar

e isto devido à “imperfeição e perturbação de método e disciplina nas

funções da escola” e à “falta de condições pedagógicas.”

Era também esta a única escola que dera conhecimento da sua

existência às autoridades e igualmente a única que não recorria

abusivamente à palmatória para castigar os seus alunos. Situava-se na

Rua da Lagoa.

A outra escola mista situava-se na Relvinha e pertencia a Mariana

Emília do Carmo, de 54 anos de idade, casada a quem falta “ toda a

competência e desconhece a sua responsabilidade, revelando-se a escola

húmida e desprovida”, visto que a professora “desconhece

completamente as condições indispensáveis, morais, higiénicas e

pedagógicas que deve ter a escola por mais humilde que seja”. 

Foram –lhe dadas instruções e ensinamentos “mas creio que sem

efeito, porque o fim único é o ganho e especulação”.

Esta escola iniciara as suas funções no ano em que se realizou
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inspecção e era frequentada por 15 alunos, dos quais apenas 2 do sexo

masculino.

Na rua do Carmo situava-se a escola feminina da freguesia,

frequentada por 15 alunas e da responsabilidade  de Francisca Isabel

Moniz, casada de 40 anos de idade. “Professora e escola estão abaixo da

apreciação do inspector. Não se deveria tolerar que ensinasse quem é

quase analfabeta com crassíssimos erros no que sabe e ensina numa casa

imunda e em perigo de se abater por velha e em eminente

desmoronamento. Custa a crer como ali concorrem crianças! Só a

grande falta de escolas o explica”.

FREGUESIA DE S. ROQUE

Nesta freguesia foram inspeccionadas 7 escolas, duas das quais

municipais, uma para cada sexo, sendo das restantes, três femininas e

duas mistas. A população escolar era constituída por 177 alunos, dos

quais 121 do sexo feminino e 56 do sexo masculino. Dos 7 professores,

apenas um era do sexo masculino e apenas este foi classificado de

“regular”. As professoras, cujas idades oscilavam entre os 16 e os 69

anos, foram todas classificadas de “medíocre” e “medíocre menos”.

Uma das escolas municipais situava-se  no Pico das Canas. Como em

todas as  municipais, era financiada pela Câmara, a qual a isso limitava  as

suas atribuições, pelo que “grande censura  deve também caber  à Câmara

que nesta- a do Pico das Canas- e em todas as escolas que mantém não me

consta que exerça  a menor fiscalização, como deveria em objecto tão

grave, pois não as conhece senão para pagar aos professores”.
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Era a escola do Pico das Canas frequentada por 51 alunos  que

aprendiam a ler, escrever, aritmética, sistema métrico, gramática,

corografia, história pátria, com o professor António Soares de Oliveira,

solteiro, de 33 anos, pelo método simultâneo e misto. “Porém, conquanto

o professor diga que usa do simultâneo e misto, a inspecção   provou que

isso era inexacto, porque não há senão desordem e perturbação no

ensino, a ponto do próprio professor  ignorar o grau de adiantamento dos

alunos nas disciplinas.”

Atribui a responsabilidade de tal situação à Câmara  e ao professor a

quem, no entanto, classifica de “regular”, considerando que “tem

competência e aptidão até certo ponto regular, porém é um pouco

desleixado  no cumprimento dos deveres de que são prova  o atraso dos

alunos e a falta de lição em alguns ramos.” Deixou ”admoestações ao

professor e instrui-o sobre  o modo   simultâneo que ensaiei. Dei-lhe

sobre tudo conselhos, fiz-lhe considerações, estimulei-o  e deixei-lhe

instruções impressas, além de ponderosos alvitres orais”. No entanto,

“não sei se o professor será firme”, daí que “sobre o assunto chamarei

também respeitosamente  a atenção da Câmara”

Utilizava este professor um tipo de castigo que não é usual- o aumento

das lições -, para além da repreensão e penitência de pé e de joelhos  que

chegou ainda aos nossos dias. 

É curioso que este professor é dos muito poucos a quem o inspector

classifica  de medíocre o comportamento moral e civil, embora não haja

nenhuma referência que nos permita entender tal classificação.

Na Rua da Madalena, não muito bem situada para o acesso dos

alunos, ficava a escola municipal à responsabilidade da professora Maria

Luiza de Sampaio, solteira, de 69 anos de idade, e muito pouco
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considerada pelo inspector. A sua condição física nem permitia outra

coisa: “A professora, enferma de grande idade e moléstia, preside da

cama à regência da escola que é dirigida por uma donzela sua, sem

competência alguma para o magistério. É tal a perturbação e desordem

que é uma irrisão tolerar, cabendo grande censura à Câmara pela

indiferença  com que consente  tal irregularidade, numa escola, meio

oficial paga à custa do seu cofre”. Teoricamente estava tudo previsto,

pois  “a escola tem um regulamento Camarário, mas nem se cumpre, nem

ela a fiscaliza, nem repreende.”

As suas condições higiénicas eram péssimas e não possuía nenhum

material, daí que “com tão extraordinárias condições de escola nada

intentei regenerar”, porque  com professora entrevada numa cama e a

escola abandonada a uma pessoa que não está à altura de entender  o

que é o ensino,  tudo era inútil.”

Apesar disso era a escola frequentada por 57 alunas que aprendiam,

através do método individual e misto, todos na maior desordem e

perturbação”, as disciplinas elementares, à custa de palmatória e

penitência de pé e de joelhos.

Confiava o inspector na Câmara para obviar a tais males, já que com

a professora não podia contar: “Reservei-me sobre o assunto expor

algumas considerações à Câmara, que espero sejam atendidas.”

Ainda no Pico das Canas se situava a escola feminina da professora

Mariana  do Espírito Santo Almeida cujas qualidades“ estão abaixo de

toda a crítica. A professora, nem por competência, nem por consciência

devia  exercer tal profissão e não se garantir uma escola  dos mais

bárbaros erros, com origem na mais imperfeita habilitação em tudo-

disciplinas  e lavores”. O método utilizado era o individual  puro. Com o
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auxílio da  repreensão e palmatória com algum abuso, as suas 8 alunas,

“tem alunas porque a falta de escolas assim o permite”, aprendiam as

disciplinas mais elementares “numa casa imunda, desabrida e

antihigiénica no último grau!”. Era tal a situação que  “é das escolas que

é mais útil não as tolerar”, desabafava o inspector.

Mas em S. Roque não havia muito por onde escolher. Na rua do

mesmo nome, Filomena de Jesus Rodrigues, viúva, de 27 anos, abriu

escola devido “à pobreza e miséria da professora, da mais imperfeita

competência. Sabe com incorrecção ler e declarando que ensinava a

contar também, vi que o não ensinava por não saber. Em escrever, posto

dissesse o ensinava, nenhuma ideia achei nas inspeccionadas, nem o

menor traço. É dum atraso bárbaro no pouco que ensina” a 9 alunas,

recorrendo à palmatória com abuso num “pequeno quarto de cama cujo

desasseio é repugnantíssimo e intolerável em alta escala”.

Talvez porque a situação fosse tão má, abriu em 1875 uma escola

feminina  na Rua Direita da Glória, Maria do Espírito Santo Fraga

Silveira, solteira, de 16 anos, com 22 alunas. Era o que  actualmente se

chama de trabalhador estudante, já que, além de dar aulas “ainda

aproveita  em ir à escola em Ponta Delgada, os dias que pode tirar à sua

tarefa de ensinar”. A sua idade facilmente indicia a falta de habilitações

e “o seu ensino ressente-se da imperfeição de habilitações, pois nem

quanto a método, ordem ou disciplina há na escola nada  que se não

reprove. O proveito escolar nada tem de louvável e se ali concorrem

alunas mostra isso bem que é grande a falta de escolas habilitadas na

paróquia.”

Mas espanta-se o inspector “Há naquela idade já a mira no lucro  à
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custa do suor do pobre e parece   não se deveria permitir - (o facto é que

a professora não deu conhecimento da abertura da escola a quem de

direito) que com tal habilitação e em tal idade, sem grau de sisudez civil

se ensinasse, quando ainda precisaria de aprender e muito para ser

mestra.”

É curioso que esta professora, talvez pela sua pouca idade se recorria

da acusação aos pais dos alunos, como forma de castigo. Terá ela iniciado

o mau hábito de chamar os pais à escola pelas piores razões?

As duas escolas mistas da freguesia, se bem que igualmente sem

condições materiais e pedagógicas, possuíam professoras que, se bem que

classificados de medíocre, apresentavam alguma aptidão para a tarefa a

que se dedicavam.

Ficava uma delas na Rua do Poço  Velho tendo como professora

Maria Guilhermina de Sousa, solteira, de 18 anos e ainda que “por sua

menoridade parece não estar no gozo dos seus direitos civis e políticos,

para poder ensinar, tendo contudo uma certa aptidão e competência para

o ensino”. Usava esta professora o método individual e mútuo no ensino

das suas 21 alunas e 2 alunos, com ”imperfeições e erros por falta de

aperfeiçoamentos pedagógicos a que nunca se aplicou e de mais estudo

para o magistério, mas se procurar habilitar-se melhor, com as boas

disposições e habilidades que tem para mestra pode dar uma professora

muito útil.”

Igualmente dotada para o magistério era a outra professora da escola

mista, situada na Praia de Santos, de seu nome Maria da Glória Correia,

casada, de 22 anos, a qual  “ainda que de competência medíocre, tem

aptidão para o ensino: precisa porém instruir-se para poder ensinar com
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proveito.” E, de facto as habilitações não deviam ser muitas já que ia

“transmitindo às crianças crassos erros de linguagem e leitura e erros

bárbaros de escrita, supondo que tal não faz: não pode mais a sua

competência no magistério! ”

Dado o interesse revelado por ela, lá lhe deixou o inspector todas as

orientações possíveis “que já foram uma boa lição, mas não basta isto

sem mais capacidades para ter uma escola útil às pessoas que lhe

confiam os filhos e filhas, supondo-a competente”.

Não era grande, no entanto, o número dos que nela confiavam, dado

que a escola era frequentada por apenas 7 alunos, 3 do sexo masculino e

4 do feminino.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE ARRIFES

Nesta freguesia, com o maior número de alunos matriculados, foram

inspeccionadas 1 escola pública para o sexo feminino e 5 escolas livres,

uma das quais masculina e as restantes mistas . As instalações escolares

deixavam muito a desejar, havendo falta de condições higiénicas e

pedagógicas na sua quase totalidade, aliada à inexistência de mobiliário

escolar. A escola mista, situada na Travessa da Piedade, era municipal e

as restantes, como era hábito, eram empresas particulares dos professores,

quase sempre professoras, diga-se em abono da verdade. Como também

era habitual, todos classificados de “medíocre” e mesmo uma de

“medíocre menos”.  A população escolar contava com o bonito número

de 368 alunos, 289 raparigas e 79  rapazes, o que ajuda a explicar o facto

de duas das escolas terem aberto naquele ano.
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A escola pública ficava situada no Largo da Igreja numa casa “menos

própria(.....) pois é ao rés do chão, vizinho dum tanque de lavagem de

roupa, entra-se logo direito para a aula e todas as condições de

ventilação estão em péssima disposição. A mobília acha-se estragada e

desasseada; nunca foi a suficiente, nem própria para esse mister, porque

não passa duma mesa enorme e bancos informes construídos sem critério

sobre o seu serviço. Em utensílios a escola é pobríssima porque falta

absolutamente tudo o que lhe é indispensável de alfaias e objectos

necessários ao ensino”. A quem atribuir responsabilidades? “Tudo isto

acusa uma grande falta da Câmara e não menos da professora que nunca

reclamou coisa alguma e no desasseio e desalinho da escola se traduz

bem o seu desleixo como directora da escola”.

Era ela Amélia Constantina Raposo, de 37 anos de idade, casada com

10 anos e 11 meses de serviço, ainda com a categoria de “temporária” o

que não abonava muito a seu favor e que “não admira porque a

indolência com que rege a escola, a perturbação de funções, a desordem

de tudo, o pouco proveito escolar, são precedentes que acusam e

denunciam a sua competência imperfeita”.

As suas 50 alunas com “ frequência irregular, absoluta pobreza

de utensílios”, por “não se munirem com livros e utensílios para regular

exercício, umas por descuido, outras por não poderem, agravado tudo

isto por incompetência e desleixo da professora, são causas que não

podiam deixar de provocar notável atraso numa escola”.

Como nas outras escolas foram feitas recomendações à

professora “no que lhe pertence neste programa, e reclamarei da Câmara

o auxílio que lhe compete”.

A escola mais frequentada era a Municipal, 172 alunas e apenas 3 rapazes.
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Aprofessora, Luzia Augusta Pacheco, de 50 anos de idade, viúva, “é habilitada

com título de capacidade, a ajudante não. O movimento escolar ressente-  -se

duma grande frequência, não se atendendo bem ao método e ordem

conveniente em tais condições. Falta a lição profícua de alguns ramos de

ensino, e o proveito em geral é pouco .A professora tem aptidão e zelo mas não

a competência para dirigir escola tão numerosa em frequência(.....)É também

grande mal e causa dum ensino muito perturbado e imperfeito a casa

imprópria e despida de todo o auxiliar  exigido a uma escola destas,  para a

qual a Câmara não dá providência alguma  que a melhore material e

moralmente”.

E, uma vez mais, assume o compromisso de lembrar à Câmara as suas

responsabilidades, “ pois não basta que uma corporação destas abra

escolas, é preciso apresentá-las dignas e convenientes em todas as

condições materiais e morais.”

Na Rua da Saúde situava-se a escola masculina da freguesia, frequentada

por 66 rapazes. O professor, João Jacinto Raposo, solteiro, de 65 anos de

idade, era “homem antigo e um complexo de tudo quanto há de mais repelente

e brusco, de mais rude e grosseiro, de mais rigoroso e bárbaro no sistema

antigo de ensinar, repelido hoje pela civilização moderna. Traz as crianças

debaixo do rigor e do medo de castigo, (usava a palmatória com abuso) que

as torna estúpidas e sem consciência das suas acções”. Terá aceitado bem as

observações do inspector? “Recebeu, com ar de mofa as minhas instruções e

conselhos . Não confia nada, nem crê nos preceitos modernos de ensinar”,

daí “o nulo proveito moral da escola, dadas as condições de ensino”, dum

professor que chega a ser considerado como “aborto do magistério”.

Se, os 65 anos do professor João Raposo podem explicar o modo
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como desempenhava o seu magistério, o mesmo não acontece com a

então jovem Maria de Jesus Silva, de 18 anos de idade, que abrira a escola

no ano em curso.

“É um epigrama escolar e arrojo intolerável,fundado na liberdade de

ensinar que permite que uma criança, há pouco saída da escola,

imperfeitíssima no que pretende ensinar, se arvore em mestra com a mira

num miserável lucro que com sacrifício do pouco pão  da família lhe dá

o pai, de boa fé, sem utilidade nenhuma.”

Com a idade que tinha e se pretendia dedicar-se ao ensino devia ser

obrigada a tornar-se mais competente “e não disfrutar o povo com o triste

simulacro de ensino em que em todo o sentido patenteia sua crassa

ignorância”

Além do mais, ainda funcionava a escola num casebre imundo e em

péssimas condições. Os seus 18 alunos, dos quais apenas um do sexo

masculino, aprendiam pelo método individual, com o auxílio da

palmatória.

Na Rua da Piedade, numa casa destituída de condições, ensinava

Amélia Carolina de Medeiros, solteira, de 27 anos de idade. A escola

iniciara a sua actividade no ano lectivo em que se realizou a inspecção,

com apenas 16 alunos, 11 raparigas e 5 rapazes. Da professora nos diz o

inspector que “parece uma excelente professora em embrião, que estado

e exercício poderão apresentar perfeita”. Tinha, no entanto, “uma

competência medíocre(.....)mas com tacto especial empenha-se em

produzir resultados proveitosos, encaminhando as suas funções como

sabe e pode, por modo muito satisfatório, em que vê ser essencial o

método, a ordem, a classificação  e regularidade metódica no modo de

ensinar.”
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Mas nem todas as professoras tinham a aptidão da anterior. Maria de

Jesus Rodrigues, casada, de 32 anos, embora com “título de capacidade

temporário”, revelava “uma aptidão reconhecidamente medíocre, o que o

regime escolar  deixa claro  que é o efeito dessa habilitação que a lei

exigiu. Se a tivessem obrigado, por exemplo a competência mais elevada,

o proveito escolar em todas as suas funções seria mais regular, mas

entregue a um serviço mediano, pela liberdade de ensino, a escola e a

professora não são o que poderiam ser em utilidade popular.”

Frequentavam a escola, situada no Bom Despacho, 39 alunas e 4

alunos que  aprendiam as disciplinas elementares com uma

“multiplicidade de livros reprovados e inconvenientes para o ensino que

se lhe mandaram retirar”

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES –RELVA

Nesta freguesia foram inspeccionadas 3 escolas particulares –duas

masculinas, uma das quais diurna e a outra nocturna – e uma feminina,

bem como uma escola oficial para o sexo feminino. Os professores das

escolas particulares foram igualmente classificados com “medíocre

menos” e ensinavam em escolas desprovidas de mobiliário e de condições

higiénicas e pedagógicas.

As duas masculinas abriram no ano de 1874/75, tal como a oficial que

iniciou funções em Março de 74, sendo portanto a escola particular

feminina a mais antiga e a única que dera conhecimento da sua existência

às autoridades. A população escolar era constituída por 145 alunos, dos

quais 61 do sexo masculino e 84 do sexo feminino.
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Situavam- se as escolas masculinas, uma na Rua do Barbeiro- a

diurna- e a outra na Rua do Mulato, sendo esta benefício do Barão da

Fonte Bela, oferecido a uma banda de música da localidade e dirigidas

pelo mesmo professor, João da Silva Mota, solteiro, de 29 anos, de quem

o inspector afirma: Devera o professor cursar de novo escola de

instrução primária para ao menos se expurgar dos erros, indignos na

instrução primária”. Não que a não tivesse frequentado, “ mas saiu tão

imperfeito que hoje o seu ensino é cheio de erros crassos e bárbaros de

vergonhosa tolerância”. Mas como em terra de cegos quem tem olho é

rei e não havia por onde escolher “só a sensível falta de uma escola

oficial do sexo há tanto tempo requerida pela Junta e ainda não

decretada pode fazer com que este professor tenha discípulos”. E eram

eles em número de 50, na classe diurna e de 21 na nocturna, alunos estes

que “no que me consta já todos adultos não guardam consideração

alguma ao mestre e comportam-se com a maior indisciplina”.

Recebeu ensinamentos e instruções mas “estou certo  que as não

compreendeu, nem compreenderá nunca.”  E afirma convicto : “É

urgente  que em pouco tempo se decrete para esta localidade a cadeira

oficial e que imediatamente se despache para ela professor hábil que com

competência definida se encarregue deste  curso e principalmente do

curso nocturno”

Embora em escola criada há mais tempo, não se encontravam mais

bem servidas as crianças do sexo feminino.  A escola, situada  na Rua de

Cima, tinha como professora Rosa Emília Gouveia, de 49 anos de idade,

solteira, e 39 alunas num ambiente do “mais repreensível desleixo e uma

perturbação e desordem de funções que revelam suprema ignorância, do
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que há de mais medíocre e condenável numa direcção escolar”. Daí o

atraso notório em alunas que frequentam a escola há 4 e 5 anos, fruto da

“manifesta incompetência e falta de zelo que esta professora apresenta

para atender à sua responsabilidade para com quem lhe confia crianças

para o ensino”.

Dum aspecto não pode ser ela acusada, a de falta de sinceridade, pois

que ao elenco de obrigações que o inspector lhe indicou, “respondeu

preferir fechar a escola a entregar-se a semelhante trabalho”

As autoridades tinham conhecimento do funcionamento desta escola,

o mesmo não acontecendo às outras mais recentes que, se calhar ontem

como hoje, primeiro instalam-se, e só depois pedem autorização de

funcionamento.

A escola pública feminina abriu em Março de 74, com 45 alunas em

edifício adequado “ e o melhor encontrado na paróquia para este fim. A

mobília é nova, mas não presidiu ao seu fabrico o pensamento de a fazer

própria para  uso, guardadas as condições pedagógicas e físicas das

crianças, de modo que toda a mobília consiste numas mesas impróprias

e grandes bancos sem costas”. De recursos pedagógicos nem falar:: “as

paredes inteiramente nuas, havendo notória falta de tabelas para as

lições, mapas do País e pesos e medidas, cabides, quadros pretos, ternos

de pesos e medidas, livros para escrituração.” E, consciente da sua

missão, acrescenta :”Tenho de chamar sobre o assunto a atenção da

Câmara sobre esta e outras dotações de mobília e alfaias escolares, para

que se pense bem no provimento material variado duma escola”.

A professora, com apenas 15 meses de serviço, solteira, de 26 anos,

habilitada para o magistério e classificada de apta e regular, de seu nome

Maria Isabel Guilhermina Pereira com a categoria de temporária  “mostra
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zelo e bom desejo de acertar em dirigir o seu serviço  por modo que

produza utilidade, mas em todas as funções manifesta ainda pouca

experiência e prática. Ainda hesita sobre um modo fixo e definido de

cumprir bem o seu dever e essa situação faz ressentir a escola no método,

na ordem, na disciplina, na classificação e no proveito.”

Foram-lhe deixadas orientações que “creio será tudo proveitoso,

atendendo à boa disposição e vontade da professora em aperfeiçoar o

seu serviço, mas com a falta de utensílios escolares e com os

indispensáveis que as alunas devem apresentar para os exercícios das

lições e não apresentam, na maior parte  por extrema pobreza”, não ia

ser fácil. E aponta a solução que ainda hoje  não se encontra totalmente

concretizada “Só uma dotação escolar neste sentido obviará a este

grande mal de todas as escolas”.

Era a escola frequentada por 45 alunas, de forma muito irregular- o

problema da assiduidade tem raízes profundas- “devida a muita indolência

paternal, pois soube  com admiração que há pais que mandam as filhas

para a escola sem a professora as ver nunca, nem sobre isso lhe

aparecerem ou falarem(.....)nem respeitam as advertências que a

professora dirige aos pais. Algumas crianças quando a mestra lhes pede o

livro, o papel, a tinta, a ardósia para as lições escolares chegam a

abandonar a escola muitos dias e semanas enquanto não podem

apresentar o que se lhes exigiu; e outras se ali permanecem, nada

aprendem, porque lhes falta tudo”.

O assunto era de tal modo importante e de tal maneira generalizado

que “é providência que deve merecer a consideração do Poder superior

e sobre este objecto reclamarei o auxílio da Junta e da Câmara.”
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FREGUESIA DAS FETEIRAS

Nas Feteiras foram inspeccionadas 2 escolas municipais, uma para

cada sexo. No edifício da masculina funcionava também uma turma

nocturna do mesmo sexo. Frequentavam-nas um total de 204 alunos, 119

do sexo masculino e 85 do feminino.

Era a masculina, quer diurna quer nocturna, da responsabilidade do

professor José Maria Tavares, de 36 anos de idade, casado, classificado de

“regular”, não se percebe bem porquê, atendendo ao quadro traçado pelo

inspector. Senão vejamos: “Acusam-no muito a desordem escolar, falta de

lição em muitos ramos do ensino, falta de classificação e método, a desordem

e imperfeição da escrituração escolar  e não conhecer o grau de

adiantamento ou atraso dos alunos parecendo ali mais hóspede que director

de escola” Mas há mais: os alunos com 2 e 6 anos de frequência revelam

grande atraso, situações essas que  “trazem um notável descrédito da

povoação à escola e ao professor que a rege há 12 anos”. As próprias

instalações merecem referência desfavorável. “Está a escola numa casa

descuidada, pequena, sem  luz e sem ventilação conveniente, com tanque de

lavagem de roupa à entrada e onde se vêem cenas que a mocidade não

deveria ouvir nem presenciar”.

E, relativamente à nocturna, acrescenta: “aqui se dão as mesmas

circunstâncias repreensíveis que lá- na diurna- apontei, intoleráveis num

professor que tem de entrar no magistério oficial. Se já é repreensível o

estado da escola diurna, o desta sobe de escândalo, em descuido e

desleixo, porque estas escolas nocturnas são sempre de notável proveito

e aqui não se dá nenhum”.

Apesar de tais condições, as escolas, funcionando numa dependência

da Igreja paroquial eram frequentadas, por 32 e 87 alunos,
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respectivamente para a turma nocturna e diurna. Aos da nocturna eram

infligidos castigos que consistiam em repreensão e expulsão temporária,

enquanto que aos da escola diurna, para além destes ainda recorria o

professor à acusação aos pais, palmatória com abuso e castigo de joelhos

e em pé.

A escola feminina situava-se na Rua Direita da Igreja, tendo como

professora Maria da Glória Medeiros, de 40 anos, casada, que ensinava as suas

85 alunas com  todos os métodos e na maior desordem. Talvez por isso tivesse

de recorrer abusivamente à palmatória, além da penitência de joelhos e em pé.

“ A incompetência e inaptidão da professora, agravada por um

repreensível desleixo, esquecimento do dever, abandono absoluto da

Câmara  numa escola que mantém, são causas imediatas da péssima

organização escolar, material e moral  e do nulo proveito que ela produz”.

A situação é tanto mais grave, quanto “há 14 anos foi criada a escola,

nunca teve mobília, nem a professora reclamou até hoje coisa alguma e

desprezando o seu próprio dever e responsabilidade na regência da

cadeira  é o seu ensino de um desmazelo e desleixo condenáveis, sem

ordem, sem disciplina e sem método definido”.

Como não podia deixar de ser, o aproveitamento dos alunos é

nenhum, apesar de frequentarem a escola há 3 e 6 anos, porque “o que

ensina ou quer ensinar é limitadíssimo, deixando mesmo de ensinar o que

lhe cumpre, segundo o regulamento camarário. “ A única coisa certa na

escola “é o ordenado que a professora recebe sem contestação.”

Empenhou-se o inspector em deixar orientações, mas “tudo será pouco

se a Câmara não acompanhar com zelo e inspecção que lhe cumpre a

regeneração da escola, para que ela corresponda ao seu fim de instituição

profícua dum povo, num estabelecimento  digno em todas as condições”.

Maria de Lurdes Teixeira Dias 23



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

CANDELÁRIA

Nesta freguesia a única escola inspeccionada, possivelmente a única

existente, foi a escola municipal que funcionava numa dependência da

Igreja Paroquial, em regime diurno e nocturno apenas para o sexo

masculino.  Encontravam-se  matriculados 38 alunos no regime diurno,

não havendo referência à frequência da classe nocturna.

À semelhança da maioria das escolas municipais inspeccionadas,

também esta não era digna de elogio, faltando-lhe recursos pedagógicos

e mobiliário que, além de insuficiente é classificado de “indecente”, com

certeza no sentido etimológico da palavra.

Era professor, José Raposo Amaral Pacheco, solteiro, de 65 anos que é

classificado de “regular” em competência profissional e de “medíocre” em

comportamento moral e cívico o que aconteceu muito excepcionalmente nesta

inspecção, não havendo no registo nenhuma referência que justifique tal

atribuição.

Nos castigos que atribuía, registe-se  o de pôr o aluno em

“isolamento” e ainda a “expulsão temporária”. Considerou o inspector

que, embora “o professor seja hábil, a escola ressente-se de desleixo seu

e descuido da Câmara que a mantém”. Faltava-lhe ali tudo “o que devia

constituir em condições aceitáveis  uma escola municipal(....).que em tal

estado e aberta ao público não corresponde, não pode corresponder ao

fim proveitoso da instrução da população que é a única escola que tem

nesta  localidade”. E nem o professor ainda que classificado de regular,

INSVLANA24



salvava a situação “Acresce a isso que o professor menos cuidadoso do

seu dever e responsabilidade, não tendo uma classificação e método

definidos, descuidado de alguns ramos de ensino e menos activo na lição

dos outros e admitindo jornais e livros sem distinção para exercício da

leitura, tem a escola em condenável perturbação e desordem com notável

atraso e desaproveitamento para alunos entre 3 e 6 anos de frequência!”

Não se poupou o inspector a ensaios práticos e instruções tendo

recorrido a tudo que a sua autoridade de inspector lhe permitia, não se

esquecendo de lembrar à Câmara as suas tão esquecidas obrigações.

FREGUESIA DOS GINETES

Nesta freguesia não foram inspeccionadas escolas particulares. Será

que não as havia? A população escolar era constituída por 166 alunos,

sendo 100 alunas e 66 alunos, distribuídos por 2 escolas municipais, uma

feminina e uma masculina..

A escola municipal feminina desta freguesia merece do inspector o

elogio mais rasgado  “ é esta a mais recomendável escola municipal que

até hoje tenho visitado”. E ainda  “ oxalá que todas  as escolas rurais

fossem o que esta é já e promete ser no futuro .É um bom modelo para

uma grande parte do professorado régio do seu sexo”. E isto porque “ a

professora, Maria Glória Lima, solteira, de 22 anos, “tem boa aptidão e

competência e atende com zelo ao cumprimento do seu dever e

responsabilidade o que faz reflectir na frequência elevada e regular”.

A escola beneficiava de condições pedagógicas e higiénicas, embora

não possuísse mobiliário suficiente.

Recorria esta professora à repreensão particular e na aula, à penitência

de joelhos e em pé, ao isolamento e à palmatória sem abuso.
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“ Se notei algumas imperfeições e erros na organização escolar não

se devem  à vontade e menos cuidado da professora, só a ideias menos

correctas e perfeitas na prática do magistério que com tempo devia

apurar”. E parte confiante com as instruções que lhe transmitiu, porque

“segundo a dedicação que lhe descobri pelo magistério correcto e

proveitoso não serão baldadas minhas instruções”

Já a escola municipal masculina não lhe mereceu a mesma apreciação,

embora classifique igualmente com “ regular” os 2 professores. Era

professor nesta escola João Alves Ribeiro, casado, de 38 anos, que “não

goza de estima de gente considerada, traz a escola em desleixo e sendo

obrigado a reger um curso nocturno promoveu tal intriga entre os alunos

que fez acabar o curso, que hoje ninguém quer frequentar com tal

professor!”

Apesar disso e da “desordem com que rege esta escola, a indisciplina,

a perturbação e nenhum método e nenhum zelo e demasiado desleixo e a

mais notória falta de proveito em crianças entregues ao seu cuidado há

mais de 10 anos”, era a escola frequentada por 66 alunos.

A Câmara ia mandar fechar esta escola, por já estar criada na

localidade a oficial, “porém o professor prepara-se para requerer uma

escola e conceder-lha não parece prudente neste lugar à vista de tais

precedentes e desconsideração de que goza”. É que o professor “

entregava-se na localidade a passatempos de jogo e futilidades menos

próprias da dignidade e respeito que um professor deve manter na sua

pessoa” 

Recorria à repreensão e `penitência de pé e de joelhos e “ diminui

como quer as horas das aulas e de entre os ramos de ensino, ensina só

alguns e nesses é vergonhoso o atraso”.
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FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

MOSTEIROS

Nesta freguesia foram inspeccionadas 2 escolas, uma pública para o

sexo feminino e uma municipal masculina, que funcionava em regime

diurno e nocturno. Os professores, um de cada sexo, foram igualmente

classificados com “medíocre” . A população escolar era constituída por

109 alunos, 59 do sexo masculino e 50 do feminino.

A escola municipal masculina situava-se na Rua da Igreja, numa casa

alugada à Câmara por João José Dias.  

“Os inspeccionados têm 4 a 6 anos de frequência e é notável que seja

aquele o seu aproveitamento e que crianças com tal tempo de estudo, nas

idades de 9 a 14 anos não tenham recebido senão tão imperfeitas noções,

com exclusão de tudo o mais. Em tal aproveitamento escolar, na

desordem e indisciplina da escola, na falta absoluta de método, nos erros

bárbaros que em leitura e escrita se transmite às crianças, nos castigos,

na falta de consciência de formação, estão hauridas a inaptidão e

incompetência do professor, na ignorância e no desleixo revoltante”.

Era ele João Raposo Reis, de 63 anos, casado, que sem nenhum

método definido ensinava os 59 alunos que frequentavam a escola

masculina, única para este sexo na freguesia, em situação de tão “

manifesto escândalo que admira não ter a Câmara reprimido”.

Usava jornais e livros “sem aprovação e intoleráveis para o ensino”

e  não havia registos escritos do movimento escolar, “confirmando que

nunca fez nem sabe fazer”.
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Não se eximiu o inspector à tarefa de o orientar “em cumprimento do

meu dever a bem da escola e proveito público, porém o professor é de tal

ignorância, tão endurecido nos erros, desleixo e falta de consciência que

não posso crer que ele prossiga na regeneração escolar que encetei e

assim é urgente a criação duma escola régia masculina neste lugar”.

A escola pública da freguesia que abrira a 13 de Junho de 1874, na

Rua Nova da Igreja, ficava numa “casa alta, telhada, bem situada e

construída em boas condições e acomodações regulares para a escola e

residência da professora. A sala da escola é vasta, com boa luz e bem

mobilada  e todo o edifício decente e bem situado”. O mesmo não se

podia afirmar da mobília e do material escolar que, embora em estado de

novo, eram em número reduzido para a grande procura da escola. No

entanto, esta falta ia ser suprida, já que “se esperava a minha visita para

indicar tudo o que na escola faltasse  e imediatamente concluir essa

devida dotação de mobília e utensílios o doador da casa e mobília

Comandante Ângelo J. Dias.”

Rosa da Conceição Alves, solteira, de 22 anos de idade, temporária,

além de nova era “recente no magistério e na regência desta cadeira, não

tendo mesmo conhecimento da lei e regulamentos da sua função. Não tem

consciência da posição, nem o zelo, energia e aptidão convenientes para

organizar e dirigir a escola por modo aceitável”.

A assiduidade não era o seu forte e no dia em que o inspector chegou

à freguesia encontrou a escola fechada, tendo tido necessidade de oficiar

para que se apresentasse. Soube então que nos últimos 3 meses, a

professora tinha vindo pouco à escola o que explicava a redução da

frequência das alunas. Como se tal não bastasse havia ainda o “menos

bom comportamento de dois irmãos adultos da professora”.
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A escola abrira em Junho com o bonito número de 135 alunas e já só

contava com 78, diz o inspector nas observações que habitualmente

regista. No entanto, no mapa de distribuição dos alunos que frequentam a

escola, aponta apenas 50, número esse tido em consideração no cálculo

da população escolar, acima referido.

Com tais características não podia haver muito sucesso o que, para

além das razões já apontadas era ainda agravado pela falta de livros e de

material que as alunas, dum modo geral pertencentes a famílias pobres,

não possuíam. A dotação destes recursos cabia à Junta e à Câmara,

“contudo enquanto estas dotações forem um favor e não uma obrigação,

há- de sempre aparecer grande falta de aproveitamento nas escolas”.

E acrescenta  com grande veemência” as Juntas em geral recusam

um auxílio de tanto alcance e outros atinentes à instrução popular,

enquanto grande parte das suas rendas é aplicada em prodigalidades

fúteis e com desfruto exclusivo de poucos em que só lucram os que nele

oficiam”.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA AJUDA

BRETANHA

Foram inspeccionadas 4 escolas mistas particulares e uma pública do

sexo masculino, mas onde funcionava também a feminina. Das livres,

apenas duas deram conhecimento do seu funcionamento às autoridades.

Todos os seus professores mereceram a classificação de “medíocre” e

“medíocre menos” e as escolas funcionavam com as habituais faltas de

higiene e de mobiliário. A população escolar era  de 178 alunos, sendo 99

alunas e 79 alunos.
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No ano da inspecção, abrira uma escola nas Amoreiras, não tendo do

facto o seu responsável  dado conhecimento às autoridades, o que

acontecia também com a de João Bom. De resto em todas elas se

ensinavam as disciplinas elementares, através do método individual e do

recurso à palmatória, sem abuso em todas elas, à excepção da das

Amoreiras. Era ela, conforme se disse, uma escola mista, mas com uma

particularidade “dirigida por um professor” o que segundo as normas da

época não se entende “conveniente e curial que uma escola mista em que

há alunas de 11 e 12 anos se tolere regida por um professor!” E que

professor!. De seu nome  Manuel Raposo Morgado, de 28 anos, casado “

o professor foi soldado que dando baixa e não se achando já disposto a

tornar aos trabalhos rurais que antes o ocupavam, protegido pela

liberdade de ensino, abriu esta escola para subsistir”. Será que tinha

formação compatível?  “ É duma ignorância bárbara e bárbaro todo o

movimento escolar, moral e material, que estão acusando as suas crassas

habilitações”.

Tinha a escola 18 alunos e 15 alunas, “porque, toda a parte o prova

deseja instruir as filhas mesmo com sacrifício e esta povoação excepcional

em extensão, em disposição acidentada e em maus caminhos não possui

escolas habilitadas em número suficiente e em muitos sítios populosos como

este”

Igualmente muita criticada foi a escola de João Bom, da

responsabilidade de Maria da Glória de 34 anos, casada. “É isto arrojo

especulador da liberdade de ensino sem competência alguma.  A escola

e o seu proveito são um epigrama  pungente da instituição da escola,

desde a aptidão da professora até à irrisória disposição escolar, que não
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tem disso carácter em coisa alguma”. Apesar disso, tinha a escola  4

alunos e 7 alunas, talvez porque distava 6 quilómetros da escola pública.

A escola da Rua Direita da Ajuda, cuja professora Violante Júlia

Pacheco, de 36 anos, casada tinha 2 alunos e 30 alunas “é um verdadeiro

abuso da liberdade de ensino. em que ignorância crassa especula com a

falta de escolas habilitadas e explora a boa fé de pais ignorantes que

aspiram à instrução de suas filhas com verdadeiro sacrifício do pão

indispensável. E ainda e uma vez mais “não se deviam tolerar escolas

nessas condições em que mirando-se só no lucro, a instrução é de erros

crassos e bárbaros e dada em casas imundas e sem a menor condição

escolar aceitável.” Para solucionar o problema teria de ser “ reprimida a

liberdade de ensino” com o que “desapareceria esta e muitas outras

iguais”.

Também não era digna de grande elogio Ana da Glória Medeiros e

Arruda, de 36 anos, casada. professora na escola de Chã do Pilar, no

entanto “parece ter boa vontade de ser útil neste ministério, mas é muito

medíocre a sua competência.” E justifica” isto é manifesto pelo pouco

proveito das crianças e pelo ensino eivado de erros crassos em escala

grande e pela declaração de que ensinava aritmética.” No entanto “deu

prova de que ignora os princípios mais elementares das operações”.

Recebeu as instruções e ensinamentos adequados “e segundo a vontade

que tem, habilitar-se –ia se disso não a dispensasse a liberdade de ensino”.

Tinha esta escola 21 alunos, 7 do sexo masculino e 14 do feminino.

Na Rua Direita da Ajuda funcionava a escola oficial que tinha a

particularidade de ser mista. “O sexo masculino é leccionado de manhã e

o feminino  à tarde com permissão do Comissariado de Estudos. O ensino

Maria de Lurdes Teixeira Dias 31



dos dois sexos por este modo produz grande atraso num e noutro e não

entendo que se guardem bem as conveniências morais e que a sociedade

exige que por um professor seja leccionado o sexo feminino em que há

alunas de 12 a 15 anos de idade”.

Frequentavam a escola 48 rapazes e 33 raparigas que não tinham

lavores por ser disciplina “ que um professor não pode dar.” Chamava-se

ele  Manuel Pacheco de Miranda,de 32 anos,solteiro, era interino e “tem

alguma aptidão para o ensino e possui título de capacidade, em virtude

do decreto de 20 de Setembro de 1844,”no entanto “se os professores

proprietários não são em regra muito solícitos na regência das cadeiras,

menos o costumam ser os interinos  e este é um desse número. Acusa-o

muito a falta de ordem escolar, a falta de disciplina, o descuido de

ensinar todos os ramos do programa, o desalinho escolar e o desasseio

da aula sem falar na irregularidade da escrituração”.

O edifício escolar até era bom “é uma das melhores casas da

localidade para esse fim, ainda que não seja a melhor a disposição

interna para este mister.” Houve alguma preocupação em dotar a escola

com condições, já que “a mobília acha-se renovada, mas não é nem na

quantidade, nem em condições a necessária e própria segundo o exige a

escola”. E, uma vez mais reclama o inspector “não se pensa em

exigências pedagógicas  quando se trata de fabricar uma mobília escolar

e ainda menos se pensa em a apresentar com todos os objectos que dela

devem constar.  Assim nesta como nas demais faltam todas as alfaias e

utensílios que não sejam umas mesa e uns bancos sem costas, que mal

dão para a frequência escolar.” Recursos pedagógicos, nem vê-los: “as

paredes são nuas: não há ali tabelas de 1º leitura, contador mecânico,

mapas, quadros pretos, cabides, e toda a ordem de utensílios e até os

indispensáveis livros para a escrituração escolar.”
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FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Para uma população escolar de 142 alunos, dos quais apenas 2 do sexo

masculino, havia uma escola mista, com conhecimento das autoridades e

1 pública feminina.

A escola mista, de Henriqueta  Júlia Simão Cabral, viúva, de 52 anos

era frequentada por 2 rapazes e 30 raparigas que aprendiam pelo método

individual, numa casa, situada no Largo da Igreja “nas piores condições

e não há ali circunstância favorável ao ensino”, onde o mobiliário, além

de insuficiente, era impróprio. Tudo de acordo com a professora, de quem

nos diz o inspector: “Nem por competência, nem por zelo, nem por

proveito escolar se torna recomendável esta professora. O atraso das

crianças é altamente repreensível, perfeito resultado de desleixo e menor

consciência no desempenho do dever em que não há método definido,

ordem e disciplina, reinando até tudo  em desastrada perturbação. A

ignorância da professora reflecte-se em tudo e só tem fito no lucro que

lhe faculta a liberdade de ensino.”

Talvez devido a tão elevado número de alunas a frequentar escola tão

pouco recomendável e com a apetência deste sexo pela frequência escolar

se tenha iniciado a escola oficial feminina, a 21 de Maio de 1875, com o

bonito número de 110 alunas. Ficava ela na Grota da Pipa em edifício que

“ satisfaz em extensão e condições morais e higiénicas.”  Além destas

características já de si tão importantes, ficava “em situação elevada e

ventilada e é apropriada para este fim.” No entanto, o mobiliário, se bem
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que novo, não obedecia aos requisitos da sua utilização e o material

escolar era praticamente inexistente. “ A mobília e alfaias escolares são

coisas em que se pensa de leve neste círculo e entende-se que em uma

escola tendo um banco e mesas absurdas  tem a sua dotação material.

Quanto a utensílios escolares não existe um único, em género nenhum.”

A professora possuía a habilitação exigida e fora classificada de

suficiente, mas o inspector considera medíocre a sua competência

literária, reconhecendo-lhe embora manifesta dedicação para o

magistério. Chamava-se Adelaide Guilhermina Raposo, solteira, de 30

anos e, apesar dessa idade  só naquela altura tinha sido provida na cadeira,

daí que “ o movimento escolar, a ordem de ensino, o uso do método, a

disciplina, o proveito dos alunos tudo parece ressentir-se duma

professora ainda inexperiente e com limitado tirocínio na cadeira.

Parece andar em ensaios de acertar com o meio mais conveniente de

exercer as suas funções com a utilidade normal, porque é responsável e

neste propósito ensina só alguns ramos e deixa outros que demandam

outra ordem escolar que não atingiu ainda.” Reconhece, no entanto, a

sua dedicação e esforço  para conseguir os objectivos do seu magistério e

“mais depressa o conseguiria  se a ajudassem utensílios escolares de que

a escola é despida.”

Dada a curta existência da escola não foi possível  verificar do

aproveitamento das alunas, no entanto dado o nível de pobreza da

freguesia que fazia com que as alunas não pudessem ter os livros

escolares, as perspectivas não eram muito animadoras . “ Este mal não se

conjura senão com amplas dotações escolares de livros e utensílios que

se franqueiem aos alunos de reconhecida pobreza e indigência”.
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FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

CAPELAS

Era das poucas freguesias rurais com algum poder de escolha: 3

escolas particulares- duas femininas e uma masculina- e 2 escolas

oficiais, uma para cada sexo. Nenhuma das escolas particulares oferecia

condições de higiene ou possuía mobiliário. Em todas se ensinava pelo

processo individual e todos os professores foram classificados com

“medíocre” ou “medíocre menos”. A população escolar era de 241 alunos,

156 do sexo feminino e 85 do masculino.

Dado o número de escolas na localidade não se percebe bem por que

motivo a escola de Filomena Cabral, na Grota do Mouro, tinha 11 alunas,

já que “a professora e a escola são um ridículo epigrama, inferior a toda

a apreciação séria, com vergonha pela liberdade de ensino”.

Não possuía esta escola condições de espécie alguma e a professora

utilizava para a aprendizagem da leitura “ manuscritos estúpidos, de

crassos erros”. Da sua abertura não deu a professora, solteira, de  25

anos, conhecimento  às autoridades .

O mesmo não acontecia  na escola do Teatro Novo, da

responsabilidade de Maria Augusta Sousa, solteira, de 26 anos que “é

habilitada com o título de capacidade, segundo determina o Decreto de

20 de Setembro de 44”. Além disso, “revela aplicação para o ensino e é

zelosa do cumprimento do seu dever, que exerce com aceitável

regularidade que se reflecte em satisfatório proveito das crianças que

ensina”. Eram elas em número de 20 que beneficiaram com certeza das

instruções que o inspector deixou à professora, dado que “atendeu com
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grande interesse aos ensaios práticos  que lhe dei no regime escolar”

A escola masculina, com péssimas condições higiénicas e pedagógicas,

ficava situada  na Rua de Sant’ Ana. Frequentavam-na 15 alunos e o

professor, José Joaquim da Costa Branco, casado,“é um exemplo completo

do professorado antigo, habilitado com uma bárbara ignorância e armado

de todo o terror e rigores que felizmente a civilização moderna aniquilou e

repele!”. Ensinava este professor, de 61 anos, por “manuscritos da sua lavra

horrorosa com exclusão completa do que neste género é admissível e

regular”. E o pior é que não queria mudar, pois era  “intransigente  com tudo

o que é aperfeiçoamento moderno”. A situação dos alunos não podia deixar

de revelar tal estado de coisas “ o estado tímido e medroso das crianças em

atitudes e movimentos automáticos  e estúpidos, o atraso e ensino

grosseiramente regulado reclamam que, se é permitida a liberdade de ensino

nunca deveria ser por uma aberração destas em pleno século X1X”.

Na escola pública masculina, situada na Rua das Três Cruzes, estava

colocado o professor José Inácio de Sousa, casado, de 34 anos,

classificado de “regular”, com a categoria de vitalício e com 8 anos de

serviço. Tinha a escola 70 alunos que,através do modo simultâneo e de

castigos morais e palmatória sem abuso, aprendiam, embora com

irregularidade, por falta de “alfaias e  auxiliares escolares para um

ensino regular e utensílios para os exercícios, que os alunos na maior

parte pobres ou não apresentam nunca ou apresentam tarde”. O

professor, por sua vez “se empregasse mais dedicação, mais zelo e

assiduidade nos deveres da cadeira, poderia atenuar um pouco o atraso

que daqui resulta,  mas não o faz infelizmente”. Ele tinha a habilitação

legal, mas “hoje o seu desleixo roubou-lhe grande parte desse mérito”.

Além do mais “mete-se activamente nas pendências locais, que além de
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lhe distraírem a atenção   que deve empregar na escola atrai de

adversários muito desfavor para si e para a escola, sendo legítimo

resultado não ser bem considerado por todos na paróquia, ser-lhe

desabonada a escola e haver notável atraso no aproveitamento escolar.”

O edifício escolar tinha condições satisfatórias, mas havia falta absoluta

de material escolar “e se de tal falta se acusa a Câmara, não deve ser

menos acusado o professor que nunca reclamou nada, como o seu zelo e

dignidade no cumprimento do dever lhe deveram ter aconselhado”.

Feitos os reparos convenientes “e reconhecendo que tem certa

dignidade é de esperar que lhe fizessem impressão as minhas

considerações e que tome caminho regular nas suas funções e

procedimentos”.

Contrariamente ao professor, a professora da escola pública “é das

mais hábeis e inteligentes que tenho visitado  e na judiciosa  direcção que

dá às suas funções com uma energia e solicitude louváveis,

correspondendo bem à classificação de distinta que obteve no seu último

exame para esse magistério”. Chamava-se Beatriz Maria de Teves Leite,

solteira, de 22 anos, vitalícia com 1 ano de serviço  e 125 alunas . A escola

situada no Largo da Igreja começara a funcionar em 1 de Julho de 1874 e

era “a melhor casa que na localidade se encontra mais apropriada para

esse fim, satisfazendo bem as devidas condições escolares e residência da

professora”. Mobiliário até existia e novo “mas informe para o fim,

porque não presidiu ao seu fabrico a devida atenção às exigências

pedagógicas”. Material escolar, esse era totalmente inexistente, o que

dificultava a  actividade da professora “por mais talento e vontade que

tenha a professora, o proveito escolar há-de sempre ressentir-se da falta

desses auxiliares úteis e ainda mais quando as alunas, especialmente as
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pobres não apresentam os livros e utensílios indispensáveis para os

exercícios escolares”. Apesar disto “é tal a sua actividade, o seu método,

organização, disciplina e ordem que apresenta a escola muito satisfatória

em regularidade, funções e em proveito notório na generalidade.”   E

uma vez mais promete “sobre este assunto reclamarei as devidas

providências da Câmara e da Junta”. 

FREGUESIA DE S.VICENTE

Em S. Vicente foram inspeccionadas 2 escolas particulares, ambas

mistas, frequentadas por 33 alunos, 20 rapazes e 13 raparigas. Situavam-

se as duas na Rua do Espantalho. Uma delas possuía algumas condições

higiénicas  e pedagógicas e algum mobiliário, enquanto que a outra se

encontrava desprovida destes atributos, tendo do funcionamento de

ambas sido dado conhecimento às autoridades competentes. Os dois

professores, um de cada sexo, utilizavam processos de ensino diferentes:

ele, o simultâneo, ela, o individual.

Uma delas entregue ao professor Francisco Jacinto Borges, casado, de

47 anos de idade, classificado de “regular”, era frequentada por 10

rapazes e 5 raparigas e iniciara a sua actividade no ano em que se realizou

a inspecção.

Ficava situada a 2 quilómetros da escola pública e é uma das poucas

escolas mistas cujo professor é do sexo masculino, razão pela qual as

alunas não tinham lavores.

Este professor fora muitos anos temporário na escola oficial da Ajuda

da Bretanha, mas, devido a não se ter apresentado a exame,na altura
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devida,veio a abrir escola particular para S. Vicente . Tinha “certa

aptidão regular para o ensino, adquirida pela habilitação a que outrora

foi obrigado e à prática que o seu magistério lhe deu. Regula a sua escola

com método, classificação e disciplina ”daí que “o proveito é

satisfatório”. Com as instruções  que lhe foram deixadas a sua escola

melhorará, “porque  não faz má aplicação das competências que

adquiriu, embora imperfeitas”, daí que tenha sido classificado de

“regular”

A outra escola mista da rua, com 15 raparigas e 3 rapazes, era dirigida

por Maria do Carmo Cabral, casada, de 32 anos que, embora classificada

de “medíocre é “notável, pelo trabalho e esforço”. No entanto, “pouco

faz porque não tem habilitação regular com que possa dirigir a escola

com método correcto, ordem, boa classificação e mais condições

escolares de que resulte bom proveito”. Recebeu as observações

adequadas confiando o inspector “ que tirará proveito, à vista da

dedicação e interesse que manifesta”
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FREGUESIA DOS FENAIS DA LUZ

Nesta freguesia as 2 escolas particulares mistas inspeccionadas,

uma no Farropo e outra na Boa Nova, deixavam muito a desejar.

