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Há 250 anos, no ano de 1764, foi publicado em Lis-
boa, sem indicação do autor, um folheto que relata a 
tentativa de assassinato do galego Alonso de Lavado-
res, natural da cidade de Santiago de Compostela, mas 
residente na vila de Viana. O texto refere-se à Vila de 
Viana da Província do Minho, porque na altura da sua 
publicação, Viana não era cidade, só o sendo a partir de 
1848, no reinado de D. Maria II, passando a partir daí 
a designar-se por Viana do Castelo. 

O texto dá-nos uma breve descrição desta terra banhada pelo rio Lima, da inveja de dois 
cirurgiões vianenses com o sucesso de Alonso, tendo-o por isso mandado matar quando este 
voltava de Perre, mas acabando este por se salvar. Quando recuperou, tomou a decisão de se 
ir embora de Viana, despediu-se de Nossa Senhora da Agonia, mas à saída da vila teve um en-
contro com três ladrões, que o deixaram quase às portas da morte. Valeu-lhe umas mulheres 
da Areosa que o desenterraram, o levaram para o hospital de Viana, onde recuperou e agrade-
ceu à Senhora da Agonia por estar vivo. Os agressores prestaram contas à justiça.

Julgamos que este texto não será muito conhecido dos vianenses, uma vez que não 
encontramos qualquer referência a esta publicação, nem existe qualquer exemplar na 
Biblioteca Nacional de Lisboa. Também não sabemos se o que é narrado terá acontecido 
ou se apenas se fica a dever à imaginação do autor, seja ele vianense ou não. 

Tentamos respeitar o mais possível o texto original, tendo sido actualizada a ortografia 
para facilitar a sua leitura. Chamamos a atenção para que no texto impresso, por vezes sur-
gem letras que poderão induzir o leitor em erro. Como tivemos dúvidas em algumas palavras, 
poderá ser feito o confronto entre o texto original, que é reproduzido, e a versão que se segue.

Entre as raízes de fragosos, e elevados montes, e as cristalinas águas do vistoso, e 
transparente Lima, rio, a que a antiguidade chamou Lethes, supondo, que no líquido aljô-
far das suas correntes se suspendiam os sentidos, e esqueciam as potencias, está situada 
em um comprido, e ameno vale pouco distante das inquietas ondas do Oceano a muito 
notável Vila de Viana, inveja de muitas cidades da Europa, Corte militar da Província do 
Minho, e de Portugal mimoso ornato.

Alternaram emulações a natureza, e arte, em beneficiar esta agradável povoação, pois 
que da parte setentrional a defende dos frequentes insultos do vento o constante muro 
de uma eminente montanha, e da Meridional serve de freio á irrupção vigorosa da cor-
rente das águas um aprazível Cais, que pela margem do Rio sucessivamente se dilata por 
espaço de duas milhas, até emparelhar com os extremos da longitude da Vila. Tem esta 
um admirável porto, de que utilizando-se muitas Nações para o Comércio, a fazem mais 
populosa, e opulenta. Nas amenas, e matizadas Campinas, que fazem agradáveis os seus 
retiros, se encontram os suaves recreios, que fingiu a Gentilidade nos Campos Elísios.

Nesta gratíssima povoação fez assento Alonso de Lavadores natural da Cidade de 
Compostela bem conhecida no mundo por ser Capital do Reino de Galiza, e venturoso 
arquivo, em que estão depositadas as preciosíssimas relíquias do Glorioso Apostolo São 
Tiago exercitava-se Alonso em curar várias enfermidades por algumas especiais receitas, 
que conservava, e muito particularmente contra o mal, a que o vulgo chama fígado, e aos 
curiosos, que assim curam, costumam os Vianenses dar o nome de químicos.
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A boa fortuna, que Alonso teve em suas curas, lhe 
granjeou em breve tempo uma universal aceitação; 
mas se com esta lhe cresceu a fama, e a conveniência, 
igualmente se aumentou em seus émulos o ódio, e a in-
veja, vicio tão enorme, que S. João Crisóstomo a inti-
tula raiz de homicídios, porque de um animo invejoso 
não se pode esperar menos, que um inulíssimo insulto.

Assim o manifestaram dois Cirurgiões da terra 
descontentes da prosperidade de Alonso, e possuídos 
daquele exasperado vicio; porque depois de haverem 
pretendido debalde obstarem com caluniosas detrac-
ções à introdução, que havia conciliado a fortuna, e 
singular índole de Alonso, passaram ao novo arbítrio 
de mandar tirar-lhe a vida por três assassinos, que por 
serem seus Praticantes se ajustaram em preço diminu-
to. Para a execução deste escandaloso assassinato se 
lembraram de que o Reverendo Paulo da Cunha Souto 
Maior havia reincidido da sua antiga queixa, a que vul-
garmente chamam fígado, e se achava na Freguesia de 
Perre, em que é Abade, e onde o ia curar Alonso de La-
vadores; para que com ocasião desta saída se lograsse 
melhor uma barbaridade, em cuja comissão se injuria 
a própria natureza. 

