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RÉVIS'Í'A DO INSTITUTO HIS·rORICÓ

Por muito tempo passou enLre nós Duguay Trouín por
verdadeiro Vandalo ou emissa1•io de Satanuz. Hoje não: seu
nome deve inspirar até sympaUtia. Ha delle um 'facto que
denota grandeza de alma, animo generoso e culto ao amor da
llUmanidadc.
Em 1711 eslava ·110 auge a. perseguição conlt·a os Judeus
e contra os seus descendentes, os christãos. novos. Em Septcmbro, cpoclla da partida da fróla, já se achavam presos
muitos desses infelizes. Deviam seguir com direcção aos
calabouços da Inquisição.
Lá os esperavam a miseria dos carceres, os tormentos, os
autos de fé e a fogueira para os queimar vivos na presença
do rei, da fidalguia, do clero e do povo!
Pois bem; nos dias da desordem e da confusão os prisioneiros arrombam as prisões. Buscam os navios francezes.
São alli bem accolhidos e ahi ficam aLé o fim das negociações. Co11cluid·aG e~as, Duguay Trouin podia entregar os
pobres coitados ás justiças 1·eligiosas. Não os expulsou. Alé
o fim soube respeitar o sagrado direito de asylo. E lá se foram sob a protecoão da bandeirà franccza muitos dos nossos
compalrioLas, escap·os ás garras do execrando · tribunal do
Sancto Officio.
Nunca mais se soube o fim desses infelizes, roubados em
seus haveres para o Fisco Real. Preferiam a miseria em extranho paiz á ganancia o perseguioão na terra, que lhes fôra
ber~o.

Quern sabe, si no dia de boje e ha 199 annos, ao subirem
pouco a pouco as monlanbas que circundam a formosa Gu<J.nabara, não se prosLaram os christ.ãos novos aos pés d9 compassivo marinheiro?
Ao seu nobre coração deviam ser agraclaveis essas lagrimas de recon hccimcnto.
Que ao galhardo naula sejam alias levadas em conta dos
muitos males, que causou aos nossos antepassados.
Domingo, J3 de Novembro de 19i0.

A

LAlM:P.ADOSA.

Das grandes chacaras silual(]as no câmpo da cidade, alêm
a: conh-ecida pel-0 nome
de Gonçailo Nunes .
Et'a t11na ,vasta super1ficic, .que se exlcndia desde a actual
rua da Alfanuega aló a do Cano (7 de Seplcmbro) e Praca Tira-