Possuíam péssimas condições higiénicas e pedagógicas, não possuíam

mobiliário   suficiente, nem próprio para a função a que se destinavam.

Eram ambas  empresas particulares das professoras, que foram

igualmente classificadas com “medíocre menos”. Duma delas foi dado

conhecimento às autoridades, da outra não. Além destas foi ainda

inspeccionada a escola pública do sexo masculino. Serviam uma

população escolar de 125 alunos, sendo 61 masculinos e 44 femininos.

A professora do Farropo, de seu nome Jacinta Emília Andrade,

solteira, de 24 anos, “era duma incompetência intolerável, mesmo nos

limitados ramos que ensina, que transmite com crassos erros e sem

método algum proveitoso”.  

Era tão incompetente que “ está abaixo de toda a apreciação mais

benévola. Só uma liberdade ilimitada de ensino lhe poderia sugerir a

ideia de armar ao lucro com tão formal ignorância, devendo ter

consciência da sua baixa mediocridade”.

E talvez tivesse, já que não deu conhecimento da abertura da escola às

autoridades competentes, até porque “ mal sabe ler e escrever”.

Apesar disso tinha 28 alunos, 15 raparigas e 13 rapazes que com

palmatória e carolo lá iam ocupando as 3 horas da manhã e as 3 da tarde

em que decorria o horário de cada dia.

Não corriam melhor as coisas na escola da Rua Nova, de Tomásia Augusta

de Melo, casada, de 36 anos . “ A casa, a mobília, todo o processo escolar, a
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perturbação de funções, sem método nem ordem e o quase nulo proveito das

crianças manifesta grande incompetência e indolência da professora que,

confiada na liberdade de ensino faz deste mister o seu ganha pão.”

Foi esta professora excluída do exame para o ensino oficial, o que  “não

foi sem justiça, que a escola prova em grau superior a sua grande

mediocridade.” E, apesar das instruções que lhe deixou, não confia na sua

regeneração, porque “ não me parece ter disposição e ânimo para tanto”.

Tinha esta escola 32 alunos, 3 rapazes e 29 raparigas, que, através do

método misto, aprendiam as disciplinas mais elementares.

Foi ainda inspeccionada nesta freguesia a escola pública do sexo

masculino que não gozava de melhor estatuto que as particulares. Ficava

situada no Largo da Igreja, num edifício alugado ao senhor João Botelho,

num “rés do chão, junto à fonte pública da localidade e entra-se logo da

rua para a aula”. Daí que “não a considero a mais conveniente e de

melhor escolha”. Mas como se isso não bastasse “é absolutamente

pobríssima a escola, porque toda a sua mobília e utensílios se reduz a

umas imensas mesas ao longo do centro da sala e longos e incómodos

bancos em roda das paredes e tosca mesa e cadeira do professor”. Então

como agora não havia cabides, aspecto a que o inspector dá sempre relevo

na lista do mobiliário e “ enfim nada dos indispensáveis auxiliares  de

utensílios e alfaias que mesmo modestamente se recomendam”. Tudo por

responsabilidade da Câmara mas “ainda mais desleixo e indiferença do

professor que nunca reclamou coisa alguma!”

Este, de seu nome, Manuel Bento Pacheco, casado, de 30 anos,

temporário, com habilitação para a cadeira, mas “manifestando aptidão

muito medíocre para o ensino”. Daí que “ o serviço escolar é altamente

repreensível em todo o sentido pela perturbação e desordem, pela falta
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de método, classificação e disciplina, pela revoltante falta de ensino em

muitos ramos e por um desleixo e indiferença do professor intoleráveis

que tornam a escola num simulacro  de ensino sem utilidade alguma”.

Foram-lhe feitas as recomendações devidas, no entanto “fico certo que

estas admoestações o não corrigem”, daí que “ manda a moralidade que

se lhe promova processo e que se lhe exija a devida responsabilidade”.

Era a escola frequentada por 45 alunos, de modo irregular, o que

aliado a um “ensino desordenado, a falta das essenciais lições nuns

ramos, a falta de instrumentos que auxiliem e facilitem o ensino, a falta

de livros e utensílios para os exercícios da escola que uns não

apresentam por descuido ou porque o professor não as exige, e outros

porque não podem  por extrema pobreza e tendo toda esta série de faltas

à frente outra maior que é a indiferença e desleixo com que o professor

deixa por modo repreensível correr à discrição tanta irregularidade” só

pode ter como consequência um aproveitamento pouco significativo.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

FAJÃ DE CIMA

Foram inspeccionadas nesta freguesia 4 escolas, 2 municipais, uma

para cada sexo e 2 livres, frequentadas por 159 alunos, dos quais 42

rapazes e 117 raparigas. Os professores, três do sexo feminino e um do

masculino utilizavam o processo de ensino misto e simultâneo. Foram

classificados de medíocre, tendo mesmo a professora da municipal,

reforçado tal classificação com o sinal “menos”. De todas as escolas fora

dado conhecimento às autoridades, embora isso não impedisse o seu

funcionamento em precárias condições higiénicas, pedagógicas e de
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mobiliário.

Das primeiras, as municipais, traça-nos o inspector um quadro bastante

negro. Ficava uma delas na Rua do Pilar e “é uma escola irregularíssima,

moral e materialmente falando(......) em que a indignidade da casa e

mobília e a mediocridade da professora são duma pungente irrisão”

A professora, de seu nome Joaquina Emília, solteira, de 51 anos

ensinava,  pelo método misto  e com o auxílio  de castigos morais e de

palmatória, 58 alunas, num espaço suficiente a apenas 20. O mais

estranho e grave é que a professora era surda, sendo uma criada

analfabeta, quem orientava a escola. Daí que “manda a moralidade, a

economia e a dignidade que se não abra ao público com o nome de

escola, uma caricatura destas à custa dos dinheiros públicos”

A outra escola municipal, situada na Rua  da Vila Nova, era frequentada por

35 rapazes e tinha como professor António Machado Ferreira, solteiro, de 34

anos de idade, que se metia na “política e intriga local”. De resto “é uma escola

da Câmara em que, como todas as por ela mantida, é uma vergonha na mobília

e alfaias, casa indigna em todas as condições, professor medíocre,entregue a si

e em proveito nulo que ninguém fiscaliza(.....) O resultado é que ninguém

considera a escola nem o professor na localidade, sendo certo que havendo ali

só esta escola do sexo masculino a sua frequência é limitadíssima.”

Ensinava este professor pelo método misto, recorrendo a castigos

morais e palmatória e, apesar de tudo, foi classificado de “medíocre”,

apenas, enquanto que, a sua colega da escola municipal feminina obteve

a classificação de “medíocre menos”.

As duas escolas particulares da freguesia, ambas mistas, situavam-se

na Rua do Pilar e Rua do Escorregadouro. A primeira era frequentada por
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28 alunos, sendo 5 rapazes e 23 raparigas e tinha iniciado as suas

actividades naquele ano. A professora, Isabel do Carmo Almeida, de 20

anos de idade, solteira, se bem que classificada com “medíocre”, “tem

pronunciadas disposições de dedicação e zelo nas tarefas de ensinar e

com quanto sua competência seja imperfeita, segue com muita aptidão o

movimento escolar, com certa regularidade de funções, que a tornam

recomendável.”

Ensinava ela pelo método simultâneo e sem necessidade de recorrer à

palmatória, como era prática nas escolas municipais da localidade.

O mesmo acontecia na outra escola livre, de Francisca dos Santos

Pereira,solteira, de 30 anos de idade. Era a escola frequentada por 38

alunos, 2 rapazes e 36 raparigas. 

Tinha a professora “muita vontade, esforço e trabalho, mas uma

habilitação imperfeitíssima que não dá resultado nenhum, nem em proveito,

nem nas funções escolares”. Reconhece que a professora, com a boa

vontade que apresentava, se fosse obrigada a habilitar-se convenientemente

daria uma profissional competente, mas a liberdade de ensino a isso não a

obrigava .

Deixadas foram as instruções adequadas, “mas creio que sem fruto,

tudo porque a professora sem estudar, nunca compreenderá bem, nem

observará os preceitos úteis que lhe deixei”.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS

FAJÃ DE BAIXO

As escolas desta freguesia, 2 mistas e uma feminina, todas elas
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particulares, estavam à responsabilidade de professoras muito novas e

todas elas de competência medíocre, uma, e menos de medíocre, duas.

A população parece que tinha consciência disso, dado que a escola da

professora classificada com apenas medíocre era a mais frequentada, 26

alunos, sendo 22 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Era esta

também a única escola que dera conhecimento do seu funcionamento. As

outras 2 escolas eram muito pouco frequentadas, tendo a feminina apenas

5 alunas e a outra apenas 7 alunos, 2 rapazes e 5 raparigas, o que perfaz

uma população escolar de 38 alunos, 32 raparigas e 6 rapazes. Em todas

elas se utilizava o mesmo processo de ensino- o individual-.

A escola mais frequentada era dirigida por Maria Augusta Borges,

casada, de 21 anos, situava-se na Rua Direita e, apesar da sua falta de

competência, mas devido a muito “trabalho seu”, conseguia algum

proveito, mas “nunca a sua habilitação chega à altura de conhecer que nas

escolas para haver proveito real, depende muito esse resultado  da arte com

que se ensina, à parte a dedicação  e a solicitude”. Embora tenha recebido

com interesse as recomendações do inspector “não me parece, porém que

sendo-lhe facultada a escola pela liberdade de ensino, se instrua mais, e

fique ao alcance de entender e observar com proveito as instruções que

recebeu”.

É curioso verificar que esta professora utilizava na sua escola

“múltiplos livros de plena reprovação para o ensino”.

Ainda na Rua Direita ficava a escola de Maria Luzia Ferreira, solteira,

de 16 anos, “um aborto da liberdade de ensino”, entregue a “uma

criança há pouco saída da escola e tão imperfeita que sabe ler, escrever

e contar tão mal que não se lhe deve tolerar a audácia  de se arvorar em
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professora com ignorância tão manifesta”.

Chega mesmo o inspector a questionar se a lei lhe permite ensinar

numa “idade em que não goza ainda de direitos civis”. O que é certo é

que a professora em questão não deu conhecimento da abertura da escola

às autoridades competentes.

O mesmo acontecia com a escola que iniciara a sua actividade no ano

em que se realizou a inspecção, situada da Rua Nova, da professora

Mariana  Augusta Correia, de 19 anos, solteira e que foi considerada

“uma caricatura do magistério” e a sua escola “uma ridicularia

vergonhosa entre as mais baixas mediocridades escolares para escárnio

da liberdade de ensino”.
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“SAUDADES DA TERRA,” TÍTULO PROFÉTICO.

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

Agradeço ao Centro de Divulgação Açoriana no Canadá o amável e

honroso convite  para participar no 14º Ciclo de Cultura Açoriana, que,

com o sucesso reconhecido, se vem realizando desde 1996 nesta bela

cidade de Toronto, que tenho o gosto de revisitar e mais uma vez apreciar

o seu enorme progresso.

Aproveito também o momento para felicitar vivamente os

promotores desta importante iniciativa e dizer-vos que, ao contrário das

simpáticas palavras da vossa carta, sou eu que me sinto grandemente

enriquecido e prestigiado!

Pediram-me que apresentasse uma palestra relacionada com os Açores, mas

digo-vos, com toda a sinceridade, que o que trago comigo é fundamentalmente

a grande alegria de me encontrar com esta valorosa comunidade de açorianos e

seus descendentes que, neste grande país, vêm honrando e prestigiando os

Açores.

Dar a conhecer a nossa terra no exterior é tarefa meritória que passa,

sem dúvida, pela divulgação da sua cultura, única forma de revelar a

Insulana, LVI-2000
pp. 47 a 74

* Palestra proferida em Toronto, a   18 de Setembro de 2000 no 14º ciclo de Cultura
Açoriana, a convite do Centro de Divulgação Açoriana no Canadá.



verdadeira estatura do nosso povo, pequeno e sem grandes riquezas

materiais, mas culturalmente rico e que tem sido, desde sempre,

conhecido pelo profícuo trabalho dos seus intelectuais que, nas ilhas e

pelo  mundo, constituíram um legado que nos deve orgulhar.

Uma parte importante desse labor  realizou-se no campo da

historiografia, fazendo de nós um povo privilegiado quanto à

possibilidade de conhecer o nosso passado, o que, se é importante para

todos,  ainda mais o é para os filhos e netos dos açorianos da diáspora,

normalmente interessados em conhecer  as suas raízes.

Quanto a esse privilégio, não resisto a transcrever parte de uma carta

dirigida a Rodrigo Rodrigues por um ilustre madeirense o Dr. João José

Maria Rodrigues d’Oliveira: «Apreço-me a participar a recepção da sua

gentil e cativante oferta de um exemplar dessa linda obra literária em que

vossa Exª foi grande e distinto colaborador; a boa fama de que V. exª goza

de há muito tempo vem confirmar mais uma vez a perfeição-modelo desta

obra, que é orgulho dos intelectuais açorianos; os quais têm tido o grande

condão de, em assuntos de bom nome e utilidade comum, serem unidos;

esse gesto tão patrioticamente regional do açoriano dá aos madeirenses

uma lição tremenda de que como havemos de proceder, pois não me gabo

de termos uma única obra que possa equiparar-se a qualquer das obras

literárias açorianas que conheço..........não me posso conter sem este

desabafo natural; por isso admiro o nível intelectual do açoriano desde o

insigne e saudoso historiador Gaspar Frutuoso até aos seus actuais

continuadores, que muito honram o seu torrão natal».

Nas últimas décadas e principalmente depois de 1974 houve um notável

acréscimo na produção literária; em especial tem sido muito significativo o

incremento da investigação histórica e a sua publicação  nas revistas dos

institutos e instituições culturais,  bem como através da publicação de livros. 
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Na base deste notável incremento está, para além da acção dos Institutos e

das novas editoras, a Universidade dos Açores, que a autonomia tornou

realidade na  e que deve ser a peça chave no desenvolvimento integral dos

açorianos.

Na verdade, os Açores, para além de ricos em valores culturais,

possuem um importante escol de intelectuais, e instituições  que, com

escassos meios financeiros e à custa da carolice e do entusiasmo de

alguns, têm vindo a desempenhar a importante missão que faz com que

hoje tenhamos um património cultural valioso, que pode e deve ser usado

no desenvolvimento económico, como um dos factores de atracção de um

turismo de qualidade que tanto interessa aos Açores.

Se tudo isso é verdade, também não o é menos que toda essa obra

realizada só atinge uma pequena parte da população, não contribuindo,

como devia, para a educação do nosso povo, apesar de meios  como  a

Autonomia e a televisão, poderoso meio de divulgação da cultura,  criada

e desenvolvida com a instituição da democracia . 

Sentimos que,  é necessário encontrar solução para a deficiente

divulgação para o exterior de todo este trabalho produzido, quer para as

comunidades de açorianos espalhadas pelo mundo, quer para o continente

e Região Autónoma da  Madeira, bem como  para os países de língua

portuguesa, muito em especial para o Brasil.

Para se conseguir esse objectivo julgo que será necessário o

entendimento das instituições e, muito provavelmente, o concurso da

Direcção Regional da Cultura, pois a necessária acção de “marketing” e

as dificuldades derivadas da insularidade exigem meios financeiros

extraordinários e uma efectiva coordenação das acções a desenvolver.

Os políticos e os orgãos de informação, que dispõe, como nunca do

poder e de importantes  meios financeiros são os responsáveis pela
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deficiente gestão dos mesmos.   Até porque se tornaram profissionais,

tanto na política como na gestão, o que, para além de lhes exigir

capacidade e preparação, lhes dificulta o habitual sacudir “a água do

capote”. 

Tem o Instituto Cultural de Ponta Delgada, desde a sua fundação,

desempenhado um importante papel na comunidade açoriana e em

especial na micaelense, pondo à disposição dos interessados a sua revista

“Insulana”, editando novas obras de autores açorianos e promovendo a

reedição das que se vão esgotando e que são necessárias ao conhecimento

das actuais e das futuras gerações.

Vem, assim, esta meritória instituição cumprindo o que se acha expresso

no seu diploma orgânico: «Promover o desenvolvimento de todas as

actividades, estudos e trabalhos que, nos diversos ramos da especulação

cultural, possam contribuir para a conservação e engrandecimento do

património espiritual açoriano e muito especialmente do distrito de Ponta

Delgada.....».

Dentro deste espírito o Instituto Cultural lançou em 1998 uma nova

edição das “Saudades da Terra” da autoria do Doutor Gaspar Frutuoso, e

é a propósito desta e  das outras edições da crónica, que alinhavei estas

modestas notas que têm como principal objectivo recordar para vos

interessar na sua leitura e tornar públicos alguns documentos inéditos,

que poderão ser úteis, contribuindo para o conhecimento de

acontecimentos de relevo na vida cultural dos Açores, como foi a

comemoração do quarto centenário do nosso primeiro e maior cronista,

levada a efeito em 1922.

As “Saudades da Terra” têm, para além de tudo resto, o interesse de

tratar de todas as ilhas dos Açores, como unidade arquipelágica que são,

e ainda dos  outros três arquipélagos atlânticos: Madeira; Canárias e Cabo
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Verde. Parece que o ilustre micaelense se adiantou cinco séculos na

história, pois hoje não só nos empenhamos na unidade das nossas nove

ilhas, como procuramos o relacionamento político, cultural e económico

com os outros três arquipélagos.Também o título que deu à crónica parece

profético, pois desde sempre que a “saudade” é o sentimento

predominante na vida do povo açoriano.

Gaspar Fructuoso nasceu em 1522 na então Vila de Ponta Delgada. Foi

bacharel em Artes e Teologia  pela Universidade de Salamanca, cidade

onde se iniciaram as afinidades, que manteve durante toda a sua vida, com

a Companhia de Jesus. Esta ligação aos Jesuítas continuou em Bragança,

onde leccionou no colégio ali fundado em 1561 e, ainda, quando

regressado aos Açores  contribuiu para a vinda da Companhia para S.

Miguel.

Veio definitivamente para esta Ilha em 1565, com 43 anos, para

ocupar o cargo de vigário e pregador da Matriz de Nossa Senhora da

Estrela da Vila da Ribeira Grande.

Rodrigo Rodrigues é da opinião, conforme escreveu na importante

biografia inserida no Livro Terceiro da edição comemorativa do 4º

centenário, que foi para o fim da vida, entre 1586 e 1590, que Fructuoso

escreveu e aperfeiçoou “ As Saudades da Terra “, pois que faleceu a 24 de

Agosto de 1591 na Ribeira Grande, onde foi enterrado, como Irmão da

Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada..

A biblioteca de Gaspar Fructuoso, de mais de 400 volumes impressos

e os seus escritos, foi deixada ao Colégio de Todos os Santos dos Padres

Jesuítas de Ponta Delgada, onde estiveram até 1760, ano em que os

membros dessa ordem religiosa foram expulsos.

O embarque dos Padres e do espólio do Colégio foi feito durante a noite,

para não causar alarme, como ordenava a carta régia ao governador (Arquivo
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dos Açores, Volume I, pag, 384). Os livros seguiram para Lisboa, onde foram,

talvez, constituir com os das outras livrarias dos Jesuítas o fundo da Biblioteca

Pública da Corte, actual Biblioteca Nacional de Lisboa,  mas salvou-se o

manuscrito das Saudades da Terra, como se pode ler na descrição de Ernesto

do Canto: (citamos) “ conta a tradição oral que o Governador de S. Miguel,

António Borges de Bettencourt, ao sair do Convento acompanhando os Padres,

que presos iam embarcar, trazia debaixo do braço o precioso volume, talvez a

isso se deva a sua conservação, pois de contrário teria dado pasto à traça, ou se

teria perdido com mais livros da biblioteca dos Jesuítas”. (fim de citação).

O governador faleceu em 1773, ficando a obra de Frutuoso

pertencendo a seu filho, Padre Luís Bernardo de Bettencourt, vigário, da

Matriz da Lagoa que o teria emprestado ao morgado João de Arruda

Botelho e Câmara, que o copiou e entregou ao herdeiro do vigário que

acabaria por o vender  em 1840, por 200$000 rs., ao morgado Duarte

Borges da Câmara Medeiros, depois primeiro Visconde da Praia.

O manuscrito manteve-se na posse dessa família que recusou todas as

tentativas feitas para o publicar. Uma delas feita em 1904 pela Sociedade

de Geografia, por intermédio do seu Presidente, o Rei D. Luís, e a outra

levada a efeito em 1920, quando Rodrigo Rodrigues e  Humberto de

Bettencourt, ao iniciarem o movimento para comemorar o quarto

centenário do nascimento do insigne cronista, escreveram ao Barão de

Linhó  pedindo autorização para editar, a partir do original, a totalidade

da obra, conforme nos relatam as actas das reuniões havidas( ).

A resposta do Barão, que se encontra no espólio de Rodrigo

Rodrigues, foi a seguinte: (citamos)  «Recebi o oficio de Vossas Exª-

tenho a maior pena de não aceder aos desejos de Vª Exª, pelo motivo que

vou fazer a publicação da obra completa, do Padre Dr. Gaspar Frutuoso

que espero muito em breve estará imprimida:- não está já publicada como
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eu queria, pelas muitas dificuldades que tenho encontrado, devido em

grande parte à  desorientação de viver actualmente. Creiam Vª Exª que me

é duplamente agradável essa publicação por saber que é muito desejada

pelos açorianos por quem eu tenho muita estima e grande admiração,

como por ser uma coisa que queria meu Pai, que tanto gostava da sua

terra. Com muita consideração.................17 de Dezembro de 1920.......

Assinado Barão de Linhó». (fim de citação).

Apesar da recusa em tornar público o manuscrito, a obra de Gaspar

Fructuoso foi sendo conhecida pelos estudiosos através das numerosas

cópias parciais feitas ao longo dos anos.

Para além da já referida  cópia do Morgado João d’Arruda, muitas outras

foram feitas ao longo dos tempos, segundo João de Simas devem ser ao todo

cerca de 47. Uma das mais importantes é a do Padre Martim Gonçalves da

Câmara, irmão do 5º Capitão do Donatário do Funchal, feita em 1587 e que

se encontra na Biblioteca da Ajuda. Entre estas conta-se a feita por Rodrigo

Rodrigues dos livros 3º e 4º, em 1906, de uma cópia conferida com o

original, que serviu para a publicação da edição de 1922 desses livros.

Dos trabalhos impressos o primeiro é de 1873, anotado por Álvaro

Rodrigues d’Azevedo contem o livro 2º completo e é hoje uma raridade

bibliográfica.

Em 1872, foram editados por Pedro de Jesus Cardoso e Francisco

Maria Supico alguns capítulos do livro 4º; com uma biografia de Gaspar

Fructuoso da autoria de António Pereira. 

Em 1922, apesar da resposta do Barão de Linhó, Rodrigo Rodrigues e

Humberto de Bettencourt mantiveram a intenção de comemorar

condignamente o referido centenário e a forma como o fizeram está

implícita nas actas inéditas, encontradas no mesmo espólio.

A acta da 1ª sessão refere que: « Aos 27 dias de Outubro de 1920, nesta
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cidade de Ponta Delgada, na sala de redacção do Correio dos Açores, reuniram-

se as senhores Alexandre de Sousa Alvim, Aníbal de Bettencourt Barbosa

Bicudo e Castro, Dr. António Augusto Riley da Mota, Dr. Humberto de

Bettencourt de Medeiros e Câmara, Jacinto d’Andrade Albuquerque de

Bettencourt, Dr. José Bruno Tavares Carreiro, Dr. Luís Bernardo de Atayde,

Marquês de Jácome Correia e Rodrigo Rodrigues, previamente convocados

pelos senhores Dr. Humberto de Bettencourt e Rodrigo Rodrigues, para se

constituírem em comissão e acordarem sobre a forma de, no próximo ano de

1922, se comemorar nesta ilha o quarto centenário do nascimento do insigne

Homem de letras e historiador nosso conterrâneo, o Doutor Gaspar Fructuoso,

autor da primeira obra da história insulana, intitulada “Saudades da Terra”.

Assumida a presidência pelo Marquês de Jacome Correia, secretariado pelo Sr.

Dr. António Augusto Riley da Mota, foi dada a palavra ao Sr. Rodrigo

Rodrigues, que propôs constituírem-se os presentes em comissão com outros

cavalheiros cujos nomes se proporiam nesta sessão, para a comemoração do

aludido centenário, parecendo-lhe que um dos números do programa a

estabelecer para essa homenagem, deveria ser a publicação das “Saudades da

Terra”, subvencionada pelos corpos administrativos deste distrito, pátria do seu

autor; e por isso julga necessário constituir-se desde já uma subcomissão

especialmente encarregada da respectiva edição, o que foi aprovado por

unanimidade.

Deliberou-se em seguida convidar para membros desta comissão os

senhores presidentes das Comissões Executivas da Junta geral deste Distrito

e das Câmaras Municipais de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, Padre

Cristiano de Jesus Borges, Coronel Francisco Afonso de Chaves, Padre

Herculano Augusto de Medeiros, Padre João José Tavares Canário, João de

Simas, Doutor José Botelho de Melo, José Pedro de  Jesus Cardoso, Dr. Luís

de Bettencourt de Medeiros e Câmara, Padre Manuel Ernesto Ferreira, Dr.
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Manuel Monteiro Velho Arruda, Dr. Urbano de Mendonça Dias, sendo eleitos

para presidente o Senhor Coronel Afonso de Chaves e para secretário o Sr. Dr.

António Augusto Riley da Mota. Em seguida foi nomeada a subcomissão

encarregada dos trabalho da edição das “Saudades da Terra”, que ficou

constituída pelos senhores Alexandre de Sousa Alvim, Dr. Humbrto de

Bettencourt, João de Simas, Dr. Luís Bernardo Atayde e Rodrigo Rodrigues.».

Acta da 2ª sessão:  « Aos 12 dias de Abril de 1921, pelas vinte horas, na sala

das sessões da Câmara Municipal de Ponta Delgada, por solicitação da

subcomissão......se reuniu a comissão..........Aberta a sessão o senhor presidente

comunicou que todos os cavalheiros propostos e convidados na sessão de

instalação desta comissão para dela fazerem parte, tinham aceitado o respectivo

convite. Por proposta do senhores presidente e Rodrigo Rodrigues ficaram

também fazendo parte desta comissão os distintos cultores da história açoriana,

senhores Dr. João Maria de Aguiar e Padre António do Presépio Moniz. Por

proposta do Sr. Dr. Humberto de Bettencourt foi agregado á subcomissão o Sr.

Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda. Em seguida o Sr. Rodrigo Rodrigues leu a

correspondência trocada entre a subcomissão e o Sr. Barão de Linhó (carta que

inserimos na integra). O Sr. Rodrigo Rodrigues disse que não obstante essa

recusa achava que, no intuito de prestar homenagem á memória de Gaspar

Fructuoso, por parte dos micaelenses seus compatriotas, e render importante

serviço às letras e história açorianas, se devia publicar a parte da obra que mais

interessa a este distrito, que é a que contem os livros 3º e 4º.... em que o autor

trata das ilhas de S. Miguel e Santa Maria, até agora inéditos, porque de ambos

estes livros havia cópias que merecem confiança, por terem sido conferidas pelo

manuscrito original principalmente do livro 4º, feita pelo morgado João

d’Arruda, pertencente à biblioteca do eminente bibliófilo micaelense José do

Canto.........»

Na acta da 3ª sessão que se realizou a oito de Dezembro de 1921, na
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sala da redacção do “Correio dos Açores”,  reuniu-se a Comissão....., a

pedido da subcomissão encarregada da publicação das “Saudades da

Terra”, para submeter à comissão a forma por que haviam de ser cobrados

neste mês de Dezembro os subsídios votados pelos corpos

administrativos deste distrito para a edição das “Saudades da Terra”, que

são os seguintes: Junta Geral, 8.000 escudos; Câmara de Ponta Delgada,

2.000; C.M. da Lagoa, 250 escudos; C.M. da Ribeira Grande».

Na  4ª sessão: «......disse o mesmo senhor presidente que sendo urgente

tratar-se da comemoração do centenário do Doutor Fructuoso que se há-de

efectuar no ano corrente, lhe parecia que esta cidade, pátria do escritor,

deveria prestar-lhe uma homenagem condigna, e que lhe constava que a

Câmara Municipal nessa ordem de ideias, tencionava dar o nome do

festejado ao largo ou à nova avenida que brevemente se vai abrir, ligando a

rua do Conde à rua de S. Joaquim. Nestas circunstâncias   decidiram solicitar-

lhe que a cerimónia se realize no domingo, 27 de Agosto deste ano, sendo

para esse efeito nomeada a subcomissão composta dos Senhores Presidentes

das Comissões Executivas da Junta Geral e da Câmara Municipal desta

cidade, do secretário desta comissão e, dos Srs. Francisco Xavier Pacheco de

Castro e Dr. Agnelo Casimiro. Em seguida resolveu esta comissão que

também na Ribeira Grande, onde paroquiou o Dr. Gaspar Fructuoso, se

comemorasse este quarto centenário do seu nascimento; como porém se

desconhece a data precisa do nascimento, resolveu a comissão que se

comemore na dita Vila o dia do seu falecimento, em 24 de Agosto próximo

futuro, pedindo-se à Câmara Municipal da Ribeira Grande para promover a

comemoração.» 

A 5ª sessão foi  solicitada pela subcomissão editora das “Saudades da

Terra” para apresentar o primeiro volume dessa publicação, acabado de sair

do prelo da tipografia do Diário dos Açores e prestar conta da receita e
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despesa. Expôs então o Sr. Rodrigo Rodrigues os trabalhos da subcomissão

com a publicação do primeiro volume da obra que contem o texto do livro

terceiro, seguido dos índices onomásticos e toponímicos e precedido dum

prólogo da autoria do Sr. Dr. Humberto de Bettencourt e de duas notícias, uma

biográfica do autor e outra bibliográfica da sua obra, compostas,

respectivamente, pelos Srs. Rodrigo Rodrigues e João de Simas. A edição

deste primeiro volume consta de 600 exemplares e custou 7.697#20

insulanos. Desses seiscentos, 200 vão ser distribuídos por bibliotecas

públicas, nacionais e estrangeiras, institutos científicos, investigadores da

história pátria e estudiosos da história insulana.Os exemplares, pertencentes

aos corpos Administrativos, que auxiliaram a publicação sejam postos à venda

ao preço de 20#00 insulanos cada um e que o produto da venda venha reforçar

os fundos da subcomissão editora para ocorrer às despesas com a edição do

livro 4º, que já está a compor-se.......Finalmente o Senhor Presidente Coronel

Afonso de Chaves propôs fosse consignado na acta um voto de louvor e

agradecimento a todos os membros da subcomissão editora, pelo muito zelo,

dedicação e competência de que tinham dado brilhantes provas no porfiado e

difícil trabalho da publicação deste terceiro livro das “Saudades da Terra”....»

A 6ª sessão teve lugar a cinco de Dezembro de 1926  no edifício da Junta

Geral deste Distrito, sob a presidência do vice-presidente, Sr. Dr. Luís de

Bettencourt que aberta a sessão disse: «que tendo falecido depois da última

sessão, o Senhor Presidente, Coronel Francisco Afonso de Chaves, carácter

probo, coração bondoso e espírito elevado, o qual tanto se distinguiu no

campo das ciências física e naturais e ainda no dos estudos e investigações

históricas, sendo uma verdadeira glória dos Açores, que tanto lhe devem, e

de todo o país,.............propunha fosse lavrado na acta um voto de profundo

pesar e grande mágoa..........Seguidamente foi por aclamação escolhido para

Presidente o actual vice-presidente, Sr. Dr. Luís de Bettencourt de Medeiros
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e Câmara, e para vice-presidente o vogal Sr. Rodrigo Rodrigues. O Sr.

Presidente transmitiu o convite que por seu intermédio o Exmº Governador

civil, Sr. Tenente Coronel Abel Sotto-Mayor, fazia à subcomissão para se

agrupar à “Comissão encarregada da comemoração do descobrimento dos

Açores”, que por iniciativa da actual Comissão Administrativa deste distrito

e sob sua presidência ficava organizada nesta cidade.....»

Mais tarde, em 1939 foi editado o Livro Primeiro  pelo Dr. Manuel

Monteiro Velho Arruda,  com base numa cópia existente na biblioteca de

Ponta Delgada no legado do Dr. Ernesto do Canto, precedido de um

notável ensaio crítico.

A publicação destes três livros das “Saudades da Terra”, com os

trabalhos de Rodrigo Rodrigues, João de Simas e Manuel Monteiro Velho

Arruda foram muito apreciados e esgotaram-se depressa.    

No espólio de Rodrigo Rodrigues encontram-se numerosas cartas de

ilustres personalidades do mundo das letras portuguesas e de outras, que

por razões diferentes foram contempladas com os exemplares editados, e

de cuja leitura ressalta o êxito que tiveram. Pelo interesse que me

parecem ter transcrevemos algumas: Francisco de Lacerda escreve: «Aos

meus queridos Amigos Rodrigo e Humberto envio dois apertados abraços

pela gentilíssima lembrança que tiveram em mandar-me as

interessantíssimas e veneráveis “Saudades da Terra”. Com mais vagar- e

com música- melhor lhes agradecerei, em breve.».

De Fortunato de Almeida: « Recebi hoje pelo correio um exemplar

das “Saudades da Terra”, livro III, ..........Possuo e tenho muitas vezes

consultado a parte da obra que trata da Madeira; o que é mais uma razão

de apreço do volume agora  recebido. Deus ajude Vª Exª a continuar e

concluir tão útil publicação, monumento da história nacional.».

Do ilustre madeirense Padre Fernando da Silva a seguinte missiva: «
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........que eu sem demora li com o maior interesse e com o mais intenso

prazer espiritual, que há muito me não é dado experimentar com outras

leituras, Permita-me V. Exª uma franqueza: eu não julgava que em Ponta

Delgada se pudesse produzir um trabalho como este acerca do Dr.

Fructuoso. De modo particular me prendeu a atenção o capítulo III da

Notícia Biográfica, que eu considero um estudo de altíssimo valor e que

por si só basta para colocar o seu autor a par dos melhores críticos e

estudiosos da literatura portuguesa. E tanto mais me interessa de perto esse

assunto, quanto é certo que em anos já passados me dediquei especialmente

a esses estudos com grande aprazamento do meu espírito. A Notícia

Biográfica vai fornecer-me elementos preciosos para o pequeno artigo que

terei de escrever sobre “As Saudades da Terra” no “Elucidário

Madeirense”. Que pena não poder transcrevê-la na integra! Tendo de

felicitar-se os açorianos pela publicação das “Saudades”, forçoso é também

felicitá-los  pelo pórtico monumental que dá acesso ao grandioso edifício.

É um verdadeiro monumento, sem passível constatação. Permita-me V. Exª

que lhe dirija as mais sinceras e mais cordiais felicitações que traduzem a

minha maior admiração pelo trabalho de V. Exª e também uma justa e

sentida homenagem prestada á dedicação sem limites com que os açorianos

trabalham pelo engrandecimento e prosperidade da sua terra.........».

De José Leite de Vasconcelos: « Há poucas horas recebi na Faculdade

de Letras o belo volume das “Saudades da Terra” (livro III), que muito

agradeço. Ainda só tive tempo de o folhear, mas já vi o óptimo serviço

que Vª Exª e seus colegas prestaram às letras portuguesas, pelo que são

merecedores dos mais calorosos aplausos. Não há muito que recebi

também o “Elucidário da Madeira, vol. I. de onde se vê que os nossos

queridos arquipélagos, que infelizmente não são conhecidos do

continente quanto o deveriam ser, estão animados do mais simpático
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propósito, já posto com brilho na prática, de tornarem admiradas ao

longe, cada vez mais a história e a vida locais.»

Do General Lacerda Machado: « Agradeço muito a V.ª Ex. ter-se

lembrado de mim para a oferta, penhorante, de um exemplar das

“Saudades”. É um livro que muito me agrada possuir, valorizado ainda

pela amabilíssima dedicatória que Vª Exª benevolentemente quis nele

exarar. Ponta Delgada foi sempre um meio intelectual, não me

admirando, por isso, que a comissão do quarto centenário perseverasse na

feliz ideia de pôr à luz o manuscrito, quase misterioso. O que me admira

é a existência de corporações administrativas simpatizando com a letra de

forma! O exemplo da Junta Geral é digno de nota. Felicito Vª Exª pelo

seu magnifico estudo, e, como membro da comissão, por tudo o mais. Os

índices absorveram uma soma considerável de trabalho, mas representam

uma economia, preciosa e perpétua, de tempo e canseiras. Uma só coisa

é de penalizar: que se não fizesse a publicação integral, por um estreito

critério do direito de propriedade, que não distingue entre a posse de uma

rez ou de um documento, insubstituível de interesse nacional. Então põe-

se na rua uma família, expropria-se-lhe o seu lar para alargar uma rua ou

alinhar uma estrada, e não há-de haver uma lei que permita a

expropriação por utilidade pública dum capítulo sonegado à história da

Pátria?!.........................».

Do General Norton de Matos, que se encontrava deportado em Ponta

Delgada: Venho agradecer-lhe, muito penhorado, a sua carta e a oferta

dos livros “Saudades da Terra” de Gaspar Fructuoso, que muito me

servirão para aumentar os conhecimentos que estou procurando adquirir

sobre os Açores. Muito obrigado pelas amáveis e cativantes palavras das

suas dedicatórias. Creio que do meu livro alguma coisa podem aproveitar

os açorianos como modelo de administração autónoma. Sempre fui
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partidário das autonomias administrativas e financeiras, quer nas

colónias, quer nas ilhas adjacentes, quer nas “províncias” do continente,

quer nos municípios. A excessiva centralização tem sido o grande mal do

nosso país. A autonomia como eu a compreendo e como a escrevi em

Angola, só vantagens tem, em nada prejudica a vida nacional ( que deve

ser o princípio básico das nossas leis administrativas, económicas e

financeiras ) e será a única maneira de progredirmos e de nos cumprirmos

como Nação. Como verá da letra do meu livro, julgo essencial que as

autonomias sejam acompanhadas pela intervenção cada vez maior e cada

vez mais intensa dos povos na administração pública. Daí a importância

que dei ao Conselho Legislativo de Angola. Sou estruturalmente

democrata e parlamentar , ainda que sei que democracia e parlamento têm

de ser graduados. ministrados, conforme a cultura, a civilização e

principalmente o civismo das populações.

Em 1925 foi editado o livro 2º com introdução e notas  de Damião

Peres, baseado na cópia da Biblioteca da Ajuda e na edição do Dr. Alvaro

Rodrigues de Azevedo.

Depois da morte da Condessa de Cuba o  Marquês da Praia e

Monforte adquiriu o manuscrito e ofereceu-o à Junta Geral do Distrito de

Ponta Delgada, que o depositou na Biblioteca Pública desta cidade. No

acto da entrega quis o Instituto Cultural de Ponta Delgada prestar

homenagem ao benemérito para o que promoveu uma sessão solene no

palácio do Governo Civil de Ponta Delgada, levada a efeito no dia 3 de

Agosto de 1950.

Em 1957 o Dr. Martim Machado de Faria e Maia e o Dr. António

Augusto Riley da Mota sugeriram na imprensa que a obra devia ser

publicada na integra, tendo o segundo indicado o nome do Dr. João

Bernardo de Oliveira Rodrigues para orientar essa tarefa, que foi entregue
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ao Instituto Cultural de Ponta Delgada, que contou com a ajuda financeira

da Junta Geral, na altura presidida pelo Engº Pedro Cymbron.

O primeiro livro a ser publicado foi o 6º em 1963 e nas palavras

prévias o Dr. João Bernardo escreveu: « Fica, pois, sendo esta edição

mais um testemunho da eficiência do regime de autonomia administrativa

por que se regulam as Ilhas Adjacentes e das enormes vantagens que dele

advêm para os distritos insulanos, pois que sem o auxílio do nosso

primeiro corpo administrativo jamais seria possível ao Instituto

abalançar-se a esta como a outras empresas de publicidade literária, que

pelo seu elevado custo só podem ser levadas a efeito com o amparo dos

dinheiros públicos.»

Depoi em 1964 foi publicado o livro 5º, que nunca tinha sido

publicado nem copiado, pelo que era praticamente desconhecido na sua

totalidade dos estudiosos, que nele depositavam grandes esperanças, que

não se vieram a verificar. Depois foram aparecendo sucessivamente: o

Livro Primeiro em 1966; em 1968 o Livro Segundo; em 1971 o Livro

Terceiro e finalmente em 1977 o Livro Quarto.

Em 1964 foi editado pelo Instituto de Estudos Canários de La Laguna

de Tenerife, a partir da edição de 1939 do Livro Primeiro da autoria do

Dr. Velho Arruda , fazendo parte da colecção “Fontes Rerum

Canariarum:XII”.

A nova edição do Instituto Cultural de Ponta Delgada é a cópia

integral da edição do Dr. João Bernardo que, como vimos, foi a primeira

em que o manuscrito do Dr. Gaspar Fructuoso “ As Saudades da Terra”

foi publicado na integra, mas agora com nova apresentação; o Livro

Quarto, em vez dos três volumes da 1ª edição, foi condensado num único

volume, o que nos parece facilitar a sua consulta.

Se a primeira edição teve como objectivo dar a conhecer aos
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estudiosos o manuscrito, que lhes fora misteriosamente sonegado, esta

segunda é dirigida aos açorianos em geral, pois trata-se de uma obra

indispensável ao conhecimento da nossa história e que revela a grande

aventura do povo açoriano no primeiro século da sua existência. 
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Livro de actas

da Comissão do 4º centenário do nascimento do

Padre Dr. Gaspar Fructuoso, em 1922. 
1

ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e

vinte, nesta cidade de Ponta delgada, na sala de redacção do jornal

“Correio dos açores”, reuniram-se os Senhores Alexandre de Sousa

Alvim, Anibal de Bettencourt Barbosa Bicudo e Castro, Dr. António

Augusto Riley da Mota, Dr. Humberto Bettencourt de Medeiros e

Câmara, Jacinto de Andrade Albuquerque de Bettencourt, Dr. José Bruno

Tavares Carreiro, Dr. Luís Bernardo d’Attayde, marquês de Jácome

Correia e Rodrigo Rodrigues, previamente convocados pelos Senhores

Dr. Humberto de Bettencourt e Rodrigo Rodrigues, para se constituírem

em comissão e acordarem sobre a forma de, no próximo ano de 1922, se

comemorar nesta ilha o quarto centenário do nascimento do insigne

homem de letras e historiador nosso conterrâneo, o Doutor Gaspar

Fructuoso, autor da primeira obra de história insulana, intitulada

“Saudades da Terra”. Assumida a presidência pelo Senhor marquês de

Jácome Correia, secretariado pelo Senhor Dr. Riley da mota, foi dada a

palavra ao Senhor Rodrigo Rodrigues, que propôs constituírem-se os

presentes em comissão, com outros cavalheiros cujos nomes se

proporiam nesta sessão, para a comemoração do aludido centenário,

parecendo-lhe que um dos números do programa a estabelecer para essa
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homenagem, deveria ser a publicação das “Saudades da Terra,

subvencionada pelos Corpos Administrativos deste distrito, pátria do seu

autor; e por isso julga necessário constituir-se desde já uma subcomissão

especialmente encarregada da respectiva edição, o que foi aprovado por

unanimidade. Deliberou-se em seguida convidar para membros desta

comissão, que se ficará intitulando- comissão do 4º centenário do

nascimento do Padre Doutor Gaspar Fructuoso-, os senhores Presidentes

das Comissões Executivas da Junta Geral  deste distrito, e das Câmaras

Municipais de Ponta Delgada e Ribeira Grande, Padre Cristiano de Jesus

Borges, Coronel Francisco Afonso de Chaves, Padre Herculano Augusto

de Medeiros, Padre João José Tavares Canário, João de Simas, Doutor

José Botelho de Melo, José Pedro de Jesus Cardozo, Doutor Luís de

Bettencourt de Medeiros e Câmara, Padre Manuel Ernesto Ferreira, Dr.

Manuel Monteiro Velho Arruda, Dr. Urbano de Mendonça Dias, sendo

eleitos para presidente o Senhor Coronel Francisco Afonso de Chaves e

para secretário o Senhor Dr. Riley da Mota. Em seguida foi nomeada a

subcomissão encarregada dos trabalhos de edição das “Saudades da

terra”, que ficou constituída pelos Senhores Alexandre de Sousa Alvim,

Dr. Humberto de Bettencourt, João de Simas , Dr. Luís Bernardo de

Attayde, e Rodrigo Rodrigues. E não havendo mais que tratar, encerrou-

se a sessão, lavando-se a presente acta, que depois de lida, vai por todos

assinada e por mim, António Augusto Riley da Mota, secretário, que a

subscrevo.

( Seguem-se as assinaturas). 
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ACTA DA SEGUNDA SESSÃO

Aos doze dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e vinte e um,

pelas vinte horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Ponta

Delgada, por solicitação da subcomissão encarregada da publicação das

“Saudades da Terra”, se reuniu a comissão do quarto centenário do

nascimento do padre Doutor Gaspar Fructuoso, estando presentes os

senhores presidente, Coronel Francisco Afonso de Chaves, Luís Borges

Bicudo, Presidente da comissão executiva da câmara Municipal de Ponta

delgada, doutor António augusto Riley da Mota, secretário desta

comissão, Anibal de Bettencourt Barbosa Bicudo e Castro, Padre

Herculano Augusto de Medeiros, Dr. Humberto Bettencourt de Medeiros

e Câmara, Jacinto de Andrade Albuquerque Bettencourt, João de Simas,

José Pedro de Jesus Cardozo, Dr. Luís Bernardo de Attayde, Dr. Manuel

Monteiro Velho Arruda, e Rodrigo Rodrigues. Aberta a sessão, o senhor

presidente comunicou que todos os cavalheiros, propostos e convidados

na sessão de instalação desta Comissão para dela fazerem parte, tinham

aceitado o respectivo convite. Por proposta do senhor Presidente e

Rodrigo Rodrigues, ficaram também fazendo parte desta Comissão os

distintos cultores da história açoriana, senhores Dr. João Maria de Aguiar

e Padre António do Presépio Moniz. Por proposta do senhor Dr.

Humberto Bettencourt, foi agregado à subcomissão da edição das

“Saudades da Terra” o Sr. Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda. Em

seguida o Sr. Rodrigo Rodrigues, leu a correspondência trocada entre a

referida subcomissão e o Senhor Barão de Linhó sobre o pedido a este

feito, como representante dos herdeiros do senhor marquês da Praia e

Monforte, actuais proprietários do manuscrito original das “Saudades da

Terra”, para ser facultada a conferência desse original, com as cópias que
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a subcomissão possui; desta correspondência se ficou ciente que o dito Sr.

Barão recusou a consulta, afirmando Ter tensão de publicar o manuscrito

por sua conta. O Sr. Rodrigo Rodrigues disse que, não obstante essa

recusa, achava que, no intuito de prestar homenagem á memória de

Gaspar Fructuoso, por parte dos micaelenses seus compatriotas e render

importante serviço às letras e à história açorianas, se devia publicar a

parte da obra que mais interessa a esse distrito, que é a que contem os

livros terceiro e quarto, em que o autor trata das ilhas de Santa Maria e S.

Miguel, até agora inéditos (excepto alguns capítulos do livro quarto

publicados no “Arquivo dos açores”, e em volume pelos senhores José

Pedro de Jesus Cardozo e Francisco Maria Supico), porque de ambos

estes livros havia cópias que merecem confiança, por terem sido

conferidas pelo manuscrito original, sobretudo a do livro quarto, feita

pelo morgado João d’Arruda, pertencente à biblioteca do eminente

bibliófilo micaelense José do Canto, a qual foi gentilmente cedida à

subcomissão, pelos seus actuais proprietários, os herdeiros de José do

Canto. Disse mais que por essa cópia já a subcomissão tinha prontos para

a composição tipográfica, todos os capítulos do livro terceiro e quarenta

e dois do livro quarto, e que no caso da comissão acordar na sua

publicação, pedia autorização para iniciar esse trabalho e ocorrer às

respectivas despesas, entre as quais avulta a do papel para a edição, que

é mister desde já encomendar para Lisboa, conforme a amostra que expôs

à comissão e que foi aprovada, bem como tudo o que expôs o proponente.

O plano da edição que também foi aprovado, será a publicação do livro

terceiro e a biografia do autor, num volume de cerca de quatrocentas

páginas, com dois índices, um onomástico e outro topográfico, e a do

livro quarto em mais três volumes de quatrocentas páginas cada um,

contendo o último um índice onomástico e outro topográfico, ambos
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relativos a todo o livro quarto, devendo a tiragem ser de seiscentos

exemplares, dos quais, quatrocentos serão propriedade dos corpos

administrativos que subvencionarem a publicação, e duzentos serão

reservados para, por esta comissão, serem distribuídos gratuitamente às

bibliotecas públicas do País e aos estudiosos da história insulana. Mais

expôs que a subcomissão tinha impetrado auxílio pecuniário para esta

edição, de todos os corpos administrativos deste distrito, tendo já obtido

resposta favorável de alguns, e constando-lhe que a Junta Geral e a

Câmara municipal de Ponta Delgada, inscrevem nos seus orçamentos

suplementares, importantes verbas para este fim. E não havendo mais a

tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta, que depois de lida,

vai por todos assinada e por mim António Augusto Riley da Mota,

secretário que a subscrevo.

ACTA DA TERCEIRA SESSÃO

Aos oito dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e vinte

e um, na sala da redacção do Correio dos açores, nesta cidade de Ponta

Delgada, reuniu-se a Comissão do quarto centenário do nascimento de

Gaspar Fructuoso, a solicitação da subcomissão encarregada da

publicação das “Saudades da Terra”, estando presente os senhores

Presidente Francisco Afonso de Chaves, secretário António augusto Riley

da Mota, Luís Borges Bicudo, presidente da Comissão Executiva da

Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Jeremias da Costa, presidente

da Comissão Executiva da Junta Geral deste distrito, Alexandre de Sousa

Alvim, Anibal de Bettencourt Barbosa Bicudo e Castro, Dr. Humberto

Bettencourt de Medeiros e Câmara, João de Simas, Jacinto Andrade
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Albuquerque Bettencourt, Dr. José Bruno Tavares Carreiro, José Pedro de

Jesus Cardozo, Dr. Luís de Bettencourt de Medeiros e Câmara, e Rodrigo

Rodrigues. Aberta a sessão, o Sr. Presidente declarou que o fim principal

desta reunião era submeter á Comissão a forma porque haviam de ser

cobrados neste mês de Dezembro os subsídios votados pelos Corpos

Administrativos deste distrito para a edição das “Saudades da Terra”, que

são os seguintes: Junta Geral do distrito, 8000 escudos; Câmara

Municipal de Ponta Delgada, 2000 escudos; Câmara Municipal da Lagoa,

250 escudos; Câmara Municipal da Ribeira Grande, 200 escudos.

