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Considerei um grato dever associar-me à homenagem com 
que antigos alunos e colegas do Prof. Víctor de Sá decidiram 
testemunhar o seu apreço pela obra histórica e pela actividade 
cultural desenvolvida em condições muitas vezes dificeis por este 
conhecido académico. Eu também fui seu aluno no curso de 
História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e 
devo-lhe, em parte, o interesse que então me ficou pela História 
Contemporânea de Portugal, embora não partilhasse as suas 
preferências pelo estudo quer do pensamento liberal, quer das 
ideias socialistas e do movimento operário em Portugal. 

Ao invés do Prof. Víctor de Sá tomei como.objectivo principal 
da minha curiosidade histórica o reverso da mesma «medalha»: o 
Portugal velho contraposto ao novo, ou seja, o discurso e a acção 
das forças contra-revolucionárias portuguesas durante o século 
XIXI. E é, portanto, deste reverso que me ocuparei aqui um 
pouco, trazendo à colação um operoso publicista contra- 
-revolucionário, menos conhecido do que os atrabiliários 
José Agostinho de Macedo, Frei Fortunato de São Boaventura 
ou P.e Alvito Buela, mas, sem dúvida, mais interessante do ponto 
de vista doutrinário. 



Muito pouco se sabe da vida de Faustino José da Madre de 
Deus de Sousa Coutinho, que em seus escritos se assinou sempre 
sem estes Últimos apelidos. Ignora-se a sua data de nascimento, 
embora se possa deduzir que rondou 1770. Desconhecem-se, 
também, as suas origens familiares. 

Inocêncio Francisco da silva2 deu-o como natural de Lisboa e 
traçou-lhe um curto curriculum: terá sido aluno do Colégio de 
S. Lucas, instalado na Casa Pia, e aí discipulo em matemática do 
célebre José Anastácio da Cunha; serviu depois na Armada e 
chegou ao posto de segundo ou primeiro Tenente, mas viria a 
demitir-se por ressentimento de uma preterição que sofrera e 
passou, então, a leccionar filosofia racional e matemáticas 
elementares em colégios e casas particulares. Inocêncio acrescen- 
ta ainda que ele foi maçon, mas volvido algum tempo abandonou 
a Maçonaria e passou a escrever contra ela. 

Teve um papel activo nas fileiras do miguelismo, juntando-se 
em 31 de Maio de 1823 2s tropas realistas do Major de Infantaria 
da Polícia, Jacinto Pimentel Moreira Freire, que marchavam para 
Vila Franca, mas sobretudo através da sua pena, publicando 
folhetos e opúsculos e colaborando na imprensa, nomeadamente 
na Gazeta de Lkboa (1828) e na Trombeta final (1828). Se 
confiarmos nas suas próprias confissões, dispersas por alguns 
escritos, poder-se-á dizer que evitou favores e honrarias em troca 
da sua fidelidade política e que professou com fervor e 
austeridade o catolicismo de seus maiores. Faleceu na freguesia 
de S. Tomé de Lisboa, em Junho de 1833, vitima da cholera- 
-morbus. Curiosamente e tal como D. Carlota Joaquina ou o P.e 
José Agostinho, não chegou a assistir à derrocada militar e 
política do rei e da Causa por que se batera de alma e coração. 

Os textos, em verso e prosa, que se sabe ter publicado 
repartem-se por três conturbados períodos históricos do 1" 
quartel do séc. XIX: as Invasões Francesas (1807-1811); da 
Revolução de 1820 a Abrilada (1824); e o reinado de D. Miguel I 
(1828 a 1834). 

1" período 
Epistola a Sua Alteza Real o Senhor D. João, Principe do Brazil, 

e Regente de Portuga1,por ... . Lisboa, Impressão Régia, 1808. 



Elogio á Najão Britanica, Dedicado ao Ill.mo e Exc.mo Senhor 
Sydnei Smith. Lisboa, Impressão Régia, 1808. 

Monumento de Gratidão, que Portugal Consagra ao Excellen- 
tissimo Lord Visconde Wellington. Por ... . Lisboa, Impressão Regia, 
18113. ..-- . 