da valia ('l"ua Urugmaiana) destacava- se
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denlcs, e da rua do Fogo, antes da Opera dos Vivos <' hoje dos
Andradas at~ a de S. Jorge.
Ahi se limiliva com n chacara do Campo de 8. Domingos,
foreira á Camara por dei lo:>tões, terreno::; prrtcnccntes ao
dr. João Mendes de Almeida, depois a seu cnnharlo Pnulo Carvalho da Rilva t' mais la'rdP ao palrimonio do Hospital da
Ordem do Carmo .
.\o capiliio-mór Jos<- 1!1• Yargas Pizarro. ~ecrelario elo Senado, pcrsonn grata do~ mnndões do lempo. aforaram o;; vereadores cm 1721 a chacarn cio tal Gorn•alo, padra~fo do padre
Duarte (:onôn Vasqucn·nnc•s.
Parece que a concessão não era cou~a muilo pa1·a que
digamos. F: f<li contra C"la afilbadagN11 que mabs tarde o
gcver.nador Luiz Yabia )lonle"ro protr'ltou energicamenle.
Fallec<>nuo em 17 H u P izarro, coube á :;ua filha d. Leonor
Maria de "vasconcellos m;sa grande zona da cidarlc .
Com• consentimento do Senmlo e.la Camara, e mediante o
fôro de lrcs mil e duzentos, d. Leono1· <'111 t7í7 vendeu a Pedro
CoeU10 da ~ih a, purlt• rlt• "ua grande propriedade, comprehendida entr<' a nctual Avenida Passos e a rua de S..Torge, local
cm q1ue está hoje o Thcsouro Nacional (anl.iga ca!';a dos Passa1·os) até a rua do Alecrim (Hospício).
Ora, 111 i/f1) tem}Jfll"I', existia na 1•g1·r.ja riu ílo:-:nrin a· lt'mandade ela '-"nhora da .\lampado::<a, 1·011w Pntão :>e rlizia. Ou
por brign,; com os donos da ca~a, porquanto o hos11e11!· dr.poi:;
de lrcs dias féde, ou porque os da Lampaclosa q111zP:i&1.·111 proclamnr su1i inrlPpcnclencia, cerlo (1 11ur JH'Ocuraram lcvan~ar
habitat p1·op1·io.
Yeio-lh<>s Pm auxilio P<'liro Coelho dn Silva. Ellc e sua
primeira esposa Terl'za ele Jesus dP. .\lmeida (a segunda
chamava-se .Maria da Penha) doaram, com o palacete da Carnara, nos confrades dn Lampadosa seis braças de frente e
vinte <' cinco de funclos, com as condii:ões constn·ntes da cscri·plura de 7 ele Fevereiro de t 748.
::Xeslc clocumenlo !'e rn que a lestada OU a frente do terreno cedido olhaYa para a rua da Cruz (OuYidor . Prova isto
111c naquelle ann-0 ainda' não estavam povoados o largo de São
Francisco ele Paula o vizinha.nças. Era um immonso descampado. ondt' só em 174!) se tinham de lancar os alicerces da
Sé ::XoYa (Eschola Polytechn;ca), unico edificio em conslrucção. que cxist iu até muitos annos de-pois nessa grande ãrea.
Outro houw. a ··casa ela Aula", ma~ rsla fôra removida mais
pata as bandas do sertão. Desta casa, pertencente nos Je~
suitas, já me occll'pci cm 1901 .
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:'\ão eram lil.! tod11 caiporas os deYolos ela Lampad()l)a .
.\nnn~ anl r,; •m 17 '1=>) h:\\'iam nbl irlo tambcm cio lirrnciado
Placido PPl'Pira tio:, ::>antus dez braças de lrstarla com 'inl1•
ue fundn" p:u·a ron,.,frurt;ào <li' uma ca11elLa. Queriam n lcrra
sem fôro. a lilulo de 1•:'rnula, e para isto dirigiram requi>r1111cnl<•- ao rl'i d .•luão \'. O Fidelissimo mandou ouvir a
opinii'o tfp 1 .omc..; FrPil'I' di> .\oorada. E~le declarou quo a
::ra1:a porl.a scl' concedida corntanlo 11ue fo:.:s1• em trna:, pa1·a

e• 1'1111 cio Campo, ilOI"llUanlo •• 11nf/e se fa:.em eJ·ercicios
tlfls tro1m~".

Pan•:r. saln1 nwlhor juizo, que não

yercw.~

pi>~aram

as
bicli'.\s.
· Xão arnnlrei>11 o mi>smo rnm a doação rir G11t'lho da ~ilva .
•\nlt•s 'JUI' Psi<' ~1· ar1·rpcnrlr.::::.:r, e para eYilar dúvidas, levanlat·am alili o~ dcrnfo..; um cr111.ri1il com concessão do bis·po dom
.\nlonio <lo Dc:>lr1·ru. Benzido u terreno pelo cura da' 81\
Mamwl nodl'igllrz Cl'llz, Clll ;13 de l\lar\'() eomocarum paulalina111C'llll' as ohrns 1•0 1wl•t1icla:-;, diz Nol'onha l::ian f c1s, êm 31 rio
Agosto de 1772.
Pa1·a snlJp1· n que foi c•ssc sanclua1·io até nossos rlias, hasla
1{11· a dt•:-:cri pi.; ão feita cm 1877 pelo dr. Moreira dP Azcvrdo:
- fi>mplo a~anhadu, fl'io, mais proprio de> uma aldeia do q110
de uma ca•pilal. .Já no lompo do padre Luiz Gc:mi.;a'lvc>s dns
~anfo;; ('srl'P\'ia l'~lP, que a cg1·eja da Lampa<lo.sa, set•yifla po1·
rnna ronfrnrin dP prl!lo:'< mina~. deYia ser l.li;;i;olv11!a, Ião indecrntc era !
~Iu<Jaram-sc os tempo,;, e a ::;orle da capclla 1ambem.
Gente opi>rosa lomou cont.a da adminislracão. .\ Irmandad•!
pa:<5011 a OrdNn TPret•ira, fizeram-se obras i mporlanlr.s ou
anle-< fez-sP co. 1pl" a rrcorsl~·uc~ão . Tlnje a Lampa...lo~a f.
(Pmplo <'l<'ganfc ,. niio laz m&ou papel eut1·c as moderna~ con:.1 ruc1:õ1».; rio anl ign fr1111 po ria Polé.
O p1•Psenle ahi c:<lll ii vi~la de todos.
no feio passarlo existe memoria em uma esla1n11a da obl'a
dr. Dt•l11·pf. ~Pila ~r H' o campnnario com dous sininho:>, e a•
farhnda baixa r ~em Plrgancia. :\olam-se !:unhem os fundos
da ra--a do hrigar!l'iro :\lan11el Luiz Ferrrira, () Manuel !Juiz,
o clu :-;l'!WOrla Casa <la Opc>rn ha pouco demoliria, na~ oro:i:imid:ulf's da C:amni·a <lo~ D1•pu lados.
Naq11C'lln ruo;n da 1·ua dn !=\ncramenlo 111oro11, t~ bom
Jc111hra1', .ros11 Bonii'nr"o, na i>pocha da Independencia. Mni:;
la11dc llhll lo.ins l\11H·eio11on n F(1n1ci rln café com leite, elo cPIPhl'"
Drngu inlln.
:'fa Lampndo"a 1·xi,;! in a dC'YOl:ão do rei Ballhazn1" compo,;l n rll' prel ns nfriranos de d i rrercn:I t'S nações. Elrginm im·
pc1•ado1', i1npi>ratrir., rei (1 rainha. Xoa domingos e dias fcs.