Deliberou a Comissão por unanimidade que se solicitassem dos Exº

Presidentes dos referidos Corpos os respectivos mandados de pagamento

a favor do presidente desta Comissão, Sr. Coronel Francisco Afonso de

Chaves, que cobrará as referidas importâncias dos respectivos

tesoureiros, depositando o total na Caixa de Crédito Micaelense desta

cidade á ordem da subcomissão encarregada da edição das “Saudades da

Terra”, a qual para os competentes levantamentos, será representada pelos

vogais Srs Dr. Humberto Bettencourt e Rodrigo Rodrigues. A

subcomissão irá levantando as quantias necessárias para os pagamentos

ocorrentes com os trabalhos da edição, que já se iniciou na tipografia do

“Diário dos açores”, e oportunamente prestará contas a esta comissão. A

Subcomissão declarou ter já recebido por intermédio da casa comercial -

Corretora Lda. desta cidade - todo o papel necessário para a edição, cuja

factura importou em 8185$29,5 insulanos, quantia de que é credora a

referida firma comercial. Em virtude desta importante despesa já

efectuada, a Comissão deliberou renovar o seu apelo aos Corpos

Administrativos para votarem nos orçamentos do ano de 1922, verbas

destinadas ao reforço dos subsídios com que no ano corrente contribuíram

patrioticamente para este fim. Foram eleitos vice- presidente e vice-

Henrique Aguiar Rodrigues 69



secretário desta comissão, respectivamente os Srs Dr. Luís Bettencourt de

Medeiros e Câmara e Jacinto d’Andrade Albuquerque Bettencourt, E não

havendo mais que tratar encerrou-se a sessão, lavrando-se a presente acta,

que depois de lida , vai por todos assinada, e por mim, António augusto

Riley da Mota, secretário que a subscrevo. 

ACTA DA QUARTA SESSÃO

Aos oito dias do mês de Junho de mil novecentos e vinte e dois, na

sala das sessões da Câmara Municipal de Ponta Delgada, pelas vinte

horas reuniu-se a Comissão do quarto centenário do Dr. Gaspar

Fructuoso, precedendo convocação do Sr. Presidente Coronel Francisco

Afonso de Chaves, estando presentes os Srs, Jeremias da Costa,

Presidente da Comissão Executiva da Junta Geral, Luís Borges Bicudo,

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Anibal de

Bettencourt Barbosa do Canto e Castro, João de Simas, Dr. José Bruno

Tavares Carreiro, José Pedro de Jesus Cardozo, Dr. Manuel Monteiro

Velho Arruda, Rodrigo Rodrigues e o secretário Dr. António Augusto

Riley da Mota. Aberta a sessão o Sr. Presidente propôs que fosse exarado

nesta acta um voto de sentimento pelo falecimento do vogal desta

comissão Sr. José Botelho de Melo, que foi aprovado por unanimidade.

Em seguida disse o mesmo que sendo urgente tratar-se da comemoração

do centenário do nascimento do Doutor Fructuoso, que se há de efectuar

no ano corrente, lhe parecia que esta cidade, pátria desse escritor, deveria

prestar-lhe uma homenagem condigna, e que lhe constava que a Câmara

Municipal, nessa ordem de ideias, tencionava dar o nome do festejado ao

largo ou á nova avenida que brevemente se vai abrir, ligando a rua do
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Conde á rua de S. Joaquim. Nestas circunstâncias entende que esta

comissão deve louvar a Câmara  pela resolução que vai tomar e que se

deve nomear uma subcomissão para de acordo com a Câmara, levar a

efeito a homenagem projectada, de forma que a cerimónia da imposição

do nome de Fructuoso ao referido largo ou á rua, constituía um acto

cívico revestido de solenidade. Todos os presentes aprovaram esta

proposta, louvando a Câmara pela sua resolução e decidiram solicitar ao

mesmo corpo administrativo, que a cerimónia se realize no Domingo,

vinte e sete de agosto deste ano, sendo para esse efeito nomeada a

subcomissão composta dos senhores presidentes das comissões

Executivas da Junta geral e da câmara Municipal desta cidade, do

secretário desta comissão, e dos Srs. Dr. Francisco Xavier Pacheco de

Castro e Dr. Agnelo Casimiro, devendo-se comunicar esta resolução a

estes dois Srs, e solicitar a sua cooperação. Esta subcomissão poderá

agregar as pessoas que entender, Em seguida resolveu a Comissão que

também na Ribeira grande onde paroquiou e morreu o Doutor Fructuoso,

se comemorasse este quarto centenário; como porem se desconhece a data

precisa do nascimento, resolveu a Comissão, que se comemore na dita

vila o dia do seu falecimento em vinte e quatro  de Agosto, pedindo-se á

Câmara Municipal da Ribeira Grande para promover a respectiva

homenagem. O Sr. Jeremias da Costa propôs que previamente se

resolvesse o programa dessa homenagem e se seria apenas cívica, ou

também religiosa. A Comissão decidiu que constasse de uma parte cívica

e outra religiosa, e que os respectivos programas fossem  executados por

duas subcomissões,  uma para a parte cívica nomeada pala Câmara e

outra para a cerimónia religiosa, composta pelos Srs. Padre António do

Presépio Moniz, Padre Herculano Augusto de Medeiros, Padre João José

Tavares, e Padre Manuel Ernesto Ferreira, podendo agregar as pessoas
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que melhor entenderem. Por proposta do Sr. Presidente, por todos

aprovada, deliberou mais  a comissão oficiar a todas as Câmaras

Municipais dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, pedindo-lhes para

comemorarem no dia vinte e quatro de Agosto próximo este centenário

do primeiro historiador das nossas ilhas, pela forma como entenderem

conveniente. Em seguida o Sr, Rodrigo Rodrigues, expôs o adiantamento

da impressão da obra, contando ter pronta a edição do primeiro volume,

contendo o texto do livro terceiro, seus índices, prólogo, biografia do

autor e estudo bibliográfico das cópias conhecidas, no dia vinte e quatro

de Agosto. E não havendo mais nada a tratar encerrou-se a sessão,

lavrando-se em seguida a presente acta que depois de lida vai por todos

assinada........   

ACTA DA QUINTA SESSÃO

Aos trinta e um dias  do mês de Março de mil novecentos e vinte e

três, na sala das sessões da Câmara Municipal de Ponta Delgada, pelas

vinte horas, reuniu-se a Comissão. Foram presentes para além do Sr,

Presidente os Srs. Laurénio Tavares, vogal servindo de Presidente da

Câmara, Dr. Agnelo Casimiro, Dr. Humberto Bettencourt, Padre

Herculano Augusto de Medeiros, João de Simas,  Dr. José Bruno e

Rodrigo Rodrigues e eu, secretário Dr. António Augusto Riley da Mota.

Aberta a sessão, disse o Sr. Presidente que a presente reunião fora

solicitada pela subcomissão editora das “Saudades da Terra”, para

apresentar o primeiro volume , acabado de sair dos prelos , e prestar

contas da receita e despesa a seu cargo. Expôs então o Sr. Rodrigo

Rodrigues os trabalhos da subcomissão com a publicação do texto do
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livro terceiro, seguido dos índices onomástico e toponímico, e  precedido

de um prólogo da autoria do Sr. Dr. Humberto Bettencourt, em que se

expõem as razões da edição, e de duas notícias, uma biográfica e outra

bibliográfica, compostas respectivamente pelos Srs Rodrigo Rodrigues e

João de Simas. A edição deste primeiro volume consta de seiscentos

exemplares e custa 6.697$20 insulanos. Desses 600 exemplares, 200 vão

ser distribuídos por bibliotecas públicas, nacionais e estrangeiras,

institutos científicos, investigadores da história pátria e estudiosos da

história insulana; os 400 restantes serão entregues á Junta Geral deste

distrito, para os dividir por si e pelas Câmaras Municipais que

subsidiaram a publicação, proporcionalmente aos respectivos subsídios,

cumprindo-se assim o programa que para esta publicação se estabelecera

na sessão de 12 de Abril de 1921 e constante da respectiva acta. Por

unanimidade, os vogais presentes expressaram o desejo que os

exemplares  pertencentes aos corpos administrativos sejam postos á

venda ao preço de 20$00 insulanos cada um, e que o produto da venda

venha reforçar os fundos da subcomissão editora, para ocorrer ás

despesas com a edição  do livro quarto, que já está a compor-se e cuja

publicação deverá estender-se por três volumes de 400 páginas cada um.

Em seguida, pelo Sr. Rodrigo Rodrigues, tesoureiro da subcomissão

editora, foram prestadas contas da despesa e receita, verificando-se

importar a primeira em 18.840$54 e a segunda em 13.313$00, por estar

já pago todo o papel da edição dos quatro volumes, que custou 8.687$72;

há portanto, um saldo de 5.497$54 em depósito na “Caixa de Crédito

Micaelense Lda”, do qual se vai levantar brevemente a quantia de 900$00

para pagamento do trabalho de brochura destes 600 exemplares, ainda por

satisfazer. Aprovadas as contas foi a comissão de parecer que é este saldo

insuficiente para a publicação do resto da obra, e precisa ser reforçado,
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não só com o produto da venda dos exemplares, como também com

novos subsídios que a subcomissão vai impetrar dos corpos

administrativos. Finalmente o Sr. Presidente, Coronel Afonso de Chaves,

propôs fosse consignado em acta um voto de louvor e agradecimento a

todos os membros da subcomissão editora, pelo muito zelo, dedicação e

competência de que tinham dado brilhantes provas no porfiado e difícil

trabalho da publicação do terceiro volume das “ Saudades da Terra”. Esta

proposta foi aprovado por aclamação, apesar dos protestos de descabida

modéstia dos membros presentes da subcomissão editora. E não havendo

nada mais a tratar, foi encerrada a sessão......

ACTA DA SEXTA SESSÃO

Aos cinco dias de Dezembro de mil novecentos e vinte e seis e no

edifício da junta Geral deste distrito de Ponta Delgada, pelas vinte horas,

reuniu a Comissão do quarto centenário do nascimento do Doutor Gaspar

Fructuso, sob a presidência do vice- presidente, Sr. Dr. Luís Bettencourt

de Medeiros e Câmara, e estando presentes os vogais, Srs Anibal de

Bettencourt Barbosa Bicudo e Castro, Dr. Humberto de Bettencourt, João

de Simas, Dr. José Bruno Tavares Carreiro, Rodrigo Rodrigues e eu,

secretário, António Augusto Riley da Mota. Aberta a sessão o Sr. Vice -

Presidente disse que, tendo falecido depois da última reunião, o Sr.

Presidente, Coronel Afonso de Chaves, carácter probo, coração bondoso

e espírito elevado, o qual tanto se distinguiu no campo da ciências físicas

e naturais e ainda no dos estudos e investigação histórica, sendo uma

verdadeira glória dos Açores, que tanto lhe devem, ede todo o país, e

tendo também falecido o Sr. Padre Herculano Augusto de Medeiros,
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sacerdote exemplar e muito amante de escavações históricas, proponha

fossem lavradas em acta dois votos de profundo pesar e grande mágoa, o

que foi aprovado por unanimidade e com comovido sentimento de todos

os presentes e agora aqui se cumpre, em homenagem ás memórias

daqueles dois ilustres membros desta comissão. Seguidamente foi por

aclamação escolhida para presidente o Sr. Dr. Luís Bettencourt de

Medeiros e Câmara e para vice- presidente o Sr. Rodrigo Rodrigues. O Sr.

Presidente transmitiu o convite que por seu intermédio, o Governador

Civil deste distrito, Sr. Tenente - Coronel Abel Sotto - Mayor, fazia á

subcomissão encarregada da publicação das “Saudades da Terra” para se

agregar à “Comissão encarregada da comemoração do descobrimento dos

Açores”, que por iniciativa da actual Comissão Administrativa deste

distrito, e sob sua presidência ficava organizada nesta cidade. Foi

aprovado que se acedesse ao desejo manifestado. E não havendo mais

nada a tratar.
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O DR. JOSÉ NUNES DA PONTE
médico, político e homem de bem.

Um açoriano da transição de século

António Nunes da Ponte

NOTA SOBRE O AUTOR**

O Dr. António Nunes da Ponte, nascido no Porto em 1945, procede de

uma linhagem de poetas, pois que, além do bisavô José Nunes da Ponte, de

que trata a conferência que vamos escutar, tanto o Avô como o pai também

mantiveram (embora clandestinamente) algum comércio com as musas. No

entanto, nunca sentiu o apelo da Poesia. Quando, aos 17 anos, teve de optar

por uma carreira, a sua primeira escolha foi o exército, quem sabe se por

sugestão do avô, o general Nunes da Ponte. Mas a sua passagem pela

Academia Militar foi meteórica: Não durou mais do que o ano lectivo de

1962-63. No fim desse ano, decidiu-se pela carreira médica, como o bisavô

açoriano, licenciando-se em 1969 em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de

Medicina da universidade do Porto com a classificação de 18 valores (a mais

elevada do seu Curso). Fora, de resto, um escolar brilhante, tendo obtido

sempre isenção de propinas no liceu e na Universidade e sido bolseiro da

Insulana, LVI-2000
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Fundação Gulbenkian a partir do segundo ano da Universidade, privilégio

estes concedidos em conformidade com o alto aproveitamento nos estudos

revelado até então; além disso, foram-lhe atribuídos ao longo do curso

universitário todos os prémios escolares concedidos pela Faculdade, mais de

uma dezena e meia ao todo, entre os quais o Prémio Eng.º António de almeida,

que distingui na altura o aluno mais bem classificado no final do curso.

Seria longo expor, mesmo resumidamente, a brilhante carreira

profissional do Dr. António Nunes da Ponte, quer como médico quer

como professor, ou mesmo só enumerar os cursos de aperfeiçoamento e

actualização que seguiu no estrangeiro como bolseiro ou equiparado a

bolseiro do Instituto Nacional de Investigação Científica, os vários cargos

que tem exercido até aqui, os Congressos, Simpósios, Mesas Redondas,

etc., em que tem participado ou que organizou em Portugal e no

estrangeiro, as comunicações que apresentou em muitos deles, os livros e

artigos em revista de que é autor ou co-autor, as prestigiosas Associações

e Sociedades portuguesas e estrangeiras de que é membro, etc., sem falar

na sua actividade de cirurgião, com milhares de intervenções feitas,

algumas das quais em que tem participado por solicitação especial,

devido ao alto grau de especialização e dificuldade técnica de que se

revestiam.

Agora não é o médico, o homem de ciência, que vamos ouvir, claro, mas

o memorialista. Cometemos-lhes o encargo de nos apresentar a figura do Dr.

José Nunes da Ponte, que também era médico como o seu ilustre bisneto, e

além disso político, para nós - digo, para mim - principalmente poeta.

Eduíno de Jesus
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À memória do meu Pai

Nasceu o Dr. José Nunes da Ponte na Ribeira Grande, Ilha de S.

Miguel, em 20 de Outubro de 1848, filho de Damião António Nunes da

Mota e de D. Florinda Inocência da Ponte. faleceu na Foz do Douro,

Porto, em 5 de Setembro de 1924, com a idade de 75 anos(1).

Frequentou o Liceu Nacional de Ponta Delgada e crê-se que aos 16

anos transitou para Coimbra, dado que o curso liceal nos Açores, naquela

época, era incompleto. Uma vez terminado o ciclo secundário,

matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,

cujo licenciatura conclui em 1879.

Uma vez licenciado em Medicina, exerceu a clínica de aldeia,

primeiro em Miranda do Corvo, próximo de Coimbra, mais tarde como

delegado de saúde em Resende e Oliveira de Azeméis, para vir a fixar-se

definitivamente na Foz do Douro, Porto, em 1885, aos 37 anos.

Entretanto, em Coimbra conhecera e casara-se em 1881 com D. Maria

Emília Monteiro Soares de Albergaria, filha de Luís Monteiro Soares de

Albergaria, Capitão-Mor de Midões, e de D. Ludovina Amélia da Silva

Carvalho(1), filha do emigrante político, magistrado, ministro e homem

influente na primeira metade do século, José da Silva Carvalho.
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Foi em Coimbra que despoletaram, cresceram e sedimentaram as que

viriam a ser as quatro paixões da sua vida:

– A família

– A medicina

– A política

– A poesia

E estas quatro peixões de tal forma o assoberbaram e absorveram, que

- muito embora a forma de pensar e de agir, as referências e os valores em

vigor na época, as deslocações e meios de transporte fossem

completamente diferentes dos atuais - lhe inviabilizaram um dos sonhos

mais queridos, o de voltar a ver a terra natal e os familiares que em S.

Miguel tinham ficado. Mas nunca esqueceu a Ilha onde bascera e

crescera, como o atestam as poesias «Saudades» e «Sofrimento», nem sua

mãe, «A minha mãe» e «Ondulações», nem suas irmãs, «As tuas

lágrimas» e «Espumas»(2), a quem, segundo Ventura Rodrigues Pereira

no seu livro «A Ribeira Grande», «todos os meses mandava uma mesada,

nada lhes tendo faltado até morrerem, graças ao seu amparo»(3).

No aspecto familiar, foi Dr. José Nunes da Ponte marido e pai

exemplar. A sua mulher sempre amou profundamente, honrou e respeitou,

e a sua morte em 1909 foi para ele um choque que o marcou

profundamente para o resto da vida, apenas mitigado pelo seu espírito

combativo e empenhamento na profissão e na política, e também pelo

nascimento dos primeiros netos.

E não deixa de ser curiosa esta ligação afectiva tão profunda com sua

mulher e a família desta. O Dr. José Nunes da Ponte, logo aquando da sua

chegada a Coimbra, viu-se envolvido e integrado no ambiente conspirativo
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reinante no meio estudantil, e começou a militar no Republicanismo

incipiente que prevalecia ali, do qual foi um dos arautos e que nunca mais

abandonou até ao fim dos seus dias. Pelo contrário, sua mulher pertencia a

uma das mais antigas famílias e linhagens portuguesas - Os Soares de

Albergaria-, por tradição e cultura monárquicos e conservadores e por

conseguinte fiéis e leais à Monarquia, e contrários à instabilidade e clima

revolucionário que parecia querer tomar conta do país, como veio a

suceder.

Mas as diferenças de cultura política nunca afectaram o grande amor

que os uniu, e o facto de estarem em lados opostos da barreira neste

campo não impediu profundos e sinceros laçõs com a família da esposa,

como o atesta a poesia «Os lírios da vida», dedicada a seu cunhado

Guilherme Soares de Albergaria(1).

Houve sempre um enorme e profundo respeito pelas ideias e ideais

entre os cônjuges, que em, nada interferiram na vida familiar e felicidade

do casal, bem como o Dr. José Nunes da Ponte era visita assídua e querida

da casa de seus sogros e de seus nove cunhados. E a atestá-lo está o facto

de seus filhos terem vindo a ser herdeiros de grande parte dos bens de

suas cunhadas que permaneceram solteiras, e de seu cunhado, que embora

casado, morreu sem descendência directa.

Do casamento houve quatro filhos, aos quais foi incutido, desde o

berço, os mesmos valores por que se norteavam os pais: o respeito e

obediência, a honra, a lealdade, a honestidade, a perseverança e a

coerência. estes valores os seus descendentes têm imprimido às sucessivas

gerações, e são motivo de orgulho de família.

A medicina foi a sua profissão, o seu ganha-pão, pois não era homem

de fortuna e vivia do seu trabalho, e ao mesmo tempo a segunda paixão
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da sua vida.

Para compreender o exercício da actividade média há 120-130 anos

atrás é preciso colocarmo-nos no âmbito dos conhecimentos e da

mentalidadde na altura vigente em Portugal. O século XIX foi a época em

que, sobretudo na sua segunda metade, a medicina sofreu uma revolução

à custa de descobertas e inovações que tiveram a sua origem em quatro

países, os mais avançados em todos os domínios na sua era, e que ainda

hoje ocupam lugar dianteiro: estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e

França. Assistiu-se ao aparecimento da anestesia, à descoberta do RX, ao

conceito de antisépsia e desinfecção, à descrição das primeiras báctérias,

introduzido que foi o microscópio e a experimentação laboratorial e

clínica. Muitas das grandes intervenções cirúrgicas que ainda hoje se

praticam foram descritas pela primeira vez nesta época, e a maior parte

leva ainda o nome do seu introdutor. Na altura eram utilizados e descritos

como extremamente perigosas, pois a falta de cuidados de assépsia, a

inexistência de estrerilizações e a ausênsia de meios para combater a

infecção acarretavam a morte da maior parte dos doentes. E se esta foi a

época das descobertas descritas e sua introdução no armamentarium

terapêutico na Europa mais avançada, dado o atraso crónico em todos os

domínios em que Portugal se encontrava, só cerca de 10 a 40 anos depois

era iniciado o seu estudo nas nossas faculdades de Medicina, e mais tarde

ainda aplicadas nos hospitais para tratamento dos doentes. Ao Dr. José

Nunes da Ponte foi pois ministrado o ensino médico habitual à época, e

que pouco diferia da medicina medieval. O médico recém-formado era

lançado na vida clínica tendo apenas como instrumentos de trabalho a sua

vocação e sentido de abnegação, a sua intuição e argúcia, as suas mãos, e

um rudimentar estetoscópio. Como armas terapêuticas, a sua empatia

com o doente e capacidade de persuasão (quando não mesmo de juiz, de
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árbitro habilidade de resolução de conflitos) e os meios terapêuticos

usados na época: as papas de linhaça, as ventosas, as sanguessugas, as

massagens, as picadas de abelha, os chás, as tisanas, as sangrias, os

clísteres, as poções feitas com ervas ou animais, e certos preparados

tradicionais de aplicação e utilização mais ou menos empírica.

Aquilo que hoje é trivial, rotineiro, obrigatório mesmo como análises,

RX ou ecografia, à época eram desconhecidos ou inexistentes. Da mesma

forma durante toda a sua vida nunca ouviu falar de um antibiótico, pois o

primeiro – penicilina – só foi descoberta em 1927 por Flemming, ou seja

três anos após a sua norte, e recorde-se, também a título de curiosidade,

que a Aspirina só iniciou a comercialização pela Bayer em 1899 (há um

século, pois).

Os hospitais eram destinados, na boa tradição das misericórdias, aos

que não tinham recursos, e a taxa de mortalidade nestes estabelecimentos

era tão elevada que havia fortes resistências ao seu internamento.

Recorde-se ainda que a luz eléctrica apenas despontava, bem como a água

potável canalizada, e os esgotos e o sanemento eram quase

desconhecidos.

Era, pois, uma Medicina cheia de limitações e intuitiva, frequentemente

mais baseada em crenças e tradições do que bases científicas, sem

possibilidade, por inexistentes, de meios auxiliares de diagnóstico, e sem

armas terapêuticas incontestáveis e eficazes, apoiada numa cirurgia

incipente, mais com carácter experimental que verdadeiramente curativa,

eivada de elevadas taxas de morbilidade e mortalidade, aquela que o Dr.

Jo´se Nunes da Ponte exerceu toda a vida. E pelos vistos soube pôr na sua

profissão tanto de dedicação humana e empenho, tanto de doação pessoal

aos seus enfermos, que muitos anos após se ter instalado na Foz do Douro

com carácter definitivo, ainda era procurado por inúmeros doentes vindos
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sobretudo de Resende, onde fora durante quatro anos delegado de saúde (e

a propósito recorde-se que na época uma viagem ida e volta de Resende ao

Porto demorava mais de um dia, e era preparada com muita antecedência,

pois nunca se sabia os precalços ou mesmo assaltos durante o caminho).

Foi pois um «João Semana» que desenvolveu a sua actividade

profissional, primeiro em Miranda do Corvo, em seguida, por um período

de poucos anos, como delegado de saúde em resende e depois em

Oliveira de Azeméis, até finalmente, com a idade de 37 anos, se fixar no

Porto.

Em 1885 fez parte da mesa da Santa Casa de mesericórdia do Porto,

e, cabendo-lhe a Presidência da Direcção Administrativa do Hospital

Geral de Santo António, exerceu uma gerência notável, com a abertura do

referido Hospital ao ensino da escola Médico-Cirúrgica, que até então ali

tinha mesquinha representação. Em 1898 e 1899 volta a ser Presidente da

Direcção do mesmo Hospital(1).

Foi ainda Provedor da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco,

introdizindo vultuosos e importantes melhoramentos nesta instituição. E

tão grato lhe foi o exercício deste cargo, e tanta dedicação teve para com

esta Ordem Terceira, que deixou expresso o desejo de que, quando

morresse, gostaria de ser amortalhado com o hábito de S. Francisco(1).

De totas as suas paixões foi talvez a política aquela que mais o

desgastou física e psicologicamente, que maior intranquilidade lhe

trouxe, mas a sua realização pessoal.

Da juventude nas ilhas, onde o ambiente era calmo e tranquilo, onde

a vida decorria a uma cadência lenta, a economia assentava na agricultura

e na estrutura sócio-económica medieval, numa sociedade conservadora,

num ambiente familiar saudável e tradicional. Seguramente dessa época

não tem consciência política definida.
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Só quando chega aos 16 anos a Coimbra e toma contacto com a

agitação política não confromista que sempre caracterizou a Academia

Coimbã, e que se dá o seu despertar para um mundo novo, em ebulição,

que primeiro o interessa, depois o envolve e mais tarde o apaixona, e no

qual virá a ser um protagonista de primeira linha. Será um político

republicano sério e honesto, dedicado e trabalhador, e acima de tudo um

homem de palavra e de honra.

Para se compreender a atmosfera coimbrã na segunda metade do

século XIX será preciso recordar toda a história política portuguesa desde

o início do século, começando pelo «tremor de terra» que constituiu a

Revolução Francesa e suas repercussões por toda a Europa. A agitação,

que se lhe seguiu, teve profundo impacto na sonolenta e retrógrada corte

portuguesa. A ascensão de Napoleão e a apetência que este cedo

manifestou pelo domínio da Europa, levou a Casa Real a uma série de

iniciativas e tratados que, segundo Luz Soriano, mais não constituíram

que uma série de «humilhações e baixezas para com a Espanha, França e

Inglaterra» e a política tornou-se incoerente e em permanente

«contrariedade de princípios». Neste clima de avanços e recuos, de

assinaturas de tratados e sua denúncia, se vão somando humilhações

sucessivas, que tinham como objectivo salvaguardar Portugal e suas

possessões do apetite insaciável de Mapoleão. Este, contudo, nunca

desistiu do seu intento de subjugar toda a Península Ibérica. A ofensiva

das tropas francesas obrigou à humilhante retirada da família real e da

corte para o Brasil, deixando o país entregue a batalhões de milícias,

pequenas e mal apetrechadas, e sobretudo, mais tarde, a Wellington e seu

estado maior, e respectivo contigente britânico.

A derrota das tropas francesas na Península desencadeou, sob o ponto

de vista político, um enérgico abanão na consciência nacional, passando
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a contestar-se activamente a forma de governo que até então existia, o

tipo de relações sociais e em especial o absolutismo. A Revolução

Francesa chegara a Portugal duma forma dramática e Portugal nunca mais

viria ser o mesmo.

Entretanto, expulsos os franceses e saqueado o País, causava mal-estar

entre a população a prolongada ausência do rei no Brasil, onde estabeçecera

a sua corte e para onde levara os tesouros possíveis, gozando a vida no meio

do maior fausto, enquanto os súbditos cá passavam todo o tipo de

provações. Os problemas políticos e económicos da nação eram

gravíssimos, e uma vez o rei regressado, uma década e meia após a partida,

parecera não ter compreendido que era chegada a hora das reformas

estruturais e profundas. É neste contexto que tem lugar a revolução Vintista,

prenúncio da elaboração da constituição de 1822, uma constituição de

compromisso com algumas medidas liberais e que feria profundamente o

absolutismo, mas não punha em causa a monarquia. Pela primeira vez o

poder das cortes sobrepunha-se ao do Rei. Esta estocada nos privilégios teve

como reacção a contra-revolução, que falhou, a designação de D. Pedro IV

como sucessor de seu pai, e a sua abdicação na sua filha, D. Maria de Glória,

e a outorga da carta constitucional de 1826. O casamento por procuração de

D. Miguel com sua sobrinha D. Maria Glória, o seu regresso a Portugal em

1828 e a sua aclamação popular, a par do apoio de alguma nobreza

descontente levaram-no à restauração do absolutismo. Os ânimos e as

crenças nunca haviam serenado, a turbulência agitava constantemente a

sociedade portuguesa e a guerra civil instalou-se; dum lado os absolutistas

com D. Miguel à proa, do outro D. Pedro IV comandando os liberais. O

desembarque de D. Pedro em Pampelido em 8 de Julho de 1832 constitui

apenas um episódio, porventura o mais conhecido e meditático de uma

guerra civil que só terminou dois anos depois com a assinatura da
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convenção de Évora-Monte. D. Maria II é rainha de Portugal, D. Pedro

morre de tuberculose cerca de 2 meses depois e D. Miguel abandona o país

para nunca mais regressar.

Mas o liberalismo instalado não se torna uma época de calmaria e

estabilidade, pelo contrário a instabilidade vai-se manter e geram-se

novos conflitos. As ordens religiosas são extintas por decreto de 28 de

Maio de 1834 e seus bens nacionalizados e vendidos em hasta pública. As

divisões na sociedade portuguesa mantêm-se, o poder é frágil, instalam-

se bandos de guerrilheiros; segues-e uma época de violências, roubos e as

forças da ordem revelam falta de motivação e ineficácia.

É neste contexto que Costa Cabral prospera e atinge o poder,

vencendo as eleições de 19 de Junho de 1842, segundo o Dr. Júlio

Rodrigues da Silva in História de Portugal dirigida pelo Prof. João

Medina, «praticando todo o tipo de ilegalidades desde a fraude no

recenseamento, às listas carimbadas, às chapeladas, ao espancamento dos

opositores, às pressões sobre os detentores de cargos públicos e à compra

de votos»(4), o que lhe permitiu a maioria parlamentar e a governação

sem oposição. Daqui nascerção as revoltas militares de Torres e Almeida,

às quais sucederam as da maria da Fonte e da Patuleia. Inicia-se neste

período o começo da industrialização, a abertura de estradas e projectos

de ligação ferroviária do país.

É, contudo, com a Regeneração e Fontes Pereira de Melo que se

estabelecerá um modelo político-económico que vigorará por cerca de 40

anos (de 1850 a 1890). Nesse período inicia-se a revolução agrícola e

procura-se completar a revolução industrial, que começava com mais de

cem anos de atraso(5).

Segundo o Prof. António José Telo na História de Portugal já citada

coordenada pelo Prof. João Medina, «toda a primeira metade do século
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XIX português é uma sucessão de invasões, guerras civis, golpes,

revoluções e levantamentos. A longa série começa nos princípios de

século, com a guerra contra Espanha e a campanha do Rossilhão,

continua pelas terríveis invasões francesas, pela revolução de 1820,

produz um abalo fortíssimo com a independência do Brasil e culmina

com 20 anos de guerras civis, levantamentos e golpes militares que

conduzem ao Cabralismo. Neste meio século a sociedade portuguesa

esteve profundamente dividida; passou por um longo conjunto de

acontecimentos humilhantes com várias demonstrações de força no tejo e

intervenções»(5). O país sente-se pequeno com a perda do Brasil, sonha

com os século de ouro e a miragem de um desenvolvimento rápido.

Portugal em 1850 está deprimido, traumatizado, humilhado e dividido e

sonha com o milagre da regeneração, que lhe dê porgresso sustentado,

liberdade, estabilidade e bem-estar económico. Fontes Pereira de Melo é

um estadista de visão e vai procurar repetir em Portugal o que há muito

estava estabelecido no estrangeiro; a indústria, as ligações ferroviárias, o

telégrafo, os portos e transportes fluviais, o acabar com as barreiras

regionais, o desenvolvimento da agricultura e comércio, a ligação do

interior à costa. Contudo, estas medidas não conseguiram entravar o

crescente endividamente extremo, nem de uma forma lógica alterar a

enviesada fiscalidade existente. São muitas as experiências governativas

dos finais das décadas de 60 e 70, que geram turbulências com

repercussões na Academia Coimbrã. É neste ambiente de permanente

agitação, de inconformismo, de pessimismo que surgem as Conferências

Democráticas do Casino Lisbonense. A segunda Conferência, de 27 de

Maio de 1871, pronunciada por Antero de Quental e intitulada «Causas

da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos três séculos», onde o

autor apontava como causas de decadência de Portugal e espanha três: o
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absolutismo real (que asfixia e estrangula as energias nacionais, impede a

inovação, suprime a iniciativa, aniquila as ideias), a influência da Igreja

Católica (que oprime, que tem enorme influência junto da corte e de todos

os sectores da sociedade e a quem interessa um povo crente, e submisso

e incluto) e as conquistas longínquas que não enriquecem o país mas

apenas meia dúzia de senhores, e nada fazem pelo progresso e

valorização dos povos e terras colonizadas.

Esta conferência de Antero de Quental detonou uma bomba na

sociedade portuguesa, foi motivo da mais acesa controvérsia, e no meio

académico de Coimbra foi discutida de forma apaixonada. Antero,

também ele Micaelense, tal como Teófilo Braga, teve enorme influência

na sua geração em geral e no Dr. Nunes da Ponte em particular, que era

mais novo 6 anos, mas que o admirava clareza e genialidade do seu

pensamento. Tinha o Dr. Nunes da Ponte 23 anos quando da 2ª

conferência do Casino; foi contemporânea de Guerra Junqueiro (dois

anos mais novo) e de outros vultos como Ramalho Ortigão, Eça de

Queirós, Oliveira Martins, Fialho de Almeida, etc… Todos eles de uma

forma ou de outra tiveram grande importância no seu tempo, ficando

conhecida esta geração como a geração de setenta(6). Contudo, o grande

abalo da monarquia constucional deu-se em 1890 com o Ultimato Inglês,

e com esta humilhação, a figura do rei, que vinha sendo progressivamente

subalternizada, foi então de uma forma manifesta posta em causa

publicamente. A monarquia do século XIX, de absoluta e ausente durante

as invasões francesas, retornou ao país tradiamente, mas o carácter divino

do poder real cedeu lugar à supremacia das cortes. A tentativa de

restauração das cortes de D. Miguel, derrotado, e substituído pelo

liberalismo, teve vida agitada com guerras civis que cada vez debilitam e

fragilizam a posição real. O poder emanado do povo passa a ser a tónica
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dominante, e daí o florescimento do ideal republicano. Não podemos

esquecer tabém que o manifesto comunista de Karl Marx foi dado à

estampa em 1848 e a sua mensagem difundida, originando partidos

socialistas por toda a Europa. As humilhações nacionais parecem não ter

fim durante todo o século; mesmo depois da conferência de Quental, a

comemoração do tricentenário de Camões com o descerramento da

estátua no largo lisboeta com o mesmo nome em 10/06/1880, que surge

como manifestação para restabelecimento do orgulho nacional, fica ferida

e diminuída, pois o rei D. Luís é acusado de falta de empenho, quase

alheamento nessa causa nacional. A conferência de Berlim em 1884,

convocada discutir da África colonial, e para a qual Portugal nem sequer

é convidado, é outra humilhação para um país de descobridores e que

sempre invocara os direitos históricos em África, muito embora a

ocupação efectiva dos territórios fosse escassa. O ultimato Inglês de 1890

é a machadada final no capítulo das humilhações, e uma onda de revolta

e indignação invade a nação.

A capitulação e a aceitação dos termos ingleses é o culminar desta

humilhação. As culpas de todas as desgraças nacionais e da efectiva

decadência são atribuídas à coroa. A morte de D. Luís e a subida ao torno

de D. Carlos permite um certo escape da ebulição reinante, e todas as

esperanças são depositadas no novo rei. Mas a onda republicaba era

imparável, e a imprensa e os escritores prestigiados como Guerra

Junqueiro, António José de Almeida, João Chagas, Fialho de Almeida

Gomes Leal,… não davam tréguas à monarquia agonizante. Em 1892

Oliveira Martins escrevia: «Em parte nenhuma, talvez, o divórcio entre o

povo e o governo é mais completo; e ao mesmo tempo o descrédito dos

políticos atinge em Portugal cotas mais elevadas que em qualquer outro

país». Segundo o Dr. Sérgio Matos na citada História de Portugal, «o
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eleitoralismo fácil praticado pelas clientelas políticas, os compadrios na

obtenção de empregos e na concessão de obras públicas, entre práticas

comuns, alimentavam o descrédito dos políticos(7)».

Numa tentativa de credibilizar a coroa, restabelecer o prestígio e

alimentar o orgulho nacional, são preparadas com cuidado as

comemorações do quinto centenário do nascimento do Infante D. Henrique

(1894) e do descobrimento do caminho marítimo para a Índia(1898). É

lançada uma ofensiva diplomática junto dos principais países europeus que

culminou com a visita de Eduardo VII a Portugal em 1903. O país chega

mesmo a vibrar intensamente com Mousinho de Albuquerque, que é

aclamado como herói e continuador dos feitos notáveis dos séculos XV e

XVI.

Por estes episódios se encheram de orgulho os monárquicos, mas não

demoveram os socialistas e republicanos da sua luta irreversível contra a

monarquia decadente. Os exemplos da recente proclamação da República

em França e a proclamação da República no Brasil em 1889 mais força

lhes deram para o seu ideal. A Proclamação da República no Porto em 31

de Janeiro de 1891, abortada embora, é o fermento de 1910. A crise

financeira agrava-se nos princípios do novo século. A casa real acusada

de desbaratar dinheiros públicos (os célebres adiantamentos) e o rei

denunciado na praça pública por oferecer casas às suas amantes

definitivamente criam um ódio do povo à realeza. O golpe final é a

nomeação de João Franco como responsável do governo com poderes

ditatoriais (ou seja, uma versão mitigada e actualizada do absolutismo

real).

O regicídio no Terreiro do poço em 1908 foi assim explicado nas

palavras de Manuel Laranjeira: «O partido republicano nem organizou

nem aconselhou o atentado. O atentado foi obra única de dois homens. E,
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contudo, as balas de morte partiram da alma da nação. Foi um atentado

nacional. Um raio esplêndido e pavoroso, extreminador e salvador. O raio

condensou-se em duas almas apenas, mas a electricidade que o gerou saiu

da alma de todos nós. Todos nós somos cúmplices.»(6).

A partir daqui a revolução para a substituição do regime estava

imparavelmente em marcha e D. Manuel II não constituía impecilho para a

mudança esperada. A prova que assim era, além das contínuas manifestações

de rua, era o culto que se instalou dos regicidas, que, sob a forma de postais

e cromos, artigos laudatórios de imprensa, e, a romagem contínua e

constante do povo anónimo ao Alto do cemitério de S. João às campas dos

regicidas com mulheres, homens e crianças em filas permanentes, enchendo

os túmulos de flores (à semelhança do que aconteceu recentemente com

Lady Diana ou Amália Rodrigues), demonstram de forma inequívoca o

isolamento da casa real e o prestígio e apoio à República.

A mudança de regime deu-se em clima de delírio. Nas palavras de

Guerra Junqueiro, «fes-se o milagre que eu comparo aos milagres de

Lourdes. Ali vede um paralítico erguer-se de repente: salvou-o a fé em

Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, um povo paralítico, há trinta séculos,

erguer-se de repente porque tinha fé na Nossa Senhora da Liberdade ou

da Pátria»(6). No Porto a República foi proclamada a 6 de Outubro, e é a

seguinte a descrição do Jornal O Primeiro de Janeiro: «Às quatro da tarde,

o vereador mais velho, o médico José Nunes da Ponte, assomou à varanda

de onde fora proclamada a República em 31 de Janeiro de 1891 para ler

uma proclamação. Desta vez o destino era amigo e a história madrinha.

É, pois, cidadãos, com o coração a transbordar de alegria que eu tenho

neste momento a insigne honra de, na qualidade de vereador mais velho

da Câmara Municipal do Porto, proclamar nos Paços do Concelho a

República Portuguesa e declarar perpetuamente abilida a dinastia de
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Bragança… A bandeira verde-rubra, confeccionanda no próprio dia por

José Ferreira Gonçalves, foi finalmente hasteada e não se descreve o

delírio que então se apoderou de toda aquela multidão(8).

Nunes da Ponte assumiu então a presidência da Câmara e enviou um

telegrama de felicitações a Teófilo Braga»(8).

A República, contudo, teve uma existência atribulada nos seus

primeiro tempos, e mesmo depois de aprovada a constituição em Agosto

de 1911, os partidos não se entendem, os governos sucedem-se. Nunes da

Ponte foi eleito deputado às Câmaras Constituintes e mais tarde

governador civil do Porto. Foi ministrado do Fomento em 1915, do

governo chefiado pelo Genral Pimenta de Castro. Saindo do Governo,

volta a ser Governador Civil e Presidente da Câmara Municipal do Porto

e, novamente eleito deputado, preside à Câmara dos Deputados em

1918(1).

Velho e cansado, desiludido com a incapacidade dos partidos e facções

de traçarem um rumo estável e de progresso para a nação, por volta dos

setenta anos decide abandonar a política activa, sem nunca se ter filiado

em qualquer dos partidos e tendo militado sempre na ala mais

conservadora da República(1).

Ao introduzir agora o tema de poesia, gostaria de começar citando

Pedro da Silveira na obra 43 Médicos Poetas; «Que» as musas não fazem

mal aos doutores largamente o documenta toda a história de literatura

portuguesa, como fácil seria demonstrar. Mas é sobretudo no século XIX

e até à terceira década deste que, pelo que toca aos doutores médicos, mais

numerosos os achamos cultuando as ditas. Depois, acaso devido a que o

ensino superior cada vez mais tendeu à especialização com descuro de

cultura geral, assistimos ao rarear, entre os médicos, do gosto cultivante
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das letras. Rarear, disse, mas felizmente não desaparece – e aí então, na

actualidade, mostrando que continua a haver médicos poetas ou

prosadores, algumas de uns e outros que muito honram com o que

publicam«(9).

Como poeta, a obra de Nunes da Ponte não é extensa, pelo contrário,

e fora alguns poemas inéditos manuscritos, hoje na posse de meu irmão

Miguel(10), o fundamental da sua poesia está contida no livro

Ondulações, publicado em Coimbra em 1876 (contava 28 anos). A este

núcleo inicial há que acrescentar alguns outros poemas que foi

escrevendo posteriormente, quase até à morte, e que meu Avô e seu filho,

o Brigadeiro Nunes da Ponte, coligiu e acrescenta à obra inicial, fazendo

publicar em 1965 a 2ª Edição de Ondulações.

Não sou poeta nem literato, e muito menos crítico, daí que desde já

peço desculpa da minha análise, de um amador, à sua poesia. Há certos

temas que se repetem e dominam a sua obra, e que traduzem a sua

personalidade, e a sua forma de pensar e agir. Queria destacar:

– O Amor na sua forma mais elevada e pura;

– A mulher, nela realçando a beleza, a virtude, a doçura, a pureza, o

ser insubstituível, numa palavra, colocando-a num pedestal;

– A lua, como parece apanágio de todos os poetas;

– A tristeza;

– A dor;

– A esperança;

– A criança e a sua inocência, a sua alegria e as suas virtudes;

– O sofrimento;

A mãe, em geral e a sua em particular.
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Por toda a sua poesia perpassa a nostalgia, a melancolia, talvez até

com um ligeiro travo de depressão, o ideal, uma certa tristeza pela

incapacidade de atingir a perfeição (o que traduz que, de certa forma,

seria um perfeccionista, característica que muitas vezes acompanha os

idealistas de forte personalidade e perseverança).

As suas preocupações sociais, como as condições mínimas de

sobrevivência, nomeadamente a forma e condições básicas de vida e

habitação, constituíram também uma realidade contra a qual se revoltou

em verso. Ver, por exemplo, a poesia «Realidade».

Foi um democrata na verdade acepção da palavra, sincero e honesto nas

suas amizades, e sobretudo leal, Assim o atestam versos que dedicou a

amigos, muito embora estes fossem monárquicos convictos e militantes.

Neste capítulo, os versos que dedicou a Joaquim Mousinho de

Albuquerque, datados de 1898, denotam uma intensa e profundamente

sentida admiração pelo homem que viria a contribuir para redimir a

decadência da pátria, que já durava há 300 anos(2). Recorde-se aqui a

influência de Antero de Quental e a sua segunda Conferência do Casino já

citada.

Os versos mais tardios da 2ª edição de Ondulações demonstram que a

inspiração nunca o abandonou até à morte. Simplesmente a intensa vida

profissional e a agitadíssima actividade política em que se envolveu não

lhe permitiram aprofundar e cultivar, como seguramente seria o seu

desejo, a veia poética.

Camilo Castelo Branco considerava-o poeta de valor(12),

enfileirando-o ao lado dos líricos mais distintos e representativos da

mocidade académica de então, nas palavras de Ruy Galvão de Carvalho

(em Antologia Poética dos Açores)(13) ou como consta do Dicionário

Cronológico de Autores Portugueses, vol. II., da autoria do muito ilustre
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Prof. Eduíno de Jesus(14), que cita as palavras exactas de Camilo:

«versejou sentimentalidades (…) no estilo temperado dos poetas que

nutriam amores castos».

Faleceu no Porto a 5 de Setembro de 1924, gostaria agora de

transcrever a carta de pesames que o Conselheiro Luiz de Magalhães,

outra figura proeminete na época, e monárquico convicto, enviou a seu

filho e meu avô, o Brigadeiro Nunes da Ponte, datada de 9 de

Setembro(10)

Costa Nova, Ílhavo

09/Set./1924

«Exmo senhor

Meu prezado Amigo

Surpreendeu-me bem dolorosamente a notícia do falecimento do seu

venerando pai, meu velho e querido amigo.

Conheci-o logo no meu primeiro ano de Coimbra, já lá vão 45 anos, e

a nossa amizade pela vida fora, nunca nada a perturbou, nem mesmo a

política, apesar de militarmos em campos opostos.

É que seu pai reunia as mais altas qualidades de carácter e os mais

delicados sentimentos de coração. Era austero sem secura; firme nas suas

convicções, sem intolerância; dedicado à sua causa, mas sem ódios.

Sonhador, sempre um adversário cavalheiresco e nobre.

O seu honrado nome, como o de Sampaio Vruno ou Basílio Telles e

D’alguns mais, foi, no meio deste «débacle» moral, um objecto de

respeito e de justa veneração.
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Como amigo, e como português, choro a perda de um grande homem

de bem, e, por isso, é de todo o coração que acompanho V. Ex. na sua

profunda dor. Sinto não estar em Moreira, para lhe prestar as últimas

homenagens da minha amizade.

Rego a V. Ex. que signifiquem o nosso pesar a toda a sua Ex. família

e, aceitando as minhas sinceras e magoadas condolências, me creia

sempre,

De V.ª Ex.ª

Atento, servidor e obrigado

Luíz de Magalhães

Das várias homenagens de que foi alvo após a sua morte, é de justiça

salientar a atribuição do seu nome a uma das principais artérias de

Resende, onde exerceu clínica, por proposta do Presidente da Câmara Dr.

Manuel Rebelo Moniz, também ele açoriano. O seu nome figura também

na toponímia de Valongo e da cidade do Porto.

Na sua terra natal, Ribeira Grande, por proposta do distinto advogado,

jornalista e poeta, Dr. José de Oliveira São Bento, e no dia 20 de Outubro

de 1957, ou seja, 109 anos após o seu nascimento, na casa onde nasceu,

na rua Vigário Matias, foi descerrada uma lápide onde se lê «Nesta casa

nasceu o dr. José Nunes da POnte, médico, político e homem de

bem».(1).

Queria terminar esta conferência com uma citação do Prof.

Maximiano de Lemos, no seu livro «Camilo e os médicos».

«Por toda a parte onde viveu o Dr. Nunes da Ponte deixou um nome

respeitado, mercê do escrúpulo e da benemerência com que se devotou ao

alívio da humanidade sofredora. Republicano democrata, praticou sempre
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as virtudes cívicas com entranhada dedicação, e nos tempos de

propaganda do seu credo julgo sempre que, mais do que o seu verbo

ardente, podia fazer amor e engrandecer a República o exemplo das suas

raras e incontestáveis virtudes».

À casa dos Açores, na pessoa do seu Vice-Presidente Sr. Dr. Eduíno

de Jesus, os meus mais sinceros agradecimentos pela homenagem à figura

do meu bisavô e pela oportunidade e honra de aqui vir proferir esta

conferência.
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11 – José Nunes da POnte, Ondulações, Coimbra, 1876.

12 – Camilo Castelo Branci, in Cancioneiro Alegre.

13 – Ruy Galvão de Carvalho, in Antologia Poética dos Açores.

14 – Eduíno de Jesus, in Dicionário Cronológico de Autores

Portugueses, vol. II, Publicações Europa América, Lisboa.
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CONGREGAÇÕES MARIANAS

no colégio jesuíta de Todos os Santos

José Maria Teixeira Dias

O NOME

Congregações, irmandades, confrarias são nomes pelos quais se designam

associações de pessoas não religiosas, (entendido este termo como membros de

uma ordem ou congregação reconhecida pela hierarquia eclesiástica), que

através desses organismos se vinculam ao espírito da Companhia. No exterior

podem ser reconhecidos por qualquer das designações acima apontadas, dentro

da Ordem dos Jesuítas, são sempre vistas como Congregações Marianas. 

Segundo Scaglione:«Congregations were group of students or other

associated with the Order, who voluntary joined together to practise some

particular form of cult or ritual devotion 1». 

Apercebemo-nos, através desta definição que havia dois elementos

constitutivos das congregações:

ligação à Ordem, de elementos não integrados nela; uma particular

forma de culto, revestindo, por norma, a veneração de um santo, mas que,

no caso jesuíta, tinha sempre a Virgem Maria, como padroeira suprema. 

Insulana, LVI-2000
pp. 97 a 112

1 Scaglione, The liberal Arts and the Jesuit College System, pág. 74. 



Tal como as grandes ordens monásticas, enveredaram os Jesuítas pela

criação de organismos de leigos, embora as suas Constituições tivessem

peculiaridades muito próprias, como seja a exclusão de fundar ordem

feminina paralela, como tinham por exemplo os Franciscanos e

Dominicanos.2 As ordens terceiras, ainda hoje vivas, embora pouco, aqui,

nos Açores, são esses organismos, que os Jesuítas não podiam ter, pois

não possuíam a segunda, e por isso lançaram mão deste expediente, que

teve sucessos vários, pelo menos no que ao colégio de Todos os Santos

diz respeito. 

Cedo, muito cedo mesmo, começaram a proliferar organismos desse

género em Portugal. «Em 1469, por exemplo, há notícia que funcionava

a confraria de Santa Maria da Sé de Évora [...] Em meados de quinhentos,

só em Lisboa existiam 184 confrarias, das quais trinta e sete, ao menos,

estavam dedicadas a Nossa Senhora3. Os Jesuítas, mal chegados a

Portugal, aproveitando esse movimento, integraram-no e dele se serviram

para tornar mais conhecida a nova ordem, e recrutar mais facilmente os

futuros membros da Companhia:«Neste vigoroso movimento mariano se

inseriram os Jesuítas, logo que chegaram a Portugal4». 

No entanto a primeira Congregação Mariana que se conhece teve seu

início, em Roma, no Colégio Romano, sendo seu iniciador o padre belga

João Leunis, e que se tornou modelo de todas as outras congregações,

sendo conhecida com o nome de «Prima Primaria». 
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À imitação da Companhia tinham também as Congregações um forte

pendor centralista facto que era tido como uma das razões da disseminação da

Companhia. A comparação entre as duas organizações era inevitável:«a

influência exercida pelo governo central da Companhia foi um dos principais

factores de difusão tão rápida5». Por isso, também « as Congregações Marianas

[...] se caracterizavam por forte centralização e pragmatismo de eficácia,

expressando assim a marca do que é, aliás, característico da Companhia de

Jesus6». 

CONGREGAÇÕES MARIANAS EM PORTUGAL. 

Gozando do estatuto de primeira província da Companhia de Jesus, não

foram os jesuítas portugueses muito lestos em criar entre nós as Congregações

Marianas, talvez pelo facto da existência de organismos semelhantes. 

Segundo o P.e Francisco Rodrigues:«Foram o Colégio de Santo Antão

de Lisboa e o do Espírito Santo de Évora os primeiros que, desde 1583,

fundaram congregações para a juventude estudiosa7». 

De Évora e Lisboa se espalharam por outros colégios chegando em

breve aos Açores. 

O seu fruto, não só em Portugal, como em todos os lugares por onde

havia Jesuítas, era de tal ordem que: «em 1631 recomendava-as o Geral
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Mucio Vitelleschi como principal sustentáculo das escolas8». 