Congratula,cão de Portugal no Dia 1 de Maio, Anniversario do 
Excellentissimo Lord Conde Wellington, por ... . Lisboa, Impressão 
Régia, 1812. 

2Q periodo 
Epístola á Najão Franceza, na qual se Demonsirão os 

Subversivos Principias das Constitugões Modernas, E se prova 
que a Ma~onaria tem sido a authora, e directora da Revolu$ão de 
Porti~gal. Por ... . Lisboa, Impressão Regia, 1823. 

Cultura do Corajão Humano, para Uso da Mocidade. Lisboa, 
Impressão Régia, 1823. 

A Constitugão de 1822 Comentada e Desenvolvida na Pratica 
por ... . Segunda Edgão. Lisboa, Tipografia Maigrense, 1823. 

O Combate Dedicado ao Serenissimo Senhor D. Miguel, 
Infante de Portugal, ou A Declara~ão e Protesto das Cortes 
Extraordinarias, Combatido por ... . Lisboa, Tipografia de António 
Rodrigues Galhardo, 1823. 

Os Povos, e os Reis. Opusculo O p d o  aos Portuguezes, 
por ... . Lisboa, Impressão Régia, 1825 . 

3* periodo 
Expos@ão e confrontapio das cartas de lei de Novembro de 

1825 (ou convenjão entre o senhor D. Pedro, imperador do Brasil, e 
o senhor D. João VI).  Lisboa, Impressão Régia, 1828(?). 

Justificajão da Dissidencia Portugueza Contra a Carta 
Constitucional: por ..., em Novembro de 1827. Lisboa, Imprensa 
da Rua dos Fanqueiros nQ 129 B, 1828. 

Annota$ões ao Artigo Communicado na Gazeta NQ 103. 
Lisboa, Imprensa da Rua dos Fanqueiros nQ 129 B, 1828. 

Aviso aos Meus Concidadãos. Lisboa, Imprensa da Rua dos 
Fanqueiros na 129 B, 1828. 

Absurdos Civis, Politicos, e Diplomaticos. Lisboa, Imprensa da 
Rua dos Fanqueiros nQ 129 B, 1828. 

A Fac~ão, e a Contemplajão. Por ... . Lisboa, Imprensa da Rua 
dos Fanqueiros nQ 129 B, 1828. 



Notas Pertencentes ao Opusculo Intitulado Os Povos e os Reis. 
Lisboa, Impressão Régia, 1828. 

Poucas Palavras sobre Garret, por ... . Em Dezembro de 1828. 
Lisboa, Impressão Régia, 1829. 

O Manifesto da Fac~ão Revolucionaria Destvuido Inteiramente 
com suas Proprias Doutrinas e Diplomas que Allega. Feito em 
MarJo de 1832. Lisboa, Impressão Régia, 1832. 

O valor ideológico destes 18 titulos é naturalmente 
desigual. Convém, aliás, ter presente que a' campanha 
doutrinária contra o espírito e os excessos da Revolução de 
1789, cedo resvalou no dominio do empirismo político em 
detrimento da produção teórica, mais consentânea com o 
estudo aprofundado dos princípios em jogo e com a 
formulação e debate de possíveis modelos sócio-políticos. 
Esta tendência fez-se logo sentir em França - berço da 
Revolução e da sua antítese - e com maior intensidade 
noutros países, nomeadamente Portugal, onde uns anos mais 
tarde o essencial da argumentação contra-revolucionária 
aduzida por um Edmund Burke ou um Abade de Barrue15: 
viria a ser glosado concreta e conjunturalmente. Penso, por 
isso, que entre a Disserta~ão a favor da monarquia (1799) do 
Marquês de Penalva, Fernando Teles da Silva Caminha e 
~ e n e z e s ~ ,  e o Novo Princípe (1841) de José da Gama e 
Castro7 prevaleceram um panfletismo e um periodismo 
tradicionalistas8 mais vocacionados ara forjar e desenvolver t um dispositivo ideo-propagandistico , capaz de indispor no 
imediato e por meio de evidências e factos os povos contra as 
novas ideias e ((heresias)) propaladas com «astúcia, e engano)) 
pelos pedreiros-livres, do que empenhados em produzir uma 
densa e sólida doutrina política. Não admira, assim, que 
Faustino José da Madre de Deus, à semelhança dos seus 
correligionários e da maioria dos seus inimigos, tenha cedido 
aos imperativos da luta política e às naturais solicitações da 
propaganda imediatista. Importa reconhecer, no entanto, que 
o estilo 6 o alcance ideológico conseguido em alguns textos, 
particularmente em Os Povos e os Reis, impedem que o 
vejamos apenas como um mero activista reaccionário. E é 
precisamente isto que tentarei demonstrar de seguida. 