t!vos saiam á rua, cnnlnndo o do..ncando á moda do seu paiz

.\:-l'l'IQU.\l,IT \!'!

F. ;\H~~I0"1i\S
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com o fim de 1irar rsmolns parn o -;ru p.alrono negro. ~o
tempo du 1•1111111• lia Cunha 1·c:-11l\'c1·a111 os prel inb•ls coroai' irnpr1·ad111· 0 rú111ulo do 'it·1•-1·t•i
\nlonio úa :\ação Rl'bolo Tunrla.
Ei-. uma p1·0\ a ti,. qm• 11 P11iu·o.. san11•nto ,; 1ão Yelllo como o
mmuln e apanagio d1· toda' a-. l'ª\."l'. O conde con,.cnt iu na
cor1Jflt'Cfo <.' pcrmiltiu ª" l't·--tani:;a" co,..lumada".
O ou\ .dor do crhni•. C;11·,·all10 ehamaYa-:;e ell•'. permiLtw
a pdnwira pai·!,. 1lll p1·o;?ra111111a. a -e~unrta não. Ora al11 e~L;í
um 111agblt ado mai-. realista que o 111·op1·io rei. Si vi\'CSS(>.
era capaz deo prohihit· as romaria~ rla Penha, assignaladas hojr
ppJo,. 1·t1lus. l'ahc•i:;:is q11f'lll'afia,;, 1·c•y{tln~r-; r facada~. E si
llm·ida~1·111 acah:\\ a ('0111 o rnl'lla\'a 1,

nr ma~

\la~

ª"

manifesla~õe,;, o:s• ci-

Canalho anlece1>sor do Vidigal
morrPu, " não ha mal qlH' :-:1•n1prc• du1·c.
1•1 rl'li111dfl.

11

Em 1781 1·1•s/ 11111·111·<1111 os pretos u lmpcrio, e Ludo ficou
QuP
l'olgnedos C()nfinuaram, di-lo o condr
11111n c·ai·f.i pa1·1 iNiln1·.
Parecr1 que rl. Marcos do
Noronht1 r llt'ilo r1·a ap1·eriador closses zés pe1·eira\S. !Disso
cllC' qur f.aC'H rlhr1·lirnenlos dnia111 sr1• permillidos, iqua'ndo não

como <lanfr:L
dos A1·ros 1·111

º·"

pcrl 111·ha.;,;pm n cll'flPrn pública. l!:ra nm meio cte suavizar
aos pobt'C':; Bsrrnn1s ns a~n·111·a,; cio cn•11l iveiro e a;; saudades
da~ arr!Pnll's lc1·rns al'ricanns. .r;í se \'ê que o conde era
homrm tl1 itli'•as adl·:i n1adas.
Di1.1•111 \:\l"in.-< hi!-.IOl'iogl'apho~: iJtH~ antes de subir ao
palillulo o T1rnd1•nll'-< OU\ 11·n pa1·lc ela missa ajoelhado á por!.a
da L:in.patlu~a. E··-.e l'acto 111a1.; 111c com rncP. de t 'i' •úlo o infl'liz MinPiro suppliciallo nu antigo Campo ela Polé. Era o
uniro Jogar npt'OlH'i<trlo 11ai:a uma rx•'Oll~ão c,.;peclacu!ocia. Ahi
1

faziam "" lrnpa" l'XPl'cicio".