AS CONGREGAÇÕES MARIANAS NOS AÇORES

Não sendo contemporâneas da vinda dos Jesuítas para os Açores,

vamos encontrar estas associações difundidas nas ilhas onde aqueles se

estabeleceram, sem que conheçamos a data exacta. Sabemos, no entanto,

que em 1588 já estava fundada em Angra, a Congregação de Nossa

Senhora da Anunciada: «associação extra-escolar, de formação espiritual,

intelectual e social ou apostólica9». É resultado do trabalho do 1º Reitor,

no reatmento da actividade do colégio, após as convulsões sucedidas a

quando da ocupação do trono português, por Filipe II de Espanha. 

Só em 1730 temos notícia da sua reactivação, em Angra, o que deixa

entender um período menos fecundo de actividade. 

É sobretudo em Ponta Delgada que florescem estas congregações, de

modo a podermos dizer com Ernesto Domingues: «A cidade de Ponta

Delgada foi um alfobre de Congregações Marianas10». 

Nada menos que sete Congregações Marianas, encontramos citadas

no «Liber Congregationum Aggregatarum». 

São elas:

NOME DATA DA FUNDAÇÃO

«B.M.V. Vitae 5/9/1625
B.M.V. Victoriae 5/7/1627

Sti Fransci Xavieris
Sti Ignatii 17/6/1632

B.M.V.Lauretana 25/7/1634
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Março/Abril 1970, pág. 101. 

10 Idem, ibidem. 
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Sti Francisci Xavieris 11/10/1665
S.S Coração de Jesus e Imaculada Conceição 30/7/1752 11». 

Porque pensamos que algumas delas influenciaram profundamente a

vida de Ponta Delgada, e talvez mesmo micaelense, vamos tentar um

pequeno retrato, servindo-nos dos testemunhos de alguns autores, mas

destacando um relatório por nós encontrado no AHU.

Congregação de Nossa Senhora da Vida

É a mais antiga de todas e teve o seu início no tempo do superior-

reitor P.e António Carneiro (1623-1627). 

A finalidade de tal instituição é-nos dada pelo P.e António Cordeiro,

ao afirmar que tal facto se deveu às frequentes erupções vulcânicas, a que

a ilha estava sujeita. 

O seu começo foi muito festivo: «Veyo em procissão da Igreja Matriz

com toda a solenidade e festa, presentes o Rev.do P.e Dr. Luís Brandão, o

ilustíssimo Bispo de Angra D.Pedro da Costa, e o seu Revdo Chantre

Sebastião Machado, e o Ilustríssimo Senhor Conde Capitão da Camera

com a senhora Condessa D.Maria de Faro e prègação12». 

A participação das principais autoridades, o bispo, na parte religiosa,

o capitão do donatário, grande amigo dos Jesuítas, e esposa, no civil,

mostram-nos que os padres inacianos, saídos de uma escaramuça com os

Gracianos, por causa do ensino do Latim, estavam dispostos a mostrar à

cidade o seu interesse na salvação da mesma e ainda a sua influência nos

aspectos temporais. 
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A permanência desta Congregação até ao encerramento do colégio, as

inúmeras referências que encontramos, em obras escritas e testamentos,

quer fazendo doações, quer querendo ser sepultados junto do altar da

Senhora da Vida, atestam bem a enorme audiência que teve esta confraria.

A principal devoção que este organismo promoveu, a conhecida procissão

do enterro, é prática ainda hoje corrente, em alguns lugares de S.Miguel. 

O documento já citado do Arquivo Histórico Ultramarino, dá-nos uma

ideia do funcionamento da mesma. Após enumerar factos por nós já

conhecidos, como seja a origem e bases legais da confraria, o seu autor,

o Conselheiro Francisco Borges Bettencourt, administrador dos bens

confiscados aos Jesuítas, elucida-nos da sua organização interna: «Esta

governada esta confraria pela sua menza que se compoem de 8

conselheiros, escrivam e thezoureiro13». 

Além dos privilégios e indulgências concedidos à Prima Primaria, tinham

ainda os confrades comparticipação em «20 miças communs e 4 privilegiadas

por cada Irmão cuja despesa se faz das pençoens dos mesmos Irmãos14». 

Seria importante, mas o documento não o diz, saber qual a

participação monetária de cada confrade. 

A Irmandade de Santo Inácio

Foi brilhante o seu nascimento mas efémera a sua vida. 

A carta que o representante do capitão do donatário, D.Rodrigo Lobo
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da Silveira,15 escreveu ao Geral da Companhia, transcrita pelo P.e

Francisco Rodrigues e deste pelo Cónego José Augusto Pereira, aponta

duas razões para a criação deste organismo: a devoção ao Santo e a

esperança na sua protecção. Diz assim a missiva:«A devoção que temos

ao B.P. Santo Inácio; temos por coisa certa que este meio eficaz para

todos se aperfeiçoarem não só nos bons costumes, mas ainda no esforço

e guarda das leis militares16». 

Parece-nos ver aqui uma tentativa de se encontrarem meios de

minorar as agruras da vida militar, numa época em que a defesa,

sobretudo das ilhas, oferecia múltiplas dificuldades e estava sujeita a

muitos assaltos, colocando, em perigo de vida, todos os que a ela se

dedicavam. 

D.Rodrigo da Silveira, além de querer fundar a irmandade, oferece-se

para:«Prefeito ou juiz da dita Congregação ou para qualquer outro lugar,

se para tanto me elegerem17». 

Naturalmente que não se ofereceria desinteressadamente: os

privilégios da Prima Primaria, e outros, seriam também concedidos à

confraria de Santo Inácio, além de que, certamente, se poderia através

dela, influenciar a vida dos militares. 

Apesar do seu curto período de vida, teve ainda tempo e

disponibilidades financeiras para mandar pintar dois retratos de Santo

Inácio que ornamentariam a sua capela. 

O P.e António Cordeiro assinala o fim desta Irmandade com uma frase

pouco elucidativa:«o P.e Luís Lopes (Superior-Reitor de 1627-1631),
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desfez a Confraria por razões que teve para isso18». Quais fossem elas não

nos elucida, mas afirma logo de seguida o castigo que São Miguel

sofreu:«sucederam logo os terramotos de 163019». 

Para melhor elucidação desta atitude do P.e Luís Lopes convém notar

que quase de imediato foi a associação de acusada de«autoritarismo militar

dos dirigentes20», não sendo de excluir também a hipótese de conhecimento

que o Padre Superior tivesse da vida já então pouco recomendável do

capitão do donatário, que ainda havia de causar grandes escândalos na Ilha21. 

A Confraria de São Francisco Xavier

É das Irmandades, fundadas em Todos os Santos, a mais bem

documentada. Embora a devoção a S.Francisco Xavier nos seja atestada

por uma procissão já de 1615, a Confraria teria seu nascimento no ano de

1632, como no-lo afirmam o P.e António Cordeiro e o autor do relatório

que vimos citando. Um acórdão de 27 de Abril de 1633, da Câmara de

Ponta Delgada, institucionaliza e torna oficial, por parte da administração

do concelho, tal confraria:«En esta vereasão se assentou que os officiaes

da Camara passada pedirão ao p.e geral da Companhia de Jhezus hua

confraria e irmandade do bemaventurado S.Francisco Xavier e Elle por

sua charta a consedeo e Bulla pera o ditto effeito que o r.do P.e Siman

d’arauio trouxe a esta camara que elles aceutavão por seu padroeiro o

sobredito e o querião e hão contentes de ir em o seu dia a igreia e collegio
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de todos os santos em procissão com estandarte em corpo da Camaraa

missa e com pregação o que fazião com consentimento e aplauso do p.e

Rdo simão d’arauio e assinarão no fim da vereasão este assento22». 

Há aqui alguns pontos a merecer a nossa atenção:

O pedido feito pela Câmara anterior, sendo esta carta da Câmara de

1633, a prova concludente de que a actual vereação concorda

perfeitamente com a determinação; 

São Francisco Xavier é elevado à dignidade de co-padroeiro da cidade

de Ponta Delgada, juntamene com S.Sebastião que já o era; 

A concessão de tais prerrogativas é da competência do P.e Geral dos

Jesuítas, o P.e Múcio Vitaleschi23; 

A Câmara contrai a obrigação de todos os anos, por ocasião da festa

do Santo, 3 de Dezembro, se incorporar na procissão e contribuir para as

despesas das festividades. 

O contrato entre a Câmara e os Jesuítas deve ter tido contornos muito

amplos e discutíveis, pois dele nos ficaram, ainda, vária correspondência:

duas cartas e um assento da vereação da Câmara de Ponta Delgada. 

As duas cartas, são uma do Pe. Simão de Araújo, ao tempo Superior-

Reitor do colégio, e outra da vereação da Câmara. 

A leitura dos dois documentos proporciona-nos uma visão muito certa

do modo como as coisas se passaram e da troca de louvores entre as

partes. 

Simão de Araújo relata ao P.e Geral, que, tendo recebido a bula

concedendo o dom de São Francisco Xavier ser padroeiro da cidade, se
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dirigiu à reunião da Câmara, apresentando o documento, e os vereadores:

«receberam a bulla do santo com grande gosto24». Os vereadores aceitam

perfeitamente a ideia do P.e Simão de Araújo, afirmando, por sua

vez:«foy nos iuntamente grandemente aceita a merze que V.P. nos fez da

patente que nos enviou por virtude da coal fiquamos gozando da

Comgregação do gloriossimo Padre São Francisco xavier25«. Os louvores

mútuos ocupam também parte das cartas. Diz o P.e Simão:«os vereadores

que vam assinados todos são pessoas de muita autoridade e nobreza26».

Os vereadores são também explícitos, e falam:«da grande satisfasam que

todos os Padres da Companhia dam a este povo e ilha E tambem [ do

colégio que ] governado pelo Revdo P.e Simão d’arauio que em esse

particular como no conjuntamente do spiritual e temporal do culto tirou

vantaigem a todos os passados27». 

Com louvores mútuos e promessas de um e outro lados, a verdade é que

os vereadores dessa vereação fizeram os esforços, tidos por convenientes,

para que a festa de São Francisco Xavier tivesse o brilho que o santo

merecia e a cidade precisava mostrar. É assim que vamos encontrar um

outro assento que reza assim:«Em esta vereasão se assentou que quinta

feira que vem he dia do Bemaventurado S.Francisco Xavier, digo de Sant

Andre padroeiro e sabbado dia de S. Frco Xavier nosso outrossim

padroeiro que se lansase preguam que todos officiaes fossem com suas

insignias na procissão pella menhãa da Igreja Matris e do collegio como se

costuma28». 

As grandes amizades e elogios mútuos de 1633 converteram-se em
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recriminações, logo no ano seguinte:«Por quanto a (procissão) que se fez

este anno foy com muito pouca autoridade sem os padres do ditto collegio

falarem aos de Sam Sebastiam para acompanharem a dita procissão e foy

a bandeira de sua Magestade desta Camera muy desauthorizada nem na

dita igreja fazerem aos officiaes as onras que lhe são devidas ordenarão

(os vereadores) que os ditos padres do dito collegio se não prepararem

para a dita procissão ir como he bem, e convem falando aos beneficiados

da dita igreja matrix e mais padres, que não vão a dita procissão desta

camara29». É este o teor do assento de acórdão da Câmara de Ponta

Delgada, em 12 de Dezembro de 1635, logo após a festa desse ano. Por

ele ficamos a saber:

Houve desautorização da bandeira de sua magestade, representado

pela Câmara de Ponta Delgada;

A procissão não se organizou segundo os cânones combinados;

Há acordo, entre os vereadores, comunicado aos padres da matriz de São

Sebastião, que não mais participarão na procissão em tais circunstâncias. 

Fossem estas ou outras as causas, a verdade é que a Congregação de

São Francisco Xavier perde muita autoridade dentro do colégio. 

O P.e António Cordeiro volta a falar-nos dela entre 1643 e 1646, no

reitorado do P.e Diogo Pereira:«restaurou-se a Confraria do Santo Xavier

à instancia do seu grande devoto o licenciado Rui Pereira do Amaral30». 

Novamente se nos volta a falar da «fundação» em 1665, segundo o

livro das Congregações. Mostra-nos este facto que, uma vez mais, a

Câmara de Ponta Delgada e os Jesuítas tinham uma relação, ora amistosa,

ora tensa, mesmo de conflito, sem que as razões de tais atitudes nos sejam
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verdadeiramente reveladas. 

O P.e Ernesto Domingues, no artigo já citado, apresenta-nos uma lista

de dádivas ao altar de São Francisco Xavier, que demonstram a influência

da Congregação na vida micaelense, e a vitalidade da mesma. 

O documento do Arquivo Histórico Ultramarino fala-nos também

dela, confirmando alguns dos dados fornecidos por outros autores e, em

1762, expulsos já os Jesuítas ainda:«tem esta Confraria mais de 300

irmãos he governada por sua mensa que se compoem de hum escrivam e

tezoureiro e 10 mordomos31». 

Há aqui uma organização diferente da anterior: parece mais colegial

e o facto de nos não aparecer ninguém como «chefe» é significativo. As

benesses espirituais não são tão abundantes como na anterior:«húa

cappella de miças por vivos e defuntos32». 

Congregação de Nossa Senhora do Loreto

É a menos conhecida sendo o único documento a atestar a existência o
registo no Livro das Congregações Marianas, em Roma. O P.e Ernesto
Domingos enumera mais algumas, poucas, existentes na América e na Itália. 

Congregação de Nossa Senhora da Vitória

Foi a Congregaçãodos estudantes, no colégio de Todos os Santos.

Fundada ainda antes de começarem as actividades lectivas, segundo o
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testemunho do P.e António Cordeiro: «no mesmo tempo(que se lançam os

alicerces da futura igreja, 1591), começou logo a Confraria dos

estudantes, com o titulo de Nossa Senhora da Consolação, que em breve

se mudou para Nossa Senhora da Vitória33». 

O começo da Congregação, antes do início das actividades lectivas,

teve certamente um propósito da parte dos Jesuítas: transmitir à cidade o

seu empenhamento nessa tarefa que todos esperavam eles viessem a

desenvolver. Seria, também um modo de começarem a cativar as

simpatias dos estudantes já então existentes, mas sobretudo de difundir a

sua mensagem. 

A Congregação só alcançou verdadeiro estatuto, quando já realmente

havia escolares em Todos os Santos:«em 5 de Julho de 1627 o P.e Antonio

Carneyro Superior então, lhe alcançou tudo de Roma34». 

O relatório de 1762, que vimos citando, atribui-lhe, no entanto, a

mesma data de Nossa Senhora da Vida:«foi instituida na mesma feria35». 

À Senhora da Vitória consagrou o P.e Madureira Feijó a peça de teatro

Dissidium, o que prova, certamente, o teor da influência que tal

Congregação teve, não só como difusora dos ideais jesuítas, mas também

como «divertimento» sadio, para estudantes e população de Ponta

Delgada. 

Tal como muitas outras capelas, também a de Nossa Senhora da

Vitória mereceu a preferência de várias pessoas para sepultura, e

igualmente aparece contemplada em testamentos, como demonstrou o P.

Ernesto Domingos. 

Os seus órgãos directivos eram:
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«Juiz

16 mordomos

4 procuradores, estes ocupando-se da parte material«para cobrarem as

pençoens36». 

Os privilégios, além dos comuns às outras, os concedidos à Prima

Primaria, «tem anualmente 30 miças por vivos e defuntos e 2 por cada

irmão que morre37». 

A Confraria do Sagrado Coração de Jesus

Também conhecida pela designação de Confraria do Coração de Jesus

e Imaculada Conceição foi a última a ser instituída, mas parece ter sido

importante, a acreditar na vitalidade que transmitem os documentos que

dela nos falam. 

«Confirmada pelo Santíssimo Padre Clemente 12 por especial breve

seu dado em Roma aos 13 de Julho de 1732 e enriqueçeu de muitas

indulgênçias depois no anno de 1747 aos 11 de Maio38». 

Em Todos os Santos tem-se notícia da devoção ao Sagrado Coração

de Jesus por documentos revelados pelo P.e Ernesto Domingos, dizendo

que já em 1736 havia uma capela privativa onde se prestava culto ao

Sagrado Coração de Jesus. As prendas doadas continuaram mesmo após

a expulsão dos Jesuítas39
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O documento elaborado pelo desembargador administrador dos bens

dos Jesuítas informa-nos ainda que esta «Irquimandade»(sic) estava

ligada à de Braga:«os irmãos desta por petição que fizerão a agregarão a

esta Irquimandade de Braga40. 

Mais nos elucida o mesmo documento que o número de irmãos era

fixo, 200, não entrando nesta contagem «algúas religiosas e outras

pessoas que vivem em clauzura41». 

A organização também era diferente de qualquer uma das outras:«4

conselheiros, 1 secretario, 1 thezoureiro, 3 deputados e 6 adjuntos42». 

Esta complexa orgânica mostra-nos uma certa vitalidade, pois arranjar

tantos voluntários para as supracitadas funções, não devia ser tarefa muito

fácil. 

Bens pertencentes aos altares dos Patronos das Congregações41

No Inventário dos bens que pertenceram aos Jesuítas, uma parte foi

reservada aos chamados bens móveis. Procuramos nestes, os objectos

pertencentes a cada um dos altares dos patronos das várias congregações.

Apresentamos aqui uma resenha.

S.Francisco Xavier 2 castiçais lavrados

1 lâmpada com parafuso de cobre

2 castiçais de prata lisos
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1 resplendor

1 perinha de ouro

1 frontal de damasco branco;

Senhora da Vida 1 lâmpada lisa

2 coroas 

2 resplendores de prata

9 frontais de variadas cores com e sem

ornamentos;

Coração de Jesus 3 resplendores 

1 diadema de prata

1 lâmpada de «relevado»

2 frontais variados

Senhora da Vitória 1 cruz de prata

1 lâmpada lisa

2 coroas de Nossa Senhora e de Santo

António

2. resplendores

1 cruz

40 medalhas de prata, umas lavradas

outras lisas

13 frontais de cores várias ornamentados

uns, outros, não;

Senhora da Conceição 1 coroa de prata.
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NOTICIA SOBRE AS IGREJAS, ERMIDAS E ALTARES

DA ILHA DE S. MIGUEL

Ernesto do Canto

À GUISA DE INTRODUÇÂO

Ernesto do Cano (Ponta Delgada 1831-1900) é bem conhecido de todos
aqueles que de qualquer modo se interessam pela História dos Açores.

É verdade que não escreveu obras imorredoiras. No entanto O Arquivo dos
Açores, nos seus primeiros doze volumes, aí estão, afirmando, para os vindouros,
o valor de uma vontade que quis fazer do conhecimento da História da terra que
o viu nascer um dos objectivos da sua vida.

A sua morte deu azo a muitas manifestações de pesar e a merecidos louvores
resumidos para mim numa pequena frase inserta em A Persuasão de 22 de Agosto de
1900, exactamente no dia seguinte à sua morte. Diz assim o Jornal: «Lídimo
representante das nossas idas gerações ennobrecidas pelas antigas virtudes
portuguesas».

De entre os seus trabalhos um há, que embora conhecido, é de difícil acesso:
o estudo sobre as igrejas e ermidas micaelenses.

A Insulana, conhecedora do valor da sua morte, tomou a iniciativa de também
como singela homenagem no centenário da sua morte tomou a iniciativa de reunir
todos os artigos disseminados ao longo das páginas do Preto e Branco, pensando,
com isso, prestar o seu louvor infatigável trabalhador que foi Ernesto do Canto,
bem como dsponibilizar a todos os interessados um acesso fácil a um trabalho que
muito honra quem o elaborou.

Naturalmente que os historiadores hodiernos gostariam de muito mais. E
difrente. Há um século era assim. Ninguém é pbrigado a andar à frente do seutempo.

A Ernesto do Canto a nossa sincera homenagem pelo seu lavor. Bem haja!

Insulana, LVI-2000
pp. 113 a 250





Teixeira Dias

NOTICIA SOBRE AS IGREJAS, ERMIDAS E ALTARES

DA ILHA DE S. MIGUEL

Publica-se esta noticia, embora bastante incompleta, em certos

pontos, a fim de estimular as pessoas interessadas no assumpto a

completa-la com os necessários desenvolvimentos e subsídios, que desde

já se pedem e se agradecem com a máxima satisfação.

É só assim que o nosso modesto trabalho poderá tornar-se de qualquer

utilidade para os indagadores das cousas do nosso passado.

Adoptou-se a ordem alfabética dos órgãos por ser a que se presta a buscas

mais rápidas. Na concorrência de muitas espécies do mesmo titulo supôs-se que

seria útil adoptar também a ordem alfabética para os nomes das localidades.

Na Redacção desta folha aceitam-se todos os esclarecimentos que

sobre este ponto nos enviem.

N.º 1) AFLIÇÃO (Snr.ª da ...)

Relva – Grota do Contador

Esta Ermida foi mandada construir pelo Capitão Ignacio de Mello

com os rendimentos que legou á Misericórdia de Ponta Delgada, em

testamento aprovado a 16 de Maio de 1618, no qual manda também que

se faça uma casa para morada do ermitão que trate da Ermida e se dê dois

alqueires de terra para património dela ao longo da dita grota.

N.º 2) AFLIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Funda, Lomba da Maia.

Suffraganea dos Santos Reis Magos dos Fenais da Vera Cruz.
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(José de Torres – Ensaios p. 57)

N.º 3) AFLITOS (Snr.ª dos ...)

Ermida dos Fenais da Luz, de muita devoção onde se fazem romarias.

N.º 4) AJUDA (Snr.ª da ...)

Água de Pau.

José Ignacio de Albuquerque, em seu testamento de 22 de Julho de

1823, deixou a sua Quinta com esta Ermida, em Água de Pau, ao seu

amigo Bento José Pereira.

Maria Rebello da silveira, mulher do Capitão-mor d’Água de Pau,

Manoel da Costa Pimentel, em seu testamento aprovado em 6 de Janeiro

de 1675, entre outros bens vinculou as casas com a ermida de N.ª S.ª da

Ajuda, que então servia de aljube.

N.º 5) AJUDA (Snr.ª da ...)

Arrifes – Covoada.

Curato suffraganeo. Ermida fundada por Gaspar de Medeiros, o Velho.

Em 1846  cotizaram-se  os  vizinhos  para  a  compra  dum  retábulo

Açoriano Oriental N.º 574, de 18-IV-1846, p. 698).

Em conformidade da Representação do Bispo de Angra, criou a Junta

Governativa de Ponta Delgada em 17 de Junho de 1847 um cura almas

para esta igreja (Açoriano Oriental N.º 619 – 2.ª p.)

N.º 6) AJUDA (Snr.ª da ...)

Bretanha.

Por esta carta de 30 de Julho de 1568 foi acrescentada com 10$000 rs.

a côngrua do Vigário, além dos 10$000 que já tinha.

O Bispo de angra, D. Manoel de Gouveia, por carta de 25 de Julho de
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1596 nomeou um cura para coadjuvar o Vigário.

Na estatística de 1591 (Archivo dos Açores, vol. XI. P. 115), se diz N.ª

S.ª da Ajuda; mas na de 1640 a 1646 (idem, idem p. 146) a paroquial é

chamada de N.ª S.ª da Natividade.

N.º 7) AJUDA (Snr.ª da ...)

Fenais da Vera Cruz.

Convento de Franciscanos fundado por Lázaro Rodrigues Estrela, e

sua mulher Francisca de Barros, e por eles dotados com 13 moios de trigo

e 12 pipas de vinho por escritura de 1 de Dezembro de 1695, rectificada

por outra escritura de 14 de Janeiro de 1707. Foi principiado a construir

em 15 de Junho de 1681. A 1.ª festa na Igreja foi a de 16 de Março de

1689, Domingo de Lázaro (Chronica de Mont’Alverne).

Já em 1569 no mesmo lugar havia uma ermida a Snr.ª da Ajuda. Por carta

de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada de 125 a 20$000

(Dr. Fructuoso no Archivo vol. XII – p. 137, e Archivo vol. VI – p. 187).

N.º 8) AJUDA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Freguesia Matriz. Ermida visitada pelo Bispo de

Angra, D. Antonio Vieira Leitão, em 1699, como se vê a fl. 142 do Livro

de Visitas da Matriz de Ponta Delgada.

Pertencia a Francisco Affonso Chaves, ........ casas contíguas tinham

tribuna para ela. (D.º L.º fl.s 175 e 182).

Em 24 de Maio de 1593, Isabel de Miranda (dona viuva) fez doação,

nas notas do tabelião Luiz Cordeiro, de 1.000 reis de foro para a fabrica

do oratório que fizera na sua casa. (L.º ms de escritura de 1518 a 1599,

em meu poder. Vide escritura n.º 43).

Em 25 de Junho de 1595 deu licença o Bispo de Angra, D. Manoel de

Gouveia, á mesma Isabel de Miranda para se dizer missa no oratório
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publico do Algabre.

Em 1637, Francisco Rebello de Andrade, casado com uma neta da

sobredita Isabel de Miranda, pediu licença para ali se dizer, a qual lhe foi

concedida a 2 de Setembro de 1637 pelo Visitador cónego da sé de Angra,

Manoel Duarte Motta (Dª escprit, n.º 45 do citado L.º).

Parece, pois, que esta ermida seria a mesma que, sob. A invocação de Snr.ª

da Ajuda, foi visitada pelo Bispo Vieira Leitão em 1699, como acima se diz.

N.º 9) ALEGRIA (Snr.ª da ...)

Furnas.

Ermida construída antes de 1642, junto á Ribeira da Alegria, pelos PP. Da

Companhia, em um pequeno Oratório contíguo ás casas da sua residência.

Serviu de curato esta Ermida; mas por estar muito arruinada foi em

1811 mandada profanar por D. José Pegado de Azevedo, Bispo de Angra.

(Senna Freitas – Viagem ao Vale das Furnas – p. 14).

O Dr. G. Fructuoso na sua descrição do Vale das Furnas (Apud Senna

Freitas – op. cit. p. 105) diz que as chuvas de 7 de Outubro de 1588

levaram algumas casas com seus moradores ao mar.

N.º 10) ALEGRIA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Igreja Matriz.

Altar no qual existia o jazigo de Gaspar Camello Pereira, como

declara um seu neto do mesmo nome, em testamento aprovado em Angra

a 8 de Outubro de 1689.

N.º 11) ALMAS (Snr.ª das ...)

Entre Ponta Delgada e Pico da Pedra.

Ermida pertencente a Manoel da Costa, tesoureiro da Fazenda em
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1624, a falecido em 6 de Novembro de 1644. Ultimamente pertence á

família Cymbron que a mandou reconstruir, sendo sagrada pelo Bispo de

Angra, D. Fr. Estevão de Jesus Maria, no Domingo 24 de Setembro de

1848 (Vide Açoriano Oriental – N.º 713 – 1.ª p.).

Esta Ermida é também conhecida pela invocação de Snr.ª do

Patrocínio.

N.º 12) AMARO (Santo ...)

Socas – Lagoa.

Ermida que já em 1875 não existia junto ás casas da família Galvão

(1895).

N.º 13) AMARO (Santo ...)

Ponta Delgada – Igreja de S. José.

Altar na nave do lado do norte da Igreja paroquial de S. José (antigo

Convento dos Franciscanos).

N.º 14) AMARO (Santo ...)

Vila Franca.

Nas Saudades da Terra L.º IV, cap. 40) diz o Dr. Gaspar Fructuoso

que esta Ermida estava na Relva de Vila Franca, á porta de Miguel de Grã,

em sua fazenda.

Existia ainda em tempo do Padre Cordeiro (Historia Insulana p. 134).

Actualmente há o lugarejo de Santo Amaro com menos de 100

habitantes, pertencente á freguesia de S. Pedro de Vila Franca; mas

ignoramos se ainda subsistem vestígios da Ermida.
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N.º 15) AMPARO (Snr.ª do ...)

Algarvia – Suffraganea de S. Pedro do Nordestinho.

Ermida mandada fazer pelo Capitão Francisco Costão, como se vê do

seu testamento e codicilo feitos em 27 e 28 de Dezembro de 1691.

(Chronica de Mont’Alverne).

Foi reconstruída por 1865.

N.º 16) AMPARO (Snr.ª do ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro – Rua da Graça.

Por escritura de 30 de Agosto de 1594, nas notas do Francisco Lobo, foi

dada uma casa palhaça com seu quintal como património desta Ermida

(não se diz por quem), segundo consta da escritura de permuta de 29 de

Julho de 1679 entre o Vigário de S. Pedro, Padre Manoel Fernandes

Tarouca, e o Capitão Francisco Borges da Costa e a sua mulher D. Thereza

Josepha Coutinho. Por essa escritura se obrigaram eles a pagar 825 rs. de

foro anual de património, recebendo em troca a dita casa e quintal junto e

a levante das suas casas – foro que lhes pagava Pedro Machado Madruga,

de Rasto de Cão. (Vide L.º do Tombo de S. Pedro a fl. 173).

Em 1832, enquanto aqui residiu o Imperador D. Pedro, o seu tesouro

esteve depositado no coro desta Ermida, guardada a porta da Rua por

sentinela permanente.

N.º 17) ANDRÉ (Santo ...)

Ponta Delgada – Freguesia Matriz.

Convento de freiras de Santa Clara, fundado em 1657 por Diogo Vaz

Carreiro e sua mulher Beatriz Roiz Rapozo, e por eles dotado com 70

moios de trigo de renda anual com obrigação de recolher 14 freiras, suas
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parentes pobres. Os fundadores deixaram o Padroado do Convento a seu

sobrinho, o Licenciado Antonio de Frias, o qual por seu turno o deixou a

seu sobrinho, Jeronymo de Brum.

A Bulla da fundação do Convento é de 15 de Maio de 1585.

No local, em que Diogo Vaz Carreiro edificou o Convento, existia

uma Ermida da invocação de St.º André, segundo se lê em Fructuoso L.º

IV. Cap. 51, (Archivo dos Açores vol. XII p. 125).

Esta Ermida era da Câmara, que a .......... com o fundador. A bandeira

..... ainda hoje tem St.º André ..... padroeiro da Cidade, em ......... alto a

..... dum lado, e do outro lado, S. Sebastião.

As chuvas do celebre temporal de 1744 (5 de Outubro) produziram

uma torrente tão violenta pela Rua da Arquinha abaixo que levou diante

de si a pedra que estava na rua para as obras de Santo André.

A pintura da igreja é de Hermogenes Machado.

Na Capela mor, há uma magnífico retábulo representando Santo

André na Cruz, que se atribui ao pincel de Murillo.

Tem dois altares laterais, abaixo da Capela-mor: do lado do norte, N.ª

Senhora do Guadalupe, e do lado sul, S. José.

A Madre Theodora Isabel do Coração de Maria, ultima freira e

abadessa deste Convento faleceu com 100 anos menos 11 dias de idade,

em 29 de Abril de 1895.

Foi ultima Padroeira deste Convento, minha cunhada, D. Maria

Guilhermina Taveira Brum do Canto, descendente de Jeronymo de

Brum.

N.º 18) ANDRÉ (Santo ...)

Ribeira Grande – Freguesia Matriz.

Antiga Ermida já existente em tempo do Dr. Gaspar Fructuoso
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(Saudades da Terra) – L.º IV – Cap. 46).

Dela faz menção, sem dar o menor esclarecimento, o P.ª Cordeiro

(Hist. Insu. p. 142 – 1.ª ed. Cujas licenças são de 1716; devendo, portanto,

Ter sido escrita antes desta data).

Pelo mesmo tempo, Francisco Affonso Chaves na sua Margarita

Animada nada diz, além de a incluir na lista das Ermidas da Freguesia

Matriz.

É muito pobre e pequena; mas no seu único altar tem um tríptico de

muito valor artístico, representando no centro Santo André e dos lados

Santa Bárbara e Santa Catarina.

Foi reconstruída por um indivíduo de alcunho Abóbora por 1648; mas

esteve abandonada por muito tempo.

Hoje pertence á Junta de Paroquia da Matriz.

A criação deve ter sido muito anterior a Fructuoso, visto no seu tempo

haver o Bispo D. Pedro de Castilho, determinado por carta de visitação de

13 de Fevereiro de 1582, aos oficiais da Câmara: «... quanto há hermida de

Santo André, se a não quizerem ornamentar, como temos mandado, a

arazaram por terra e no seu lugar porão huma cruz por memoria da

Hermida.

Na sua carta de visitação de 26 de Novembro de 1580, o referido

Bispo manda: ... e na yrmida de Santo André por umas cortinas para

cobrir o retarolo... pincellar a yrmida e fazer o chão dela razo e egual.

Em 1884 por diligencias do Rev.º Vice-Prior da Matriz, Luiz Carlos

de Faria, foi a Ermida ........... .

No tombo da Matriz de N.ª S.ª da Estrela, em nota ao 2.º volume lê-

se o seguinte: « - Na porta principal de Santo André, em baixo, pela parte

de dentro, está o seguinte epitaphia: - É de pedra e não de abóbora –

Consta que Lourenço de Medeiros Chicharro o mandara ali gravar,
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porque naquele tempo lhe disseram que ele só de abóboras é que poderia

mandar ladrilhar aquela ermida.

3 de dezembro de 1857.

O Prior Manoel Cabral de Mello.

Destas notas e esclarecimentos alguns são do Revd.º Egas Moniz,

Ouvidor na Ribeira Grande, em carta publicada no Diário dos Açores N.º

1313, de 25 de Julho de 1895.

N.º 19) ANDRÉ (Santo ...)

Vila Franca do Campo.

Em 1522, logo depois da subversão, começaram as obras desta Ermida

mandada construir por André Gonçalves de Sampaio – o Congro – para

sepultura de sua família, sobre o local da antiga Igreja principal de Vila

Franca, e em substituição duma Capela que, sob a mesma invocação,

possuía na Igreja soterrada.

Em 1533, 11 freiras e 7 noviças que estavam em Vale de Cabaços

(Caloura), com medo dalguma invasão de corsários franceses; retiraram-

se para junto da Ermida de Santo André, construída por Congro.

Deu terreno e dinheiro para o novo convento João de Arruda da Costa,

pai de duas daquelas freiras, as Madres Maria da Trindade e Isabel do

Espirito Santo. A Ermida ficou mais tarde servindo de Capela-mor á

Igreja do Convento, cujo corpo foi construído em 1539, a expensas do

dito João de Arruda, para ficar meeiro no direito de sepultura por

cedência de Congro, em contracto de 1539.

Mont’Alverne na sua Chronica diz que a 1.ª abadessa foi a Madre

Maria de Jesus e dá os nomes das suas companheiras.

Diz este cronista que o convento nunca teve padroado e durante 20 anos as

freiras viveram nada tendo em comum a não ser as esmolas que lhe faziam.
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Efectivamente, segundo um documento publicado no Archivo dos

Açores (Vol. V, p. 127) vê-se que as freiras pediam a el-rei a esmola dos

dízimos do pescado e frangãos para se poderem manter. Desse próprio

documento se deduz que as religiosas seguiam ao principio a 1.ª regra de

St.ª Clara, e só mais tarde passaram a urbanistas, quando a comunidade

ia diminuindo por doença das freiras.

Algumas provas há na Chronica de Mont’Alverne de que havia ideia

de construir padroado para o Convento.

A 1.ª é um breve de 16 de Julho de 1533, dirigido a André Gonçalves

de Sampaio – o Congro, e seus primos Diogo Nunes Botelho e Jorge

Nunes Botelho pelo Núncio de Portugal, Legado a altere de Papa

Clemente VII, retirando o mosteiro da obediência dos claustrais e

passando-o para a dos observantes. Neste breve alude-se a certas letras

apostólicas, onde se dava licença ao Congro e seus primos para fundarem

um mosteiro com o jus patronatus.

A 2.ª é outro breve de 24 de Janeiro de 1534 expedido pelo Cardeal

presbyte o dos quatro santos coroados aos mesmos indivíduos supra

referidos e também a João de Arruda e Amador da Costa em que se faz a

mesma referencia. (Ambos os breves estão reproduzidos em

Mont’Alverne).

Aparece em 3.º lugar o testamento de Diogo Nunes Botelho e de sua

mulher Isabel Tavares, aprovado em 15 de Fevereiro de 1589 e aberto em

2 de Fevereiro de 1545, onde os testadores declaram haver obtido uma

Bulla, concedendo a feitura do Mosteiro de St.º André e poderem nele

entrar suas filhas com o dote de 3 moios de trigo e mandavam fosse

entregue ao mosteiro onde era freira professa sua filha Maria de S. João.

Em 1723, segundo diz Francisco Affonso na sua Margarita Animada,

o Mosteiro tinha de renda anual 300 moios de trigo e 2:980 reis,
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sustentando 97 religiosas professas e 83 noviças, pupilas e servas. O P.

Antonio Cordeiro, contemporâneo de Francisco Affonso, na sua Hist. Ins.

dá, porem, ao convento 50 freiras e 30 servas.

ADENDA

N.º 10) ALEGRIA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Igreja Matriz.

Este altar, onde hoje está a Capela do Snr. dos Passos, era também

conhecida pela invocação de Snr.ª da Glória.

N.º 16) AMPARO (Snr.ª do ...)

Aos 10 de Agosto de 1619, já nesta Ermida se tinha sepultado D.

Maria Frazão, e em 7 de Agosto de 1627, seu pai, Francisco Frazão, dono

das casas contíguas.

Desde de 1643 até 25 de Junho de 1645 ali se enterraram varias

pessoas, em virtude das obras que se faziam na Igreja paroquial de S.

Pedro.

Por despacho de 15 de Dezembro de 1798 do Ouvidor Carvalho, o

Vigário de S. Pedro, João Bento Pacheco de Arruda, informou

favoravelmente o requerimento de meu avô. José Caetano Dias do Canto

e Medeiros, no qual, alegando este que a Ermida se achava arruinada em

consequência do incêndio que em novembro de 1798 devorara as suas

casas contíguas, pedia licença para trazer a frente para o alinhamento das

casas e ocupar o antigo adro & &.

Por despacho do Bispo de Angra, D. Fr. José de Ave Maria Leite, com

data de 11 de Março de 1799, foi concedida licença para se dizer missa na

Ermida, depois do Ouvidor ter procedido ao devido exame por se acharem

concluídas as obras, despacho que foi mandado executar por outro de 10 de
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Maio de 1800 do Deão Costa, e Chantre – Silveira (Sede Vacante).

As casas contíguas á Ermida foram pelo referido meu avô compradas

ao Dr. Antonio Francisco de Carvalho e sua mulher D. Genoveva Rosa,

por escritura de 15 de Janeiro de 1798.

D. Genoveva Rosa era descendente do supracitado Francisco Frazão.

As obras custaram 630$00 Rs.

No testamento do Padre José Moniz de Faria e seu irmão Ignacio de Faria

Machado, aprovado a 19 de Julho de 1729, (Vide L.º do Tombo de S. Pedro de

P. D. a fl. 135) consta da 5.ª verba que o foro de 825 rs. de património de N.ª

Snr.ª do Amparo era imposto em 6 alqueires de terra que tinha sido dos herdeiros

de Antonio Machado, de Rasto de Cão, o qual foro se pagava a D. Barbara

Borges de Sampaio, tendo a dita terra sido comparada por eles testadores por

escritura de 28 de Dezembro de 1728 nas notas de tabelião André Dias da Costa.

N.º 17) ANDRÉ (Santo ...)

Ponta Delgada – Freguesia Matriz.

Informa-se o Snr. Evaristo Soares de Menezes que a Igreja de Santo

André não foi pintada por Hermogenes José Gomes Machado, como

dissemos, mas pelo pai deste, Manoel José Gomes Machado com o

auxilio de José Soares de Menezes, os quais também restauraram o

retábulo que ali existe.

O mesmo Snr. Evaristo S. de Menezes afirma-nos que no tecto da

Igreja está escrito o nome de Manoel José Gomes Machado.

N.º 20) ANJO DA GUARDA.

Capelas.

A 29 de Dezembro de 1691 Sebastiam de Mattos e sua mulher D.

Maria de Frias Coutinho venderam um foro imposto em 15 alqueires de
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vinha, onde existia esta Ermida a Manoel Barbosa, serralheiro, como

consta da escritura nas notas de Lourenço Ayres Rodovalho.

A vinha pertencera ao cunhado de D. Maria Frias Coutinho, Dr. José

Pereira de Mendonça e fora pelo pai dele, José Fernandes Pereira,

comprada a Francisco Cardoso Rodovalho e sua mulher Maria Travassos,

por escritura de 20 de Agosto de 1642.

No principio do século XVIII pertencia aos Frades da Graça, de Ponta

Delgada.

Em 1896 já não existe.

N.º 21) ANJOS (Snr.ª dos ...)

Água de Pau – Igreja Matriz.

João Affonso, das Grotas Fundas, em seu testamento de 26 de

Novembro de 1511, deixou a esta Igreja a esmola de 400 rs.

João Affonso Pavão em seu testamento de 19 de Setembro de 1520 diz

que edificara a Capela dos Reis Magos nesta Matriz, que dotou, e manda

aos seus herdeiros que a concluam, porque nela quer ser enterrado.

Destruída a 1.ª Igreja pela subversão de Vila Franca de 1522, começou

a sua reconstrução em 10 de Novembro de 1525 pelo preço de 120$000

rs.

Por carta de 30 de Julho de 1568, foi a Côngrua do Vigário elevada a

30$000, por ter o povoado mais de 200 fogos. (Vide Archivo dos Açores

– Vol. VI – p. 189).

A 7 de Maio de 1658 mandou a Mesa da Consciência e Ordens dar

a esta Igreja 150$000 para ornamento. (Vide Archivo dos Açores vol. V

p. 275).

Para despesas das obras de 1693 a 1 48 (Vide Archivo dos Açores vol.

XII p. 43).
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N.º 22) ANJOS (Snr.ª dos ...)

Fajã de Baixo.

Em 1585 tinha a invocação de Snr.ª da Assumpção.

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

acrescentada com reis, 10$000 além dos 10$000 que já tinha (Vide

Archivo dos Açores vol. VI p. 186).

Por Alvará de 1585 foram para a fabrica da Igreja concedidos 5$000

rs., como a outras Igrejas – (Vide Dr. Gaspar Fructuoso – Saudades da

Terra – L.º IV. cap. 41 e 42)

Em 1662 estava a Igreja com espeques por ser muita velha. Antes

existira outra mais acima, já de todo arruinada naquela data. Despesas com

pratas e ornamentos de 1725 a 1734 (Vide Archivo dos Açores vol. XII p.

41).

N.º 23) ANJOS (Snr.ª dos ...)

Povoação – Igreja Matriz.

Também é conhecida pelas invocações de Mãe de Deus e Snr.ª da

Piedade (folha eclesiástica de 1773).

Foi fundada, como diz o Dr. Gaspar Fructuoso (Saudades da Terra –

L.º IV, cap. 39) por João de Arruda (1.º de nome) e seus filho – o qual fez

testamento a 13 de Maio de 1553.

Diz o mesmo cronista que, por causa dos trabalhos do campo, foi a

festa mudada de 15 de Agosto para 8 de Setembro, dia da Natividade de

N.ª Senhora.

A 20 de Março de 1595 expediu o Bispo de Angra D. Manoel de

Gouvêa, alvará acerca do curato da Snr.ª Mãe de Deus da Povoação Velha.

Por carta de 30 de Julho de 1568, foi a Côngrua do Vigário

acrescentada com rs., 10$000 além dos 10$000 que já tinha. (Vide
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Archivo dos Açores vol. VI – P. 157).

A 28 de Outubro de 1647 foi o Padre Sebastiam dos Reis provido no

lugar de Cura pelo Cabido de Angra – Sede Vacante.

Por Alvará de 21 de outubro de 1667 foram dados 4$000 rs. á fabrica

desta Igreja.

Despesas de 1571 a 1761. (Vide Archivo dos Açores – Vol. XII – p. 44).

Em 1849 estava em construção a nova Igreja. (Vide Cartista dos

Açores n.º 152 e Persuasão n.º 1785).

N.º 24) ANA (Santa)

Capelas.

Ermida edificada por Jordão de Vasconcellos e por ele doada

juntamente com uma vinha onde estava, ao Licenciado Francisco Nunes

Bago, como se vê do testamento deste Licenciando de 24 de Junho de

1637.

Em 15 de Dezembro de 1691 foi a Ermida com 18 alqueires de vinha,

terra e casas doada pelo Padre Baltazar Alves Cabral a seu sobrinho João

Velho de Faria Machado, como património para se ordenar.

Na doação diz se que pertencera antes a Gaspar de Gouvêa.

Passou depois a André Manoel Alvares Cabral: mas em 1875 já não

existia. Da antiga Ermida conserva-se apenas o frontispício, próximo da

Igreja paroquial, e dentro está hoje uma taberna !

N.º 25) ANA (Santa)

Furnas.

Foi edificada pelo Padre Cosme Pimentel em 1745. Aumentada e

melhorada em 1791, passou a ter cura em 1792.

Ficou próxima do lugar em que existira a soterrada Ermida de N.ª Snr.ª
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da Consolação, dos Recoletos.

Só em 1800 começou a servir ao culto.

Durante as obras, serviu a Ermida da Snr.ª da Alegria, mandada depois

profanar pelo Bispo, D. José Pegado de Azevedo em 1811.

Em vista do grande aumento de população, foi por 1864, a instancias do Bispo

D. Fr. Estevam de Jesus Maria, criado um 2.º cura (Vide Persuasão n.º 158).

ADENDA

N.º 5) AJUDA (Snr.ª da ...)

Arrifes.

O curato criado em 1847 pela Junta Governativa de Ponta Delgada

nesta Ermida nunca chegou a estabelecer-se. Não se sabe bem porquê.

N.º 9) ALEGRIA (Snr.ª da ...)

Furnas.

Esta Ermida com todos os bens das PP. Da Companhia, nas Furnas,

foi arrematada em praça aos 11 de Janeiro de 1777 por meu bisavô, o

Capitão Antonio Boaventura Pacheco da Camara.

A imagem de Snr.ª da Alegria está hoje na Paroquial de St.ª Ana.

N.º 26) ANA (Santa)

Lomba da Feteira.

Igreja construída com esmolas tiradas por toda a Ilha e benta em

Agosto de 1869.

Foi pela iniciativa e esforços do Revd.º João Jacinto Pacheco, cura

desta Igreja, que as obras começaram e se concluíram.

É hoje uma das mais providas Igrejas do Norte da Ilha, tanto em

imagens como em paramentos. Há poucos anos, foi-lhe concedido
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poder ministrar os sacramentos seu dependência do pároco da Achada

do qual era suffraganeo.

Nesta localidade existia uma Ermida da mesma invocação, que foi

destruída depois da erecção da nova Igreja.

N.º 27) ANA (Santa)

P. Delgada – Freguesia Matriz Ermida junto ao Recolhimento,

mandada construir e dotada pelo Licenciado Antonio de Frias, segundo

consta do seu testamento aprovado a 11 de Novembro de 1624. Serviu aos

Frades da Graça até 1628. Curato ganeo da Matriz de Ponta Delgada,

ordenado na visita pastoral de 1726 por ter 326 fogos. (Vide L.º de Visitas

da Matriz de P. D. a fol. 227).

N.º 28) ANUNCIAÇÃO (Snr.ª da ...)

Achada Grande.

Igreja paroquial já existente em 1526, sendo sem cura e capelão Fr. Simão

Pires com a côngrua de 2:000 rs. (Vide Archivo dos Açores vol. IV, p. 110).

Nas suas Saudades da Terra, o Dr. Gaspar Fructuoso /L.º IV, cap. 45)

fala dela.

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada de 10

a 20$000 reis. (Vide Archivo dos Açores, vol. IV. P. 187). Em 1634 figura

na folha eclesiástica esta Igreja com o seu Vigário, o Licenciado Antonio de

Moraes, que depois foi Ouvidor. (Vide Archivo dos Açores vol. XII. p. 12).

Em 1693 concluiu-se a Capela-mor. (Vide Archivo dos Açores vol. XII

p. 41).

Nos seus Ensaios (p. 53), diz José de Torres que no frontispício da

Igreja ha uma inscrição, onde se lê que ela foi reconstruída em 1782.
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N.º 29) ANTÓNIO (Santo ...)

Abelheira – entre Ponta Delgada e Pico da Pedra.

Ermida, junto ás casas do falecido Luiz de Freitas da Silva hoje destruída.

Actualmente, como memória dela, conserva-se na parede exterior da

casa um quadro em azulejos representando Santo António.

N.º 30) ANTÓNIO (Santo ...)

Freguesia de Santo António.

Já existia em 1521. (Vide Archivo dos Açores, vol. VI p. 187).

De 1712 a 1775 recebeu da Fazenda muitas verbas para ornamentos e obras,

como a da Capela-mor em 1731. (Vide Archivo dos Açores vol. XII p.47).

N.º 31) ANTÓNIO (Santo)

Lagoa.

Convento de frades Capuchos, onde actualmente estão instaladas

diferentes repartições publicas.

No 1.º capitulo provincial celebrado em Ponta Delgada aos 29 de

Junho de 1641 foi aceita a fundação desta casa recoleta, sendo Padroeiro

o Conde de Vila Franca, D. Rodrigo da Camara.

Esta Capucha esteve para ser estabelecida em Santa Ana, de Ponta

Delgada, e depois em N.ª Snr.ª da Piedade. Veio finalmente a fundar-se,

segundo refere Mont’Alverne na sua Chronica, na Lagoa junto dos Paços

do Conde, que os deu com todo o massame no valor de 3 mil cruzados,

assim como 300$00 em dinheiro para as obras, dez alqueires, um sino, um

relógio etc. etc. com 50$000 rs. de padroado anual e 3 moios de trigo cada

ano ao convento de Vila Franca pela esmola de pão que tirava na Lagoa.

Em 22 de Outubro de 1641 foi dada a posse das casas do Conde aos

frades, indo vestidos de recoletos no meio das 3 comunidades
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franciscanas existentes (Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca) os

fundadores da Capucha, presidente Padre Fr. Pedro da Annanciação e

mais os PP.s Fr. Bernardino de Santa Bárbara confessor, com dois irmãos

leigos, Fr. Gonçalo de S. Diogo, Fr. Antonio da Trindade e o corista Fr.

Manuel dos Reis, levando o SS.mo o ministro provincial, P. Fr. Matheus

da Conceição, em presença do conde, muita nobreza e povo.

A 14 de Abril de 1644 mandou o Provincial que mudassem para a

Igreja acabada de concluir o SS.mo Sacramento, e se levantassem os

dormitórios de sobrado para se admitirem para logo noviços.

Com a erupção de Pico de João Ramos em 1652 sofreu grandes

estragos. (Vide Archivo dos Açores – vol. IX, p. 422).

Dos 50$000 do Padroado deduziam-se 10$000 Rs. do dizimo do

pescado da Vila da Lagoa, que recebia o Convento.

ADENDA

N.º 10) ALEGRIA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Igreja Matriz.

Esta altar não é nem pode ser o de N.ª Snr.ª da Glória (lado do sul); porque

Gaspar Camello Pereira no seu testamento aprovado em Angra a 8 d’Outubro de

1689 diz: – Se morrer em Ponta Delgada será enterrado na Matriz na cova de seu

avô do mesmo nome, – que é na Capela de N. Sr. da Alegria, lado do Norte.

Qual será, pois ?

N.º 32) ANTÓNIO (Santo)

Matriz da Vila da Lagoa – Capelas.

João Alvares Ingeminado, juiz dos órfãos e sua mulher Catharina

Martins instituíram esta capela, em cuja erecção figuram doação de 8
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alqueires de terra lavradia e de um quarteiro de vinha com a obrigação de

por alma dos mesmos se celebrar uma missa cada semana no altar do

Santo, de se dar a esmola de 1:600 rs. ao Capelão que no dia da festa

cantar a missa, e bem assim a cera que necessária for para as ditas missas.