Pode dizer-se que as Invasões Francesas, com suas graves 
consequências sócio-económicas e políticas, proporcionaram a 
objectivação de um conflito que opunha duas concepções do 
Homem e que até aí era seguido à distância pelas elites 
portuguesas. Ser afrancesado ou ser-se solidário com os 
emigrados e as vítimas do Terror revolucionário francês antes 
da entrada em território nacional dos soldados de Napoleão 
denunciava já um certo posicionamento ideo-político, mas 
desprovido ainda da desejável maturação que o choque com a 
realidade necessariamente provoca. Dito de outro modo, era 
preciso que surgisse uma oportunidade concreta, dentro de 
fronteiras, através da qual fosse possível legitimar paixões ou 
exorcizar medos e fantasmas. Uma oportunidade, um pretexto ... 
Não há dúvida de que as Invasões puxaram inevitavelmente os 

.portugueses para o redemoinho do processo histórico saído de 
((1789 -ano um da Liberdade» - na expressão de Albert Soboul- e 
confrontaram-nos com a presença palpável do francês e da sua 
cultura política. Uns gostaram, mas a maioria reagiu em nome do 
mais elementar e acrisolado patriotismo. Os povos levantaram-se, 
pois, contra o invasor, instigados por clérigos e capitães-mores 
que já estavam em condições de aproveitar esses acontecimentos 
num sentido abertamente contra-revolucionário. A intervenção 
de Faustino José inscreve-se, de facto, nesta postura. 

A comprovar o que acabo de dizer estão os quatro poemas 
escritos entre 1808 e 1812. Por entre o elogio da valentia lusitana, 
os protestos de fidelidade saudosa ao rei ausente («Voltai a 
Portugal: fazei-o prospero: / Sereis pelas Najões elogiado: / Tereis 
o melhor Throno que ha no Mundo, / Os fiéis corapies dos vossos 
filhos»'0) e os fervorosos agradecimentos ao auxílio da Inglaterra 
efectivado pelo heróico Wellington notam-se claramente a defesa 
de princípios monárquicos e teocráticos, a crítica inequívoca à 
herança dos «filosofas das Luzes» ou à conduta dos revolucioná- 
rios e ainda a condenação peremptória dos colaboracionistas. Os 
versos não podiam ser mais taxativos: 

«Não podem os Atheos, vendo teus passos, / Negar que 
existe hum Deos, que distribue / Os Reinos, os Imperios, os 
Thesouros! / Não podem os Atheos, se raciocinão, / Negar que 



existe hum Deos, que deposita / No centro dálnza d'escolhidos 
Entes, / O cofre das angelicas virtudes! / Não podem os Atheos, 
se cogitarem, / Negar que existe hum Deos, que fortalece / 
Aquelles braços, cujas mãos sustentão / A espada fulminante da 
~ust@a»" . 

«Ai! ... que montão de crimes se descobre! ... / E quantos 
mais horriveis projectavão! / Não domina razão! Lei não existe! 
/ Os Direitos humanos, e Divinos, / Hum sonho são na mente 
dos ~rancezes!))'~. 

«Em quarzto humanos Monstros em rebanhos, / N o  interior 
da Gallia transitando, / Pizão, destroem as Leis, que 
respeitavão; / E manchão, com furor desconhecido, / As 
malevolas mãos, no proprio sangue!»". 

((Desgraçados aquelles, que aferrados / Ao perverso 
systema do Tyranno, / Recusão receber os teus auxilias! ... / 
Elles encontrarão cheios dópprobrio / O seuproprio castigo nos 
seus crimes))" . 