Em uma tarde partiu Alonso para aquela freguesia, 
que dista da Vila uma légua, a curar, como costumava, o 
dito Reverendo Abade; e voltando de noite para sua casa, 
se viu no sítio de São Vicente (em que tem princípio, ou 
fim os arrabaldes da mesma Vila) acometido de três es-
padas nuas. Reparou Alonso os primeiros golpes fazendo 
escudo do braço esquerdo, em que o feriram gravemente, 
separando-lhe também o dedo mínimo da mão da mes-
ma parte com uma das cutiladas, que descarregaram con-
tra a sua inocente vida: E tirando com a possível pronti-
dão a espada da bainha, com ela se defendeu, até que pela 
desigualdade do partido buscou ocasião para escapar-se, 
não o podendo conseguir sem que se visse obrigado a re-
troceder o Caminho para casa do mesmo Abade, onde o 
restituiu em breve tempo o ligeiro cavalo, que o conduzia. 
Ali se curou das feridas com geral sentimento do povo, 
que não ignorou serem os ferinos agressores por aque-
les dois Cirurgiões da terra subornados, posto que isto se 
não pode judicialmente provar.

Ainda mal convalescido resolveu Alonso recolher-
-se à sua Pátria, pois que junto a seus inimigos estava 
tão arriscada a sua vida; e já que a poderosa mão do 
Altíssimo o tinha reservado de um perigo tão evidente, 
considerou acertada a resolução de procurar com o re-

tiro o seu sossego, desprezando as conveniências, que 
a sua primeira fortuna lhe prometera, e que depois a 
invejosa malevolência lhe arruinava; sendo certo, que 
não podia haver utilidade, ou interesse que o obrigas-
se a viver na contínua inquietação, que entre os seus 
émulos seria inseparável do seu ânimo.

Para executar com segurança a prudente resolução, 
que havia tomado, pediu a um Sapateiro seu patrício, 
amigo, e vizinho, e juntamente a um Castelhano, pes-
soas, de quem se confiava, e a quem havia feito muitos 
benefícios, que lhe alugassem besta, em que houvesse 
de dar princípio à sua jornada no crepúsculo da ma-
nhã, que se seguia, recomendando-lhes nesta diligên-
cia aquele segredo, que lhe aconselhava o receio de 
novo encontro com algum adversário.

Em uma madrugada do mês de Junho, a tempo, em 
que a fresca Aurora se dava a conhecer mais pelas suas 
lágrimas, que pelas suas luzes, deu Alonso princípio à 
sua digressão, deixando a grata assistência de uma ter-
ra tão deliciosa, igualmente saudoso, que violentado.

Chegando ao grande, e vistoso campo do Castelo 
se apeou para fazer oração, e despedir-se da milagrosa 
Imagem de Nossa Senhora da Agonia, de quem sem-
pre fora mui devoto para ser nas aflições favorecido. 
Continuou logo a jornada, que lhe suavizava a pros-
peridade da manhã, e divertindo-a sua saudade com a 
diversa melodia dos passarinhos, mal imaginava, que 
o terno, e suave rouxinol lhe cantava antecipadamente 
as exéquias da fatal desgraça, que lhe estava iminente. 

Apenas haveria caminhado o espaço de duas mi-
lhas, quando inopinada, e repentinamente se viu 
assaltado de três ladrões, em cujo número entrava o 
Arrieiro, que se lhe havia adiantado o tempo, em que 
fez oração à Senhora da Agonia. Apearam-no com vio-
lência, e arrastando-o para longe da estrada, e para a 
parte do mar por entre dilatados campos, no deserto 
daquelas praias executaram as mais bárbaras cruelda-
des; porque o Arrieiro lhe atou um lenço ao pescoço 
para esganá-lo; enquanto os outros homicidas com 
agudos punhais o dilaceravam para tirar-lhe a vida, 
fazendo no corpo daquele inocente a mais brutal, e 
cruenta anatomia.

Oh que horror, e que aflição não experimentaria 
aquele miserável banhado em sangue, esperando a 
morte por instantes entre as cruéis garras daqueles 
embravecidos leões! Oh infeliz, e desamparado, aon-
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de irás buscar asilo, e remédio neste deserto solitário, 
para não exalares os últimos alentos da vida nas mãos 
dessas humanas feras sem confissão das tuas culpas? 
Chama pela piedosíssima Mãe de Deus, que é refúgio 
de pecadores, e consoladora de aflitos. Esta Clementís-
sima Senhora é quem pode remediar-te nessa solidão, 
e em tão grande agonia! Assim o fez aquele consterna-
do agonizante, proferindo, no seu coração estas ternís-
simas palavras: Oh Mãe de Deus, oh Virgem Santíssi-
ma d’Agonia, a quem há pouco fiz oração, valei-me em 
tão apertado lance, não me desampareis; usai Senhora 
comigo de misericórdia neste evidentíssimo perigo.