«E eles doadores em suas vidas serão manistradores do rendimento

e capela e obras, e se algum dos ditos, doadores falecer ficará o que

ficar por ministrador em sua vida, e o que por derradeiro falecer, antes

do seu falecimento ordenará uma pessoa que seja de linha mais

chegada por ministrador porque o bem fará, levará por seu trabalho em

cada um ano quatrocentos reis ...»

A escritura deste dote foi feita a 26 de Janeiro de 1558, sendo

testemunhos o Padre Gaspar Fructuoso, Vigário de Santa Cruz, o Padre

amador Travassos, Beneficiado na mesma Igreja e André Fernandes,

pedreiro.

A 2 de Novembro de 1561 o Vigário da mesma Matriz Baltazar

Fernandes tomou posse em nome da Igreja da dita terra e vinha. (L.º do

Tombo de f 36 a 38. v.º).

D. Fr. Lourenço de Castro, em capitulo de visita de 28 de outubro

de 1674 diz: «Somos informados que em poder do Padre Vigário

Antonio de Frias Pereira, e de Pedro do Couto, e de Ursula de Medeiros

estão caídos, da fabrica da capela de St.º António pelo que mandamos

ao Padre Vigário ajuste a conta com os sobreditos para que logo mande

reformar a dita capela».

D. Fr. Valerio do Sacramento na sua carta de visita de 11 de Março de

1743 duas vezes se refere ao Altar de Santo António; a primeira

mandando que se lhe restitua a alampada que está na capela maior e a

Segunda que se observe a verba do testamento do instituidor na esmola

do Capelão que cantar a missa no dia da festa do mesmo Santo, no
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cruzado que pertence ao administrador da capela ... e nada mais se tirará

o estipendio que se deve dar aos Ministros que ajudaram a cantar a dita

missa.

Lagoa, maio de 1896.

O Vigário João José Tavares

É curiosa esta referencia ao Dr. Gaspar Fructuoso de quem pouco se

sabia durante a sua estada na Lagoa.

N.º 33) ANTÓNIO (Santo)

Maia.

Ermida situada á entrada do lugar, na estrada que vai do Porto

Formoso á Maia.

N.º 34) ANTÓNIO (Santo)

Curato suffragnaeo, entre a Algarvia e Nordestinho.

Estava a concluir-se a edificação da Igreja em Setembro de 1848. José

de Torres Ensaios (p. 53).

N.º 35) ANTÓNIO (Santo)

Freguesia Matriz de Ponta Delgada – Rua do Melo.

Ermida contígua ás casas hoje de Francisco Borges Bicudo, que foram

do Dr. Francisco Manuel Raposo Bicudo Corrêa, avô materno de

Agostinho de Medeiros da Costa Canto e Albuquerque, casado com D.

Joanna Ricarda Soares de Albergaria, pais do 1.º Barão das Laranjeiras.

A Ermida tem no frontispício a data de 1718 em que foi construída.

As casas e Ermida, cuja arquitectura semelhante mostram que foram

edificadas a mesmo tempo, devem ter sido feitas pelo avô do dito Dr. Francisco

Manuel Raposo Corrêa, que casou em 1673 na Matriz de Ponta Delgada com D.

Ernesto do Canto 135



Maria da Camara Medeiros e faleceu viuvo em S. Pedro da Ribeira Grande, em

5 de Novembro de 1738 – suposição esta que se harmoniza com o facto de se

encontrar na frente das casas um escudo com as armas dos Corrêas e Raposos.

N.º 36) ANTÓNIO (Santo)

Ponta Delgada – Igreja Matriz.

Altar, na nave do lado do sul, onde todos os anos os meninos do coro

celebram a festa do seu Patrono, com esmolas pedidas pelas portas da cidade.

N.º 37) ANTÓNIO (Santo)

Ponta Delgada – Igreja de S. Pedro.

Altar do lado do Sul.

N.º 38) ANTÓNIO (Santo)

Ribeira Grande – Igreja Matriz.

Altar onde se venera uma imagem de Santo de dimensões quase naturais.

N.º 39) ANTÓNIO (Santo)

Ribeirinha.

Ermida fundada com breve do Papa por Jordão Jacome para substituir

uma da mesma invocação, dos vínculos, de Nuno de Athougia, em

Lisboa, destruída pelo terramoto de 1 de Novembro de 1755.

N.º 40) ANTÓNIO (Santo)

Ribeira Grande – Convento dos Franciscanos. Altar abaixo da Capela-mor.

N.º 41) ANTÓNIO (Santo)

Vila Franca – Convento dos Franciscanos. Altar do lado do Norte.

N.º 42) APRESENTAÇÃO (Snr.ª da ...)
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Capelas.

Igreja paroquial criada por proposta de D. Manoel de Gouveia, Bispo de

Angra, por carta regia de 14 de Novembro de 1592. (Vide Archivo dos Açores

vol. IV, p. 187), com 25$000 de côngrua para o seu Vigário, entre Santo António

e N.ª Snr.ª da Luz, dos Fenais, na Ermida de Santa Bárbara do lugar dos Poços.

O Vigário tomou posse em 26 de Dezembro de 1592.

Por Alvará de 1 de Maio de 1598 foram dados 8$000 para a fabrica.

Por carta regia de 2 de Setembro de 1606 foi ordenado ao Juiz de fora

que lançasse uma finta de 390$000 pelos fregueses e proprietários da

freguesia das Capelas a fim de se fazer a Igreja, pois se dizia missa em

um oratório de palha. (Vide Archivo dos Açores vol. VIII, p. 166).

Em 7 de Março de 1617 mandou el-rei consultar o Conselho de

Fazenda sobre se tinha dinheiro para o retábulo e outras obras desta

Igreja. (Vide Archivo dos Açores vol. V p. 275).

Em 25 de Agosto de 1617 foi baptizada uma criança de nome Antonio,

filha do Licenciado Ruy Pereira de Amaral pelo Vigário Francisco

Tavares, na Igreja Velha das Capelas, com tecto de palha em um alguidar

vermelho, segundo diz o dito Licenciado em um seu assento..

Em 1633 o mesmo Licenciado requeria que lhe fosse vendido o chão

da igreja velha cheio de silvas e encravado em propriedade sua.

Por Alvará de 18 de Julho de 1663 foi nomeado o Padre Jeronymo Ledo para

servir de cura, ajudando o Vigário, pois havia na freguesia mais de 100 fogos.

De 1737 a 1739 fizeram-se obras importantes por conta da Fazenda, na

importância de 1.090$000 rs. (Vide Archivo dos Açores vol. XII, p. 47).

N.º 43) BÁRBARA (Santa)

Atalhada – Lagoa

Foi dotada pelo Capitão Antonio de Faria e Maia, com 16$000 Rs.
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para a fabrica com licença do Cabido – Sede vacante – passada em

Angra a 24 de Abril de 1654. A Ermida com as terras juntas foram

herdadas por sua filha Isabel do Canto e Faria, casada com André Dias

de Medeiros.

Foi restaurada por meu Pai; José Caetano Dias do Canto e Medeiros

em 1816.

Hoje é propriedade minha.

N.º 44) BÁRBARA (Santa)

Capelas – Poços.

Antiga Ermida em que foi criada a paroquial das Capelas.

N.º 45) BÁRBARA (Santa)

Lomba de Santa Bárbara.

Suffraganea de S. Pedro da Ribeira Seca.

Já existia em 23 de Agosto de 1643, data em que Duarte Lopes e sua

mulher Maria Simões fizeram testamento, legando-lhe 12 alqueires de

trigo de renda anual.

O curato foi confirmado em consulta de 18 de Setembro de 1731 da

Mesa da Consciência e Ordens e Alvará régio de 10 de Abril de 1736 –

data esta em que foi nomeado cura o Padre Manoel de Souza de Aveiro.

(Vide L.º 2.º das Visitas de S. Pedro).

N.º 46) BÁRBARA (Santa)

Ponta Delgada Castelo de S. Braz.

Ermida consagrada a Santa Bárbara, Padroeira da Companhia de

Bombardeiros que começou a fazer serviço em 4 de Dezembro de 1553.

O Capitão donatário – D. Manoel da Camara, Alcaide-mor do Castelo,
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criou um capelão.

Parece que primeiramente, seria S. Braz em lugar St.ª Bárbara, quem

deu o nome ao Castelo, pois que no provimento de 26 de Maio de 1580

do Pero de Teve Benevides se diz para capelão de S. Braz no castelo de

Ponta Delgada (L.º 3.º da ....... de P. D. fl. 135).

N.º 47) BÁRBARA (Santa)

Ponta Delgada – Igreja e Recolhimento.

Foi o Bispo de angra, D. Jeronymo Teixeira Cabral (1600 a 1612)

quem deu licença para a construção da Ermida. O edifício do

Recolhimento foi construído em 1662 por Roque Teixeira e sua mulher

Maria Esteves para nele se recolherem suas filhas, como terceiras de

Santo Agostinho. Anteriormente as mantellatas moravam em umas casas

próximas. Chegou a Ter 30 (Vide Chronicas de Mont’Alverne, cap. 8).

Este Recolhimento, porque seguia a Regra da Ordem Tercura de St.º

Agostinho, estava na obediência dos Priores do Convento da Graça.

Pelo falecimento da ultima terceira professa, em Agosto de 1783, foi

pelo Padre Manuel de Andrade, Prior da Graça, entregue o governo e

jurisdição ao Ordinário, conforme ordens regias.

O Bispo de angra, D. Francisco José de Ave Maria Leite Costa Silva em

5 de Setembro de 1789 deu estatuto ao Recolhimento. Contem 13 Capítulos.

O original conserva-se em poder das Recolhidas.

N.º 46) BÁRBARA (Santa)

Povoação – Lomba do Cavaleiro.

Ermida mandada construir por Matheus Dias (Dr. Fructuoso –
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Saudades da Terra – L.º IV – cap. 39), é a mais antiga desta Ilha e onde

se disse a 1.ª missa, depois do descobrimento.

Deve Ter sido reconstruída mais duma vez durante os 4 séculos da sua

existência.

Era curato de 1830.

Depois de tremor de terra de 1878, ficou de tal modo arruinada que

anos depois foi reconstruída, servindo de curato suffraganeo desde 14 de

Novembro de 1894, data em que foi benta.

N.º 47) BELÉM (Snr.ª de ...)

Rasto de Cão – Canada de Belém.

Manoel Lopes Torres Quintanilha em seu testamento aprovado a 18 de

Maio de 1671 instituiu um vinculo em que foram compreendidos  23 alqueires

de vinha com casas e Ermida de N.ª S.ª de Belém. Seu neto Leonardo Pereira

de Vasconcellos e sua mulher Maria Ricardes, por escritura de 12 de Março

de 1733, permutaram estas propriedades com os Padres da Companhia de

Jesus, representados pelo seu Reitor, o Padre Luiz Alberto, por outras casas

com lagar e cisterna, em 13 alqueires de vinha na Canada do Prestes.

Os jesuítas construíram ali uma bela residência, de abobada, com a

Ermida na face de leste – o que tudo passou para a Fazenda pela extinção

da Companhia em 1770.

Pertenceu ao 1.º Barão das Laranjeiras e hoje é dos seus herdeiros.

No inventario de João Soares de Souza Ferreira Borges, casado com

D. Francisca Thomasia Brum da Silveira, e do seu testamento a 13 de

Novembro de 1804, consta que ele e sua mulher tomaram para a sua Terça

o prédio com casas, Quinta, vinha e Ermida de Belém. Sendo D. Joana

Ricarda Soares, filha destes e mãe do 1.º Barão das Laranjeiras vê-se

como o prédio veio á casa das Laranjeiras.
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N.º 48) BENTO (San).

Ponta Delgada – Freguesia Matriz – Rua da Misericórdia Velha.

Ermida profanada, nas casas de morada de Antonio José de Vasconcellos.

N.º 49) BOA MORTE (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Freguesia Matriz – Rua de S. João.

Pequena Ermida defronte do Quartel de S. João, contíguo ás casas de meu

cunhado Francisco Bettencourt, pelo lado de leste, profanada, há muitos anos.

Em 1699 pertencia a Braz Barbosa, como se vê no termo de visita de

D. Fr. Lourenço de Castro em 21 de Agosto do mesmo ano. (Vide L.º de

Visitas da Matriz de P. Delgada).

N.º 50) BOA NOVA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro, á Calheta.

Construída em 1610, foi dotada por Pedro Borges de Gandia e sua

mulher D. Maria de Medeiros com 5 alqueires de terra por escritura de 12

de Novembro de 1610 (Vide a despesa da construção no Archivo dos

Açores vol. XII, p. 445).

Expropriada á família Borges de Souza em 185? para a  construção da

cadeia de P. D.

No centro desta e com frente para o lado do mar (sul) foi edificada

uma capela para uso dos presos com a mesma invocação, a qual foi

sagrada em 5 de maio de 1871 (Vide a Persuasão N.º 486).

N.º 51) BOA VIAGEM (Snr.ª da ...)

Calhetas.

Cordeiro (Hist. Ins. p. 144) diz que nesta Ermida esteve a paroquial de

Rabo de Peixe antes de ser no Bom Jesus.
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Chaves e Mello (Margarita Anim. no Archivo dos Açores vol. I, p.

223) afirma que era curato antes de 1717.

Foi reconstruída depois de 1830.

N.º 52) BOM DESPACHO (Snr.ª do ...)

Na estrada de Ponta Delgada aos Arrifes.

O Capitão Gaspar de Medeiros e Sousa em seu testamento aprovado

em 28 de Janeiro de 1688 anexou ao vinculo de Gaspar Dias as

benfeitorias que fez no casal e Ermida da Snr.ª do Bom Despacho. Já

existia em 1564, quando a Câmara deu um anel d’água para correr frente

a ela.

(Vide L.º 2.º do Tombo da Cam.ª fol. ..............).

Tem 2 alqueires de terra de património que lhe deixou André Dias de

Araújo.

Destruída a Ermida a imagem está no oratório particular dos herdeiros

de Visconde.

N.º 55) BOMFIM (Snr. do ...)

Acima da Bela Vista.

Em ruínas em 1895.

N.º 56) BOM JESUS.

Porto Formoso – Capela na Igreja de N.ª Snr.ª da Graça.

Pedro Vaz Pacheco em seu testamento de 20 de Junho de 1509

mandou fazer esta capela com crucifixo e retábulo da Snr.ª da Graça para

sepultura dos seus herdeiros.

N.º 57) BOM JESUS
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Rabo de Peixe.

Em 1522 existia este templo mais acima daquele que o substituiu.

(Vide Dr. Fructuoso. L.º IV, cap. 71).

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi elevada a côngrua de Vigário a

30$000 por Ter mais de 200 fogos (Vide Archivo dos Açores, vol. VI, p. 189).

Em 1690, despesa com a Capela-mor 70$000 rs. e outras muitas obras

de 1732 a 1758 (Vide Archivo dos Açores vol. XII, p. 46).

Em 17 de Junho de 1817 criou a Junta governativa de Ponta Delgada mais

um cura de almas nesta paroquia. (Vide Açoriano Oriental N.º 649 – 2.ª p.).

N.º 58) BOM SUCESSO (Snr.ª do ...)

Ramalho.

Ermida nas casas de André de Ponte Quental e por ele dotada com

20$000 rs. de património.

Não sabemos se este André de Ponte é o que fez testamento aprovado

em 1 de Março de 1805, se o seu avô do mesmo nome cujo testamento foi

aprovado em 31 de Janeiro de 1696. (Vide Testamentos n.os 122 e 123 da

Relação dos Açores).

N.º 59) BOM SUCESSO (Snr.ª do ...)

Ribeira Grande – Ribeira Seca.

Ermida nas casas de Antonio Tibureio Machado, na Rua Direita, e hoje de

André Avellino Machado. Por escritura de 12 de Abril de 1729 fez-lhe doação

de 1 alqueire de terra o Capitão Manoel de Medeiros Rocha e sua mulher

Isabel Margarida de Mendonça para património da Ermida de novo erecta.

De ambos os lados da porta tem um marco de pedra com a data 1748

gravada, e no cimo do seu único altar lê-se isto: - N. S. do Bom Sucesso 1737.

N.º 60) BONANÇA (Snr.ª da ...)
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Povoação.

Ermida construída por Manoel Francisco da Motta, em virtude dum

voto, por 1840 e tantos. Ficou arruinada com os terramotos de 1881.

N.º 61) BRAZ (San)

Ponta Delgada – Freguesia Matriz, Rua de S. Braz.

Ermida junto ás casas do Dr. João de Bettencourt de Andrade Albuquerque.

Já existia antes de 1716, data em que o Padre Antonio Cordeiro a

nomeia na sua Hist. Ins.

Hoje pertence á Junta de Paroquia da Matriz. Está aberta ao publico nos

dias de S. Braz e Santa Luzia nos quais se celebram as festas destes santos.

Houve uma Ermida da mesma invocação junto á Fortaleza ou Castelo

de S. Braz que desapareceu ou foi transferida para onde agora está.

Já o Dr. G. Fructuoso diz (L.º IV, Cap. 43) que estava mudada para

outra parte junto da fonte (?).

N.º 62) BRAZ (San).

Ponta Delgada.

Esta Ermida existiu junto ao Castelo de Ponta Delgada que dela

tomou o nome.

Em 1554 (Vide Archivo dos Açores vol. IX, p. 167, 168 e 171) já se

falava em fortificações na Ponte de S. Braz em P. D., o que mostra

evidentemente que neta época já havia junto á Fortaleza ou nas

proximidades a Ermida de S. Braz.

Em 1680 levantaram-se duvidas sobre se a Ermida deveria estar sob a

Jurisdição do Conselho de Guerra (Ibidem).

Entre as dependências do Castelo de S. Braz figura esta Ermida na

Hist. Ins. do Padre Antonio Cordeiro – p. 137.
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ADENDA

N.º 46) BÁRBARA (Santa)

Ermida no Castelo de P. D.

Esteve profanada e servindo de paiol de pólvora, desde 1831 até 24 de Julho

de 1847. Neste dia por iniciativa do tenente coronel Vasco Sequeira foi a imagem

de St.ª Bárbara transportada em procissão solene da Igreja da Conceição, onde

fora depositada, para a Ermida do Castelo, mandada restaurar por aquele oficial.

(Vide Bernardino José de Senna Freitas Breve Noticia de trasladação

etc. folheto de 20 p. P. D. 1847).

N.º 63) BROTAS (Snr.ª das ...)

As Quatro Canadas – Rosto de Cão.

Ermida na Canada das Brotas de que era dono, no principio deste

século, José Francisco Bicho.

Tinha de património 2 alqueires de Quinta. Já em 1875 não existia.

N.º 64) CABO DE FINISTERRA (Snr.ª do ...)

Vila da Lagoa.

Ermida construída pelo Padre João Alves da Cruz, junto ás suas casas

da vinha da Quintan – e tudo por ele vinculado em testamento aprovado a

20 de Maio de 1712. A Capela constava das casas contíguas á Ermida, 126

alqueires de terras e vinhas na Lagoa, o Pico da Giesta na Ribeira Grande

e uns foros. Foi esta Capela denunciada á Fazenda Publica pelo

Comendador José Joaquim de Senna Freitas e lhe foi dada por 3 vidas em

1815, passando depois a seu filho Bernardino José de Senna Freitas e sendo

actualmente administrada pelo filho deste também de nome Bernardino.
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As Casas e a Ermida são presentemente propriedade do Conselheiro

Dr. Antonio Moreira da Camara Coutino de Gusmão, governador civil de

Ponta Delgada.

N.º 65) CAETANO (San)

Livramento.

Ermida que com casas e 40 alqueires de vinha foi vinculada pelo Dr.

Jacintho de Andrade Bettencourt em testamento aprovado em 5 de Junho

de 1783.

N.º 66) CAETANO (San)

Maia.

Altar mandado construir por meu tio o Brigadeiro Francisco

Jeronymo Pacheco de Castro na Igreja paroquial do Divino Espírito

Santo, na nave de lado do sul.

N.º 67) CANDEIAS (Snr.ª das ...)

Candelária.

Já o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, cap. 44) a indica como paroquia.

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada de

10$000 a 20$000 Rs. (Vide Archivo dos Açores vol. VI, p. 186). Neste

diploma diz-se N.ª Snr.ª da Purificação das Sete Cidades.

No livro de termos desta paroquial encontra-se um de 26 de maio de 1556.

Despesas com ornamentos e obras varias de 1632 a 1634 (Vide

Archivo dos Açores, Vol. XII, p. 41 e 42).

N.º 68) CANDEIAS (Snr.ª das ...)

Fenais da Luz.

Ermida mandada construir por Jacome Dias Corrêa e Beatriz
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Rodrigues Raposo, junto ás suas casas, como diz Anna Jacome, filha

destes, no seu testamento feito a 18 de Dezembro de 1549, na qual

Ermida manda que a enterrem.

Em 1526 e 1527 era cura em N.ª S.ª da Luz dos Fenais, Pero Garcia

(Vide Archivos dos Açores vol. IV. p. 110 e 119).

Esta Ermida pertencia ao vinculo instituído por Ayres Jacome Corrêa

em testamento aprovado em 5 de Maio de 1613.

N.º 69) CANDEIAS (Snr.ª das ...)

No Morro da Ribeira Grande.

Ermida feita por Jacome Dias Raposo.

N.º 70) CATARINA (Santa)

Maia – Rua de Santa Catarina.

Ermida citada pelo Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, cap. 45.) Era junto

ao forte de Santa Catarina, que ela tomou o nome.

O Bispo D. José Pegado de Azevedo, a mandou profanar por não ter

património e estar muito arruinada.

N.º 71) CATARINA (Santa)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Em seu testamento de 4 de Janeiro de 1525 Pedro Jorge, cavaleiro e

sua mulher Anna Gonçalves instituíram um vinculo, e este, sendo já

viuvo, fez codicilo em 1528, entrando no vinculo um corpo de terras,

casas nobres, Quinta e Ermida de Santa Catarina.

É hoje propriedade do Conde de S. Catarina, Manoel Rebello Borges

de Castro da Camara Leme.
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N.º 72) CATARINA (Santa)

Ponta Delgada – Igreja de S. Pedro.

Altar de muita devoção do lado do sul.

N.º 73) CATARINA (Santa)

Vila Franca do Campo.

Nuno de Athouguia em seu testamento aprovado em Lisboa a 11 de

Outubro de 1571 deixou um legado de 30 alq.ª de trigo a esta Ermida.

N.º 74) CARMO (Snr.ª do ...)

Livramento.

Ermida mandada construir pelos P P. da Companhia de Jesus para

residência de verão. Pertence hoje com as casas contíguas a Francisco

Rodrigues de Paiva Rios.

N.º 75) CARIDADE (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande – Freguesia Matriz.

Ermida «que era de mui nobre Julia Taveira» (Padre Cordeiro – Hist.

Ins. p. 142).

N.º 76) CHAGAS (Snr.ª das ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

O Padre Cordeiro na sua Hist. Ins. p. 137 fala desta Ermida.

Foi mandada construir pelo Padre Diogo de Paiva que contratou com

Alvaro de Senra pôr-lhe a armação do tecto por 24$000. Dotou-a por

escritura nas notas de Pedro Castanho em 1553, como consta do

testamento de 25 de Abril do mesmo ano.

Serviu de paroquia algum tempo, enquanto se fizeram obras em Santa
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Clara (Vide, Fr. Ag. De Mont’Alverne – Chronica.)

Na escritura de dote ao Convento da Conceição com data de 8 de

Outubro de 1662, dizem os doares que aquele Convento se fundará nas

casas de seus pais, sitas ás Chagas, donde se conclui q’ali próximo existia

esta Ermida, e no fim assigna como testemunha o Padre José da Costa

Marcos, Vigário de S. Matheus, freguesia das Chagas.

Parece-nos provável que esta Ermida das Chagas tenha existido no

local onde hoje está a Casa da guarda, no canto da Conceição, defronte

do Edifício do Governo Civil; pois ainda lá se vê uma pequena cruz de

pedra como era costume colocar-se nos sítios das Igrejas que

desapareciam.

N.º 77) CLARA (Santa)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Esta Ermida no extremo oeste da cidade, já existia em 1522, data da

subversão de Vila Franca do Campo, pois, como diz o Dr. Gaspar

Fructuoso (L.º IV, cap. 76), umas filhas de Jorge da Motta, daquela Vila,

atemorizadas com a catástrofe vinham em caminho de ponta Delgada

para fazerem vida penitente em Santa Clara, quando se resolveram a ficar

na Ermida de N.ª Sr.ª da Conceição de Vale de Cabaços (Caloura).

Parece que fora construída por devoção de Mathias Tavares, Pedro de

Sousa, João de Medeiros e Roque Gonçalves.

D. Pedro de Castilho, Bispo de Angra de 1577 a 1582, criou nela a 3.ª

freguesia de Ponta Delgada.

Por Alvará de 18 de Setembro de 1584 foi ordenada a construção da

Capela-mor (L.º 3.º da Alfândega de P. D. fol. 19 v.º).

Por alvará de 26 de Maio de 1596 se mandou lançar uma finta de 5

mil cruzados, dentro de 3 anos, aos fregueses, com aplicação ás obras da
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Igreja. (Vide Archivo dos Açores vol. IV, p. 191).

A paroquia esteve em S. Francisco em 1581, sendo depois transferida para as

Ermidas do Corpo Santo, Chagas e S. Matheus (nos Paços dos Condes da Ribeira).

Em 1623, em uma escritura de venda de terras, se diz que

confrontavam com a Igreja nova de S.ª Clara.

Na escritura de 8 de Outubro de 1662 de doação ao convento de N.ª

S.ª da Conceição de P. D. se diz que os terrenos doados confrontavam

pelo sul com a igreja nova de Santa Clara, o que mostra ter esta existido

local em que depois se construiu a Igreja de S. José (hoje Teatro

micaelense), ou pelo menos se dava ao novo edifício nome de Santa Clara

por ser destinado a servir de paroquia á freguesia do mesmo nome.

Achando-se já a paroquia na Igreja de S. José (Teatro), por ser muito

populosa, criou D. Manoel Alvares da Costa um curato suffraganeo na Ermida

de Santa Clara, que foi confirmado por Alvará régio de 15 de Novembro de

1728.

Foi restaurada em 1874 á custa do Barão de Fonte Bela (Jacintho),

sendo pouco depois novamente restabelecido o antigo curato suffraganeo

de S. José em 187(?).

N.º 78) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Água de Pau – Caloura.

Foi a 1.ª Ermida desta invocação em S. Miguel.

Existia já antes da subversão de Vila Franca, pois que por 1523 nela

se recolheram para fazerem vida penitente umas filhas de Jorge da Motta,

daquela Vila, que depois da grande catástrofe se dirigiam para Ponta

Delgada. (Vide Fructuoso – L.º IV cap. 76).

Com esmolas dos moradores de Água de Pau foram construídas casas

para moradia destas penitentes. O Capitão Ruy Gonçalves da Camara
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(que morreu em 1534) tomou-as a seu cargo, impetrando de Roma a

necessária Bulla Apostólica.

Havia ali 27 freiras, quando por 1533, receando os ataques dos

corsários se mudaram 18 para o Convento de Santo André de Vila Franca,

acabado de Construir. As restantes ali permaneceram até 1541, data em

que vieram fundar o convento de N.ª S.ª da Esperança de Ponta Delgada.

Assim abandonada, a Recoleta ficou entregue a um ermitão até 1633

em que nele deram entrada por provisão do Bispo de Angra, D. João

Pimenta de Abreu, de 20 de Novembro de 1632, os Ermitas de N.ª S.ª da

Consolação, do Vale das Furnas. (Vide Archivo dos Açores vol. I. p. 211).

Jacome Dias e sua mulher Beatriz Roiz Raposo, em testamento aprovado

a 14 de Dezembro de 1532, deixaram uma esmola de 6$000 Rs. por esta

Recoleta, quando se construísse – verba que em 2.º codicilo de 1 de Janeiro de

1540 mandaram aplicar ás obras de Santo André de Vila Franca. No testamento

do Licenciado Adriano da Silva, aprovado em Vila Franca a 22 de Maio de

1760 e aberto a 11 de Janeiro de 1766, foram legados todos os seus bens a esta

Recoleta chamando-lhe N.ª S.ª das Dores, da Piedade e da Conceição.

Em 1737 deu o governo 300$000 para uma cisterna, reconstrução

dum dormitório, cozinha e mais oficinas.

Da Chronica Princípios e Fundação etc. Ms., em meu poder, consta

que no Altar-mór estava a imagem da Snr.ª das Dores ou da Piedade em

uma peanha e noutra S. José. Noutro altar estava a imagem de N.ª S.ª da

Consolação que os recoletos tinha trazido das Furnas, e havia um altar de

Santa Ana. Num nicho do frontispício sobre a porta, existe ainda agora

uma imagem da Sr.ª da Conceição, escultura feita em mármore por João

Faugers, francês, que morreu nesta Recoleta, onde tinha um filho.

Em 1895, no altar do sul onde parece que esteve a imagem trazida das

Furnas só se encontra uma S.ª da Conceição e defronte uma Sant’Ana.
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N.º 79) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Arrifes.

Ermida construída no monte de Manoel da Camara Coutinho e sua

mulher D. Thereza Maria de Sampaio. Em seu testamento aprovado a 14

de Fevereiro de 1756 deixaram eles dois alqueires de terra de património

a esta Ermida. Do Deão, Francisco Berquó d’El-Rio, obtiveram licença

em 15 de Março de 1738 para se dizer a 1.ª missa.

Já em 1875 estava destruída.

N.º 80) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Capelas – Paços.

Foi construída pelo Capitão Agostinho de Medeiros da Costa, falecido

em 8 de Dezembro de 1696, filho de Manoel de Medeiros da Costa e de

D. Feliciana d’Andrade Albuquerque.

Foi reconstruída depois de 1830.

N.º 81) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Fajã de Baixo.

Simão da Fonseca por escritura de 14 de Junho de 1688 fez-lhe

património. Dentro das casas de Nicolau Antonio Borges de Bettencourt,

mas com porta para a estrada.

N.º 82) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Fenais da Vera Cruz.

Já em 1818 tinha desaparecido esta Ermida, havendo apenas vagas

noticias de ter existido atrás do Convento e no local do Cemitério da

freguesia dos Santos Reis Magos. (Vide – José de Torres – Ensaios p. 55).
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N.º 83) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Lomba da Fazenda – Nordeste.

Igreja suffraganea da Matriz do Nordeste.

Sede dum curato desde 1844, foi fundada em 1817, conforme se lê

numa inscrição gravada no frontispício.

(Vide – José de Torres – Ensaios p. 34).

N.º 84) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Maia.

Ermida citada pelo Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, cap. 45); mas que

nem o Padre Cordeiro na sua Hist. Ins., nem Francisco Affonso na sua

Marg. Animata incluem nas Ermidas do seu tempo (séc. XVIII).

N.º 85) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Mosteiros.

Por Carta de 30 de Julho de 1568 foi a Côngrua do Vigário elevada de

10$000 Rs. para 20$000 Rs. (Vide – Archivo dos Açores, vol. VI, p. 186).

A Capela-mor foi mandada construir em 1606 (Vide – Arch. dos Açor.,

vol. V, p. 275).

Despesas com as obras de 1693 a 1730 (Vide – Arch. dos Açor., - vol.

XII, p. 42).

N.º 86) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada.

Ermida, que em 23 de Julho de 1525 foi pela Câmara doada aos
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Franciscanos para nela edificarem um Convento da sua ordem (L.º IV de

Registo da Cam.ª de P. D. fol. 38).

O terreno para a Capela-mor foi dado por Jeronymo de Quental, e o

restante por D. Guiomar de Sá.

Margarida de Mattos, mulher de Fernão de Quental, mandou construir

a Capela de N.ª S.ª da Conceição que seus filhos, Affonso de Mattos e

Jeronymo de Mattos, concluíram; contratando aos 4 de Agosto de 1544

com Affonso Machado o acabamento da obra começada por sua mãe. O

Guardião de S. Francisco assistiu á abertura do testamento de Fernão de

Quental, em 16 de Julho de 1540.

Em 1592 foi feito o cruzeiro e o adro.

Em Junho de 1709 se assentou a 1.ª pedra da nova Igreja, que foi

sagrada em 4 de Julho de 1789 pelo Bispo de Angra D. Fr. José de Ave

Maria Leite Costa e Silva, depositando no Altar-mór as relíquias dos

Matyres S. Cosme e Damião que de Roma trouxera o cidadão Jacome

Raposo, conforme se lê na inscrição gravada em mármore engastada na

parede do Sul do pórtico (Vide Archivo dos Açores vol. III, p. 71).

Depois da extinção das ordens religiosas em S. Miguel pelo Decreto

de 17 de Maio de 1832 foi a Igreja e suas dependências concedida á

Freguesia de S. José por ser o templo maior e mais central. O Convento

e Cercas foram dados á Santa Casa da Misericórdia desta Cidade para

estabelecimento do seu Hospital por carta de lei de 30 de Julho de 1839,

tomando a Mesa posse em 28 de Maio de 1840.

N.º 87) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Governo Civil.

Convento e Igreja fundados pelos doutores Padre Francisco de

Andrade Albuquerque o seu irmão Padre João de Andrade Albuquerque
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com Breve do Papa Clemente IX de 14 de Maio de 1664. Foi lançada a

1.ª pedra em 8 de Setembro do mesmo ano. Entraram as 1.as freiras em 3

de Agosto de 1671.

(Vide Chronica de Fr. Ag. de Mont’Alverne).

N.º 88) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Igreja paroquial, cujas obras duraram de 1732 a 1766. – (Vide Archivo

dos Açores vol. XII, p. 46).

N.º 89) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande – Ermida.

No testamento Ruy Gago da Camara aprovado a 27 de Agosto de

1590, diz o testamento que esta Ermida pertencia a seus avós Luiz Gago

(que deixou testamento de 4 de Março de 1534) e Branco Affonso da

Costa (que morreu em Outubro de 1558).

A Ermida, que ainda hoje subsiste, tem na base da Cruz do

frontispício gravada a data de 1696, naturalmente a da reconstrução.

Foi erecta paroquia com Vigário e Cura pelo Bispo de Angra, D. Antonio

Vieira Leitão, e confirmada por Alv. Régio de 21 de Fevereiro de 1707.

O povo chama-lhe a Conceição Velha; mas o seu actual orago é de N.ª

S.ª das Dores.

N.º 90) CONSOLAÇÃO (Snr.ª da ...)

Furnas criada, próximo da actual Paroquial de S.ª Ana, pelo Licenciado

Balthazar de Brum da Silveira, que faleceu solteiro no ano de 1609, em Sevilha,

onde fundara o Convento de S. Jacintho extra-muros no qual foi padroeiro.

(Vide Fr. Ag. de Mont’Alverne e Chronica Princípios e Fundação etc. M. S.).
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No dia 18 de Junho de 1629 teve pela primeira vez sacraio, conforme

lhe fora concedido.

O Conde D. Manoel da Camara, 2.º do nome, morrendo em 26 de

Abril de 1617 deixou meios para reparação da Ermida, com 9 celas, além

dos edifícios acessórios. (Vide a Chronica Princípios e Fundação fol. 96).

Na sua Viagem ao Vale das Furnas – p. 4, diz que foi Bernardino José

de Senna Freitas, que foi D. Manoel da Camara, 2.º do nome, quem em

1613 mandou construir a Ermida; mas o Dr. Gaspar Fructuoso afirma que

Balthazar de Brum da Silveira a «mandou hora literalmente concertar»

(de certo muito antes do Conde, e da ida para Sevilha do dito Balthazar).

João Gonçalves Perdigão escudeiro de Vila Franca e sua mulher

Branca Gomes, em seu testamento feito em Ponta Garça e aprovado aos

16 de Fevereiro de 1551 pelo tabelião João de Senra, deixaram uma

esmola de 100 rs. á Igreja das Furnas.

Ora a data de 1551, parece ser tão atrasada que exclui evidentemente

uma referencia á Ermida de N.ª S.ª da Consolação edificada pelo

Licenciado Balthazar de Brum falecido em Sevilha com testamento de 27

de Agosto de 1609. O pai deste Antonio de Brum – o velho faleceu em 22

de Março de 1590 e a mãe, Barbara da Silveira, em 19 de Julho de 1585.

Pelo que se vê, que já existia nas Furnas alguma Ermida antes do

Licenciado a restaurar ou reconstruir.

N.º 91) CONSOLAÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Ermida «que é dos nobres Columbreiros» (Hist. Ins. p. 142).

N.º 92) CORPO SANTO.

Ponta Delgada.
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D. Isabel de Bettencourt, mulher de D. Pedro Lasso e camareiro-

mor de D. Isabel, mulher do Imperador Carlos V, falecendo em

Espanha no ano de 1574 deixou entre outros bens que herdara em S.

Miguel de seu pai, Gaspar de Bettencourt, o terreno em que se fez a

Ermida do Corpo Santo para os moradores de Ponta Delgada. (Vide

Fructuoso L.º IV, Cap. 9, p. 86 da Ed. Supico e Cardoso).

Nesta Ermida estava estabelecida a Confraria de S. Pedro Gonçalves,

patrono dos Pescadores, erecta no ano de 1803, conforme se lê nos

Estatutos aprovados por Portaria de 16 de Setembro de 1838.

Quando se procedeu ás obras do Cais e Mercado do Corpo Santo a

Ermida foi demolida passando a Confraria e a imagem para a Igreja da

Graça, onde se conserva.

Por isso, foi esta Ermida conhecida também pela invocação de S.

Pedro Gonçalves.´

N.º 93) CORPO SANTO.

Vila Franca.

Ermida, «junto ao porto de mar na entrada da Rua que vai ter ao

terreiro da Misericórdia». (Vide Dr. Fructuoso – L.º IV. Cap. 40).

N.º 94) CRUZ (Santa).

Lagoa – Matriz.

Já existia em 21 de Dezembro de 1518, quando Mecia Affonso e seu

marido Alvaro Lopes (do Vulcão), escudeiro, fizeram testamento, mandando

que os enterrassem na sua sepultura de Santa Cruz, junto do altar de S. Pedro.

Em 1526 e 27 era seu Capelão Sebastião Fernandes, com 4$000 de

côngrua. (Vide Archivo dos Açores vol. IV, p. 110).
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Em 1 de Abril de 1555 casaram nesta Igreja Belxior Tavares com

Simôa Cabral.

Por Carta de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada a

30$000. (Vide Arch. dos Açor. Vol. VI, p. 189).

Em 1731 recebeu de Fazenda para douradura e pintura 112$000 (Vol.

XII p. 42).

Em 1758 recebeu mais 42$000 (Ibidem).

N.º 95) CRISTO (Santo).

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro.

Ermida na extremidade de leste da Casa do Visconde das Laranjeiras,

na estrada da Fajã de Baixo.

Por escritura de 16 de Março de 1804 Agostinho de Medeiros Costa

Canto e Albuquerque e sua mulher, D. Joanna Ricarda Soares de

Albergaria, fizeram património, a esta Ermida com 5$000 Rs. impostos

em uma vinha da Canada do Prestes. Os pais de D. Joanna Ricarda, João

Soares de Sousa Ferreira e Albergaria e sua mulher D. Francisca

Thomasia Brum da Silveira, deram mais 7$000 de renda ao património

por escritura de 4 de Agosto de 1804 para perfazer 12$000 que o Bispo

impôs em sua licença.

N.º 96) CRISTO (Santo).

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Capela no coro inferior do Mosteiro de N.ª S.ª da Esperança. (Vide

Padre José Clemente. Vida da Madre Thereza da Anunciada.
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N.º 97) CRISTO (Santo).

Vila Franca – Amoreiras.

Ermida construída pelo Padre José Duarte Pacheco de Mello, que a

vinculou com a sua Terça para seu irmão, Antonio Pacheco e seus

descendentes, em testamento de 26 de Dezembro de 1766 (N.º 3677 dos

testamento dos Residuos).

Pertencia a D. Hermelinda Pacheco Gago da Camara, representante

do Instituidor; mas em 1875 já estava demolida.

N.º 98) DESTERRO (Snr.ª do ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Ermida construída pelo Licenciado Francisco Nunes Boda e sua mulher,

Isabel da Costa d’Arruda, e por eles dotada com 15 alqueires de trigo de

foro, por escritura de 5 de Março de 1629, como consta do seu testamento

de 24 de Junho de 1637 (N.º 1052 dos testamentos da Relação dos Açores).

N.º 99) DESTERRO (Snr.ª do ...)

Vila Franca.

Feita no jardim e pomar de João de Gran, cavaleiro de Aviz e de sua

mulher Leonor Vaz, como consta do seu testamento feito a 2 de Setembro

de 1551 e aberto a 31 de Agosto de 1553.

Em 16 de Janeiro de 1658 declara Francisco de Sousa da Gran ser

administrador desta Capela, fundada por João da Gran, o velho, Cavaleiro

&&. Pelo que se vê ser invocação de N.ª S.ª do Egipto, o que aliás se

concebe, pois a fuga para o Egipto foi um desterro para a Virgem.

Muito antes lhe dá este nome (Desterro) o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º

IV, cap. 40), dizendo que ela estava no pomar de João da Gran.
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Fr. Agostinho de St.ª Maria no seu Santuário Mariano chama ao

fundador da Ermida João Dragão ! (Tomo X, p. 338).

N.º 100) DORES (Snr.ª das ...)

Água de Pau.

Ermida existente em uma vinha vinculada pelo Padre Manoel de

Matos Sequeira em testamento aprovado a 23 de Maio de 1723. Pertencia

ao Capitão-mor de Água de Pau. Não sabemos se ainda existe.

N.º 101) DORES (Snr.ª das ...)

Lagoa.

Ermida em construção mandada edificar em virtude dum voto de João

Maria Berquó por sua viuva, D. Eugracia Bicudo Corrêa.

N.º 102) DORES (Snr.ª das ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Ermida que corre de Norte a Sul, encostada á Igreja dos Franciscanos

e na direitura do pórtico do Convento.

A tradição diz que esta Ermida foi feita em virtude dum voto de certo

frade, que indo a enterrar vivo por parecer morto, prometera á Snr.ª das

Dores de lhe edificar um templo se escapasse daquela tortura.

N.º 103) DORES (Snr.ª das ...)

Ribeira Grande.

Moderna invocação da Ermida da Conceição Velha.
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N.º 104) EGIPTO (Snr.ª do ...)

Fajã de Baixo – Na Estrada de Ponta Delgada ao Pico da Pedra.

Por escritura publica de 6 de Fevereiro de 1687 dotaram e deram património

a esta Ermida o Capitão Antonio Soares de Sousa e sua mulher D. Antonia do

Canto e Medeiros, existentes nas suas casas da Fajã de Baixo. Ainda ao presente

se conserva e é propriedade do Snr. José Maria da Camara Coutinho.

N.º 105) ENCARNAÇÃO (Snr.ª da ...)

Fajã de Baixo.

É a mais antiga da Freguesia e existia já em tempo da 1.ª Igreja.

Ficava próximo da Igreja da Snr.ª dos Anjos da qual era suffraganea no

tempo do Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, cap. 42).

Pertencia a André Manoel Alves Cabral. Em 1875 já não existia.

N.º 106) ESPERANÇA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada.

Mosteiro de freiras claristas.

A Igreja duma só água, com dormitório e claustro, foi edificada a

expensas dos moradores de Ponta Delgada em terreno doado por Fernão

do Quental e sua mulher Margarida de Mattos. Em 23 de Abril de 1541,

entraram no Mosteiro, dando-lhe começo 8 freiras professas e 4 noviças

vindas de Vale de Cabaços (Caloura).

D. Felippa Coutinho, mulher de Capitão Donatário Ruy Gonçalves da

Camara, 2.º do nome, mandou construir a maior parte do Convento,
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legando-lhe por sua morte (1 de Janeiro de 1551) dois moios de terra na

Lagoa. Deixou mais ás freiras as suas casas de morada junto ao Mosteiro,

por elas lhe terem cedido o chão para a sua sepultura na Capela-mor.

Houve pleito por causa do Padroado, pelo que duas freiras foram a

Lisboa, decidindo-se por fim que o Capitão Donatário, D. Manoel da

Camara, não poderia exercer direito algum sobre o Convento.

Por Carta regia de 9 de Setembro de 1545 obtiveram as freiras licença

para adquirirem bens de raiz até 100$000 Rs. de rendimento anual. –

(Vide Archivo dos Açores vol. V, p. 165).

Nalguns documentos do séc. XVI chamam-se a estas freiras, freiras

do Desterro.

Em 1723, segundo Chaves e Mello (Marg. Anim.) existiam no

Mosteiro 102 freiras, 57 noviças, pupilas e servas. O seu rendimento

anual era de 270 moios de trigo e reis, 213$020 em dinheiro.

Pelo Decreto de 17 de Maio de 1832 (art.º 2.º do Tit. 20) foi o

Mosteiro conservado.

CORRIGENDA

O N.º 101 da serie das Ermidas saiu por lapso errado, e deve ser assim

corrigido.

N.º 201) DORES (Snr.ª das ...)

Lombinha da Maia.

Ermida em construção, edificada em terreno doado pelo falecido José

Jacintho da Camara Leite, da Lombinha da Maia, com o legado de um

conto de reis do falecido Jorge Botelho Pacheco e varias esmolas, entre

INSVLANA162



as quais uma avultada do Marquês da Praia e de Monforte.

N.º 102) DORES (Snr.ª das ...)

Ponta Delgada freguesia de S. José.

Em poder do Snr. Dr. José Botelho de Mello existe um documento

achado pelo Prof. Antonio Manoel de Vasconcellos, quando procedeu á

restauração da Capela do Baptistério na Igreja de S. José (Snr.ª da

Piedade) onde se declara que foi esta e não a Ermida da Snr.ª das Dores

a construída pelo voto do frade cataléptico.

Fica assim rectificada a tradição que por tantos anos atribuiu a

construção da Ermida da Snr.ª das Dores á devoção do frade.

Adiante, quando se tratar da referida Capela do Baptistério, daremos

extracto do documento aludido.

N.º 107) ESPÍRITO SANTO.

Lagoa.

Ermida q eu se refere o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, C. 42) e Padre

Antonio Cordeiro (Hist. Ins. p. 135).

Não sabemos se ainda existe.

N.º 108) ESPÍRITO SANTO (Divino ...)

Maia.

Igreja paroquial já existente em 1522, como se vê do Dr. Gaspar

Fructuoso. (L.º IV, c. 45 e 71).

Em 1526 e 27 era tesoureiro desta Igreja Bastião Gonçalves (Vide

Archivo dos Açores – vol. IV, p. 111).

Em 1537 recebeu Fernão Alvares, pedreiro, 8$000 Rs. para fazer a

Capela. (Vide Archivo dos Açores no loco citado).
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Ao Padre Vicente Carneiro, Vigário na Maia, fez el-rei mercê de 90

alqueires de trigo por Carta de 18 de Maio de 1555. (L.º 1.º de Reg.º da

Alf.ª de P. D.).

Por Alvará de 22 de Junho de 1566 foi apresentado o Padre Sebastião

Lopes para Vigário em virtude da renuncia do Vigário Affonso Senra.

(Vide Archivo dos Açores vol. VII – p. 312).

Por Carta Regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

acrescentada com 3$000. (Vide Archivo dos Açores – vol. VI, p. 187).

Foi reconstruída em fins do século passado, e em 15 de Outubro de 1812

dava o Cabido da Sé de Angra licença ao Ouvidor da Ribeira Grande para a

benzer por estarem concluídas a Capela-mor e Capela do Sacramento.

N.º 109) ESPÍRITO SANTO.

Ponta Delgada – Igreja da Misericórdia, no local onde hoje é a casa de

Bensaude & C.ª

Barão Jacome, como Provedor da Misericórdia, deu começo a esta

Igreja em 1569 no sitio em que nasceu a Venerável Margarida de Chaves.

«- No ano de 1577, sendo Provedor o 7.º Capitam donatário D. Ruy Glzs

da Camara, mandou emendar a Capela-mor da sumptuosa igreja, que se vai

construindo pelo plano do dito donatário, com aprovação de Pedro de Maêda,

mestre de obras de el-rei em S. Miguel -» (Dr. Fructuoso, L.º IV, c. 96).

Era de uma só nove e de abobada esquartelada.

Foi demovida por Salomão Bensaude.

N.º 110) ESPÍRITO SANTO.

Ribeira Grande. Igreja da Misericórdia.

A Câmara e o povo desta Vila fundaram a Misericórdia na Ermida do

Espírito Santo, em 1592, junto á Praça, sendo a instituição confirmada

por licença do Bispo de 14 de Fevereiro de 1593 e Alv.ª Régio de 22 de
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Fev.º de 1593 (Vide Archivo dos Açores, vol. IV, p. 185).

Pelo modo como se exprime o Padre Antonio Vieira (Hist. Ins. p. 143)

parece que o orago desta Igreja é Santa Maria.

Junto da Igreja havia um Hospital (Chronica de Fr. Ag. de Mont’Alverne).

N.º 111) FRANCISCO DE ASSIS (San).

Bela Vista – Subúrbios de P. Delgada.

Ermida construída pelo Dr. Francisco Joaquim Machado, Cónego da

Sé de Angra, em uma Quinta e no local onde antes havia outra Ermida.

Ao presente a Quinta e casas são propriedade de José de Medeiros

Cogumbreiro, que demoliu a Ermida de S. Francisco de Assis.

N.º 112) GONÇALO (San).

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro.

O Dr. Gaspar Fructuoso (l.º IV, C. 43) e Padre Antonio Cordeiro (Hist.

Ins. p. 137) dizem ser esta Ermida de muita romagem. Modernamente

está a cargo da Misericórdia de Ponta Delgada.

N.º 113) GLÓRIA (Snr.ª da ...)

Livramento.

Em seu testamento de 1541, Maria de Carvalho, viuva de Jeronymo

Gonçalves de Araújo, diz ser dona do prédio e Ermida da Snr.ª da Glória.

Por permuta com os Athaydes, de Portugal, ficou o coronel Nicolau

Maria Raposo de Amaral com a propriedade desta Ermida e mais bens de

Maria de Carvalho.

Hoje está ela no interior da casa nova ali construída, e pertence a

Matheus de Andrade Albuquerque, casado com D. Joanna, filha do dito

Nicolau Maria.

Ernesto do Canto 165



N.º 114) GRAÇA (Snr.ª da ...)

Faial da Terra – Igreja paroquial.

Em 1526 e 27 era cura nesta Igreja Rodrigo Alvares. (Vide Archivo

dos Açores vol. IV, p. 111).

Em testamento de 17 de Março de 1527, João Affonso, o Velho, fez

doação dum pomar para passal dos Vigários a seu filho Melxior Manoel,

do Faial da Terra.

Por Carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

elevada de 10 a 20$000 Rs. (Vide Archivo dos Açores, vol. VI, p. 187).

Em 23 de Março de 1599 na consulta da Mesa da Consciência e

Ordens se diz que, tendo em 1597 os ingleses queimado a Igreja Capela

e sacristia, e por não haver outra, devia S. Majestade mandar reconstruir

a Igreja á sua custa com a brevidade possível. (Vide Archivo dos Açores

vol. IV. u. 19 e vol. IX. p. 222).

Despesa com as obras da Igreja de 1725 a 1739. (Vide Archivo dos

Açores, vol. XII; p. 44).

N.º 115) GRAÇA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro.

Convento e Igreja dos agostinianos, fundados com os auxílios do Dr.

Manoel Sanches de Almada, ouvidor e vigário geral em S. Miguel.

Os religiosos tinham arribado a Ponta Delgada em 1606 e foram habitar

no recolhimento de Sant’Ana, onde se demoraram até 1628. Neste ano

entraram os Agostinianos no seu Convento, cujas obras terminaram em 1680.