Destes e de outros versos disseminados no corpo dos poemas 
transparece a mesma intransigente recusa da modernidade que os 
textos dos anos vinte (predominantemente em prosa) iriam 
consagrar sem hesitações. 

O Faustino José da Madre de Deus que escreve e publica de 
1823 a 1824 assume-se, em primeiro lugar, como defensor do 
principio político segundo o qual (minguem tem o direito de 
governar huma Nação por qualquer systema governativo, que não 
seja da vontade nacional: mas essa vontade ha de ser declarada; e 
não presumptiva; nem indicada por sublevações, ou  tumulto^^)'^, 
decorrendo daqui a natural denúncia dos eventuais agentes da 
subversão. Para Faustiuo, assim como para o famoso Abade 
Barruel, estes escondiam-se sob diversos nomes que, afinal, se 
resumiam num só: a Maçonaria. Em segundo lugar, admite que 
os governos convoquem os povos ((para que livre, e directamente 
declarem se querem continuar a ser governados pelas suas antigas 
constitu@ões: se querem reformar essas constitu@ões: se querem 
formar novas constit~ições»'~, depreendendo-se disto alguns 
pressupostos: (a) não é admissivel uma nova Constituição 
imposta de fora; (b) as velhas leis reguladoras da fundação e 
desenvolvimento das nações ao longo dos séculos possuem cariz 
constitucional; e (c) não existe Povo, enquanto conceito abstracto 



e abrangente, mas apenas populações concretas e só estas, 
estruturadas segundo a tradição, é que podem manifestar a sua 
vontade e ninguém ou nenhuma facção por elas. E na base destas 
assunções políticas encontra-se uma mentalidade - a cristã - 
matizada pela visão pessimista da natureza humana e pela visão 
providencialista da  História. Faustino José insiste, a este 
propósito, com frequência e clareza que «Deos he, sem duvida 
alguma, Creador de todos os entes)): o Criador donde tudo 
procede - a natureza, os homens, as sociedades, os governos ... - e 
que tudo rege e controla. Portanto, à luz desta perspectiva 
teocrática (comum a um Joseph de Maistre ou a um Louis de 
Bonald), a igualdade e a liberdade humanas (((perigosos)) 
postulados da utopia iluminista) seriam, obviamente, impensá- 
veis fora do relativismo que a sujeição ao divino implica. 

Preso a um estilo de contornos arcaicos, a uma argumentação 
silogistica e a uma recorrência factualista com fins probatórios, 
Faustino José da Madre de Deus parece não diferir muito dos 
seus companheiros de barricada. Também estes professavam a 
mesma concepção antropológica e descarregavam a sua biliosa 
intolerância contra os maçons e a Constituição de 1822. E, no 
entanto, a diferença existe: uma diferença intrínseca à própria 
prática discursiva da Contra-Revolução, naturalmente dominada 
por modos díspares de ver o(s) e de reagir ao(s) projecto(s) 
revolucionário(s). O peso do carácter e da formação de cada 
publicista «corcunda» contribuiu bastante para a policromia do 
discurso anti-liberal produzido até 1834: um José Agostinho de 
Macedo estava à sua maneira na luta contra os pedreiros-livres e 
na defesa da legitimidade de D. Miguel, maneira essa que não 
coincidia integralmente com a de um Fr. Mateus da Assunção 
Brandão, de um António Joaquim de Gouveia Pinto ou de um 
Faustino José, como tcrcmos, mais adiante, ocasião de ilustrar. 

O modo próprio de estar (leia-se agir e pensar) deste último, 
não obstante - repito - todas as semelhanças, transparece, pois, 
na Epistola á N a ~ ü o  Francesa ..., em O Combate ... e nos 
comentários em torno d' A 'Constitu&üo de 1822, para se 
acentuar depois no opÚsculo Os Povos, e Os Reis. 