Depois que os tiranos homicidas o viram esgotado 
em sangue, com muitas, e penetrantes feridas, e com 
todas as aparências de defunto, na consideração de 
que estava morto trataram de tirar-lhe a bolsa pois a 
certeza, de que havia feito conveniência em Viana, os 
levou aquele detestável excesso guiados pela sua tor-
pe ambição. Não faltaram votos de oferecerem ao mar 
aquela vítima da sua crueldade, mas porque as águas 
a não restituíssem às praias, se revolveram a cobri-la 
com areia, (como sucedeu) em que abunda o lugar do 
delito, e com uma pedra de cinco palmos de comprido 
cobriram todo aquele corpo, pondo-lhe o maior peso 
sobre a cabeça; e se retiraram a toda a pressa.

Costumam colher marisco naquelas praias para ir 
vender à Vila as mulheres d’Areosa Freguesia corres-
pondente ao lugar do insulto, e ouvindo duas destas 
Camponesas uns gemidos mui lastimosos, tão bran-
dos, e desanimados como de quem entregava nas mãos 
da morte os últimos alentos da vida, suspenderam os 
seus exercícios no exame dos sentidos ecos, e por onde 
estes as guiavam, encaminharam os passos para se 
informarem do sucesso. Chegaram enfim assustadas 
ao sepulcro, que ali formou a inumanidade; e porque 
Alonso privado dos sentidos mal poderia referir-lhe o 
insolente caso, supriram esta falta os insignificantes, 
materiais, e desalentados gemidos mudamente inter-
pretados pelo compulsivo espectáculo. 

Com igual compaixão, que pusilanimidade forceja-
ram por desenterrar aquele como ressuscitado defun-
to, até que o conseguiram. Deu-se parte à justiça, fez-
-se corpo do delito, e recolheram a Alonso no Hospital 
daquela Vila, procedendo-se à cura com igual empe-
nho, que à devassa.

Como o ferido além das muitas, e penetrantes pu-
nhaladas, que recebera em todo o corpo, se achava com 
a cabeça gravissimamente contundida pela compres-
são da pedra, com que o cobriram, esteve sem acordo 
por muitos dias, até que tornando a si, nas primeiras 
palavras, que proferiu, deu louvores à Senhora da Ago-
nia, entendendo por especial favor da mesma Senhora 
o achar-se com vida, e em termos de poder utilizar-se 
do Sacramento da Confissão, que logo imediatamente 
pediu; e depois de confessado, e Sacramentado expôs 
todo o referido sucesso, acrescentando que os delin-
quentes foram assim o dito Arrieiro, como os falsos 
amigos, a quem havia feito muitos benefícios, e por 
quem mandara alugar a besta, os quais confederando-
-se para o roubarem, pactuaram juntamente tirar-lhe a 
vida a fim de se encobrir com a maior segurança o seu 
delito. Foram presos os três enormes agressores, os 
quais se não acautelaram em fugir, na consideração de 
que o ferido não escapava da morte, e menos poderia 
reduzir-se a estado de poder declará-los, e confessan-
do logo depois da prisão a sua culpa, foram justiçados 
como ela merecia pela Relação do Porto.

Neste lastimoso sucesso vemos como sempre equi-
libradas as balanças da Divina justiça: Não valeram 
cautelas humanas para se evitar o justo, e determina-
do castigo pelas disposições Supremas. Todas as am-
biciosas máquinas, que se armaram homicidas contra 
um descuido inocente, caíram arruinadas pelo aceno 
de um favor Divino, que soube conciliar uma devoção 
exacta. Aqueles monstros, que com o vício da ingrati-
dão, mais abominável que todos os vícios, conceberam 
o enorme delito, que abortaram; na mortífera preven-
ção de suas torpes ideias beberam o veneno, que lhes 
tirou a vida, sendo o seu castigo eco, que correspondeu 
inteiramente à dissonante voz do seu pecado. Trate-
mos pois quanto é preciso servir à Mãe de Deus como 
devemos, porque o amparo desta Rainha soberana é 
o mais propício; e o mais necessário em todo o esta-
do, como diz Ludolfo. Em três ocasiões, seguramente, na 
vida, na morte e depois da morte, Maria protege os seus 
filhos que a consideram como mãe.

António José Barroso
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