No primeiro quartel do século passado (1723), segundo o testemunho

de Chaves e Mello, havia no Convento 10 religiosos, sendo um lento de

Artes e outro de Teologia Especulativa, em cujas aulas cursavam 38

estudantes seculares.
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Pelo Decreto de 17 de Maio de 1832 foi o Convento extinto, passando

o edifício para o Estado, onde mais tarde se estabeleceram as aulas

publicas de Instrução secundaria, e em 1852 o Liceu Nacional.

A Igreja foi cedida provisoriamente á Confraria de S. Pedro

Gonçalves, onde actualmente se acha erecta.

N.º 116) GRAÇA (Snr.ª da ...)

Porto Formoso – Igreja paroquial.

Pedro Vaz Pacheco, escudeiro, em seu testamento de 2 de Junho de

1509, mandou fazer nesta Igreja a Capela do Bom Jesus com Crucifixo e

retábulo de N.ª Snr.ª para sepultura de seus herdeiros.

Em 8 de Novembro de 1515 Affonso Annes e sua mulher Maria Lopes

instituíram a Capela de S. João Baptista.

Em 1526 e 27 era seu Cura Pero Fernandes (Vide Archivos dos

Açores, vol. IV, p. 111).

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

acrescentada com 3$000 Rs. (Vide Archivo dos Açores, vol. VII p. 187).

O Dr. Gaspar Fructuoso foi contemporâneo do 7.º Vigário desta

freguesia (L.º IV, c. 45).

Por Alvará de 17 de Abril de 1600 foi acrescentada a fabrica da

Igreja com 4$000 além dos 4$000 Rs. que já tinha, conforme

determinara em 1591 o Bispo D. Manoel de Gouvea ao Vigário que o

pedisse. (Vide L.º IV da Alfândega fol. 91).

Em 1697 foi-lhe dada a quantia de 67$000 para um sino e ferragens.

(Vide Archivo dos Açores, vol. XII, p. 45).

N.º 117) GUADALUPE (Snr.ª de ...)

Feteiras.
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Jorge Camello Pereira em seu testamento de 1597 diz ter feito esta

Igreja, e sua viuva D. Margarida Pacheco por escritura de 1 de

Dezembro de 1599 doou á Confraria da Snr.ª de Guadalupe um foro na

importância de 6$540 Rs.

O Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV, c.s 4 e 14) afirma que Camello Pereira

gastara nesta Igreja mais de 3 mil cruzados.

Já em 1526 havia um cura nas Feteiras: - Braz Pires, que percebia a

côngrua de 3$500 Rs. (Vide Archivo dos Açores, vol. IV, p. 109).

N.º 118) GUADALUPE (Snr.ª de ...)

Ribeira Grande.

Em 18 de Fevereiro de 1591 deu o Bispo de Angra, D. Manoel de

Gouvea, licença a Gonçalo Alvares e sua mulher Ignez Pires para

construírem uma Ermida sob a invocação da Snr.ª de Guadalupe.

Em 4 de Junho foi permitida a fundação do Convento junto á dita Ermida.

Em 30 de Abril de 1612 lançou-se a primeira pedra na obra.

Em 10 de Fevereiro de 1613 disse-se a 1.ª missa.

Por escritura de 3 de Novembro de 1666, Francisco Tavares Homem e sua

mulher D. Maria de Arruda constituíram-se padroeiros da Capela-mor.

Neste Convento construiu Miguel Lopes de Medeiros a Capela do Santo

Cristo conforme diz sua viuva, Guimar de Benevides, em seu testamento de

21 de Janeiro de 1689. (Vide Testamento n.º 2591 dos Residuos).

N.º 119) GUIA (Snr.ª da ...)

Lagoa – Boqueirão.

Em seu testamento, (n.º 80 dos Residuos) aprovado em 2 de
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Novembro de 1769, diz o Capitão André Alves Rodovalho que possuía

esta Ermida em 27 alqueires de vinha ao sitio do Boqueirão.

N.º 120) JERÓNIMO (San).

Fenais da Luz.

Ermida de muita devoção popular. Ignoramos a data da sua fundação.

N.º 121) JESUS.

Fenais da Luz – Altar na Igreja paroquial.

Foi mandado erigir por Jacome Dias e sua mulher Beatriz Rodrigues

Raposo, segundo determinaram no seu testamento aprovado aos 14 de

Dezembro de 1532.

N.º 122) JESUS.

Ribeira Grande – Mosteiro de freiras claristas.

Ao Dr. Gaspar Fructuoso parece que foi no ano de 1536 que teve

começo este Mosteiro, fundado por Pedro Rodrigues da Camara e sua

mulher, D. Margarida de Bettencourt, nas próprias casas de sua moradia e

pomar.

Em 8 de Fevereiro de 1543 foi assignada em Roma a bulla da fundação.

Em 16 de Março de 1545 contrataram os fundadores com Pedro

Machado, mestre de obras, a construção da capela do Mosteiro e o portal

da Igreja por 85$000 Rs.

Em 1550 lavrou-se a escritura do padroado, obrigando-se os

padroeiros a darem ao Mosteiro 18 moios de trigo de renda 80$000 Rs.

em dinheiro anuais.

Em Junho de 1563 já nele existiam 31 religiosas, sendo 21 professas

e 10 noviças.

Em 28  de Junho deste ano os terramotos de erupção do Pico do

Sapateiro arruinaram o Mosteiro, saindo as freiras para Ponta Delgada,
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onde residiram em casas particulares e no Convento da Esperança.

Algumas delas entraram depois como fundadoras no Mosteiro de Santo

André, começado em 1567.

Em 9 de Maio de 1577, reedificado o Convento pelo filho dos

Padroeiros, Henrique de Bettencourt, pediram as freiras que estavam em

Santo André licença, para de novo voltarem á sua antiga Casa. Em 1587

havia no Mosteiro 20 religiosas.

Em 1723, segundo Chaves e Mello, existiam 109 freiras professas e

75 noviças, pupilas e servas. Tinha de renda anual nessa época 237 moios

e 40 alqueires de trigo e 2.976$000 Rs. em dinheiro.

Foi arrematado por José Maria da Camara Vasconcellos. Actualmente

destruído de todo.

N.º 123) JESUS

Matriz de Vila Franca do Campo - Capela.

Manoel Vaz Pacheco, em testamento anterior a 1552, data em que sua

viuva deu contas, diz ter começado a construir esta Capela na Matriz de

Vila Franca, e a manda acabar.

Em 1715, (testamento N.º 2.672 do Archivo da Relação dos Açores),

ordenava Isabel da Visitação, filha Manoel de Amaral Vasconcellos, que

a enterrassem nesta Capela de seus avós.

N.º 124) JESUS (Bom)

Porto formoso. - Capela na Igreja paroquial.

Pedro Vaz Pacheco, em testamento de 20 de Junho de l509, mandou

edificar esta Capela do Bom Jesus com Crucifixo e retábulo da Snr.ª da

Graça para sepultura dos seus herdeiros.

N.º 125) JESUS (Bom)
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Rabo de Peixe - Paroquial.

Em 1522 existia um Templo mais acima daquele que o substituiu (Dr.

Gaspar Fructuoso - L.º 1V- c. 71).

Por Carta regia, de 30 de Julho de 1568 foi elevada a côngrua do

Vigário a 30$000 Rs., por ter a Paroquia mais de 200 fogos.

(Vide Archivo dos Açores vol. VI – p. 189).

Em 1690 foi feita a Capela-mor, gastando-se 70$000 Rs; e muitas

outras obras de 1732 a 1758. (Vide Archivo dos Açores - vol. XII. p. 46).

Em 17 de Junho de 18417 criou a Junta Governativa de Ponta Delgada

mais uma cara d’almas nesta Paroquia. (Vide Açoriano Oriental N.0 649

- 2.ª pág.).

N.º 126) JESUS, MARIA, JOSÉ

Canada do Bago - Livramento.

Ermida vinculada com 72 alqueires de Quinta e Vinha pelo Padre João

Martins Machado, em testamento aprovado a 3 de Agosto de 1703.

Pertence actualmente ao Dr. Caetano de Andrade Albuquerque.

N.º 127) JESUS, MARIA, JOSÉ

Praia - Próximo de Vila Franca.

Oratório nas casas de Duarte Borges da Camara Medeiros, 1.º

visconde da Praia.

N.º 128) JESUS. MARIA, JOSÉ

Várzea - Ginetes (curato sufftraganeo).

Ermida de que em 1834 era administrador José Ignacio Raposo.

N.º 129) JESUS (Menino)
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Ponta Garça - Ribeira das Tainhas.

N.º 130) JOÃO (San).

Abelheira.

Ermida construída por João José de Pimentel.

Ao presente é propriedade do Marquês da Praia e de Monforte. Muito

arruinada.

N.º 131) JOÃO ante portam latinam (San)

Ponta Delgada – Mosteiro de Claristas.

Foi fundado por Manoel Martins Soares e sua mulher, Maria Jacome

Raposo.

Por escritura de padroado feita nas notas de tabelião, Francisco Lobo,

em 10 de Agosto de 1602, constituiu-se a viuva de Manoel Martins

Soares padroeira do Mosteiro, fazendo-lhe doação de 10$000 Rs. Anuais

para fabrica da Igreja e 30 moios de trigo de renda perpétua, com a

condição de serem admitidas no Convento 6 parentes pobres, sendo 3 do

seu lado, e 3 do lado de seu marido.

Estipulou-se também nessa escritura que no caso da Padroeira e suas

duas filhas tomarem o habito de religiosas, iria o Padroado para seu

primo, o Licenciado Antonio de Frias, e depois dele para os Padroeiros do

Mosteiro de Santo André, como de facto se veio a dar, por ter professado

com suas filhas a Fundadora.

Em 1616, Paulo V confirmou por Bulla a fundação deste Convento.

Em 1688 mudou-se a Capela-mor para o topo do Norte da Igreja onde,

antes estava o coro.

O Bispo de Angra (1671 a 1681) D. Fr. Lourenço de Castro, deu

Estatutos a este Mosteiro. (Vide Archivo dos Açores, vol. III, p. 67).
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Em 1723, segundo Chaves e Mello, havia no Convento 66 religiosas

professas, 40 noviças e criadas; e a renda elevava-se a 200 moios de trigo

e 160$000 Rs. dinheiro.

Foi ultima Padroeira, deste Mosteiro minha cunhada, D. Maria Guilhermina

Taveira Brum do Canto, como representante do Licenciado Antonio de Frias.

Pelo Decreto de 17 de Maio de 1832 foi este Convento suprimido,

passando a servir de quartel para a tropa da guarnição.

Ao presente está muito arruinado.

Profanada logo depois de extintas as freiras, a Igreja ficou sem tecto

por 1860 e tantos.

Actualmente serve de deposito de estrumes do Regimento de

Caçadores 11 44.

N.º 132) JOÃO BAPTISTA (San)

Ponta Delgada Freguesia Matriz.

Ermida edificada por Affonso Annes, Cavaleiro S. Lázaro, e sua mulher

Catharina Annes, que a doaram á Misericórdia de Ponta Delgada juntamente

com o terreno para o Hospital. O seu testamento é de 6 Junho de 1540.

Em 6 de Junho de 1708 foi intimado o Licenciado Francisco Affonso

de Chaves a mandar fazer os reparos ordenados pelo Bispo em visita

(Vide L.º de Visita da Matriz de P. D. fol. 185).

A Ermida foi destruída por 1830 e tantos.

N.º 133) JOÃO BAPTISTA (San)

Vila Franca

Jorge da Motta, Cavaleiro d’Aviz, em testamento aprovado a 6 de

Junho de 1558 vinculou a propriedade de 30 alqueires de terra, casas e

Ermida de S. João Baptista (Vínculos do 1.º Visconde de Santa Catarina).

As casas e a Ermida já existiam no 1.º quartel do século XVI, pois,
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segundo o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV. c. 76), escaparam á subversão de

Vila Franca, em Outubro de 1522.

Ainda existia em 1717.

N.º 134) JOÃO DE DEUS (San)

Ponta Delgada - Freguesia Matriz - Rua de S. João de Deus.

Ermida junto ás casas da família Raposo de Amaral.

Em 1711 foi visitada por ordem do Bispo de Angra e intimada a

administradora, D. Maria da Silva, viuva de João Borges da Silva para

mandar proceder aos reparos necessários. (Vide L.º de Visitas da Matiz de

P. D. fol. 214). Profanada, ha muitos anos.

N.º 135) JOÃO NEPMECENO (San)

Rosto de Cão – Loureiro.

Ermida que pertence hoje a Felipe Alvares Cabral por herança de seu

sogro, Nicolau Maria Raposo de Amaral. Pertencera ao Comendador

Francisco José Loureiro.

Foi concertada pelo actual dono.

N.º 136) JOAQUIM (San)

Ponta Delgada - Próximo do Cemitério.

A Ermida e casas contíguas faziam parte do vinculo instituída D. Catharina

Corrêa Botelho por testamento aprovado a 31 de Dezembro de 1666.

O retábulo da Ermida está, desde 1888, colocado na Igreja da

Conceição.

Da Ermida só resta a empena, no centro da casa, depois que o seu

ultimo dono, Alipio Coelho de Amaral, lhe tapou a porta para ampliar 3

habitações que ali construiu.
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N.º 137) JORGE (San)

Nordeste - Igreja Matriz.

A primitiva Igreja caiu por terra em 1522, quando houve a subversão

de Vila Franca. (Dr. Fructuoso – L.º IV. Cap. 71).

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

elevada de 12 a 24$000 Rs. Em razão de ter a Vila mais de 100 fogos

(Vide Archivos dos Açores vol. VI, p. 188).

Em 1738 foi a capela-mor concertada. (Vide Archivo dos Açores vol.

XII – p. 44).

N.º 138) JOSÉ (San)

Ponta Delgada.

Para servir de 3.ª Paroquia, na parte ocidental da cidade de Ponta

Delgada, foi levantada uma Igreja que começou a servir em 1714.

Já em 1662 as propriedades doadas ao Convento da Conceição se

dizia confrontarem pelo lado do sul com a Igreja Nova de Santa Clara

(isto é para servir de paroquial á freguesia de Santa Clara) e no fim

aparece como testemunha o Vigário de S. Matheus, freguesia das Chagas

!

No Livro da Alfândega de P. D. de 1712 foi lançada a despesa de

67$000 Rs., pagamento do 1.º quartel ao entallador da Capela-mor, e em

1726 o 4.º quartel, 66$600 Rs.

Em 1726, azulejos para Capela-mor, meio preço – 116$000.

Em 9 de Outubro de 1725 foram criados 6 beneficiados para esta

Paroquia (Vide Archivo dos Açores vol. V. p. 272).

Em 1730 para cadeiras e estantes – 81$600; ornamentos 1.º quartel –
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600$000. Pintura e douradura 660$000. (Vide Archivo dos Açores, vol.

XII. p. 31 e 40).

Em 2 de Setembro de 1840 estava a Igreja profanada, e em 29 de

Novembro seguinte houve a trasladação dos ossos ali existentes para o

Cemitério da Misericórdia, á Mãe de Deus.

Começou a demolir-se em 1848 (Açoriano Oriental N.º 695 de 20 de

Maio de 1848), e sendo o templo o mais moderno de Ponta Delgada foi

também o primeiro que desapareceu, depois que à Paroquia foi concedida

a Igreja dos Franciscanos.

Por Decreto de 23 de Outubro de 1851 foram as ruínas da Igreja de S.

José dadas á Sociedade dos Amigos das Letras e Artes para edificar o seu

solar, o que não se realizando, veio a mesma Sociedade a cede-las á

Empresa que ali construiu o Teatro micaelense. As obras deste

começaram a 15 de Julho de 1861, sendo a sua abertura inaugural com

um concerto em 5 de Novembro de 1864.

N.º 139) JOSÉ (San)

Ponta Delgada - Recolhimento de Santa Bárbara.

Altar instituído por José Nunes de Carvalho, em escritura de 27 de

Junho de 1170, confirmada por Carta regia de 29 de Janeiro 1781 com o

capital de Rs. 1:020$000. Herdou as obrigações inerentes á instituição

Jacintho Ignacio Rodrigues da Silveira, 1.º Barão de Fonte Bela.

É uma primorosa obra de talha em acto relevo, cujo risco veio de

Itália, e se acha hoje em poder Antonio Manoel de Vasconcellos,

professor de desenho do Liceu de Ponta Delgada.

N.º 140) JOSÉ (San)

Relva.
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Igreja profanada e meio derruída junto ás ruínas dumas casas

pertencentes outr’ora aos Condes da Ribeira Grande.

N.º 141) JOSÉ (San)

Ribeira Chã. Ermida construída em 1874 (?)

N.º 142) JOSÉ (San)

Salga.

Igreja em projecto em 1874.

Curato suffraganeo da Senhora do Rosário, da Achadinha.

N.º 143) JUDAS TADEU (San)

Atalhada.

Ermida na Canada do mesmo nome, próximo das Mercês, que

ignoramos se ainda existe ou não.

N.º 144) LÁZARO (San)

Mosteiros.

Ermida construída por Affonso de Oliveira, quando doente de lepra (Vide

Dr. Gaspar Fructuoso - L.º IV. c. 14, p. 139, e 140 da Ed. de Supico & Cardoso).

Tendo Solanda Gomes, já viuva de Affonso de Oliveira, feito

testamento a 7 de Maio de 1586, deve concluir-se que a Ermida foi erecta

antes dessa data.

N.º 145) LÁZARO (San)

Vila Franca – Água d’Alto.
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Em testamento feito a 26 de Novembro de 1511 deixou João Affonso,

das Grotas Funda, uma esmola de 2$000 Rs. a esta Ermida.

Junto a ela construiu 1524 um Padre rico uma gafaria para 12 doentes

de lepra (Senna Freitas, Viagem ao Vale das Furnas - p. 68).

Por Alvará de 26 de Abril de 1603 foi acrescentada a fabrica de S.

Lázaro com 2$000 Rs., além dos 6$000 que já de antes tinha.

Até 1604 serviu a Igreja de paroquial, suffraganeo da Matriz de Vila Franca, mas

como S. Lázaro estivesse quase em ruína, foi a paroquia mudada para S. Pedro.

Por Alvará régio de 23 de Maio de 1607 foi acrescentada a côngrua do

Vigário de S. Lázaro com 10$000 Rs., além dos 25$000 que dantes tinha

facto este que mostra ignorar-se em Lisboa transferencia da paroquia.

Em consequência do aumento da população, foi modernamente elevada de novo

a paroquia, construindo-se outro templo que no frontispício tem a data de 1855.

Os bens da Capela dos Lázaros, constando de 59 alqueires de terra em Vila

Franca além dos foros de 45 alqueires de trigo e outros em dinheiro foi ..............

por três vidas ao Comendador José Joaquim de Senna Freitas, de Lisboa.

ADENDA

N.º 131) JORGE (San).

Nordeste - Igreja Matriz.

Existindo uma antiga e informe imagem de S. Jorge, de barro, por

diligência do Reverendo Prior Padre Manoel de Resende Pereira, foi

encomendada outra mais perfeita que chegou de Lisboa na Escuna Elisa nos

fins de Abril de 1849. Esteve exposta na paroquial de S. Pedro desta Cidade,

antes de ser conduzida para o Nordeste, onde foi recebida com estrondosos

festejos (Vide Açoriano Oriental N.º 745 de 12 de Maio de 1849).

A actual Matriz foi construída em 1796, segundo se lê no frontispício
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(Vide José de Torres - Ensaios, p. 29 - 32).

Em seu testamento, aprovado em 24 de Junho de 1598, ordenou D.

Luzia Corrêa Brandão, mulher de Bernardim da Camara, que a enterrassem

no altar de Santa Catarina, onde estava sepultada sua mãe, Anna Affonso.

A Igreja, segundo José de Torres, tem do lado direito a Capela do SS.mo

com a imagem do Senhor-morto no vão do Altar – a Capela das Almas e o

Altar Senhora da Graça; do lado esquerdo, Capela do Santo Cristo,

Senhora do Rosário e Senhora da Soledade. (Vide Ensaios - p. 30).

N.º 146) LIVRAMENTO (Snr.ª do ...)

Livramento.

Manuel Alves de Lordêllo, familiar do S.º Officio, em seu testamento

aprovado a 2 de Janeiro de 1661, diz que seu filho, o Padre João Alves de

Lordello fez escritura de doação de 8 alqueires de terra junto á Ermida da Snr.ª

do Livramento para com o rendimento pagar as missas dos dias santificados.

Parece pois ter sido edificada pelo dito Padre.

Por Alvará de 27 de 27 de Outubro de 1727 passou a ser freguesia.

(Vide Archivo dos Açores, vol. - 272).

Foi elevada a paroquial por Alvará do Administrador geral deste

Distrito de 11 de Dezembro de 1837.

N.º 147) LORETO (Snr.ª do ...)

Fajã de Baixo.

O Capitão Lourenço de Frias Coutinho por escritura de 15 de Julho de

1699 fez património a esta Ermida.

Foi reconstruída em 1720 conforme se vê na inscrição gravada no

frontispício voltado ao poente.

Pertence aos herdeiros de Antonio Cymbron Borges de Sousa.

Ernesto do Canto 179



N.º 148) LORETO (Snr.ª do ...)

Ribeira Grande.

Em sua Chronica diz Fr. Agostinho Mont’Alverne haver ainda em seu

tempo tradição de que El-rei D. Manoel pagava 2 moios de trigo a um

Capelão para dizer missa aos habitantes da Ribeira Grande na Ermida da

Snr.ª do Loreto, coberta de palha.

N.º 149) LOURDES (Snr.ª de ...)

Abelheira.

Ermida com porta para a estrada edificada por José Maria da Silveira

Borges no seu prédio do caminho do Pico da Pedra para Ponta Delgada.

Concluída em 1895.

N.º 150) LUZ (Snr.ª da ...)

Fenais da Luz.

Igreja paroquial construída sobre as ruínas doutra muito antiga.

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

elevada de 12 a 25$000 Rs. por ter lugar raiz de 100 fogos. (Vide Archivo

dos Açores vol. VI – p. 189).

Existia este curato antes de 1599 ano em que fez testamento o Padre

João Alvares.

De 1725 a 1737 fizeram-se obras na Capela-mor que parece ter sido

totalmente reconstruída. (Vide Archivo dos Açores vol. XII - p. 47).

N.º 151) LUZ (Snr.ª da ...)

Lomba da Pedreira.

Curato suffraganeo da Matriz do Nordeste (Vide Ensaios, de José de

Torres - p. 34).
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Igreja edificada recentemente, não sabemos se no mesmo local da

primitiva Ermida.

N.º 152) LUZIA (Santa)

Feteiras.

Já existia em tempo do Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - C. 44).

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi côngrua do Vigário.

acrescentada com

9$000 Rs., além dos 11$000 Rs. que já tinha. (Vide Archivo dos

Açores vol. V - p. 482 e vol. VI - p. 186).

No Livro da Alfândega de Ponta Delgada de 1720 aparece na despesa

d’obras nesta Igreja: pedreiro, capela-mor, sacristia e campanário - 1.º

quartel – 144$000 Rs. Em 1730 ultimo quartel para o sino 113$280 Rs.

Em 1731 – entalhador – 1.º quartel, 83$000 Rs. Em 1737 alfaiate e

ornamentos meio preço 37$000 Rs. de 1712 a 1750, despesa d’obras.

(Vide Archivo dos Açores., vol. XII – p. 41).

Por 1830 foi esta Igreja feita de novo, mas maior do que a antiga.

Em 24 de Maio de 1846 foi dada de arrematação a obra da torre dos

sinos. (Vide Açoriano Oriental – N.º 578, anúncio da 1.ª chapa).

Com o grande tremor de terra de 16 de Abril de 1852 desabou parte

da torre, concluídas de pouco, sobre a Capela-mor arruinou, quebrando as

imagens e sacrário.

N.º 153) LUZIA (Santa).

Ponta Delgada - Rua de Santa Luzia, nas casas do falecido Nicoláo

Antonio Borges de Bettencourt.

Em seu testamento de 23 de Janeiro de 1714 (N.º 618 da

Administração do Concelho de Ponta Delgada) diz Manoel de Sousa
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Goes (ascendente de Nicoláo) que sua tia Catharina de S. João lhe doara

uma casa junto da Ermida de Santa Luzia.

Esta Catharina viuva sem filhos de Domingos d’Aguiar fez

testamento aprovado a 3 de Setembro de 1645.

A pp. 279 e 283 da Margarita Animada diz Chaves e Mello que Luzia

dos Anjos (irmã de Catharina de S. João ou de Benevides) «viveu onde

hoje (1721) está a Ermida de Santa Luzia na freguesia do Martyr

Sebastiam». Diz mais que a dita Luzia faleceu a 22 de Fevereiro de 1622;

logo a Ermida foi construída entre 1622 e 1645, ano em que morreu

Catharina de S. João, irmã de Luzia.

Naturalmente o nome de Luzia dos Anjos, virtuosa criatura,

determinou a escolha da invocação.

N.º 154) LUZIA (Santa).

Ribeira Grande - Rua de Santa Luzia.

Ermida já existente no tempo do Dr. Fructuoso (L.º IV – cap. 46).

O Padre Antonio Cordeiro refere-se a ela na sua Hist. Ins. (p. 142).

Ainda hoje existe.

N.º 155) MÃE DE DEUS (Snr.ª)

Santo António.

«Ermida no principio da Freguesia» (Hist. Ins., p. 145).

N.º 156) MÃE DE DEUS (Snr.ª)

Nordeste.

João Soares d’Albergaria, em seu testamento de 25 de Outubro de

1526, manda que o enterrem nesta Ermida que ele e sua primeira mulher

D. Filipa mandaram construir.
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Pertencia a um prazo de que foi administrador Luiz da Camara

Coutinho o qual depois José Maria da Camara vendeu a Matheus Asse.

Em 1875, estava destruída a Ermida.

N.º 157) MÃE DE DEUS (Snr.ª)

Ponta Delgada – Freguesia de S. Pedro.

Ermida começada a construir por Diogo Affonso Columbreiro que

faleceu em 13 de Janeiro de 1547, quando as paredes estavam levantadas.

Foi concluída por sua mulher Branca Rodrigues e sua filha Isabel

Carneiro, falecida em 15 de Julho de 1569, tendo deixado muitos bens á

Misericórdia de Ponta Delgada.

Nicolau Fernandes, que fez a Igreja Matriz de Ponta Delgada, foi

quem construiu a abobada da Capela.

(Vide Frutuoso – L.º IV- cap. 6; pág. 62 da Ed. Supico & Cardoso).

Constança Rodrigues Ferreira mulher de Henrique Corrêa, Escudeiro,

no seu testamento feito pelo tabelião Francisco Affonso a 15 de Julho de

1567, deixou 400 rs. para as obras da Madre de Deus.

Por devoção de Antonio Borge do Canto e Medeiros foram em 1716

levantados os altares de S. Lourenço e S. Bento.

Os condes da Ribeira Grande, D. José Rodrigues da Camara e sua

mulher Constança Emilia de Rohan - que estiveram em S. Miguel desde

1691 até 1703 – mandaram fazer de talha dourada o altar-mór com a Mãe

de Deus, Jesus e S. José. O frontispício tem a data de 1776.

Por escritura de 15 de Agosto de 1779 NicoIau Maria Raposo e sua

mulher D. Isabel Jacintha da Silveira, doaram á fabrica desta Ermida 10

alqueires de trigo de foro anual com a condição de nela construírem um

jazigo para serem enterrados.

De facto a meio da Ermida encontra-se uma campa com a data de 1781.
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Em 1813 um raio causou-lhe alguns estragos.

O Governador militar, Sebastião José de Arriaga Brum (1813 - 1821),

mandou fortificar o alto, segundo o plano do Engenheiro Francisco Borges da

Silva – chegado a S. Miguel a 2 de Junho e aqui falecido a 25 de Novembro

de 1820 - trabalhos esses que tiravam toda a vista da cidade, da costa e do mar.

Foi o Governador José Teixeira Homem de Brederode (1823 – 1828)

quem por 1825 ou 26, ajudado por uma subscrição de particulares,

mandou remover as fortificações e reduziu a passeio o montículo.

No lanço escada que leva ao adro pelo lado do norte está uma

inscrição do Padre Mestre João José d’Amaral que recorda o facto.

(Vide O Philologo - p. 45 – artigo de José de Torres).

Nos Livros de óbitos da Freguesia de S. Pedro encontram-se vários

termos de óbito de ermitães de 1618 a 1673, o que parece indicar que nas

encostas do monte da Mãe de Deus viviam alguns pecadores, fazendo

vida penitente.

N.º 158) MÃE DE DEUS (Snr.ª)

Povoação.

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi acrescentada a côngrua do vigário da

Povoação velha com 10$000 Rs., além dos 10$000 que já tinha. (Vide Archivo

dos Açores, - Vol. VI p.187) o que talvez se refira á Ermida da Santa Bárbara.

Em 20 de Março de 1595 expediu Alvará sobre este curato o Bispo D.

Manuel de Gouvêa.

A 28 de Outubro  de 1647 foi o Padre Sebastião dos Reis provido no

lugar de Cura pelo Cabido d’Angra – Sede vacante.

Por Alvará de 21 de Outubro de 1567 foram dados 4$000 Rs. á fabrica

desta Igreja.

Despesas com ela desde 1761 (Vide Archivo dos Açores vol. XII – p. 44)
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A Igreja actual estava em construção em 1849 (Vide O Cartista dos

Açores – n.º 152 e A Persuasão n.º 1785).

N.º 159) MÃE DE DEUS (Snr.ª)

Ribeira Seca – R.ª Grande.

Ermida edificada por Manoel da Costa (Dr. Fructuoso – L.º IV cap. 26

– Ed. Supico e Cardoso, p. 216) junto á sua casa.

Em 1648 deu o Padre José da Costa Homem, Vigário de Santo

António, contas do testamento de Manoel da Costa a quem pertenciam 30

alqueires de terra e um casal junto á Mãe de Deus da Ribeira Seca.

Em 1768 era padroeiro Manoel de Medeiros Barbosa, é obrigado a

reparar as Ermidas, como mandou o Bispo em visita (L.º 2.º de Visitas de

S. Pedro).

A Madre Thereza da Anunciada frequentava muito esta Ermida, antes

de professar (Vide Padre José Clemente pg. 12 da 1.ª Ed.)

Com o abalo de terra de 16 de Abril de 1848, desmoronou-se em

parte, ficando inusitada (Vide Archivo dos Açores, vol. V. p. 471).

Na 1.ª Oitava da Páscoa ha uma grande romaria popular á Snr.ª Mãe de Deus.

N.º 160) MARGARIDA DE CHAVES (Santa)

Canada do Prestes - Rosto de Cão.

Ermida construída pelo Capitão Francisco Affonso de Chaves,

falecido a 10 de Setembro de 1703, que vinculou a sua terça com

obrigação dos seus sucessores cuidarem da dita Ermida na sua Quinta da

Canada do Prestes. Tem no frontispício escrita a invocação em azulejos,

sendo para admirar que o fundador lhe pusesse o nome d’uma Santa que

não existia, pois, como é sabido, o processo de beatificação da Venerável

Madre Margarida de Chaves nunca foi julgado em Roma, não obstante as

Ernesto do Canto 185



reiteradas solicitações do filho d’ela.

N.º 161) MARIA MADALENA (Santa)

Rosto do Cão.

Ermida já existente no tempo do Dr. Fructuoso (L.º IV cap. 4.) de que

foi administrador João Moniz Machado.

Tem de património 2$250 Rs.

Foi começada a reconstruir por 1860 e tantos; mas não se acabou. Em

1889, por causa das celebres eleições legislativas, alguns políticos

abriram uma subscrição para as obras, donde resultou pôr-se um tecto e

uma portada na Ermida. Continua, porem, abandonada e sem culto.

N.º 162) MATEUS (San)

Freguesia de S. José de Ponta Delgada.

Capela no antigo Paço dos Condes Ribeira Grande a qual serviu de

freguesia desde 1646 a 1674, e de 1705 a 1742.

Nas casas que o 1.º Barão de Fonte Bela construiu no mesmo local

existe um oratório (sem invocação), onde ha um crucifixo de marfim

d’um altíssimo valor artístico.

Ha poucos anos foi mandado á Itália e já atribuíram-no a João de

Bolonha, insigne imaginário, e como tal dizem valer algumas dezenas de

contos de reis.

N.º 163) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Atalhada – Lagoa.

Ermida fundada por João Chamberlin e sua mulher, Catharina Lopes,

segundo se lê no seu testamento de 30 de Outubro de 1687 (N.º 3098 dos
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Residuos).

Por escritura de 18 de Julho de 1862 doou Maria Soares (prima co-

irmã do Capitão-mor da Lagoa, Francisco Soares de Mello) a Ermida e as

casas contíguas em que morava com 18 alqueires de vinha ao dito

Capitão-mor (ascendente dos Fishers).

Ursula da Costa, em seu testamento de 7 de Setembro de 1549 (N.º

1671 dos Residuos), dispôs duma terra acima da Snr.ª das Mercês.

Por onde se vê que João Chanberlim erigiu a Ermida antes desta data.

Em 1875 já não existia.

N.º 164) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Fajã do Calhau - Água Retorta.

Ermida pertencente a D. Hermelinda Pacheco Gago da Camara, que

em 1875 já estava destruída.

N.º 165) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Grotas Fundas – Vila Franca.

Ermida junto ás casas de meu tio, Bernardo do Canto e Medeiros.

N.º 166) MIGUEL (San)

Igreja Matriz de Vila Franca.

Era no local do adro das freiras de Santo André.

Foi mandada construir pelo Infante D. Henrique, ou antes pelo Infante

D. Pedro (Vide Archivo dos Açores, vol. I – pág. 82).

Em seu testamento de 13 de Outubro de 1460 diz o Infante D.

Henrique: «ordenei e estabeleci a igreja de S. Miguel na ilha de S.

Miguel» (Vide Archivo dos Açores, vol. I – pág. 334).

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

elevada a 30$000 por ter mais de 200 fogos (Vide Archivo dos Açores,
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vol. VI – pág. 189).

Foi reconstruída em parte em 1631 por causa dos estragos que sofreu

com a erupção de 1630 nas Furnas.

Na primitiva Igreja havia a Capela de S. Vicente, feita e dotada por

Ruy Vaz Gago (do Trato), como consta de seu testamento aprovado em

Vila Franca em 19 de Outubro de 1493. Destruída a 1.ª Igreja em 1522,

esta Capela de S. Vicente estava em reconstrução em 1532, como diz

Jacome Dias (genro do fundador). No seu testamento do mesmo ano.

Isabel Rodrigues, filha de Ruy Vaz Gago e mulher de Sebastião Alvares

de Abreu, no seu testamento lavrado a 28 de Setembro de 1518 e aberto a

7 de Outubro seguinte, manda que a enterrem na dita Capela de seu pai.

João Affonso Columbreiro e sua mulher Anna Lopes instituíram na

primitiva Igreja a Capela de Jesus conforme se vê do seu testamento feito

em Vila Franca pelo tabelião Simão de Santarém aos 8 de Julho de 1511

(Autos de contas da Capela dos Columbreiros em poder do Snr. Augusto

Custodio Soares).

Como a 1.ª Matriz ficou destruída na subversão de 1522 e com ela

todas as suas Capelas – pode, por isso, supor-se que algumas foram

reconstruídas na nova Igreja; porquanto Manoel Vaz Pacheco em seu

testamento (sem data, mas anterior a 1552 em que sua viuva deu contas)

diz ter começado a construir a Capela de Jesus e a manda acabar.

Em 1715, Isabel da Visitação (testamento N.º 2.672 do Archivo da

Relação dos Açores) filha de Manoel de Amaral Vasconcellos, manda que

a enterrem nessa Capela de seus avós.

N.º 167) MILAGRES (Snr.ª dos ...)

Arrifes.

Curato e Ermida suffraganeo da Snr.ª da Saúde.
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N.º 168) MISERICÓRDIA (Snr.ª das ...)

Cabouco.

Igreja suffraganea da Snr.ª do Rosário, da Vila da Lagoa.

É moderna. Porem já havia moradores no Cabouco em 1645, como se

vê do testamento de Manoel Vieira Moniz.

O Padre Cosme José de Souza, cura deste lugar, obteve licença por

Alvará de 2 de Junho de 1847, do governador civil, para fazer peditório

com a imagem da Snr.ª das Misericórdias para reedificação da Igreja,

pouco antes começada. Por Alvará do Governador civil, D. Pedro da Costa,

com data de 11 de Maio de 1849 foi-lhe dado altar que tinha pertencido ao

Convento de Santo António da Lagoa. (Vide A Verdade - N.os 15 e 22).

Nesta gazeta se diz que o templo estava sendo construído pela maior

parte com donativos do povo.

N.º 169) MONSERRATE (Snr.ª de ...)

Água de Pau.

Ermida feita pelo Padre Manoel d’Oliveira, filho do Capitão Gaspar

d’Oliveira. Este faleceu a 2 de Junho de 1655. Em 1688 existia junto a ela

uma albergaria para romeiros. (Vide Chron. dos Eremitas fol. 193 vol.)

N.º 170) NATIVIDADE (Snr.ª da ...)

Capelas.

Ermida construída pelo Licenciado Antonio Pereira Botelho (falecido em

22 de Junho de 1687) e sua mulher D. Joanna do Canto numa grande quinta,

a qual juntamente com a Ermida foi dada em dote a sua filha D. Antonia do

Canto, quando casou em 28 d’Agosto de l 679 com Antonio Borges de

Sousa, filho de Pedro Borges de Sousa, juiz da Alfândega de Ponta Delgada.

Chaves e Mello fala desta Ermida na sua Margarita, Animata (Vide
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Archivo dos Açores, vol. I - pág. 393).

Em 1834 pertencia ao morgado Antonio Borges do Canto Medeiros.

N.º 171) NATIVIDADE (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada - Largo de Camões, entre a Rua dos Clérigos e a Rua da Graça.

Esta Ermida já existia em tempo do Dr. Fructuoso. (Vide L.º IV - cap. 43).

Era sede duma confraria de pretos que havia na freguesia.

Foi expropriada em 1859 pela Câmara Municipal.

Parte serviu para o Largo de Camões e parte foi vendida a um

particular que ali construiu uma casa.

N.º 172) NATIVIDADE (Snr.ª das ...)

Ribeira Grande.

Ermida no sitio em que hoje se chama o Rosário.

N.º 173) NAZARETH (Snr.ª do ...)

Nordeste.

Ermida «por detrás da Ponta da Marquesa, numa Lomba» (Dr.

Fructuoso L.º IV, cap. 38)., no caminho que desce para o porto. Foi

reconstruída em 1825, conforme se lê na inscrição gravada no

frontispício. Este na dependência da Matriz de S. Jorge da Vila do

Nordeste (Vide José de Torros – Ensaios - p. 33).

N.º 174) NECESSIDADES (Snr.ª da ...)

Atalhada - Lagoa.

Ermida construída em l660 pelo Capitão Domingos Martins, junto a

suas casas, com tribuna para ela. (Vide Santuário Mariano - Tom. X).

N.º 175) NECESSIDADES (Snr.ª das ...)
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Rosto de Cão.

Jacintho de Sequeira, mercador e sua mulher Maria Gonçalves

dotaram esta Ermida com 6$000 Rs. de património impostos em 34

alqueires de vinha e casas junto á Ermida, por escritura de 2 de Agosto de

1690, nas notas de Lourenço Ayres Rodovalho, precedendo licença do

Bispo d’Angra, D. Fr. Clemente Vieira com data de 2 de Julho de 1689.

Em seu testamento de 3 de Agosto de 1785, o Dr. João Tavares Basto

deixou esta Ermida a Nicolau Maria Raposo.

Depois de 1830 foi reconstruída.

N.º 176) NEVES (Snr.ª das ...)

Igreja já existente no tempo do Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - cap. - 44).

No ano de 1526 era capelão Alvaro Annes com a côngrua de 2$500

Rs. (Vide Archivo dos Açores vol. IV - p. 109).

Em 1526 e 1527 o dito Capelão diz no seu recibo sê-lo de N.ª S.ª das

Neves, mas o titulo que precede o recibo chama a Igreja do Contado.

(Vide Archivo dos Açores - vol. IV - p. 119).

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

acrescentada com 8$000 além dos 12$000 que já tinha (Vide Archivo dos

Açores – vol. VI p. 185).

A 6 de Novembro de 1649 concedeu a Mesa da Consciência e Ordens

que se lançasse pelos fregueses uma finta de 14$000 Rs., como pediam,

para reparação da Igreja.

A mesma Mesa criou um Vice-vicariato para a Freguesia por assento

de 22 de Dezembro de 1705 (Vide Archivo dos Açores – vol. V – p. 272).

Despesa com obras de 1712 a 1756 (Vide Archivo dos Açores vol. XII – p. 41).

N.º 177) NICOLAO (San)
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Sete Cidades.

Igreja começada em 1850 por Nicoláo Maria Raposo do Amaral,

tendo uma casa próxima para o Capelão pago para ele.

Em Agosto de 1850 já a obra estava em andamento (Vide Açoriano

Oriental N.º 813 – ultima coluna).

O risco foi dado por Manoel Lamberto Monteiro.

A 16 de Agosto de 1857 foi a Igreja sagrada (Vide Correio Micaelense

N.º 567).

N.º 178) OLIVEIRA (Snr.ª da ...)

Fajã de Cima.

Ermida construída por Manoel Martins Silva, de Ponta Delgada, com

licença do Bispo d’Angra, D. Manoel Alvares, de 23 de Fevereiro de

1726.

Nela foi criado um curato suffraganeo por D. Fr. Valerio do

Sacramento, Bispo d’Angra. O novo cura tomou posse em 43 de Julho de

1743, mas só obteve confirmação regia a 2 de Fevereiro de 1746.

O chão desta velha Ermida, que fazia esquina da Rua direita com a

Canada do Escorregadouro, foi vendido (depois de 1864) a Manoel

Martins de Medeiros, que ali edificou sua casa. É curiosa a coincidência

da Ermida ter sido feita e destruída por dois Manoel Martins !

N.º 179) OLIVEIRA (Snr.ª da ...)

Fajã de Cima.

Igreja paroquial construída em 1856 em terreno dado por Manoel

Ignacio da Silveira, mais tarde feito Barão de N.ª Snr.ª da Oliveira.

O plano da obra foi de Antonio Luiz Duarte, modificado pelo

Engenheiro Ricardo Julio Ferraz.
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As quatro imagens dos Evangelistas em mármore branco que ornam o

frontispício foram oferecidas pelo Barão de Fonte Bela (Jacintho) mais

tarde feito Conde de Fonte Bela.

A maior parte da despesa com a construção da obra foi feita pelo

Barão de Nossa Senhora da Oliveira.

N.º 180) PARTO (Snr.ª do ...)

Ponta Delgada - Freguesia de S. José.

Ermida nas casas do falecido Pedro d’Alcantara Borges Bicudo, onde

está hoje estabelecido o Hotel Brown.

Tem dois alqueires de terra de património instituído por Pedro Borges

Bicudo, que nasceu em 1684 e faleceu em 1764.

N.º 181) PAZ (Snr.ª da ...)

Vila Franca.

Ermida feita no sitio (aproximadamente ?) donde desabou a montanha que

soterrou Vila Franca (Vide Senna Freitas - Viagem ao Vale das Furnas - p. 21).

N.º 182) PENA (Snr.ª da ...)

Fajã de Cima.

Ermida construída por D. Beatriz Coutinho, viuva de Manuel Corrêa,

de Ponta Delgada, conforme licença do Cabido de Angra com data de 3

de Janeiro de 1720.

Em 1791 instituiu o Padre Duarte Francisco de Araújo uma Capela de

missas para serem ditas nesta Ermida (Vide Testamento n.º 1832 dos Residuos).

No testamento (n.º 2898 dos Residuos) diz o Padre Jeronymo da Costa

Coutinho que instituiu património para a Ermida que lega a D. Ursula
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Isabel de Castro e ao filho dela, Luiz Francisco Rebello Borges.

N.º 183) PENHA DE FRANÇA (Snr.ª da ...)

Rasto de Cão - Botelho.

Ermida junto ás casas do falecido Conde de Fonte Bela.

Tem no frontispício a de 1788 mas já existia em 20 de Maio de 1634,

como se vê da escritura de dote desta data lavrada pelo tabelião Raphael

Cardoso de Novaes, a favor de Dionysio Borges de Sampaio, filho de

Duarte Borges da Costa para ele casar com Isabel da Costa Rebello, filha

do dotador, Manuel da Costa e de Anna Rebello, dote consistente em 7

moios de trigo de foro anual imposto em N.ª Snr.ª da Penha de França,

em Rasto do Cão.

N.º 184) PAULO (San).

Ribeira Quente.

Igreja ao presente suffraganea de Santa Ana, das Furnas; antes era o

da Freguesia de Ponta da Garça.

N.º 185) PEDRO (San).

Água de Pau.

Segundo o Padre Cordeiro (Hist. Ins. p. 135) esta Ermida estava ao

ponente da Vila. Segundo diz o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - cap.º 41)

era junto da Ribeira Seca. Logo foi construída antes de 1591, ano em que.

faleceu o Dr. Fructuoso.

Ignoramos se ainda existe ao presente.

N.º 186) PEDRO (San).
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Fenais da Vera Cruz - Lomba de S. Pedro.

Ermida sita entre a Grota Seca e a Lomba da Ribeira da Salga (Vide -

José de Torres – Ensaios – pp. 54 e 57).

Já existia em 2 de Março de l554 .quando João Alvares, dos Fenais da

Ajuda, fez o seu testamento no qual, vinculou a sua terça; a obriga a

certas pensões a esta Ermida.

Já não existia em 1830. Construiu-se depois novo templo, que é

suffraganeo da Freguesia dos Fenais.

N.º 187) PEDRO (San).

Fenais da Luz.

Jacome Dias e sua mulher Beatriz Rodrigues Raposo, em seu

testamento aprovado a 14 de Dezembro de 1532 mandam fazer uma

imagem  em vulto de S. Pedro para esta sua Ermida.

Catharina Simoa, viuva de Barão Jacome Raposo, filho do dito

Jacome Dias, deixou á Ermida 3 cruzados, como consta do seu testamento

aprovado a 12 de Janeiro de 1573.

Existe ainda hoje.

N.º 188) PEDRO (San).

Maia.

Ermida situada nos Calços da Maia, defronte do Cemitério desta Freguesia.

Foi mandada profanar pelo Bispo d’Angra, D. José Pegado

d’Azevedo, no começo deste século, por se achar muito arruinada e não

possuir património. Hoje não restam vestígios dela.

N.º 189) PEDRO (San).

Nordestinho.
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Ermida já existente em tempo do Dr. Fructuoso (L.º IV – cap. 45,

apud. Archivo dos Açores vol. XII – p. 44).

Por carta regia de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada de 10 a

20$000 (Vide Archivo dos Açores vol. VI – p. 187).

Foi concertada de 1730 a 1735 (Vide Archivo etc. Vol. XII – p. 12).

Tem um altar de N.ª S.ª do Rosário e outro de S. João Baptista. (Vide

José de Torres – Ensaios – p. 52).

*

N. B. Por lapso de que só é responsável a Redacção desta gazeta

saíram fora do lugar próprio as duas Ermidas que a p. 175 tem os n.os 181

a 183.

N.º 190) PEDRO (San).

Primeira e mais antiga freguesia de Ponta Delgada.

Em seu testamento de 9 de Julho de 1544, Francisco Fernandes,

escudeiro, e sua mulher Maria Fernandes dizem ter jazigo junto ao

Cruzeiro de S. Pedro, onde querem ser enterrados.

Por Alvará de 3 de Outubro de 1592 foi autorizado o lançamento da

finta de 200$ por ano (durante 3 anos) para acabar as obras da Igreja.

(Vide Archivo dos Açores - vol. IV - p. 95).

Por Alvará de 13 de Janeiro de 1614 foi acrescentada a côngrua do

Vigário com mais 5$000. (Vide Archivo dos Açores - vol. IV - p. 273).

Em Abril de 1642 começaram as obras de reconstrução com a finta

lançada aos fregueses. esmolas etc.

Concluídas as obras, começou a Igreja a servir aos 25 de Julho de

1645, entrando nela o S. S. Sacramento que até então fora transferido para
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a Igreja da Graça.

A Capela do S. S.mo foi toda feita á custa do Capitão Manoel da

Costa, sua mulher Anna Rebello e seus herdeiros, o qual a dotou com 80

alqueires de trigo de renda anual para nela ter um carneiro para si e seus

descendentes, conforme diz em seu testamento, aprovado a 17 de Março

de 1701, o Dr. Francisco Borges, neto do instituidor.

Manoel da Costa era cidadão de Ponta Delgada, e tesoureiro da

Fazenda em 1624; faleceu a 6 de Novembro de 1644 e foi sepultado na

Capela do S. S.mo.

ACapela da Snr.ª do Pranto foi erigida pelo Licenciado Antonio de Moraes.

Os Altares de S.ª Catarina e Santiago eram os antigos, da primitiva

Igreja que foram restaurados.

A obra do altar-mór custou 130$000 Rs. e foi feita por Nicolau

Domingues. A douradura é de Francisco Alves e custou 140$000.

Por mandado de 13 de Março de 1733 foi autorizada a reconstrução

do corpo da Igreja. Despesas varias de 1648 a 1773.

(Vide Archivo dos Açores – vol. XII – p. 263 e p. 40).

Actualmente tem os seguintes altares:

a) Lado do Sul; Snr.ª do Parto (Baptistério; Almas; Santiago; Santa

Catarina e Snr.ª dos Aflitos; Snr.ª do Pranto.

b) Lado do Norte; Sacramento, Espírito Santo e Santo António.

Por ter sido a 1.ª Paroquia de Ponta Delgada e por que ali ia todos os

sábados ou vir missa o Duque de Bragança (D. Pedro IV), quando aqui

esteve, em 1832, foi, por Alvará de 15 de Março de 1895, concedida a

esta Igreja a categoria de Real Capela.

N.º 191) PEDRO (San)

Ribeira Grande - Ribeira Seca.
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Igreja elevada a paroquial por carta do Cabido da Sé de Angra de 12

de Dezembro de 1575, e confirmada por cartas regias de 28 de Abril e 25

d’Outubro de 1576.

O primeiro termo de casamento desta freguesia tem data de 30 de

Setembro de 1577.

Por Alvará de 20 de Agosto de 1642 foram-lhe concedidos 5$000,

além de outros 5$000 que já tinha para a fabrica e 50$000 (por uma só

vez) para ornamentos etc. etc. por estar falha de tudo, embora a freguesia

contasse mais de 800 almas de comunhão.

Em 1730 despende a Fazenda real reis 600$000 com a obra de talha

da Capela-mor (Vide Archivos dos Açores - vol. XII - p. 46).

Foi reconstruída depois de 1830.

N.º 192) PEDRO (San)

Vila Franca.

Em 1529 já existia esta Igreja e servia de paroquia por estar destruída

a de S. Miguel, como se vê do testamento de Pero Affonso Botão lavrado

a 19 de Março do citado ano.

A freguesia com a paroquia de S. Lázaro foi transferido para esta Igreja

pelo Bispo de Angra D. Jeronymo Teixeira Cabral em visita pastoral; o que

tudo foi confirmado por carta regia de 3 de Março de 1606, inclusa na do

Bispo de 9 de Setembro do mesmo ano. Parece, porem, que anteriormente a

esta se dera a transferencia da paroquia, visto que o ultimo termo de S. Lázaro

é de 28 de Outubro de 1601 e o 1.º de S. Pedro é de 29 de Dezembro de 1604

- o que mostra haver falta dalgumas folhas nos respectivos Livros do Registo.