Naqueles textos uma estratégia coerente e uniforme de 
celebrar a tese barrueliana do «complot ma,cónico» em sintonia 
com a denúncia do ((engodo constitucional» distingue a 
campanha publicistica de Faustino José da dos seus correligio- 



nários. Ao contrário destes, ele não se perdeu muito na 
((floresta)) da sinonímia, preferindo repetir até à exaustão as 
palavras ma,con/ma~onaria/ma~ónico e operou ainda uma radical 
economia na planificação do seu ataque, fundindo o dito 
«complot» e as Constituições modernas num único alvo ao 
longo de todo o discurso. Se lermos O Combate ... ou A 
Constitu@ão de 1822 deparamos com a vontade inequívoca de 
demolir a obra constitucional: uma obra exposta e combatida 
como mera emanação do espírito «de fac$ão», a «fac,cão 
Ma$onica Portugueza)), essa seita de ((Monstros formados pelas 
escorias do inferno)). 

Situado em plena Vilafrancada, o primeiro texto é um 
exercício de desmontagem crítica (linha a linha) da «Declara$ão 
e Protesto)) subscrita em 2 de Junho de 1823 por 61 deputados às 
Cortes Constituintes, que assim se exprimiam contrários à 
natureza e intenções anti-constitucionais do golpe militar 
encabeçado pelo Infante D. Miguel. 

Faustino José não negou importância política a este acto: se 
os deputados reagiam em nome de uma legalidade ameaçada, 
apresentando-se perante a Nação como seus legítimos repre- 
sentantes e acérrimos defensores da Lei que, em nome dela, 
juraram defender, era necessário esvaziar de sentido, de 
justificação e de impacto tão incómoda postura e para isso 
Faustino não hesitou em aplicar a sua táctica ofensiva, 
identificando imediatamente os deputados com a Maçonaria e 
acusando-os de proferirem ((absurdos, mentiras e vilezas)), 
porque não se podiam, segundo ele, classificar de outro modo 
a sua alegada prerrogativa de representantes da Nação, o uso 
indevido da palavra Cortes (exclusivamente aplicável à velha 
fórmula representativa dos três bra~os ou estados do reino), a 
alusão ao facto de terem ficado (<desamparados da for,ca 
armada)) ou, entre outras, o ihsurgimento contra ((qualquer 
altera~ão, ou modifica~ão que se f a ~ a  d Constitu@ão do anno de 
1821)) (Protesto). Relativamente a este ponto, Faustino José da 
Madre de Deus aproveitou o ensejo para inculcar, e de forma 
mais incisiva, no espírito dos seus compatriotas a natureza 
maçónica da Constituição de 1822 e para os advertir, de 
seguida, que nas origens da Maçonaria estava a famigerada 
Ordem dos Templários e que havia uma ((notavel analogia entre 
o Ma$onismo e o Judaismo)): 



«Os Judeos chamaõprofanos a todos os póvos que naõ saõ 
Judeos; os Masons chamaõprofanos a todos os homens que naõ 
saõ Masons! Os Judeos alimentavaõ-se principalmente com 
leite, mel, e farinha; os Masons usaõ nas suas lojas huma 
mistura de leite,farinha, e mel! A côr branca era usada entre os 
Judeos por lei; entre os Masons esta côr está estabelecida por 
lei! Os Judeos usáraõ a sodomia e a polygamia; os Masons saõ 
sodomitas e polygamos! Os Judeos costumavaõ debochar-se nas 
suas festas; os Masons costumaõ debochar-se nas suas 
cavernas! Os Judeos tinhão estabelecido entre si a igualdade; 
os Masons proclamaõ a igualdade entre os homens! Os Judeos 
aspiraõ a reedificar o Templo; os Masons propõem-se a 
construir o Templo! Os Judeos elegiaõ os seus juizes; os 
Ma$ons elegem os seus governantes! Os Judeos usurpaõ aos 
profanos tudo quanto podem; os Magons usurpaõ aos profanos 
tudo quanto podem usurpar! Para .os Judeos naõ ha cousa 
alguma divina mais do que o Deos Omnipotente; para os 
Masons naõ ha cousa alguma divina mais do que o Supremo 
Architecto do Universo! Os Judeos tinhaõgrande venerasaõ ao 
Delta, ou triangulo equilatero; os Masons venera0 este mesmo 
triangulo! Os Judeos prezaõsobre tudo o viver em a lei natural; 
os Masons trabalhaõpara viver em a lei natural! Os Judeos em 
Religiaõ naõ passaõ de cousas materiaes; os Masons saõ 
materialistas! Os Judeos mofaõ de Jesu-Christo e dos 
Sacramentos; os Masons zomba6 dos Sacramentos e de Jesu- 
-Christo! Os Magons deriva6 a sua origem da morte do mestre 
Hiram; e por consequencia dos ~udeosw". 