Enlre as minha~ nota' l'twonlro uma, que mais justifica
a minha h11mild1 1 opinião. Em :?3 dP Septenibro de 1780 a
Camara tlrliberon e,,tahelrcPr no referido campo uma feira semanal de carnllos. hoio; ,. mn is animacs. D. Beatriz de Yaseonc~llos protcsto'u ronl1·n o eslrnlho de l~rras. de que tinha
donli.nio ulil. Pediu rrlrihuii;ão, dando-:;e-lhe oulra;; braças
em ;;it io proximo. OuYi<lo o e~cri\·ão, rcconhect>u o dircil-0
da rrrlamnnlP. :'llais lnrdl', r.m 179i, o R~'ndie-0 decla'rou que
o mN·c·utln pi'lhl iro não fi'rn ll'Vllrlo a effc:>il o; mas que o condo
de HrsPtHI!' o dr•slínavn pnr·a llocin da cidade . Em lodo casn,
muilo a11lrs <lc :?I rir· Ahril de 17!)?, d. J,eonm· foi imlcrnnizada,
f icando liVl'I' r ll••simprdido lodo o lrrrcrno que ia po1· Lraz da
Srl Nnva, rr·Pnl r rln Lnmpn<losa <' todo o cnmpo qiw vai nl6 á
rua cio Pin.lltu (C:al'ioca).
Pe.rccH'rrnclo o Sancluario Mariano não enconlrei até 1723

egreja alguma em Portugal e no Brasil
Lampadosa.

com a

invocação

de
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Nos nossos a.nt.igos annars ma'rilimos figura, no tempo de
Boba'<ieMa, urba importante náu de siuerra com aiquclle nome.
Lampadosa foi a alcunha ele um antigo delegado de policia' no
Lem})o do Impcri.o. Si me não falha a memoria chamava..ise
Cunha, e era medico.
Nos jo1~na es da opposicão, no tempo da regencia, encontram-se allusõf's á Lam,Pndosa. Fa.lfam em devotos da Lampadosa, em Cluh das Lampadosas, em milagres da La'mpadosa,
ele. Houve alé um jornaleco: "O Sino <Ü.i Lampad-0sa". Moraria
por alli algum manda-chu\'a do tempo, ou alguma deidade a
que os -rnagna.ta<S prestassem cullo ? Nunca achei quem me
eJ..iplicasse tail insistencia nos corsarios desse t.empo, Lão cheio
de odios e rivalidades polilicas.
1 No domingo atrazado .celebrou-se na Lampadosa a festividade a S. Chrispim e 8. Cbrispi·niaino . 1Sei que eS'Les dous
martyres são patronos dos sa•p ateiros. Em Soissoll'S h::i. um
grande templo a elles dedicado . Em Lisbôa bouve uma cgreja
elevada no tempo de d. Affonso Henri•qiues mn 25 de Ou~ubro
para commemorar a tomada da cidade aos Mouros pe:lo prime iro rPi portuguez. Esse Lcmplo foi deslruido pelo terremoto de 1755. Mais tarde foi reconslrui-Oo e ainda lá exi'Ste.
Quanto á Irmandadte dos referidos sanclos no Ri.o de Janeiro. só posso informar que é antiga. Conheço um testamento
feilo em 1667 por um sapateiro apatacado, Manuel Pereira.
Deixou á Miseríoord ia duas casas na rua da C<tndelaria, um
preLo, official do mesmo officio, peças de cordovão, carneiras,
panno de linho, ele. Neste documento Pereira declara ser
confrade do Rosa rio e de S. Chrispim e S. Chrispiniano.
Sei lambem que, antes destes sanct-0s virem para a La'mpadosa, estivera1ID .n a Candelaria e na egreja de S . Joaqu·im
(hojr demolí<:la).
E' o pouco que tenho a responder ao arnavel missivista
11noryp-,o que se as'>i.gna humilde sapateiro. Si o meu admi" a~or (sic) não ficar satisfeito, tem bom remedia. Recorra ao
rlr. Antonio Luiz Pe-Oro <le A·lcantara e ao meu amigo ArLhur
Sabrosa ( sl.'~re tario de S. Chrispim), cuja casa commerci·al é
n' li no can' o da Portugueza com a rua de Antonio Marlins de
Pa'ma, 011 cm linguagem moderna, Hospício e Ca.ndelaria.
Qu-0n1 dá o que tem não é obrigaào a ma'is.
Domingo, 20 de Novembro de 1910.