Por uma certidão do Escrivão dos contos de Ponta Delgada com a data

de 22 de Fevereiro de 1611 vê-se que em poder dele estavam os autos de
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arrematação das obras da sacristia e retábulo desta Igreja.

Despesas de 1728 a 1773 (Vide Archivo dos Açores vol. XII – p. 43).

Por ordem do Conselho de Fazenda de 16 de Junho de 1746 foram

mandadas pôr em praça as obras da Igreja nova na qual se celebrou a 1.ª

missa em 2 de Fevereiro de 1758.

PEDRO GONÇALVES (San)

Ponta Delgada.

(Vide Corpo Santo).

N.º 193) PEDRO GONÇALVES (San)

Ribeira Grande.

Ermida também denominada do Corpo Santo.

Esta situada na Praça, próximo da Câmara. (Vide Archivo dos

Açores – vol. I – p. 222).

CORRIGENDA

S. NICOLAU (ermida).

Começou a construção em 1849 e não em 1850, como atrás se disse.

(Vide A Persuasão n.º 1785 de 1 de Abril 1896, pág. 2.º col. 3.º - 4.º que

fez referencia ao Cartista dos Açores de 23 Agosto de 1849.).

N.º 194) PENHA DA FRANÇA (Snr.ª da)

Água Retorta.

Igreja Suffraganea do Faial da Terra.

A primitiva Igreja foi fundada pelo Capitão Pedro Barbosa da Silva,

morador em Água Retorta e falecido a 18 de Novembro de 1664.

Este Capitão foi filho de Sebastiam Barbosa, Lealdador dos Pasteis.
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Depois de 1871 começou a construção da actual Igreja, que foi

edificada á custa de esmolas tiradas em toda a Ilha.

N.º 195) PIEDADE (Snr.ª da).

Arrifes.

Ermida fundada junto de suas casas por João Dias, homem rico e

dos principais da governança de Ponta Delgada (Dr. Fructuoso - L.º IV

- cap. 37).

Por testamento de 11 de Setembro de 1530 (nos Residuos), instituiu

este João Dias, escudeiro, um vinculo dos seus bens dos Arrifes. João

Dias Caridade lhe chama o Dr. Fructuoso (L.º IV - cap. 43) onde diz

que ele fundou esta Ermida anexa a St.ª Clara (?). (Vide Archivo dos

Açores - vol. XII - p. 135).

N.º 196) PIEDADE (Snr.ª da ...)

Capelas.

Ermida junto ás casas de André Manoel Alvares Cabral, demolida

completamente quando por 1866 filho deste André Cabral construiu o

prédio ali existente.

A Ermida estava na quinta do Capitão Manoel Tavares da Silva,

conforme se lê em nota ms. do começo do século XVIII nas margens da

Hist. Ins. do Padre Cordeiro que pertenceu ao Snr. Antonio Boaventura

Pacheco da Camara, hoje em poder dos seus descendentes.

O Capitão Manoel Tavares da Silva foi trisavô de André Manoel, e foi

casado com D. Catharina da Silveira, sendo o seu testamento aprovado a

28 de Janeiro de 1720.
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N.º 197) PIEDADE (Snr.ª da ...)

Ponta Garça.

Ermida fundada, segundo Fructuoso (L.º IV – cap. 39) por Lopo

Annes de Araújo, cavaleiro, juiz dos Órfãos em Vila Franca em 1522, o

qual vivia ainda em 1535, pois neste ano foi mandado a Portugal, como

procurador do Donatário, Ruy Gonçalves da Camara e sua mulher D.

Felippa Coutinho (Vide Archivo dos Açores, vol. – III – p. 419).

Por carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

acrescentada com mais 9$500 rs. (Vide Archivo dos Açores – vol. VI – p.

187).

Despesas com obras da Capela-mor de 1702 a 1758. (Vide Archivo

dos Açores vol. XII – pp. 43 e 44).

Foi reconstruída depois de 1830.

N.º 198) PIEDADE (Snr.ª da ...)

Povoação.

A Capela-mor desta Igreja foi feita em 1671 e dourada em 1761.

(Vide Archivo dos Açores – vol. – XII – p. 44).

N.º 199) PILAR (Snr.ª do ...)

Fajã de Cima.

Ermida construída em 1682 por Jordão Jacome Raposo e por ele

dotada, por escritura publica de 4 de Julho de 1684, juntamente com sua

mulher D. Maria Margarida de Medeiros

Com licença apostólica foi removida para a Canada do Prestes, onde

meu Pai, José Caetano Dias do Canto e Medeiros, em 1818 edificou outra

Ermida sagrada com as devidas licenças a 24 de Maio de 1824. No
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frontispício desta Ermida está a data de 1818.

N.º 200) PILAR (Snr.ª do ...)

Canada do Prestes.

Ermida supra referida, no meu prédio do Prestes.

N.º 201) PILAR (Snr.ª do ...)

João Bom (Bretanha)

Ermida onde existia um curato antes de 1716 (Vide Archivo dos

Açores vol. I – p. 223).

O Capitão João de Sousa de Vasconcellos, da Bretanha, deixou certos

bens a esta Ermida no seu testamento aprovado a 16 de Março de 1728.

(Testamentos da Relação dos Açores N.º 589).

Foi modernamente reconstruída.

N.º 202) POPULO (Snr.ª do ...)

Atalhada.

Ermida fundada por Jacque de Padron e consorte Luzia de Medeiros, de P.

D., que a edificaram numa sua vinha sita no distrito da freguesia de S. Roque,

conforme ele diz em seu testamento aprovado a 8 de Novembro de 1695.

Jacques Padron era negociante francês, estabelecido em Ponta Delgada.

Aos fundadores foi concedido erigir a Ermida por provisão de 10 de

Março. de 1676 do Bispo D. Fr. Lourenço de Castro, com a clausula de a

dotarem com o foro fixo anual de 2.000 rs. por escritura publica.

Por alvará da mesma data e proveniência, foi-lhes também concedida

licença para nela levantarem um altar de pedra.

Por outro alvará de 5 d‘Outubro do mesmo ano, mais lhes concedeu D. Fr.

INSVLANA202



Lourenço que nela pudesse celebrar-se missa, a primeira das quais deve ter sido

dita já depois de 5 d’Agosto de 1675, data em que o Padre André Alves Cabral

declarou ter inspeccionado a Ermida, como lhe fora determinado alvará.

(Documentos originais em poder do Snr. José Duarte Horta Jr.

«Pouco tempo antes de desembarcarem em S. Miguel as tropas

liberais, a duquesa da Terceira (então Condessa de Vila Flor) que estava

nos Açores (alias em Angra) em companhia de seu marido, dava sempre

com a vista na ermida do Populo, quando ele abria o mapa de S. Miguel,

para estudar os pontos de ataque. Por esse motivo fez uma promessa á

Senhora do Populo pelo bom êxito da empresa do exercito libertador. E,

tomada a ilha de S. Miguel, depois da gloriosa acção da Ladeira da Velha,

a duquesa da Terceira acompanhada de algumas damas e dos principais

chefes do exercito, foi ao Populo pagar a sua promessa.»

(Alberto Telles=Chorographia Geral dos Açores - pág. 116.)

Nesta Ermida casou o falecido Dr. José Pereira Botelho.

N.º 203) PRANTO (Snr.ª do ...)

Nordestinho.

Ermida nas Lombas de João Soares.

Foi fundada em 1523 (Vide Fr. Agostinho de Mont’Alverne -

Chronica etc.)

N.º 204) PRAZERES (Snr.ª dos ...)

Pico da Pedra.

Igreja paroquial.

N.º 205) PRAZERES (Snr.ª dos ...)

Pico da Pedra.
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Ermida no Monte.

Foi feita por Manoel Moniz, cidadão de Ponta Delgada, como se vê

do seu testamento de 31 de Março de 1604. Em 1729 passou com os

terrenos adjacentes a Francisco de Arruda e Sá por permuta com D. João

de Almeida, conservando-se em vinculo nos descendentes daquele cujo

representante actual é D. Maria Theodoro Botelho Pacheco.

N.º 206) PRECES (Snr.ª das ...)

Ribeira Grande.

Pedro da Ponte Raposo, Capitão-mor da Ribeira Grande, e sua mulher

D. Isabel Botelho, em seu testamento aprovado a 2 de Setembro de 1699,

declaram ter construído esta Ermida junto a suas casas.

Isabel Soares Moreira, viuva do Capitão Mathias Furtado, em

testamento aprovado a 22 de Julho de 1683, deixava uma Capela (não diz

onde) e casas na Rua Direita - o que parece ser a mesma Ermida feita por

Pedro da Ponte.

Casa e Ermida pertenciam ao Vinculo do morgado Ildefonso Climaco

Raposo Bicudo Correa - e foram devoradas, ha anos, por um violento incêndio.

N.º 207) PURIFICAÇÃO (Snr.ª da ...)

Fenais da Luz.

É também conhecida por Snr.ª da Luz ou das Candeias.

Igreja mandada edificar por Jacome Dias Corrêa e Beatriz Rodrigues

Baposo, junto a suas casas, conforme diz sua filha, Anna Jacome, em

testamento de 18 de Dezembro 1549, no qual ordena que a enterrem nesta

Igreja.

Em 1526 e 1527 era cura dela Pero Garcia. (Vide Archivo dos Açores,

vol. IV - pp. 110 e 119).
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N.º 208) QUIETAÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Ermida construída pelo Capitão Pedro Barbosa da Silva, ou Raposo,

como declara em seu testamento aprovado a 14 de Setembro de 1632, a

qual deixou com vários bens, como vinculo, a Manoel da Camara,

sobrinho de sua mulher, D. Isabel da Camara e Mello.

Estava nos vínculos da família Matoso.

Em ruínas, ha muitos anos.

Já em 1768, o Bispo de Angra D. Antonio Caetano da Rocha, a

mandava concertar por ter 10 alqueires de terra de património. - (Vide L.º

das visitas de S. Pedro, da Ribeira Seca).

A imagem foi levada para a Igreja de S. Pedro.

Actualmente só existem as paredes. Os desmoronamentos começou

por 1873.

N.º 209) REMÉDIOS (Snr.ª dos ...)

Lagoa.

Por testamento de 19 de Novembro de 1511, Pero Velho e sua mulher

Catharina Affonso dotaram esta Ermida com as suas terças. (Vide Archivo

dos Açores - Vol. XII - p. 97).

Ainda hoje existe, tendo sido reedificada por varias vezes. Debaixo do

soalho ainda se conserva a campa com os nomes dos fundadores.

N.º 210) REIS MAGOS (Santos)

Água de Pau.

Capela na Igreja da Snr.ª dos Anjos, de Água de Pau, mandada edificar
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por João Affonso Pavão, como diz em seu testamento de 9 de Setembro

de 1520.

N.º 211) REIS MAGOS (Santos)

Fenais da Vera Cruz.

Igreja já existente em tempo do Dr. Gaspar Fructuoso. (L.º IV - Cap. 45).

Por Alvará de 24 de Setembro de 1598 foi elevada de 4$000 para

8$000 a verba para a fabrica da Igreja.

Por Alvará de 13 de Janeiro de 1614 foi acrescentada a côngrua do

Vigário com mais 5$000. (Vide Archivo dos Açores – vol. V – p. 273).

Por Alvará de 10 de Novembro de 1665 foi elevada a 16$000 a verba

para a fabrica.

(Vide Archivo dos Açores - vol. VI p. 202).

Em 1732 foi concertada a Igreja e feita a torre dos sinos (Vide Archivo

dos Açores - vol. XII p. 45).

Segundo José de Torres foi reedificada por 1731. (Vide Ensaios p. 56

e 57).

N.º 212) REIS MAGOS (Santos)

Ponta Delgada.

Altar na Igreja Matriz, fundado por Pedro Affonso, escudeiro, e sua

mulher Beatriz Rodrigues em testamento de 6 de Julho de 1504. Pedro

Affonso morreu a 25 do dito mês e ano.

N.º 213) REIS MAGOS (Santos)

Ribeira Grande.

Capela na Igreja Matriz pertencente a D. Francisco Manoel da Camara

na qual ele manda que o enterrem por testamento feito na Ribeirinha e

aberto a 27 de Abril de 1621.
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N.º 214) REMÉDIOS (Snr.ª dos ...)

Bretanha.

Ermida construída depois de 1856. Curato suffraganeo de N.ª Snr.ª da

Ajuda, da Bretanha. A antiga Ermida era mais acima que a nova e

desapareceu completamente.

N.º 215) REMÉDIOS (Snr.ª dos ...)

Povoação - Lomba de João Loução.

Igreja nova começada a construir em 1894 (?) sendo as subsidiadas

pelo governo com 500$000 Rs. e pelo Marquês da Praia e de Monforte.

Existia uma Ermida da mesma invocação nesta localidade, onde pelos

anos de 1640 a 1646 esteve estabelecida a paroquia, como se vê da

estatística eclesiástica publicada no Archivo dos Açores (vol. XI - p. 146).

N.º 216) RESGATE (Snr.ª do ...)

Socas Lagoa.

Ermida em ruínas ao presente, junto ás casas do falecido Luiz Maria

de Moraes que pertenceram a João Ignacio da Costa Peixoto. Na noite de

6 para 7 de Agosto de 1848 foi nela roubado um resplendor de prata

lavrada da imagem do Snr. Santo Cristo, conforme se vê do anúncio no

Açoriano Oriental N.º 707 – p. 1.ª

N.º 217) RESGATO (Snr.ª do ...)

Gorreana Maia.

Ermida construída pelo Padre Melchior Manoel de Resende, como diz
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em seu testamento, aprovado a 16 de Novembro de 1728 nas terras do

vinculo instituído por seu tio do mesmo nome em 1697.

Ao presente é sua proprietária, como ultima administradora daquele

vinculo, D. Hermelinda Pacheco Gago da Camara.

N.º 218) RESSURREIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada - Campo de S. Francisco.

Ermida edificada por Chritovão de Mattos do Quental que a dotou

com 2$000 Rs. de juro como património, por escritura de 19 de

Dezembro de 1634 - notas de Raphael Cardoso.

Christovão de Mattos era casado. com D. Maria Serrão de Novaes e

fez testamento em 1633, aprovado em 21 de Dezembro de 1638, no qual

manda que o enterrem na sua Capela de N.ª Snr.ª da Ressurreição.

No principio deste século, numa lista que possuo, diz-se que esta

Ermida era nas cassas do Revd.º Prior Francisco Caetano Correa que

julgo ser irmão de José Caetano Rebello.

N.º 221) ROSA (Snr.ª da ...)

Abelheira.

Ermida junto ás casas do Barão de Fonte Bela que foram feitas por

João Elias da Costa, mas de construção mais antiga.

N.º 219) ROQUE (San)

Rasto de Cão.

Igreja paroquial.

Por carta de 30 de Julho de 1568 foi acrescentada a côngrua do

Vigário com 8$000 Rs., além dos 12$000 que já tinha. - (Vide Archivo

dos Açores - vol. VI - cap. 42).
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Por resolução da Mesa de Consciência e Ordens de 31 de Janeiro de

1619 foi mandado pôr em pregão o retábulo e fazer alguns ornamentos. -

(Vide Archivo dos Açores - vol. V - p. 275).

Despesas com obras em 1734 – 1737 e 1750. – (Vide Archivo dos

Açores vol. XII - p. 40 e 41).

N.º 220) ROQUE (San)

Matriz de Ponta Delgada.

Capela funda por Antonio de Brum e sua mulher Maria de Frias, antes

de 1608 em que ele morreu.

N.º 222) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Achadinha.

Igreja paroquial.

Por carta de 30 de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

aumentada com 10$000 Rs. além dos 10$000 que já tinha.

- Vide Archivo dos Açores – vol. VI – p. 187).

Fala desta Ermida .......................... a Sacristia e Capela-mor em 1643.

Em 1666 foi reparada a torre. Em 1734 foi concertada Capela-mor.

(Vide Archivo dos Açores vol. XII p. 45).

Reconstruída em 1830, como se vê da inscrição na base da cruz da

frente. (Vide José de Torres – Ensaios - p. 54).

N.º 221) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Água de Pau.

Ermida.

Vide Historia Insulana do Padre Antonio Cordeiro p. 135, e Dr.

Gaspar Fructuoso - L.º IV - cap. 41.
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N.º 222) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Capelas.

Ermida nas casas de Amancio da Silveira Gago da Camara.

N.º 223) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Lagoa.

Igreja paroquial.

Antes de existir a Igreja desta invocação havia (no mesmo sitio ?) uma

Ermida, á qual D. Maria da Costa, viuva de Antonio Lopes de Faria, em

seu testamento de 6 de Maio de 1589 deixa um legado e ordens que nela

a enterrem.

Foi erecta esta paroquia pelo Bispo de Angra, D. Manoel de Gouveia,

em 5 de Abril de 1593 e confirmada por Carta regia de 20 de Dezembro

do mesmo ano.

O primeiro Vigário, Padre João de Gouvêa, tomou posse no dia 31 de

Dezembro de 1593.

Em 29 de Janeiro de 1597 pelo Cabido - Sede vaccante, nomeado um

Cura para coadjuvar o Vigário.

Em 1661 deu a Fazenda Publica 70$000 para um sino; em 1693 deu

mais 93$000 para a Capela-mor e sacristia.

Em 1730 e sgg. foram concedidos importantes subsídios para obras,

como se vê do Archivo dos Açores vol. XII - p. 42 e 43.

Tem esta Igreja um altar de Sant’Ana, cuja douradura se anunciava

por 90$000 em 5 de Maio de 1847. (Vide Açoriano Oriental, n.º 645).

N.º 224) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Lomba da Maia.
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Antiga Ermida que serviu ao culto até 1868.

N.º 225) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Idem.

Igreja construída depois de 1867.

É suffraganea da Igreja do Divino Espírito Santo, do lugar da Maia.

N.º 226) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Maia.

Ermida a que se refere o Dr. Gaspar Fructuoso no seu L.º IV - cap. 45,

e o Padre Antonio Cordeiro, Hist. Ins. p. 141.

Não existe ao presente.

N.º 227) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Nordeste.

Ermida cuja fundação data de 1529, ou pouco antes.

Por escritura de 26 de Abril de 1529, Estevam Chainho e sua mulher

Catharina Affonso doaram 31 alqueires de terra a esta Ermida.

Em 1848 achava-se recentemente reedificada junto ao Cemitério.

(Vide José Torres – Ensaios – p. 20 e 21).

N.º 228) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Ponta Delgada - Igreja Matriz.

Capela instituída por Francisco Dias Cayado, Juiz e Vereado em Ponta

Delgada, que morreu em 1543.

Antonio de Monfort, casado com Marquesa Gonçalves, filha do

dito Cayado, manda em seu testamento que o enterrem na Capela de

Nossa Senhora do Rosário, de seu sogro. A data deste testamento não é
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bem clara; mas parece, ser de 1569. O sogro de Francisco Dias Cayado,

João Gonçalves Albernaz, falecido em 1516 já tinha deixado 20

alqueires de terra a esta Capela para nela lhe dizerem uma missa

cantada todas as terças-feiras do ano.

N.º 229) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Rabo de Peixe.

Ermida reconstruída depois de 1830.

Bartholomeu Rodrigues de Sousa, que faleceu a 9 de Maio de 1606,

foi sepulto nesta Ermida, que era junto ás casas de seu pai, Bartholomeu

Rodrigues (L.º 1.º de óbitos, de Rabo de Peixe).

N.º 230) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Ribeira Grande.

Ermida de que fala o Dr. Fructuoso, L.º IV - cap. 46.

Foi edificada por Francisco Taveira de Neiva, junto ás suas casas de

moradia. Este casou com Isabel Caldeira e morreu em 1624 com

testamento aprovado a 19 de Julho de 1623.

Existia esta Ermida ainda no começo do século XVIII, como se vê da Hist.

Ins. e da Margarita Animata, naturalmente no sitio chamado do Rosário ao

nascente da Igreja Matriz, onde agora está a Ermida de N.ª Snr.ª da Natividade.

Seria a primitiva destruída ou mudaria apenas de invocação ?

Inclino-me para esta 2.ª hipótese; porque possuo próximo da actual

Ermida da Natividade um corpo de terra que foi de Jeronymo de Brum,

descendente directo de Francisco Taveira, o fundador da Ermida do Rosário.

N.º 231) ROSÁRIO (Snr.ª do…)

Santo António.
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Ermida feita por Alvaro Lopes da Costa (Hist. Ins. p. 145) defronte do

Cemitério da Freguesia.

Com o tremor de terra de 16 de Abril de 1852 abateu-se a Capela e altar

desta Ermida, sendo as imagens transportadas para a Igreja paroquial.

N.º 232) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Vila Franca do Campo.

Igreja do Convento dos Franciscanos.

Foi construída em 1525 para alojar 30 religiosos, segundo diz Frei

Agostinho de Mont’Alverne na sua Chronica.

O Dr. Gaspar Fructuoso diz que logo depois da subversão (1522)

edificaram os sobreviventes á catástrofe uma pequena Ermida a N.ª Snr.ª

do Rosário no local onde mais tarde se ergueu o actual Convento, que,

por isso mesmo conservou aquela invocação.

O primitivo Convento era, como se sabe, acima da Vila, e foi o

primeiro soterrado na Aluvião. (Vide Archivo dos Açores vol. I p. 280).

Não se sabe, contudo qual era esse local e não se encontrou ainda

vestígios alguns do Convento velho.

Em 5 de Julho de 1524 foi expedida ordem ao Almoxarife desta Ilha

para entregar ao Guardião dos Frades de Vila Franca a quantia de 60$000

Rs. com aplicação ás obras do novo Convento que eles pretendiam

edificar. (Vide Archivo dos Açores vol. VI - p. 316).

O Convento foi arrematado em praça com todas as suas dependências

por Simplicio Gago da Camara, e é hoje propriedade de sua Filha, D.

Hermelinda Pacheco Gago da Camara.

Segundo noticiou, ha pouco, uma folha Vila-franquense, o tecto da

Igreja está muito arruinado e ameaça abater-se.
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N.º 233) SALVAÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Ermida na Rua do Botelho ou da Salvação, de qual fala Chaves e Mello

na sua Margarita Animata. (Vide Archivo dos Açores - vol. I – p. 222).

Pertenceu ao falecido morgado Mauricio de Arruda; mas hoje é da Junta

de Paroquia da Matriz, embora esteja nas casas de Pedro Diniz da Ponte.

Por escritura de 5 de Janeiro de 1722 instituiu Sebastião de Arruda um

vinculo para seu filho, Eusebio de Arruda da Costa, no qual se compreendiam

umas casas na rua do Botelho, da Ribeira Grande, sem falar na Ermida: mas

é certo que ela então já existia, como se vê da referencia de Chaves e Mello.

Dentro da Ermida ha uma campa com a seguinte inscrição:

S.ª (sepultura) de Pedº (Pedro) e sua famª (família) R. A. M. (rezai

uma Avé Maria ?)

Destes dizeres nada se pode inferir assim como do escudo de armas

inexplicáveis que se vê ainda no frontispício da Ermida.

Talvez que nos papeis dos ascendentes de Maurico de Arruda se

encontrem quaisquer referencias ou noticias que elucidem esta problema.

Mas é provável que nada mais se venha a apurar por esta via, visto estar

extinto o ramo directo daquele morgado e os títulos da família terem

desaparecido com o espolio do derradeiro administrador, ha anos, falecido.

Por circunstancias alheias á nossa vontade temos interrompido a

publicação do belo estudo Snr. Dr. Ernesto do Canto sobre as Igrejas e

Ermidas desta Ilha.

No próximo numero reataremos o fio partido daquele prestante

trabalho e já hoje começamos a reproduzir uma Adenda, devida á pena do

Snr. Vigário de Santa Cruz da Lagoa, relativa á fundação do Convento de

Santo António daquela Vila – Adenda que nos foi obsequiosamente

oferecida por intermédio dum Cavalheiro desta cidade.
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Oxalá que o exemplo dado pelo Revd.º Vigário, João José Tavares,

tivesse alguns imitadores para assim se fazer obra certa e completa em

assumpto tão vasto como é o do trabalho do Snr. Dr. Ernesto do Canto.

(Nota da Redacção)

Adenda ao:

N.º 31) ANTÓNIO (Santo)

Lagoa.

O Convento e a respectiva Igreja, que ainda estão de pé começaram-se

a edificar em 1749, data que está sobre a porta principal da Igreja. O

primitivo Convento estava um pouco abaixo, onde hoje é o jardim, ficando-

lhe ao sul a estrada publica, com a qual confrontava. Esta noticia, que existe

tradicionalmente nesta vila, é confirmada por uma nota inserta no livro dos

registos e obrigações do Convento e que passo a transcrever textualmente:

«Em doze do mês de Março do ano de 1740 se lançou a primeira pedra

na Igreja nova contígua a este Convento sendo Cust.º ............. o P. Fr. Pedro

de São Francisco Preg.º Jub.º, e Gam o P. Por Fr. Pedro da Assumpção.

Lançou a dita pedra o dito Padre Custodio Provincial, estando presentes

a comunidade do dito Convento e pessoas graves desta vila e alguns P. P. da

Cust.ª. Convento de Santo António da Vila da Lagoa 12 de Março de 1740.»

«Em nove de Abril de 1749 se principiou a desmanchar a Igreja que

principiou o Nosso Padre Custodio Provincial Fr. Pedro de S. Francisco por não

estar capaz e estar quase toda arruinada sem estar ainda coberta e se levaram os

massames para cima para se fazer outra Igreja nova na mesma parte donde o

dito N. Padre Fr. Pedro de S. Francisco tinha tirado outra que se estava

fazendo.»

«Em 26 de Maio de 1749 se lançou a primeira pedra na Igreja nova sendo
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Custodio Provincial N. M. R. P. Fr. José de St.ª Rosa o qual rascunhou a planta

da Igreja e Convento, e pessoalmente mandou abrir os alicerces assim da

Igreja, como do Convento. A dita primeira pedra lançou com as cerimonias

necessárias o N. M. R. P. Fr. Luiz de Jesus Maria filho da Província de

Portugal, e actualmente comissário visitador desta Custodia, e depois de

lançada a dita pedra fez hua pratica ao muito Povo que presente se achou

recomendando-lhe o muito que alcançavam de Deus N. Senhor os que

ajudassem com suas esmolas a fazer a dita Igreja e Convento. Assistirão a esta

Função o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. José Telles Rodrigo da

Camara, Conde da Ribeira Grande e Padroeiro deste Convento tomando á sua

conta a factura da sobredita Igreja, e Convento; e toda a nobreza desta Vila, e

mais pessoas nobres de fora dela que acompanharão ao dito Senhor, e o Padre

Gam deste dito Convento Fr. Manuel de St.º Thomaz com toda a comunidade;

e para constar fez este acento em 28 de Maio de 1749 o qual está também

escrito pergaminho debaixo da própria pedra que se lançou na Igreja para

constar quando Deus permita que em algum tempo seja preciso aparecer, e do

dito acento consta se dedicou a dita Igreja a N. Senhora dos Prazeres como

titular delia.»

A Igreja, toda de aboboda e duma só nave, tem além do altar mor, dois

laterais; á direita o de Santo António, e á esquerda o S. João do Prado. Aimagem

deste ultimo foi substituída pela de N. S.ª do Monte Carmello, que entrou em

procissão nesta Igreja no ultimo domingo de Setembro (dia 28) de 1873 saindo

da Igreja do Rosário desta Vila onde fora benta. A saída e entrada da procissão

pregou o Vigário da Conceição d’Angra Cónego honorário Francisco Rogerio

da Costa. Esta imagem foi ofertada por João Borges de Medeiros Amorim desta

Vila. A Voz da Verdade faz menção deste facto em seu numero 48, 6.º ano.

Anexa está a Capela dos Terceiros Franciscanos, fundação posterior á da

Igreja, mas existente em 2 de Maio de 1799, dia em que nela pela vez primeira
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professaram alguns irmãos, como se vê do Livro dos registos das Profissões.

Vila da Lagoa, Julho de 1897.

O Vigário João José Tavares

ADENDA

N.º 57 a) BOM JESUS.

Altar na Matriz de St.ª Cruz – Lagoa.

Foi Ruy Vaz de Medeiros quem fundou este altar, conhecido também

por altar do Santo Cristo.

É a este altar que alude o Dr. Fructuoso quando diz: «e depois de ter

todos casados, e agasalhados, faleceu a mulher do dito Ruy Vaz de

Medeiros, e se mandou sepultar em uma capela que mandaram fazer na

igreja paroquial de Santa Cruz, na Vila da Lagoa, onde ambos estão

enterrados». (Saudades da Terra, ediç. de 1876 pág. 163).

Maria de Medeiros, filha do fundador, deixa em seu testamento de 23

de Fevereiro de 1550, dez cruzados para se fazer um guarda pó na capela

do dito seu pai, onde quer ser enterrada.

D. Fr. Lourenço de Castro, em carta de visita de 29 de Outubro de 1674

diz: «Nesta Igreja está uma Capela de que são administradores os herdeiros

do capitão Manoel de Souza Pereira, e porque eles por se lhe perderem

quase todas as rendas a cujo respeito eram obrigados a ornato e conservação

da dita capela estão impossibilitados de tal sorte que nos parece

encomendar-mos muito aos moradores desta Vila por serviço de Deus e

autorizo desta Igreja, queiram nela instituir uma irmandade para que com

suas esmolas se conserte e arme a dita capela; para o que o Cristo que está
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na capela do Senhor, mandamos se tire e se ponha em o altar da dita capela

...»

D. Fr. Valerio do Sacramento em carta de visita de 11 de Março de

1743 manda «que se orne de tudo o que for necessário o altar do Santo

Cristo, porque tem rendimento próprio.»

O Visitador Licenciado Pedro Ferreira de Medeiros Vigário de S. José

de Ponta Delgada, diz: «Sendo esta Igreja situada em uma vila se acha o

adro muito imperfeito por estar cheio de entulho, de que resulta grave

prejuízo á capela do Santo Cristo.» (15 de Dezembro de 1746).

Ignoro a data da fundação porque o livro do tombo desta Igreja Matriz só

diz o seguinte a f. 14 «Bom Jesus. Tem de obrigação Ruy Vaz de Medeiros,

morador na cidade, administrador das almas de seus avós ter cuidado de uma

capela que tem nesta Igreja de Santa Cruz e mandar dizer nela em cada um ano

e para sempre duas capelas, para isso deixaram dois moios e quinze alqueires

de terra de pam lavradia na Ponta Garça, termo de Vila Franca do Campo.»

Já não existe e hoje ninguém dá fé do local do dito actor, cuja imagem

era um crucifixo.

Lagoa Julho de 1897.

O Vigário – João José Tavares

EXPLICAÇÃO PRÉVIA. Por circunstancias absolutamente

involuntárias a que foi estranho o benemérito Autor deste trabalho, esteve

ele interrompido desde o n.º 57.

Pedindo desculpa ao Snr. Dr. Ernesto do Canto pela falta em que temos

estado para com a sua obsequiosa colaboração, cumpre-nos declarar que

nessa forçada interrupção não houve o mínimo propósito de melindrar a S.

Ex.ª nem tampouco menosprezo pelo seu escrito, que muito apreciamos.

INSVLANA218



N.º 217) RESGATE (Snr.ª do …)

Gorreana - Maia.

Ermida construída pelo Padre Melchior Manuel de Resende, nas

terras do vinculo instituído por seu tio, do mesmo nome, conforme aquele

diz em seu testamento aprovado a 16 de Novembro de 1728.

Actualmente é propriedade de D. Hermelinda Pacheco Gago da

Camara, representante daquele vinculo, pelo lado de sua mãe,

descendente do referido Padre Melchior Manoel.

N.º 218) RESSURREIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada - Freguesia de S. José.

No Campo de S. Francisco existia esta Ermida edificada por

Christovam de Mattos do Quental, que a dotou com património dum foro

anual de 2$000 reis, por escritura de 19 de Dezembro de 1634, lavrada

nas notas de Raphael Cardoso.

Christovam de Mattos do Quental foi casado com D. Maria Serrão de

Novaes e fez testamento em 1633, que só foi aprovado a 21 de Dezembro de

1639, no qual manda que o enterrem na sua Ermida de N.ª S.ª da Ressurreição.

Numa lista de Ermidas, que possuo, organizada no principio deste

século, dá-se esta Ermida como existente nas casas do Revd.º Prior da

Matriz de P. Delgada desde 1789, Francisco Caetano Corrêa, falecido em

1820, o qual era tio de José Caetano Rebello da Silveira.

Essas casas, do lado do Nascente do Campo de S. Francisco, eram em

1834 do dito José Caetano. Hoje são propriedade do Visconde das Laranjeiras.

A Ermida também é conhecida pela invocação de S.ª da Soledade.

(Vide este nome).
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N.º 219) RITA (Santa)

Capelas.

Em 1756, requereu o Tenente Bernardo Antonio de Mello, de Ponta

Delgada, ao Bispo d’Angra licença para erigir esta Ermida numa sua Quinta das

Capelas, oferecendo 3 alqueires de vinha para património dela. Informada

favoravelmente a pretensão pelo Vigário das Capelas, Padre Manoel de

Medeiros Almeida a 4 de Janeiro de 1757, foi passando o Alvará de erecção pelo

Bispo, D. Frei Valerio do Sacramento, em Angra aos 17 d’Agosto do mesmo

ano.

A escritura do património foi lavrada em Ponta Delgada aos 3 de março do

mesmo ano de 1756 pelo tabelião Antonio de Faria Ferreira, constando aquele

dote em 3 alqueires de vinha na Canada do Frias, os quais herdara de seus pais.

Em 20 de Março de 1813 era Padroeira desta Ermida D. Maria Thereza

Jacintha do Rego, viuva do Capitão-mor José Moreira de Mello Cabral que

pediu ao Juiz de fora, mandasse avaliar o rendimento do património para

prestar contas. (Documentos em poder da Família Fisher Berquó).

Em 1896 pertencia aos herdeiros de D. Maria da Luz Fisher Berquó

Poças Falcão, que a herdara de sua avó materna, Thereza Joaquina Botelho.

Consta-me estar em perfeita ruína esta Ermida.

N.º 220) RITA (Santa)

Fajã de Baixo.

Ermida construída pelo Tenente Bernardo Gomes e sua mulher Luiza S.

Francisco em 1765, os quais por escritura de 7 de Agosto de 1767,

registada a f.ª 82 do Tombo de N.ª S.ª dos Anjos, instituíram o património

dela em 3 alqueires de terra lavradia, no Rocio do Caminho das Capelas.
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Este património estava encorporado com mais de 9 alqueires de terra na

propriedade que o Tenente Bernardo Gomes por escritura de 8 de Outubro

1759, nas notas do Tabelião José da Costa Pavão, compara a Luis do Rego.

O património rendia 15 alqueires de trigo avaliados em 240 rs. o

alqueire, ou sejam 3$600 rs.

Em poder de meu sobrinho, Eugenio Pacheco, está hoje o livro das

Contas desta Ermida, por compra feita ao encadernador Germanio Velho

Quintanilha de vários papeis que haviam pertencido ao espolio do

falecido Revd.º Dr. Luiz dos Reis e Silva.

Desse registo consta (f.ª 1) que em visita episcopal feita em 1799 pelo

Revd.º Dr. Damazo José de Carvalho, Ouvidor eclesiástico desta Cidade, achou

a Ermida decentemente paramentada de todo o necessário para a celebração da

Missa, e absorvido todo o rendimento do património na sua conservação.

O Corregedor, Dr. Lourenço de Mesquita Pimentel de Soutto Maior e

Castro, em 7 de Janeiro de 1807 tomou Contas a Francisca José Gomes

de Mattos, neto do instituidor, da administração dos bens da Ermida,

dando por ajustadas as contas até ao ano de 1804.

A f.ª 4 prestou contas até 1810, D. Maria Rosa do Rego Sá Botelho,

viuva do dito Francisco José Gomes de Mattos.

De 1811-1815 presta contas o Sargento-mor José Antonio Cordeiro dos

Santos que foi administrador do vinculo, instituído por seu tio Tenente

Bernardo Gomes, depois da morte do dito Francisco José Gomes seu primo.

O Corregedor Dr. João José da Veiga em 18 de Junho de 1815 e em

10 de Agosto de 1816 tomou contas da Administração.

Consta-nos que a Ermida em questão com as casas contíguas é hoje

propriedade do Snr. Victorino José de Mello.

N.º 221) ROQUE (San)
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Matriz de Ponta Delgada.

Altar fundado por Antonio de Brum e sua mulher Maria de Frias. Não

conheço a data da fundação, mas deve ser anterior a 1608 em que Antonio

de Brum faleceu.

N.º 222) ROQUE (San)

Rosto de Cão.

Igreja paroquial de que já Dr. Gaspar Fructuoso faz menção (L.º IV,

cap. 42).

Por Carta regia de 30 de Julho de 1568 foi  a côngrua do Vigário

acrescentada com mais 8$000 reis, além dos 12$000 que já tinha: (Vide

Archivos dos Açores vol. VI - p. 186).

No Livro dos Baptizados ha termos de 1563.

Foi mandado pôr, em pregão o retábulo e ordenados alguns

ornamentos pela resolução d Mesa da Consciência e Ordens de 31 de

Janeiro de 1619 (Vide Archivo dos Açores vol. V – p. 275).

Pela resolução da mesma Mesa de 23 de Agosto de 1623 (Ibidem)

Despesas com obras nos anos de 1734, 1737 e 1760 (Vide Archivos

dos Açores vol. XII – p. 40 e 41).

N.º 223) ROSA DE VITERBO (Santa).

Abelheira.

Ermida que em 1810 pertencia a André de Sousa Moniz Tavares, de

Rosto de Cão, conforme ele diz em seu testamento de 8 de Fevereiro de

1810. (N.º 41 dos Residuos).

Tem de património 2$000 reis.
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É hoje propriedade dos herdeiros de João da Silva Cabral.

N.º 224 ) ROSA (Snr.ª da ...)

Fajã de Baixo.

Ermida junto ás casas de João Elias da Costa, na estrada que liga

Ponta Delgada ao Pico da Pedra. Essas casas são hoje propriedade dos

herdeiros do falecido Conde de Fonte Bela; mas a fabrica da Ermida é

muito mais antiga.

N.º 225) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Achadinha.

Igreja, actualmente paroquial, de que já faz menção o Dr. Gaspar

Fructuoso (L.º IV – Cap. 45).

Por Carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigários

acrescentada com 10$000 reis, além dos 10$000 que já percebia. (Vide

Archivo dos Açores vol. – V - pág. 187).

Já era paroquia em 1634, conforme se lê no Archivo dos Açores vol.

XII - pág. 13.

Capela-mor e sacristia foram reparadas em 1648 e em 1734 - e a torre

em 1734 - (Vide Archivo dos Açores. Vol. XII - p. 45).

Segundo José de Torres (Ensaios - p. 54) foi reconstruída em 1830,

como se lê na base da cruz da frente.

N.º 226) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Água de Pau.

Tanto o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - Cap. 41), como o Padre

Antonio Cordeiro Historia Insulana – p. 35) falam desta Ermida, que não

sabemos se ainda existe ou não ao presente.
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N.º 227) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Santo António, da Bretanha.

Segundo o Padre Cordeiro, (Hist. Ins. p. 145) esta ermida foi edificada

por Alvaro Lopes da Costa, defronte do Cemitério da Freguesia.

Com o grande abalo de terra de 16 de Abril de 1852 abateram-se a

Capela e altar dela. (Archivo dos Açores - vol. - V – p. 472), sendo as

imagens transferidas para a Igreja Paroquial.

N.º 228) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Capelas (extremo leste).

Ermida nas casas de Amancio da Silveira Gago da Camara.

N.º 229) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Lagoa.

É a 1.ª Freguesia do lado de Oeste da Vila da Lagoa.

Antes de se construir a actual Igreja, sob esta invocação havia (no

mesmo sitio ?) uma Ermida á qual D. Maria da Costa, viuva de Antonio

Lopes de Faria, em seu testamento aprovado a 6 de maio de 1589, deixa

um legado, mandando que nela a enterrem.

O Bispo de Angra, D. Manuel de Gouvêa, criou esta paroquia em 5 de

Abril de 1593, confirmada por Carta regia de 20 de Dezembro de 1593.

Para coadjuvar o Vigário foi nomeado um cura em 29 de Janeiro de

1597 pelo Cabido de Angra - sede vacante.

Pela Fazenda publica, em 1661, foram-lhe dados 70$000 para um sino.

Para a Capela-mor e Sacristia foram-lhe dados 93$000 reis em 1693.

Verbas importantes para obras lhe foram dadas nos anos de 1730 e

seg. (Vide Archivo dos Açores - vol. XII - p. 42 - 3).

Ha nesta Igreja um altar de Sant’Ana, cuja douradura se anunciava

por 90$000 reis em 5 de Maio de 1847. (Vide Açoriano Oriental n.º 645).
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N.º 230) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Lomba da Maia.

Por 1868 começou a fabrica da Igreja nova, sob esta invocação, que

hoje serve de curato suffraganeo á Paroquia do Divino Espírito Santo da

Maia. Mas antes existiu ali uma pequena Ermida que até, ha pouco, serviu

ao Culto e não sabemos se ainda subsiste.

N.º 231) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Maia.

Tanto o Padre Antonio Cordeiro (Hist. Ins. p. 141) como o Dr. Gaspar

Fructuoso (L.º IV cap. 45) falam duma Ermida desta invocação.

Mas, não constando que ela ali existisse e havendo apenas na Igreja

paroquial uma Capela do Rosário, é possível que os Autores citados se

referissem a esta Capela ou então quisessem aludir á Ermida da Lomba

da Maia, de que me ocupei no numero antecedente desta noticia.

Parece-me isto mais provável.

N.º 232) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Nordeste.

Por escritura de 25 de Abril de 1529 Estevão Chainho e sua mulher

Catharina Affonso doaram 31 alqueires de terra a esta Ermida. A sua

fundação, como se vê, data de 1529 ou pouco antes.

Em 1848, segundo José Torres (Ensaios - p. 20 - 21) achava-se

recentemente reedificada, contígua ao Cemitério.

N.º 233) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Matriz de Ponta Delgada.

Capela instituída por Francisco Dias Cayado, Juiz e Vereador em
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Ponta Delgada, que faleceu em 1543.

Em seu testamento, Antonio de Monfort, casado com Marquesa

Gonçalves, filha do instituidor, manda que o sepultem na Capela de N.ª

S.ª do Rosário do dito seu sogro. A data do testamento não está clara, mas

parece dever ser 1569. João Gonçalves Albernaz, sogro de Cayado,

falecido em 1516, já tinha deixado 20 alqueires de terra a esta Capela para

nela lhe dizerem uma missa cantada todas as terça feiras do ano.

Portanto, parece que a instituição foi anterior a 1516.

N.º 234) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Rabo de Peixe.

Ermida reconstruída depois de 1830.

Do L.º I dos termos de óbito da Freguesia a f.s 36 consta que Bartholomeu

Rodrigues de Sousa, que morreu a 9 de Maio de 1606, foi enterrado na Ermida

do Rosário, junto ás casas de seu Pai, Bartholomeu Rodrigues.

N.º 235) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Ribeira Grande.

Ermida na Freguesia Matriz, da qual fala o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º

IV Cap. 46) e ainda existente no começo do século XVIII, como se prova

pelas referencias do Padre Cordeiro e Chaves e Mello.

Foi feita por Francisco Taveira de Neiva, junto ás casas de sua

morada, tendo estas uma tribuna para a Ermida.

Francisco Taveira de Neiva casou em 1586 com Isabel Caldeira e

faleceu em 1624 com testamento aprovado em 19 de Julho de 1623.

Ao nascente da Matriz da Ribeira Grande ainda hoje ha um sitio

chamado o Rosário, onde existe uma Ermida com a invocação de Snr.ª da

Natividade. Será esta a representante actual da Ermida fundada por Taveira,

que houvesse mudado de invocação ? Ou a Ermida do Rosário foi destruída
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e existia em outros local ? Não o posso decidir, posto me incline mais para

a 2.ª hipótese, visto possuir próximo do Rosário um Corpo de terra que foi

de Jeronymo de Brum, descendente de Francisco Taveira de Neiva.

N.º 236) ROSÁRIO (Snr.ª do ...)

Vila Franca.

Convento dos frades franciscanos, fundado em 1525 por 30 religiosos,

segundo refere Fr. Agostinho de Montalverne na sua Chronica inédita.

A subversão de 1522 destruiu completamente o primitivo Convento

dos frades que era um pouco acima da Vila e foi o primeiro edifício

arrasado no memorável cataclismo. Os habitantes que sobreviveram a ele

construíram em poucos dias uma Ermidinha a N.ª Senhora do Rosário

(Dr. Fructuoso L.º IV Cap. 70 e Archivo dos Açores vol. VI – p. 280) onde

depois se ergueu com a mesma invocação o actual Convento – hoje

propriedade de D. Hermelinda Pacheco Gago da Camara.

Uma ordem regia de 5 de Julho de 1524 manda que o almoxarife

entregue 60$000 Rs. ao Guardião do Convento que se hade fazer em Vila

Franca. (Vide Archivo dos Açores vol. I – p. 313).

N.º 232) SALVAÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Ermida na Rua da Salvação. Pertenceu ao morgado Mauricio de

Arruda Botelho e hoje é do Padre Dinís do Rego Ponte.

Sebastião de Arruda em escritura de 5 de Janeiro de 1722 instituiu um

vinculo para seu filho Eusebio de Arruda da Costa no qual se compreendiam

umas casas na rua do Botelho, da Ribeira Grande, sem dizer que havia Ermida.

Dentro da Ermida ha uma campa com um letreiro que diz: S.ª

(sepultura) Ped.º (Pedro) e sua fam.ª (família) R A M (Rezai Ave Maria ?
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?) que nada explica, bem como o escudo de armas existente no

frontispício.

N.º 238) SALVADOR DO MUNDO.

Ribeirinha.

Ermida junto ás casas da Catharina Ferreira, mulher que foi de Antão

Roiz da Camara (Dr. Fructuoso L.º IV - Cap. 45).

Pertenceu aos ascendentes da Casa do Conde da Silva.

Depois da erupção de 2 de Setembro de 1680 no Vale das Furnas

receberam-se nesta Ermida os recoletos dali fugidos. (Chronica inédita de

Mont’Alverne).

Em 1674 foi criado um curato pelo Bispo D. Fr. Lourenço de Castro.

Em outro sitio edificada a nova Igreja, da mesma invocação, depois

de 1830.

N.º 239) SANTÍSSIMO DE S. PEDRO.

Ponta Delgada. Igreja de S. Pedro.

Capela feita por Manoel da Costa Rebello, conforme diz o seu neto o

Dr. Francisco Borges da Costa em seu testamento aprovado a 17 de

Março de 1701.

Manoel da Costa, cidadão de Ponta Delgada, Tesoureiro da Fazenda

em 1624, faleceu a 6 de Novembro de 1644 e foi sepultado nesta Capela.

Por ter sido a 1.ª paroquia de Ponta Delgada e porque o Imperador D.

Pedro ali ia ouvir missa todos os sábados, enquanto aqui residiu, foi dada

á Igreja paroquial de S. Pedro a categoria de Capela Real por Alvará de

15 de Março de 1895.

N.º 240) SAÚDE (Snr.ª da ...)
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Arrifes.

Ermida feita por D. Margarida da Camara, viuva de Christovam Dias,

conforme se lê no seu testamento aprovado a 12 de Julho de 1627.

O que o Santuário Mariano diz está em contradição com este

testamento; porquanto o fundador da Ermida não foi Gaspar de Medeiros,

mas sim D. Margarida da Camara.

O curato foi criado por Alvará de 16 de Abril de 1719, sob proposta

do Bispo D. Antonio Vieira Leitão, ficando suffraganeo de S. José de

Ponta Delgada. Tinha então a freguesia 150 fogos e 336 pessoas de

confissão com 18$000 reis de Côngrua para o Vigário.

Hoje não tem Capelão pago pelo povo; como dantes.

N.º 241) SAÚDE (Snr.ª da ...)

Caldeiras da Ribeira Grande.

Ermida construída junto ás casas das Senhoras Botelhos muitas tias

maternas, por 1850 e tanto.

Abriu-se para a obra uma subscrição, sendo aquelas Senhoras as

principais contribuintes.

Antes, á entrada do Vale, numa casa abarracada, existia um pequeno

oratório onde no verão se dizia missa.

N.º 242) SAÚDE (Snr.ª da ...)

No Morro da Ribeira Grande.

Pedro da Ponte Raposo, em seu testamento de 13 de Dezembro de 1626,

manda reparar esta Ermida junto ás Casas em que morava quando testou.
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Destruída depois de 1830.

N.º 243) SEBASTIÃO (San ...)

Ginetes.

Esta Igreja deve ser anterior a 1591, ano em que morre o Dr. Gaspar

Fructuoso, que já a nomeia no seu L.º IV Cap. 44.

Para as despesas com obras de 1690 a 1755 vide o Archivo dos Açores

- vol. XII - p. 42.

Em 1834 tinha esta Igreja quatro altares a saber: S. Sebastião, S.

Pedro, Santo António e Santo Antão.

N.º 244) SEBASTIÃO (San ...)

Lagoa.

Tanto o Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - cap. 42), como o Padre

Antonio Cordeiro (Hist. Ins. p. 135) falam desta Ermida cuja existência

ao presente nos é desconhecida.

N.º 245) SEBASTIÃO (San ...)

Maia.

Ermida já existente no tempo do Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV - Cap. 45).

É côngrua ás casas que 1850 foram edificadas por meu Cunhado João

Silverio Vaz Pacheco de Castro, sendo restaurada nessa ocasião.

Fala dela o Padre Cordeiro (Hist. Ins. p. 141).

N.º 246) SEBASTIÃO (San ...)

Nordeste.

Ermida já em ruínas, quando foi aberto o alicerce para o Convento dos

Recoletos franciscanos. (Vide Chronica inédita de Mont’Alverne).
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Este Convento foi mandado construir por Fr. Pedro da Conceição que

da Lagoa foi com patente do Padre Fr. Matheus da Conceição – l.º

Provincial, sendo a 1.ª pedra lançada a 19 de Março de 1642.

(Vide Margarita Animada apud Archivo dos Açores vol. I - p. 216).

Segundo José de Torres (Ensaios – p. 21) estava em completa ruína

em 1848 e no frontispício, em um nicho, tinha uma imagem em vulto de

St.º António de tamanho natural.

N.º 247) SEBASTIÃO (San ...)

Matriz de Ponta Delgada.

Em 1531 começada a reconstrução da antiga Ermida, transformando-se em

Igreja paroquial. O poço que dantes estava no Adro da Ermida ficou dentro do

novo edifício a meio da nave do lado do sul. A antiga fabrica tinha duas torres.

As obras da nova Matriz terminaram em 1545.

Por ser curiosa a descrição desta Igreja feita pelo Dr. Gaspar Fructuoso no

Cap. 43 das suas inéditas Saudades da Terra (Livro IV) a transcrevo aqui.

«- Pouco espaço adiante, para a parte do Ocidente, está sua Matriz: esta

é a segunda Freguesia em ordem; primeira e mais principal em fabrica de

edifício e em numero de fregueses. A Igreja é d’advocação do Martyre S.

Sebastião, situada na Praça da mesma cidade, defronte da Casa da Câmara,

junto do Porta-gentes, e poucas Igrejas haverá em tão bom lugar e de boa

grandeza de naves e muito alta, e tem uma graciosa torre de Relógio junto

da Capela-mor, e uma outra fortíssima; mas ainda não acabada, para os

sinos da parte do Sul pegada á Fronteira principal da mesma Igreja.

Tem ricas Capelas duma e outra parte entre as quais no Cruzeiro da

banda do mar está ricamente feita e ornada a do S. Santíssimo Sacramento

com a sua rica Confraria de devotos e curiosos Confrades que a tem

provida dos melhores ornamentos e das mais ricas peças de toda a Ilha,

Ernesto do Canto 231



além das Capelas que na mesma Igreja existem todas bem providas e

servidas.