Este engenhoso paralelismo entre Judaísmo e Maçonaria 
constitui uma originalidade do discurso de Faustino José 
(reproduzida or José Luis Coelho Monteiro em O Ma,conismo Ps desmascarado ) e evoca uma atitude anti-semita, vagamente 
expressa no conjunto dos textos contra-revolucionários portu- 
gueses da época. 

Adepto, como se viu, da refutação ponto por ponto das teses 
adversárias, Faustino José voltou a introduzir este método 
expositivo no longo «exame» (161 páginas) que consagrou ao 
articulado da Constituição de 182219, ufanando-se no final de ter 
contribuído, pela primeira vez na Europa, para que se ((destruisse 
a Constitu&ão com a mesma Constitu&ão»: 



«Ha trinta e hum annos que este systema de governo foi 
proclamado na Europa com o nome de Monarquia constitucio- 
nal: desde 1792, que elle se paz em prática na Fran~a, até hoje, 
não me consta que escritor algum destruisse a Constituigüo com 
a mesma Constituigüo! Esta gloria estava reservada para os 
Portuguezes: posto que nüo lhes custasse poucos sacrificios. 

Se ospovos, por meio deste comento, ou de outro melhor, se 
o houver, foram geralmente instruidos da futilidade das 
doutrinas liberaes; da enormidade da Constituigüo; e da 
falsidade de suas promessas; podem os Governos dar licenga 
aos Ma~ões  para irem proclamar os principias constitucionaes 
aos povos; porque estes com seus honrados sachos, cajados, 
fueiros, enchadas, e fouces rogadouras, darão aos Pedreiros 
livres huma resposta mais cabal, do ue eu tenho dado á maior 

2 B  parte dos Artigos da Constitu&üo» . 

Alertar, instruir, mostrar «a verdade)) aos povos foi, de facto, 
o primordial objectivo da actividade progandistica e doutrinária 
de Faustino José da Madre de Deus. Ele afirma-o, aliás, 
claramente, mas nem precisava de o fazer: esta intenção basilar 
do seu discurso denuncia-se até no simples tom coloquial com que 
interpela, amiúdo, os povos. A Epistola á N a ~ ü o  Franceza termina 
precisamente desse modo: 

«Oh desgragados povos! não vos illudais? Abri os olhos? 
Vede de que lado está a verdade? Vede quem vos engana? Se 
quem vos affirma que a lei he igual para todos: se quem vos 
mostra as desigualdades da lei? Vede quem vos engana? Se 
quem proclama a liberdade e a soberania do povo: se quem 
mostra que o povo nunca foi nem pode ser livre e soberano? 
Vede quem vos engana? Se quem vos promette extinguir os 
despotismos e arbitrariedades: se quem vos mostra que sempre 
haveis de soffrer arbitrariedades e despotismos? Vede quem vos 
engana? Se quem vos conduz por meios subversivos a destruir as 
vossas antigas constituigões: se quem vos mostra os meios 
legitimas de reformar as vossas antigas constituigões? Se quem 
vos pinta os Reis como despotas insoffriveis: se quem vos mostra 
os bons desejos dos Reis? Vede quem vos engana? Se quem vos 
diz que os novas constitu&ões são o melhor systema de govdrno: 
se quem vos mostra as calamitosos consequencias do novo 



systema de governo? Vede quem vos engana? Se quem constitue 
a vossa propriedade em direito politico: se quem mostra que 
constituir a vossa propriedade em direito politico, he de facto 
pôr os vossos bens á disposbão dos governantes? Vede quem vos 
engana? Se quem se introduz a governar-vos com vans 

21 promessas: se quem não quer governar-vos por meio algum?» . 

Esta veemente interpelação, escolhida entre várias, tem o 
interesse suplementar de fixar, com relativa nitidez, a profunda 
diferença de ordem política, filosófica e moral que tornava os 
realistas incompatíveis com os liberais. Faustino José não se 
poupou a esforços para evidenciar bem esta incompatibilidade. 
Fê-lo com o duplo intuito de convencer todos os portugueses da 
justeza da sua Causa e de uniformizar posições ideológicas nas 
hostes contra-revolucionárias. 

Tal desiderato esteve, por certo, na origem do seu principal 
escrito Os Povos. e Os Reis, cuja edição de 1825 seria truncada das 
notas ao texto (impressas mais tarde, em 1828), por razões de 
carácter alegadamente técnico: no fim da última página do 
opúsculo o autor esclarece que as notas seriam publicadas logo 
que estivesse pronta «a gravura pertencente a certo documerito» 
(trata-se da folha de rosto do livro maçónico a que faço referência 
no fim da nota 18). 

Em Os Povos, e Os Reis Faustino José da Madre de Deus 
demonstra e consagra a legitimidade histórica e metafisica do 
sistema de governo consubstanciado na Monarquia Absoluta 
portuguesa. Não abandona aí nem as suas habituais imprecações 
anti-maçónicas, nem os seus comentários críticos à Constituição 
de 1822, mas supera esta sua táctica predilecta, conferindo ao 
discurso uma maior densidade filosófico-política. Servido tanto 
pela velha lógica aristotélica, como pelas (imaximas dos doutos 
teólogos)) ou pelas lições do Direito público e animado por uma 
forte convicção pessoal, declara-se, na Inrrodu~ão, empenhado em 
mostrar duas proposições: 

le - Todas as fórmulas políticas usadas nas monarquias 
absolutas, derivam de um simples princípio que existiu, de facto, 
entre os portugueses. 

2& - Os povos não têm o direito de mudar a forma dos seus 
legítimos governos. 



Detenhamo-nos um pouco em cada uma delas. 
Faustino José demonstra a primeira proposição através de um 

punhado de evidências, como ele próprio Ihes chamou: 

(a) «He evidente, que o homem não tem o poder de produzir-se, 
nem de conservar-se; logo não he increado: e logo houve huma 
causa, que produzio o homem. Fosse qual fosse a causa, que 
produzio o homem, he evidente, que o havia produzir, ou em grande, 
ou em pequeno número: Quer'o homem fosse produzido em grande, 
quer em pequeno número, isto he, quer apparecesse na Terra 
isolado, quer associado, he evidente, que as institukões sociaes são, 
em toda a luz da evidencia, obra dos homens»22. 

(b) A História diz que os portugueses se constitiiíram em 
Corpo de Nação em 1144 e só a partir desta data é que foram 
tratados e reconhecidos em todo o mundo de Nação Portuguesa: 
((Titulo que não tinhão, nem Ihes pertencia em quanto nrio fizerão 
commuizs as suas for~as ,  as suas riquezas, as suas prosperidades, as 
suas desgragas, os seus gravames, os seus interesses, os seus usos, os 
seus costumes, a sua industria, as suas leis, o seu credito, e até a sua 
propria existencia; sacrificando-se todas as povoagões pela 
liberdade de qualquer dellas, e qualquer d'ellas pela liberdade de 
todas: Pois só quarzdo os habitantes de hum Estado vivem nesta 
communidade, sem dependerem para o seu governo de potencia 
alguma estranha, he que se diz estarem constituidos em Corpo de 
~ a g ã o ) ) ~ , ~ .  

(c) E, também, evidente que a palavra Corpo, aplicada a 
diversissimos casos (Corpo de Nação, Corpo Diplomatico, Corpo 
da Universidade, etc.), tem apenas sentido figurativo, donde se 
conclui, por exemplo, que «a Nação não he hum ente que tenha 
corpo; mas para expressar a collecgão dos povos, que habitão as 
provincias de hum Estado, diz-se - Corpo de Nagão - ou 
simplesmente - Nagão - Logo Nagão Franceza he a collecgão dos 
povos, que habitão as provincias da Franga. Nagão Hespanhola a 
collecgão dos povos, que habitão as provincias de Hespanha. Nasão 
Portugueza a collecgão dos povos, que habitão as provincias de 
Portugal, e t ~ . » ~ ~ .  E ser «collecgão dos povos)) não era, para ele, o 
mesmo que ser «a reunião de todos os cidadãos de ambos os 
hemisférios» como pretendiam os liberais, porque a comunidade 
nacional era o somatório das populações integradas num espaço 
concreto (geográfico, jurídico-administrativo, económico ...) e 



nunca o somatório dos indivíduos considerados fora do seu 
((habitat natural»25. Temos, assim, aqui a assunção discreta de 
uma evidência corporativa ... 