Sendo Vereadores, Sebastião Barboza da Silva e Gaspar de Viveiros, no

tempo em que Ponta Delgada era Vila, foi arrematada a obra de Cantaria para a

dita Igreja da Matriz de S. Sebastião, por cento trinta e cinco mil reis, a um

Mestre Lupedo, que viera de Portugal, o qual recebendo logo á conta cem mil

reis, depois voltou ao Reino a buscar sua mulher; contudo, não querendo ela vir

com ele, de lá mandou muita Cantaria de Mármore, para os Portais e Peares, e

um Affonso Fernandes, como Mestre, para por ele trabalhar, até que ele voltas-

se do Reino, mas não podendo vir por lhe suceder um desastre; porem na era de

mil quinhentos trinta e três, sendo Vereadores nesta mesma Vila de Ponta

Delgada, Alvaro Lopes, o Cavaleiro, morador no lugar de St.º António e Manuel

de Mattos, filho de Fernam de Quental, e Juizes Ordinários, Amador da Costa,

e Gaspar Camello Pereira, e Procurador do Concelho Fernam Vaz Cabea, e

Procurador dos Misteres, Affonso Annes, e Alvaro de Miranda, se tornou a abrir

a lanço a dita Obra, se fez a arrematação dela, pelo preço acima dito, a Estevam

da Ponte, e a Affonso Machado; e Nicolau Fernandes, que era extremado Oficial

de Canteiro, e seu irmão André Fernandes foram, quem fizeram a Obra dos

Portais e Peares; a obra d’alvenaria foi feita por Estevam da Ponte e seu irmão

Braz da Ponte: e a Carpintaria por Diogo Dias, Pedro Fernandes de Ponta

Delgada, e Diogo Alvares da Vila de Água de Pau, que foi o Arrematante.

Um Poço de água salobra, que dantes estava no Adro da antiga Igreja

pequena, e de que bebiam os Moradores de Ponta Delgada, antes de terem

Fonte, e ficava junto da Porta travessa da mesma Igreja da banda do Norte,

quando se fez a mesma maior, como agora está, ficou dentro dela, e de cuja

água se servem no Verão seus moradores em adas necessidades; a obra de

Madeira ao Retábulo da mesma Igreja o deu o Provedor da Fazenda de El-

Rei, Duarte Borges de Gamboa, a faze-lo ao Imaginário Francisco Teixeira;

a obra de pincel e douro de Pintor a Fernam de Mattos.
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Há nesta Freguesia do Marty S. Sebastião mil duzentos e quatro

Fogos, e Almas de Confissão três mil quinhentas setenta e nove, das quais

são de Comunhão duas mil setecentas e quarenta.

O seu primeiro Vigário foi Diogo Annes, que viveu muitos anos: o

segundo Vigário, Rodrigo Annes Soeiro, da família dos Columbreiros,

Pai de João Dias Soeiro, e avô do Licenciado Diogo Dias Soeiro; o

terceiro, Pedro Gago Bocarro, também da família Columbreiro, o qual

teve a Igreja muitas anos; o quarto, Sebastião Ferreira, bom Sacerdote, e

grande Cantor, que agora tem o dito cargo.»

Por Alvará de 22 de Agosto de 1532 mandou El-rey dar 400 cruzados

para a Igreja Matriz. (L.º do Tombo da Câmara de P. D. fol. 57).

Por Alvará de 29 do mesmo mês e ano foi dada por 12 anos a renda

da imposição para as obras. (L.º 3.º do Tombo etc. fol. 182 v.º).

Por Alv. do mesmo ano deu El-rey cálix, turíbulo, ornamentos e

custodia etc. de prata. (Vide Archivo dos Açores vol. IV - pp. 50 - 51).

Por ordem do governo de 25 de Novembro de 1533 foi mandada

reconstruir a Igreja. (Vide Archivo dos Açores vol. XII p. 263).

Em 1555 pedia a Câmara a el-rei um retábulo para a Matriz, pois

havia anos que estava acabada e lhe faltava aquela peça. (Vide Archivo

dos Açores vol. VI p. 78).

Por Alvará de 3 de Julho de 1561 foi concedida á Câmara a metade do

rendimento da imposição para as obras desta Igreja. (Vide Archivo dos

Açores vol. V - p. 80).

Por Alvará de 26 de Março de 1563 foi mandada aplicar parte do

rendimento dos 2 p. c. ao acabamento da torre dos sino.

(Vide Archivo dos Açores vol. V - p. 82).

Por carta regia de 1568 foi a côngrua do Vigário elevada a 30$000 reis

por ter mais de 200 fogos. (Vide Archivo dos Açores - vol. VI – p. 189).
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Por breve Apostólico de Clemente X de 25 de Junho de 1570 foi

concedida indulgencia plenária a todos os fieis que visitarem a Igreja de

S. Sebastião de Ponta Delgada, no dia do mesmo Santo, desde as

primeiras vésperas até ao pôr do sol mesmo dia. (Vide Livro 1.º do

Registo da Câmara de P. D. fol. 70 verso).

Na correição de 1594 ordenou o Corregedor acabar a Torre dos sinos.

(Vide Archivo dos Açores, vol. V p. 427).

Em 1605 o Bispo D. Jeronymo mandou também intimar a Câmara

para concluir a torre dos sinos. (Vide L.º 3.º do Registo da Câmara de P.

D. - fl. 337).

Somas gastas em concertos em 1631, 1666, 1712 a 1750. (Vide

Archivo dos Açores vol. XII p. 39 - 40).

Esta Matriz ao presente tem os seguintes Altares e Capelas:

a) lado do Norte.

1.º Senhora das Almas.

2.º S. Pedro ad vinculam.

3.º Santo António.

4.º Senhora da Conceição. Confraria erecta em 1858 e Estatutos

aprovados pelo Governo em 2 de Outubro do mesmo ano.

5.º Santos Reis Magos (no Cruzeiro),

Na extremidade Leste – Norte – Senhora do Rosário – Sul -

Santíssimo Sacramento – Centro - S. Sebastião Martyr.

b) lado do Sul.

1.º S. Roque: modernamente S. Miguel.

2.º S. João Baptista.

(Em 1699 era administrador. O Capitão Manuel Pereira da Silveira,

como se vê do L.º das Visitas da Matriz de P. D. fol. 145. Em 6 de Julho

de 1708, sendo intimado o dito Capitão, disse que já não era
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administrador, mas sim seu neto, André Pereira da Camara).

3.º Senhor dos Passos.

4.º Senhora da Soledade.

Na Revista Açoreana Tomo IV. p. 9. vem a descrição do sino grande

e a inscrição que diz ter sido fundido em 1781 por Domingos José da

Costa, em Lisboa.

Na Capela do SS.mo ha uma pequena imagem do Menino Jesus.

Com o titulo de Nome de Deus foi esta Capela instituída por

Christovão Dias que lhe deixou propriedades, cujo rendimento no

principio do século XVIII passava de 30 moios. O Instituidor impôs á

Confraria a obrigação de dar anualmente 60$000 de dote a parentes

pobres que se casassem, e 30$000 a um parente pobre que estudasse em

Coimbra, até concluir formatura.

Em 1803 foi esta Capela denunciada como vaga por D. Maria

Benedita de Moraes, mulher de Joaquim José da Silveira e Andrade, da

Cidade de Lisboa, mas parece que depois foi administrada por Bernardino

José de Senna Freitas e actualmente por seu filho, do mesmo nome.

Na Matriz houve também um altar do Bom Jesus do qual era

administrador o Capitão Manoel Rebello da Camara que em 8 de

Novembro de 1709 foi intimado a efectuar os reparos ordenados pelo

Bispo D. Antonio Vieira Leitão em visita. (L.º de Visitas fol. 182).

Em 1726 e 1729 ordenaram os Visitadores que se pusesse um tecto

novo e mais alto e se abrissem janelas nos lados e frente para dar mais luz

ao Templo.

N.º 248) SEBASTIÃO (San)

Rabo de Peixe.

Sebastião d’Arruda Costa, falecido a 22 de Março de 1759, no vinculo
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que instituiu para seu filho incluiu as casas, terras e esta Ermida,

conforme escritura de 5 de Janeiro de 1722, nas notas de José Tavares de

Mello da Ribeira Grande. Mas a Ermida já existia, como se vê no Padre

Cordeiro que a nomeia (Hist. Ins. p. 144).

Ainda hoje existe.

N.º 249) SEBASTIÃO (San).

Ribeira Grande – Freguesia Matriz.

O Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV – Cap. 46) fala desta Ermida.

O Padre Cordeiro (Hist. Ins. p. 142) também se refere a ela.

Ignoramos se ainda subsiste ao presente.

N.º 250) SOCORRO (Snr. ª do ...)

Candelária.

Ermida a que o Dr. Fructuoso alude nestes termos:

«- Adiante meia légua de Candelária está a fresca e bem acaba Ermida

de N.ª Snr.ª do Socorro que fez um Diogo Gonçalves -» (L.º IV – cap. 44).

N.º 251) SOLEDADE (Snr.ª da ...)

Grimaneza – Fajã de Baixo.

Ermida edificada pelo Padre Manoel da Costa Carneiro, no sitio da

Grimaneza, com licença do Bispo D. Fr. Lourenço de 5 de Agosto de 1674.

Em 1849 pertencia a Vicente Borges Rebeilo com 31 alqueires de quinta,

vinha, mata e casas altas, com se vê do anúncio para arrematação em hasta

publica no dia 31 de Agosto. (Vide Açoriano Oriental N.º 758 - 1.ª pág.).

SOLEDADE (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Campo de S. Francisco.

Vide atrás Snr.ª da Ressurreição.
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N.º 252) TERESA (Santa)

Abelheira - Rosto de Cão.

Ermida pertencente a Luiz José Velho de Mello Cabral. Pertence aos

herdeiros de Luiz de Freitas da Silva ?

N.º 253) TODOS OS SANTOS.

Colégio dos PP. da Companhia de Jesus em Ponta Delgada - Freguesia

Matriz.

Em Janeiro de 1591 deu a Câmara de Ponta Delgada posse dos

terrenos para a fundação do Colégio e Igreja doados por João Lopes

Henriques, natural da Cidade do Porto, e pelo Capitão Manoel da Costa.

Em 1 de Novembro de 1592 começaram as obras do Colégio Velho.

Em 28 de Fevereiro de 1593 terminaram as obras e disse-se a 1.ª

missa.

Em 1600 pediu a Câmara de P. D. a el-rey que no Colégio fossem

postos dois Mestres que ensinem latim e outro que leia cosos, pagos pela

Alfândega. (Vide Archivo dos Açores vol. V p. 429 - 430).

Em 13 de Setembro de 1625 começaram as obras, do Colégio novo.

Em 10 de Janeiro de 1637 começaram as obras da nova Igreja, que

ficaram concluídas em 1666.

A 16 de Agosto de 1662, por escritura publica nas Notas de João de

Paz, Luiz Gomes Victoria e sua mulher Isabel de Brito fizeram doação de

595$000 para as obras da Igreja nova ao Padre Antonio d’Abreu em nome

dos outros PP. da Companhia.

Os PP. foram esbulhados e expulsos do Colégio em 20 de Agosto de

1760. (Vide Archivo dos Açores vol. I p. 387).

Em 1788 tomou posse do Colégio Nicolau Maria Raposo que o
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comprou á Fazenda Nacional por 1.600$000 reis.

N.º 254) TRINDADE (SS. ma)

Água de Pau.

Ermida feita por Margarida Affonso, beata.

O padre Antonio Cordeiro fala dela (Hist. Ins. p. 135).

Em nota marginal dum exemplar desta Obra lê-se: Na Trindade havia um

albergue com rendas próprias e uma hospedeira (mulher que o guardava ?).

O Dr. Gaspar Fructuoso (L.º IV Cap. 41) diz o mesmo.

Não sabemos se esta Ermida subsiste ainda ou não.

N.º 255) TRINDADE (SS. ma)

Ponta Delgada – Recolhimento.

Foi fundado por Antonio de Sá Bettencourt, que em 1544 foi a Cabo de

Gué (África), em companhia do Capitão donatário, D. Manoel da Camara.

Conforme o Dr. Gaspar Fructuoso (L. IV – Cap. 38 e 43) o oratório era

dentro do circuito da casa do Fundador.

Existe ao presente e é propriedade do Dr. Caetano de Andrade Albuquerque

Bettencourt.

Chaves e Mello na sua Margarita Animada fala dele (Vide Archivo

dos Açores vol. I – p. 208).

N.º 256) VENCIMENTO (Snr.ª do ...)

Ribeira Grande.

Ermida junto ás casas do falecido morgado Diogo Tavares do Canto

Taveira.

Foi erigida por Francisco Tavares Homem e sua mulher Maria de Arruda

antes de 1670, ano em que fizeram o seu testamento no qual já falam dela.
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N.º 257) VICENTE FERRER (San)

Ribeira Grande.

Ermida junto ás casas do falecido Visconde da Praia, que as alcançou

por permuta com meu avô materno, Antonio Francisco Botelho de

Sampaio Arruda.

Por 1880 existia nesta Ermida um cálix de prata que tinha esta

inscrição: - D. Julio Taveira – Ano de 1660. O escudo das armas dos

Bruns e Taveiras estava em um losango, tendo por cima uma coroa aberta.

N.º 259) VICENTE FERRER (San).

San Vicente.

Igreja com curato suffraganeo da Snr.ª da Luz dos Fenais, criado por Alvará

de 16 de Março de 1838 (Vide Reg.º do Governo Civil de Ponta Delgada).

N.º 260) VICTORIA (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada - Freguesia de S. José.

Ermida nas casas que foram de Pedro Julio da Camara Leme, na rua

do Teatro.

Tem 2$000 reis de foro, como património.

N.º 261) VICTORIA (Snr.ª da ...)

Na Igreja do Convento S. Francisco de Ponta Delgada.

Capela ou altar pertencente a Catharina e Simôa, viuva de Barão

Jacome Raposo, conforme se lê em seu testamento aprovado a 12 de

Janeiro de 1573.

N.º 262) VICTORIA (Snr.ª da …)

Relva.

Ermida construída pelo Padre Manoel Fernandes Victoria num casal e corpo
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de terras, que rendia 90 moios de trigo, vinculado em favor de sua sobrinha D.

Marianna Victoria de Faria, mulher de Francisco Machado de Faria e Maia.

N.º 263) VITÓRIAS (Snr.ª das ...)

Lagoa das Furnas.

Ermida começada a construir em 1874 por meu irmão José do Canto em

virtude dum voto de sua mulher, D. Maria Guilhermina Taveira Brum do

Canto. Foi inaugurada solenemente com uma missa cantada pelos melhores

músicos de Ponta Delgada a grande instrumental em 15 de Agosto de 1886.

Ali foi sepultada a dita D. Maria Guilhermina em Agosto de 1887,

vindo o seu cadáver de Paris, onde faleceu a 2 de Julho do dito ano.

Os vidrais das janelas vieram de Paris, assim como alfaias e ornamentos

do culto, altares, púlpito, gradeamento e outra obra de talha de carvalho.

N.º 264) VIDA (Snr.ª da ...)

Vila Franca do Campo.

Ermida fundada por Francisco d’Arruda Botelho e sua mulher D.

Maria Pacheco de Mello, com missa perpetua aos Domingos, conforme o

seu testamento de 26 de Fevereiro de 1695. (N.º 2.136 dos Residuos).

Pertence hoje ao seu actual representante Conde de Botelho.

(Espécies que não entraram no seu lugar conveniente)

N.º 265) AFLITOS (Snr.ª dos)

Ribeira Seca – R.ª Grande.

N.º 266) ANA (Sant’)

Rabo de Peixe.

Ermida ainda existente.
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N.º 267) BÁRBARA (Santa)

Lomba de Santa Bárbara.

Cordeiro (Hist. Ins. p. 145) diz que é Ermida de muita romagem.

Em 1830 tinha cura.

Foi reconstruída de novo.

N.º 268) BOM SUCESSO.

Ramalho.

Ermida construída nas casas de André da Ponte Quental e por ele

dotada com 20$000 reis de património. Não averiguamos se o Instituidor é

o André da Ponte que fez testamento aprovado em 1 de Março de 1805, se

o avô dele e do mesmo nome, cujo testamento foi aprovado a 21 de Janeiro

de 1696. (Vide N.º 122 e 123 dos Testamentos da Relação dos Açores).

N.º 269) BRAZ (San).

S. Braz - Porto Formoso.

Ermida com cura suffraganeo do Porto Formoso.

O Dr. Gaspar Fructuoso, (L.º IV - Cap. 10) diz que Thomé Vaz

Pacheco edificara esta Ermida; consta, porem, do testamento do mesmo

Thomé Vaz feito em Vila Franca a 11 de Julho de 1512 e aberto a 22 de

Maio de 1522 que ele a mandara construir por seus herdeiros, deixando

40 alqueires de terra á dita Ermida.

Ainda hoje subsiste.

N.º 270) BRAZ (San).

San Braz – Porto Formoso

Igreja edificada em terrenos doados pelo falecido Conde de Fonte

Ernesto do Canto 241



Bela, conforme plano elaborado por Frederico Augusto Serpa em 1874.

Ainda está por concluir.

N.º 271) CEMITÉRIO.

Ponta Delgada.

Ermida benta a 2 de Novembro de 1857.

(Vide Aurora dos Açores – N.º 175).

Na vidraça que fica por trás do altar, na parede do Norte, existe

pintado um S. Joaquim.

N.º 272) CEMITÉRIO.

Ribeira Grande.

Ermida sem orago. Apenas um Crucifixo.

N.º 273) CEMITÉRIO.

Lagoa, no cabo da Vila.

Ermida sem orago. Apenas um Crucifixo.

N.º 274) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ponta Delgada – Freguesia de S. José.

Ermida que em 23 de Julho de 1525 foi pela Câmara dada aos

Franciscanos para nela edificarem e estabelecerem um convento da sua

ordem. (L.º IV do Reg.º da Cam.ª - folh. 38).

O terreno para a Capela-mor e sacristia foi dado por Jeronymo do

Quental, e o restante por D. Guiomar da Sá.

Margarida de Mattos mulher de Fernão do Quental mandou fazer a

Capela de N.ª S.ª da Conceição que seus filhos Affonso de Mattos e

Jeronymo de Mattos concluíram, contratando aos 4 de Agosto de 1544

INSVLANA242



com Affonso Machado o acabamento da obra começada por sua mãe. O

Guardião de S. Francisco assistiu á abertura do testamento de Fernão do

Quental em 16 de Julho de 1540.

Em Junho de 1709 se assentou a 1.ª pedra da nova Igreja, hoje

subsistente.

N.º 275) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Fenais da Ajuda.

Ermida, que, segundo José de Torres (Ensaios - p. 55), já em 1848

tinha desaparecido, havendo vagas noticias de ter existido atrás do

Convento, no local do Cemitério da Freguesia.

N.º 276) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Ermida que Ruy Gago da Camara em seu testamento, aprovado a 27

de Agosto de 1590, diz ter pertencido a seus avós, Luís Gago e Branca

Affonso, falecida em outubro de 1558.

O testamento de Luis Gago é de 4 de Março de 1534.

Tem na base da Cruz do frontispício a data de 1696; mas esta refere-

se por certo á reconstrução.

Foi erecta paroquia com Vigário e Cura pelo Bispo de Angra, D.

Antonio Vieira Leitão e confirmada por Alvará de 21 de Fevereiro de

1707. (Vide Archivo dos Açores vol. V - p. 273).

O povo chama-lhe a Conceição Velha e também Snr.ª das Dores.

N.º 277) CONCEIÇÃO (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Igreja paroquial, cuja fabrica durou de 1732 a 1766. (Vide Archivo dos
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Açores - vol. XII - pp. 46).

A Capela-mor vai ser restaurada com o produto dum bazar realizado

no Mercado novo da Vila nos dias 28 e 29 de Junho de 1896.

N.º 278) DORES (Snr.ª das ...)

Água de Pau.

Ermida existente em uma vinha, vinculada pelo Padre Manoel de

Mattos Sequeira, em testamento aprovado a 23 de Maio de 1723, e depois

pertencente ao Capitão-mor daquela Vila.

N.º 279) ECCE-HOMO (Snr.)

Ribeira Seca, da Ribeira Grande.

Altar nas casas de Eugenia Rosa e Luzia da Paixão, na Rua do

Torninho, da Freguesia de S. Pedro, com licença do Cabido de Angra sede

vaccante, em 1800. Por escritura de 22 de Outubro de 1799 aquelas

instituíram o património de 2$000 reis para o altar. Pertence hoje á

Paroquia e está muito deteriorado. É conhecido também por Senhor da

Paciência.

N.º 280) ?

Furnas.

Igreja de orago desconhecido.

Em testamento de João Gonçalves Perdigão, escudeiro, de Vila Franca

aprovado aos 16 de Fevereiro de l551 pelo Tabelião João de Senra, figura

uma esmola de 100 reis que deixa á Igreja das Furnas.

A data de 1551 parece excluir a hipótese duma referencia á Igreja que

Balthasar de Brum edificou com a invocação de N.ª Sª da Consolação,

pois ele morreu em Sevilha com testamento de 27 de Agosto de 1609 e

seu pai, Antonio de Brum, o velho, faleceu a 22 de Março de 1590 e sua
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mãe, Barbara da Silveira em 19 de Julho de 1585.

Talvez já antes existisse alguma pequena Ermida, antes do dito

Balthasar a restaurar ou reconstruir.

N.º 281) EGIPTO (Snr.ª do ...)

Vila Franca.

Ermida feita na casa de João da Gran, cavaleiro de Avís, e de sua

mulher Leonor Vaz, como consta do seu testamento lavrado a 2 de

Setembro de 1551, aberto a 31 de Agosto de 1553.

Passou depois a chamar-se Snr.ª do Desterro.

N.º 282) ESPERANÇA (Snr.ª da ...)

Ponta da Garça.

Ermida edificada por Ruy Vaz de Medeiros, dos primeiros povoadores

de S. Miguel, na qual foi sepultado, como diz o Dr. Fructuoso. (L.º IV

Cap. XIX), e dada por ele ao povo para servir de paroquia.

Destruída provavelmente em 1522, seria depois reconstruída sob a

invocação de N.ª S.ª da Piedade.

N.º 283) ESTRELA (Snr.ª da ...)

Ribeira Grande.

Igreja Matriz. Em 4 de Junho de 1507, contrataram os habitantes ricos

a construção deste templo por 140$000 reis com Juan de la Pena, mestre

de obras, biscaínho.

Em 8 de Março de 1517 foi sagrada pelo Bispo d’anel D. Duarte.

Em 1528 mandou Pedro Roiz da Camara lançar á sua custa mais duas

fiadas de pedra nas paredes por 50$000 reis.

A torre dos sinos caiu em 15 de Janeiro de 1681 e foi construída de
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novo, tocando os sinos a 19 de Março de 1701.

Em 1728 e depois fizeram-se obras de reconstrução importantes.

(Vide Archivo dos Açores vol. XII pp. 45 - 46).

Esta Matriz, desde o tempo do Dr. Gaspar Fructuoso. (L.º IV - Cap.

46) é também conhecida sob a invocação de N.ª Senhora da Purificação.

Tem actualmente os seguintes altares e Capelas:

a) Norte.

Almas - Snr.ª da Aflição e Coração de Jesus - Santo Antão - Snr.ª da

Piedade – Reis Magos.

Extremidade de Leste:

Snr.ª do Rosário – no centro Snr.ª da Estrela – no lado do Sul, SSmo

Sacramento.

b) Sul.

S. Miguel, antes Snr.ª da Encarnação – Snr.ª da Soledade – Santo

António – Bom Jesus – S. João Evangelista.

(Conclusão)

N.º 284) DORES (Snr.ª das ...)

Lombinha da Maia.

Ermida em construção em terreno dado pelo falecido Jorge Botelho

Pacheco e começada com a esmola de um conto de reis do falecido

proprietário José Leite, e a de 60$000 do Marquês da Praia Monforte.

N.º 285) MÃE DE DEUS (Snr.)
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Nordeste.

Ermida construída por João Soares de Albergaria e sua primeira

mulher D. Felippa. Em seu testamento de 25 de Outubro de 1526 João

Soares manda que o sepultem nesta Ermida. Pertencia a um prazo de que

foi administrador Luís da Camara Coutinho e depois foi vendido por José

Maria da Camara, Barão da Saúde, a Matheus Machado Hasse em cujos

descendentes se conserva a propriedade.

A Ermida já em 1875 estava de tudo arruinada.

N.º 286) MARGARIDA MARTYR (St.ª)

Ponta Delgada – (Defronte da Rua de S. João de Deus).

Manoel Teixeira, mercador, e sua mulher D. Anna de Torres, por

escritura de 25 de Setembro de 1646 dotaram com ... moio de trigo esta

Ermida que mandaram fazer nas casas em que morreu a venerável

Margarida de Chaves. Foi consagrada a 8 de Setembro de 1658.

Foi destruída por 1840 e tantos.

Quando Agostinho Borges Henrique construiu as duas moradas de

casas entre a Travessa dos Henriques e a de Santa Margarida, já então não

existia mais que a sacristia. Como se vê, não houve razão alguma para a

Camara pôr o letreiro Santa Margarida de Chaves na Travessa de Santa

Margarida Martyr !

N.º 287) MATEUS (San).

Ponta Delgada. No Largo da Conceição, ocupava a face do Norte,

sendo orientada de Leste a Oeste.

Era a Capela do antigo Paço dos Condes da Ribeira, Capitães

donatários desta Ilha.

Serviu de paroquia alguns anos em 1646, 1674, 1705, 1712. Foi

Ernesto do Canto 247



destruída, quando Jacintho Ignacio Rodrigues da Silveira, 1.º Barão da

Fonte Bela, construiu o seu Palácio naquele solar. Neste ha um oratório

sem invocação, onde existe um crucifixo de marfim que é uma

preciosidade rara.

Mandado copiar á Itália, ha poucos anos, foi lá atribuída a João de

Bolonha e como tal, avaliado em algumas dezenas de contos reis.

N.º 288) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Atalhada, Lagoa.

Em seu testamento (N.º 1671 dos Residuos), feito a 7 de Setembro de

1649, Ursula da Costa dispõe de uma terra acima da Senhora das Mercês.

Já existia em 1662, quando Maria Soares (prima co-irmã do Capitão-

mor da Lagoa, Francisco Soares de Mello) por escritura de 18 de Julho,

doou esta Ermida e as casas contíguas em que morava com 18 alqueires

de vinha ao dito Capitão-mor (ascendente dos Fishers).

A Ermida foi fundada por João Chamberlim e sua mulher Catharina Lopes,

como se vê do seu testamento (N.º 3098 dos Residuos) de 30 de Outubro de 1685.

N.º 289) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Lagoa. Acima do Rosário.

Ermida construída em virtude dum voto do falecido João Maria

Berquó por sua Viuva, D. Engracia Bicudo Corrêa.

N.º 290) MERCÊS (Snr.ª das ...)

Fajã do Calhau - Água Retorta.

Ermida nas vinhas de D. Hermelinda Pacheco Gago da Camara. Já em

1875 estava destruída.

N.º 291) MERCÊS (Snr.ª das ...)
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Vila Franca - Grotas Fundas.

Ermida junto ás casas de meu tio Bernardo Canto e Medeiros e sua

Esposa D. Bernarda Pacheco.

N.º 292 ) MIGUEL (San).

Vila Franca.

Igreja Matriz, mandada edificar pelo Infante D. Henrique ou antes

pelo Infante D. Pedro, (Archivo dos Açores - vol. I - p. 82).

Era no local do adro das freiras de Santo André.

No testamento do Infante D. Henrique feito a 13 de Outubro 1460

(Archivo dos Açores – Vol. I - p. 324) diz: - «ordenei e estabeleci a igreja

de S. Miguel, na ilha de S. Miguel ».

Por Carta regia de 30 de Julho de 1568 foi a côngrua do Vigário

elevada a 30$000 reis por ter a freguesia mais de 200 fogos.

(Vide Archivo dos Açores - Vol. VI p. 189).

Por Alvará de 16 de Fevereiro de 1606 foram concedidos á Igreja 744$640

reis para alfaias e ornamentos. (L.º IV da Alfândega de Ponta Delgada - f.s 266).

Em 1631 foi reconstruída em parte por causa dos estragos sofridos

com a erupção de 1630 nas Furnas.

Na primitiva Igreja havia a Capela de S. Vicente feita e dotada por

Ruy Vaz Gago (do Trato), como consta do seu testamento aprovado em

Vila Franca a 19 de Outubro de 1493.

Destruída a 1.ª Igreja em 1522, por ocasião da subversão, esta Capela

de S. Vicente foi reconstruída, achando-se ainda em obras em 1532, como

diz no seu testamento do mesmo ano Jacome Dias, (genro do fundador).

Isabel Rodrigues, filha de Ruy Vaz Gago, e mulher de Sebastiam

Alvares de Abreu, no seu testamento feito a 28 de Setembro de 1518 e

aberto a 7 de Outubro seguinte manda que a enterrem na dita capela de
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EM TORNO DO REFERENDO DE 1998
SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO PAÍS*

Carlos Eduardo Pacheco Amaral**

1. Ao longo da história de Portugal, nenhuma questão terá sido mais

controversa  nem terá suscitado debate mais intenso e acalorado do que a

organização territorial interna do país. Desde a organização administrativa

em três Conventus, desenhada pela ocupação romana desta parcela da

Península Ibérica (Conventus Bracarum, Conventus Scallabitanus e

Conventus Pacensis), até à proposta mais recente de constituição do país

em 8 regiões administrativas, rejeitada inequivocamente pelo voto popular

em referendo nacional há dois anos, o país conheceu já inúmeras

modalidades de organização administrativa e, obviamente, um número

ainda maior de propostas, muitas das quais nunca passaram além do debate

Insulana, LVI-2000
pp. 251 a 266

* Versão original do artigo intitulado “ Regionalisierungsprozesse und das Referendum
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no Parlamento, ou nas Cortes. Contar-se-ão pelas dezenas, se não mesmo

pelas centenas, os regimes de organização territorial propostos para o país

desde a instauração da nacionalidade na primeira metade do século XII.

Ora, do emaranhado daí resultante de modelos de organização territorial

ensaiados e de projectos apresentados, é possível identificar três ou quatro

grandes períodos ou modalidades de organização interna. Um primeiro

período, que se iniciará nos séculos XI e irá até meados do século XIII,

princípios do século XIV. Um segundo, que se prolongará até ao século

XVIII. Um terceiro, que começará no século XIX, alargando-se para o

presente. Por último, perante os resultados do referendo de 1998 e o

estipulado pela actual Constituição da República Portuguesa sobre a

matéria, permanece a questão de saber se nos encontraremos já num quarto

momento da organização territorial do país, ou se permaneceremos no

período anterior.

O primeiro destes momentos, podemos caracterizá-lo como

profundamente municipalista. É um momento em que os municípios

portugueses se constituem espontaneamente como autênticas unidades

políticas integradoras do novo Estado que se afirmava e procurava crescer

para o sul. Era ao nível municipal que se definia a organização social e

política da comunidade, incluindo a administração da justiça, a cobrança de

impostos, a prestação de serviço militar, e, grosso modo, os diversos serviços

de utilidade pública. De tal modo que, nesta sua fase constitutiva, o Estado

português emerge com uma forte componente federal, na medida em que

muitos dos sucessos dos seus primeiros Monarcas decorreram da capacidade

que demonstraram para chamarem a si e comandarem a lealdade dos

municípios que ia integrando.

Aquele que se segue é o período da centralização — do cerceamento

das liberdades municipais e de assimilação de todo o poder na coroa,
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particularmente a partir da redefinição dos municípios e da substituição das

respectivas aristocracias locais governantes por agentes de nomeação régia.

O terceiro é o período liberal, da racionalização da organização

territorial do Estado a partir dos novos modelos jacobinos saídos da

Revolução Francesa. Procura-se estabelecer no país uma estrutura

administrativa fortemente centralizadora, nos termos da qual todo o poder

pertence ao Estado, isto é, ao Governo sediado no Terreiro do Paço, em

Lisboa. Durante este período, as reformas da administração sucedem-se,

apresentando-se na sua esmagadora maioria como variações, mais ou

menos acentuadas, do modelo francês de administração pública.

A grande excepção foi a consagração, para os distritos dos Açores e da

Madeira que assim o requeressem, de um amplo regime de autonomia

administrativa em 1895. E, até esse, começou a ser minado, quase a partir do

momento da sua aprovação — até ficar praticamente esvaziado de conteúdo

material na segunda metade deste século, durante o período do Estado Novo.

Para o território metropolitano, a norma foi, sempre, o

estabelecimento sobre todo o país de uma teia perfeitamente homogénea

de unidades administrativas de vários níveis, a que, ao longo do tempo,

corresponderam várias denominações: as Freguesias, os Municípios, os

Distritos, as Comarcas, ou as Províncias. Na sua raiz, as várias reformas

mais não se propunham do que assegurar a racionalidade administrativa,

nomeadamente através da garantia da capacidade de intervenção do

Governo da República, seja na definição das políticas nacionais, seja na

sua implementação concreta, de forma radicalmente uniforme, em cada

parcela do território nacional, e sobre cada cidadão.

De resto, em todo este processo, é possível identificar duas grandes

correntes. Uma, que poderíamos apelidar de vitalista, ou jusnaturalista,

que parte da base, do social, para o topo, o Estado. Busca inspiração no
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municipalismo português medieval e aponta para a organização territorial

do país a partir da federação das unidades locais que se organizam

espontaneamente, salvaguardando-se e respeitando-se, obviamente, as

idiossincrasias e as liberdades locais. A outra, que poderíamos apelidar de

moderna, ou liberal, que parte do topo, do Estado, para a base, a

sociedade. O objectivo é o estabelecimento de um aparelho administrativo

racional, capaz de assegurar ao Estado os instrumentos adequados para a

construção de uma sociedade moderna, livre, fraterna e de iguais.

2. É do cruzamento destas duas grandes correntes que, com a

revolução democratizadora de Abril de 1974, é adoptado o actual sistema

português de organização territorial do Estado.

Na sua base encontramos as Freguesias, cada uma com a sua

assembleia e a sua junta. De seguida surgem os Municípios, com as

respectivas assembleias e câmaras. E, acima dos Municípios, a nova

Constituição democrática portuguesa, introduz, pela primeira vez, as

Regiões, eliminando os Distritos e as Províncias existentes até então.

Ora, as Regiões previstas pela Lei Fundamental portuguesa actual são

de dois tipos substancialmente distintos: de índole político e legislativo,

umas, e de índole estritamente autárquico e administrativo, as outras. E,

para além disso, enquanto que as primeiras foram criadas imediatamente,

já o estabelecimento das segundas continua a carecer da adopção de

legislação específica para o efeito.

As primeiras, e esta será, sem dúvida, uma das grandes inovações da

Constituição de 1975, destinam—se a corresponder às “históricas
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aspirações autonomistas das populações insulares”1. Através delas é

definido para os Arquipélagos dos Açores e da Madeira um regime de

autonomia política e administrativa, nos termos do qual cada um dos

Arquipélagos se constitui em Região Autónoma, dotada de poderes, não

já apenas de índole administrativa, mas políticos e legislativos. Poderes

que se consubstanciam em órgãos de governo próprio: uma Assembleia

Legislativa Regional e um Governo Regional.

Já as segundas, inserem-se no âmbito da rede de autarquias locais, de

índole estritamente administrativo, desenvolvida para o país. E, para além

disso, ao arrepio do estipulado na Constituição da República, nunca

chegaram a ser efectivamente criadas.

A única aproximação à regionalização do Continente português que

entretanto foi ensaiada reportou-se à divisão do país em 5 Comissões de

Coordenação Regional, desenhadas a partir de critérios

fundamentalmente geográficos e económicos, tal como, aliás, o indica

claramente a nomenclatura adoptada para as identificar: Norte, Centro,

Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A institucionalização destas

Comissões pelo governo do Partido Social Democrata do Prof. Cavaco

Silva [1987-1996] obedeceu a dois grandes objectivos nucleares. Por um

lado, procurava-se corresponder à necessidade de descentralização dos

vários Ministérios do Governo da República com vista à racionalização

dos serviços a prestar às populações. E, por outro, as Cinco Comissões de

Coordenação Regional criadas procuravam potenciar a adesão de

Portugal à então Comunidade Económica Europeia, particularmente no

que se reporta à política regional e aos fundos estruturais. 

Na estrita dependência do Governo da República, e destituídas de

órgãos autónomos de poder, na génese da criação destas Comissões

encontraram-se dois grandes objectivos. Por um lado, a racionalização e a
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eficácia da actividade do Governo, através da institucionalização em cada

uma delas de Direcções Regionais dos vários Ministérios, desenhadas para

a potenciação da presença do Governo junto das populações. Por outro, a

viabilização da integração do país no quadro da política regional da União

Europeia. Com as regiões administrativas, pretendia-se oferecer uma

organização territorial do país adequada às exigências da política regional

da União — contexto em que as Comissões de Coordenação Regional se

apresentavam como via privilegiada para um melhor aproveitamento dos

apoios previstos no âmbito dos fundos estruturais da União Europeia.

3. Ora, foi contra este pano de fundo que na última legislatura portuguesa

[1995—1999] surgiu a proposta de adopção de legislação específica para,

finalmente, se proceder à regionalização do país a partir da criação em

concreto das Regiões Administrativas do Continente, previstas desde a

aprovação da actual Constituição da República em 1975. Esta proposta

contou, fundamentalmente, com o apoio dos grupos parlamentares do

Partido Socialista (PS), do Partido Comunista (PC) e do Partido Ecologista

Os Verdes (PEV), cada um dos quais apresentou uma proposta de

organização regional do Continente português em nove regiões. As propostas

apresentadas pelo PC e pelo PEV apenas divergiam em relação ao nome a

atribuir às regiões propostas. E estas divergiam da proposta do PS tão só em

duas vertentes. Por um lado, a proposta do PS integrava a área metropolitana

do Porto na região de Entre Douro e Minho, enquanto que propunha a

divisão do Alentejo em duas regiões: Alto Alentejo e Baixo Alentejo. Por

outro, PC e PEV propunham a criação de uma região específica para a área

metropolitana do Porto e a constituição do Alentejo numa só região. Em

relação às restantes 6 regiões propostas, não se vislumbram quaisquer

diferenças entre os mapas propostos, excepto em relação a alguns dos nomes

apresentados para certas regiões.
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Deste modo, as regiões propostas eram as seguintes: Entre Douro e

Minho ( na proposta do PS, que o PC e o PEV dividiam em duas,

passando a ser Minho, e Porto e Douro Litoral, na nomenclatura do PC e

Minho, e Porto, na nomenclatura do PEV); Trás os Montes e Alto Douro;

Beira Interior; Beira Litoral (idênticas na nomenclatura dos três);

Estremadura e Ribatejo (na proposta do PS, que o PC apelidaria de Alta

Estremadura, Oeste e Ribatejo, e o PEV de Ribatejo e Oeste); Região de

Lisboa e Setúbal (nas propostas do PS e do PEV, e Região Metropolitana

de Lisboa e da Península de Setúbal, na proposta do PC); Alentejo (nas

propostas do PC e do PEV, que o PS dividiria em duas regiões distintas:

Alto Alentejo e Baixo Alentejo); e Algarve (comum aos três).

Por último é de salientar que as propostas apresentadas apontam para

a constituição das regiões a partir da consagração da área metropolitana

de Lisboa (todas as três) e do Porto (apenas as do PC e do PEV), e da

aglutinação das áreas geográficas dos Distritos tradicionais.

Estas três propostas foram, subsequentemente, objecto de negociação entre

as três formações partidárias que as propunham. Do acordo daí resultante

resultou a apresentação de um mapa único de oito regiões, a saber: Entre Douro

e Minho, Trás os Montes e Alto Douro, Beira Interior, Beira Litoral,

Estremadura e Ribatejo, Região de Lisboa e Setúbal, Alentejo, e, por fim,

Algarve.

O Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Popular (PP)

adoptaram, desde o início, uma posição contrária à regionalização, razão
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pela qual se abstiveram de apresentar qualquer proposta de

regionalização do país, tendo denunciado a proposta final apresentada

como sendo o produto de uma negociação entre socialistas e comunistas

e, no caso da região do Alentejo, uma cedência dos primeiros aos

segundos2. 

4. Com a regionalização procedia-se à reorganização territorial do

Estado, introduzindo-se na sua tecitura as regiões administrativas,

perspectivadas como entidades estruturantes do Estado democrático,

actores decisivos de dinamização do desenvolvimento local e de

potenciação das virtualidades de cada uma das parcelas do território

nacional, conforme se pode ler, nomeadamente, na Nota justificativa do

Projecto de Lei de criação das Regiões Administrativas apresentado no

Parlamento pelo Partido Socialista.

Às regiões era atribuído um amplo leque de competências em matéria

de desenvolvimento económico e social e de ordenamento do território.

Apelando-se ao princípio de subsidiariedade, as competências das regiões

administrativas estendiam-se igualmente ao ambiente, à conservação da

natureza e aos recursos hídricos; ao equipamento social e às vias de

comunicação; à educação e à formação profissional; à acção social e à

saúde; à cultura e ao património; à juventude, ao desporto e aos tempos

livres; ao turismo; ao abastecimento público; ao apoio às actividades

produtivas; à protecção civil; e, por último, ao apoio à acção dos

municípios.

Para o desempenho das competências que lhes eram atribuídas, as

regiões gozariam de autonomia administrativa e financeira. Previa-se

igualmente a dotação das regiões de órgãos de governo próprio: uma

assembleia regional, órgão deliberativo, composta por deputados

regionais, uns eleitos por sufrágio directo e universal, outros
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representantes das assembleias dos municípios que integram cada região;

e uma junta regional, órgão executivo emanando directamente da

assembleia regional com a qual permaneceria numa relação de

parlamentarismo puro.

Às regiões era ainda consignado um poder regulamentar próprio para

o exercício das funções de descentralização que lhes eram atribuídas,

poder este que se traduzia na capacidade de regulamentação e de

adaptação às especificidades locais das leis e dos regulamentos aprovados

pela Assembleia e pelo Governo da República — dentro, claro está, dos

limites estabelecidos pela Constituição da República e pela lei, na

salvaguarda do carácter unitário do Estado português.

Garantia-se a independência dos órgãos de poder das regiões

administrativas no exercício das competências que lhes eram privativas. A

proposta de regionalização acordada restringia a possibilidade de

suspensão, modificação, revogação ou anulação dos actos dos órgãos

regionais à forma prevista na lei para o efeito. Sublinhava-se o carácter de

autarquia local das regiões, bem como a respectiva condição de entidades

de descentralização do Governo da República. Deste modo, alargava-se às

regiões o regime jurídico regulador da tutela administrativa do Governo

sobre as demais autarquias locais, e previa ainda a instalação em cada uma

delas de um representante do Governo da República, designado por

Governador Civil Regional dotado de amplos poderes, nomeadamente de

fiscalização e de tutela das actividades dos órgãos regionais. Por último, a

proposta de regionalização do país apelava ao princípio de subsidiariedade

para a fixação das relações das regiões administrativas, quer com os órgãos

centrais de poder do Estado, no topo, quer com os municípios, na base

5. Ora, após ter sido devidamente aprovada na Assembleia da

República, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido
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Comunista, e a oposição do Partido Social Democrata e do Partido

Popular, esta proposta de reorganização territorial do Estado foi objecto

de forte contestação. Perante ela verificou-se a existência de uma

profunda clivagem entre regionalistas e anti-regionalistas, que parecia

atravessar horizontalmente toda a sociedade portuguesa. Até mesmo o

principal partido que a havia proposta e viabilizado no Parlamento, o

Partido Socialista, demonstrou publicamente as fortes divergências que se

faziam sentir no seu seio. E, por outro lado, o principal partido da

oposição, o Partido Social Democrata, tão pouco se encontrava

firmemente solidário na oposição à reforma regionalizadora. Certo é,

contudo, que o PSD foi manifestamente mais eficaz na gestão das

tendências pró-regionalistas que emergiram no seu seio (particularmente

no norte do país, na área metropolitana do Porto, e no sul, no Algarve) do

que o PS na gestão das críticas à posição oficial que havia adoptado.

Apenas o Partido Comunista, à esquerda, e o Partido Popular, à

direita, permaneceram unânimes no seu apoio, o primeiro, e na sua

rejeição, o segundo.

A contestação à lei aprovada com os votos favoráveis de socialistas e

comunistas e a oposição de sociais-democratas e populares atingiram uma tal

intensidade que, por proposta do PSD, e com os voto contra do PC, foi

acordado o congelamento da lei que acabava de ser aprovada, e a submissão

da matéria a referendo nacional. Seria o segundo referendo da jovem

democracia portuguesa; e a oportunidade de se ultrapassar dois grandes

obstáculos.

Em primeiro lugar, para os defensores do instituto do referendo, esta

iria ser a oportunidade de o país se redimir do manifesto desinteresse que

havia demonstrado pelo primeiro, realizado havia poucos meses: o

referendo nacional sobre o aborto. Deste modo, levar-se a referendo
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nacional um assunto tão amplamente disputado como este teria a garantia

do interesse popular. Por esta razão a questão da regionalização do país

apresentava-se como ocasião privilegiada de salvar o próprio instituto do

referendo, cuja credibilidade havia ficado fortemente abalada com a

elevadíssima taxa de abstenção que havia conhecido aquando da sua

primeira realização: superior a 60%.

E, em segundo lugar, o referendo seria ainda a ocasião para calar

definitivamente aqueles que denunciavam a proposta aprovada no

Parlamento como mais não sendo do que o produto de um negócio entre

socialistas e comunistas. O referendo seria a ocasião de tornar a

regionalização, não o produto de um acordo entre os Partidos Socialista e

Comunista, mas um desígnio nacional.

6. A realidade, contudo, veio a provar precisamente o contrário, e,

destarte, a ferir mortalmente o próprio instituto do referendo no país.

A campanha eleitoral que se seguiu foi uma autêntica tragédia de erros,

ambiguidades, confusões, e perplexidades. Nela emergiu um vastíssimo e

manifesto leque de contradições, quer na defesa, quer na rejeição da

regionalização do país. Para além dos partidos políticos, entraram em cena

dezenas de associações cívicas criadas expressamente para o efeito.

Ao todo, inscreveram-se na campanha eleitoral 14 coligações e

formações partidárias, e igual número de grupos de cidadãos. Ao todo

foram, pois, 48 as entidades que formalmente participaram na campanha

— o que conduziu à presença durante a campanha e à publicitação de

praticamente outras tantas posições perante a matéria do referendo!

Bramiram-se argumentos cruzados, a favor e contra, quer do princípio

geral de regionalização, perspectivado como fórmula de organização

territorial do Estado, quer do tipo específico de regionalização que se

encontrava em debate — aquele proposto conjuntamente pelo Partido
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Socialista e pelo Partido Comunista, já que tanto o Partido Social

Democrata e o Partido Popular se recusaram sistematicamente a

apresentar qualquer proposta alternativa, apesar de instados para o efeito.

Confundiu-se, talvez propositadamente, a regionalização

administrativa do Continente português com o regionalismo e a

autonomia política prevista e a funcionar nos Arquipélagos dos Açores e

da Madeira desde a Constituição de 1975. Outros apresentaram a

regionalização como um patamar preliminar, um primeiro passo, para a

obtenção para as regiões administrativas do Continente da autonomia

política obtida pelas ilhas. Outros ainda, pouco mais viam na

regionalização proposta do que o caminho para a satisfação, seja das

ambições pessoais de certas élites locais, seja da ambição do Partido

Comunista chegar ao poder numa região, o Alentejo, já que não o podia

fazer ao nível nacional.

Uns defenderam a regionalização como instrumento de defesa das

liberdades locais e de desenvolvimento integrado e harmónico de todo o

país. Outros acusaram-na precisamente do inverso: de mais não ser do que

um instrumento do reforço do centralismo, mecanismo para o Governo da

República aprofundar a sua capacidade de controlo e de penetração em

todo o país. Para outros ainda, a regionalização proposta não era de modo

algum aceitável, na medida em que atirava para regiões distintas

comunidades que historicamente haviam vivido em conjunto. Desenhada

nos centros partidários de Lisboa, a proposta de regionalização foi acusada

de ter esquecido o país real. E, por outro lado, acentuaram-se as novas

dependências que a regionalização proposta iria criar entre cidades e áreas

metropolitanas de uma mesma região. Dantes iguais, porque igualmente

submetidas ao Governo da República, umas agora teriam de se submeter à

autoridade e ao filtro de outras. Foi este o caso das capitais de Distrito que
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viriam a ser integradas numa mesma região.

Até o fundamento da integridade do Estado foi invocado. A

regionalização, argumentou-se, iria retalhar artificialmente o país. Para

além disso, continuava-se, perante a dimensão (demográfica e política) e

o poderio económico das Comunidades Autónomas da vizinha Espanha,

a regionalização proposta mais não iria fazer do que sublinhar as

debilidades, particularmente das regiões portuguesas do interior, Trás os

Montes e Alto Douro, Beira Interior, e Alentejo — sublinhar as

debilidades e conduzir à dependência.

Para além disso, o próprio argumento europeu foi arremessado em

direcções opostas. Os defensores da regionalização argumentavam que

iria conduzir a uma harmonização da organização territorial interna do

país com a dos seus parceiros europeus e a uma melhor inserção no

quadro da política regional da União Europeia. Os seus opositores

apontavam para dimensão do país, já de si comparável à das principais

regiões europeias, para os custos que implicaria e, bem assim, para o

facto de Portugal nunca ter sido prejudicado no contexto da política

regional da União por não se encontrar regionalizado.

Por último, recorreu-se igualmente à história. Uns para sublinharem a

ausência no país de uma qualquer tradição regional. Portugal, afirmava-

-se possui, isso sim, uma forte tradição municipalista — tradição esta que

a instituição das regiões poderá vir a cercear ainda mais. Outros para

verem na regionalização contemporânea a melhor via para o

cumprimento dos ideais municipalistas medievais portugueses.

Por fim, e a acrescer a tudo isto, no dia do referendo os portugueses

foram chamados para responderem, não a uma, mas a duas questões. A

primeira, dirigida a todos os cidadãos, em que se perguntava: “Concorda

com a instituição em concreto das regiões administrativas?” A segunda,
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dirigida aos cidadãos recenseados em cada uma das regiões propostas:

“Concorda com a instituição em concreto da região administrativa da sua

área de recenseamento eleitoral?”

Pedia-se aos eleitores uma resposta inequívoca e directa a duas ques-

tões fechadas, no culminar de um processo que foi tudo menos clarificador.

No final, os resultados, esses sim, foram eloquentes na clareza de que

se revestiram. À primeira pergunta 1.386.718 eleitores responderam Sim

— 36% dos votantes. 2.457.604, 64% dos eleitores rejeitaram a proposta

de regionalização que lhes havia sido apresentada. A segunda pergunta

obteve resultados praticamente idênticos. Ao todo, 64% dos eleitores

responderam Não à segunda pergunta do referendo. E, dado curioso, os

eleitores não se reviram em nenhuma das regiões propostas. Em todas as

regiões predominou o Não na resposta à segunda pergunta.

A taxa de abstenção, essa, continuou elevadíssima: 52%. Uma taxa

que, de per se, bastaria para inviabilizar o referendo em causa, já que a lei

portuguesa estipula que um referendo só possui efeito vinculativo quando

o número de votantes for superior a metade dos eleitores inscritos no

recenseamento.

Face a estes resultados, procedeu-se à revogação da Lei 19/98, de 28

de Abril, “Lei de criação das regiões administrativas”, ficando assim

encerrada a mais recente tentativa de reorganização territorial do país.
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