(d) Outra evidência ou encadeamento delas: a Nação não é 
um ente físico, logo quaisquer que sejam os seus atributos ela não 
os pode exercitar; a Nação não depende ((para o seu governo de 
potencia alguma humana», donde se segue ((que he da essencia da 
Nasão ser independente, ou soberana»; contudo a Nação não é um 
ente racional, mas tão só um ente moral e nesta condição é-lhe 
impossível ((exercitar a soberania»26, que, segundo ele, significa a 
capacidade de legislar: «Ora se a N a ~ ü o  fosse hum ente racional, he 
evidente, que só a ella pertenceria exercitar a soberania, ou legislar 
para todos os povos que a constituem; porque para esse mesmo 
effeito he que os povos se tinhüo constituido em Corpo de Na$ão: 
mas sendo esta, como na realidade he, hum ente moral, que não 
póde legislar, vem a ser de absoluta necessidade haver quem fa$a as 
vezes da Na$üo no exercicio da soberania; aliás será impossivel 
realizar a constitu@ão. Eis-aqui a necessidade absoluta de haver 
quem exercite a soberania, deduzida do nnico principio de se terem 
os povos constituido em Corpo de ~ a ~ ü o » ~ ' .  

(e) Ultima evidência: sobre quem deve recair a representação 
nacional? «A Na$üo he hum ente moral; logoparece mais coherente 
representalla por hum individuo do que por muitos: sendo a N a ~ ã o  
huma, indivisivel por essencia, representalla por muitos essencial- 
mente separados, seria despeda~ar a representa$ão! representar 
hum por muitos he representar hum, sem unidade! he huma 
representasão paradoxal!»28. Várias razões atendíveis são, entre- 
tanto, evocadas em favor da representatividade de um só contra a 
de muitos. Basta sublinhar a principal (aplicável em excIusivo ao 
caso português): segundo Faustino José a chancela da História 
confirma que os portugueses constituídos em Corpo de Nação 
conferiram ((por elegi0 nos Campos de Ourique, epor Constitn&ão 
nas Cortes de Lamego, a hum só homem; isto he, personifieárão a 
Nasão em hum Rei, o qual foi D. Affonso Henriques~, ficando os 
seus sucessores com o exclusivo direito de legislar em Portugal. 

Manifestando uma tendência maioritária entre os realistas 
portugueses do ln  quartel do séc. XIX, Faustino José da Madre 
de Deus pretendeu, através da argumentação exposta, legitimar a 
existência e a continuidade da Monarquia Absoluta fundada por 
D. Afonso Henriques. E fê-lo, quer explicando por múltiplos 



exemplos que os reis portugueses agiram sempre de acordo com 
as naturais exigências do seu estado e sempre em prol do Bem 
Comum, quer excluindo a possibilidade de uma reforma 
substancial dessa vetusta fórmula política, quer invocando 
amiúdo a força das evidências: 1" a imperfeição humana gera 
governos naturalmente imperfeitos, sendo preferível manter um 
defeituoso governo legítimo, do que um defeituoso governo 
usurpador, e 2' - a Providência é que sabe e só ela é que pode 
modificar a essência das coisas. Estamos, pois, perante um 
pensamento basicamente teocrático, onde ainda se não vislum- 
bram com clareza os contornos da Monarquia corporativa e 
tradicionalista (já claramente divorciada do modelo pombalino) 
que António Ribeiro Saraiv? e, sobretudo, José da Gama e 
Castro viriam a formalizar. E que Faustino José preocupou-se, 
apenas, em tornar aceitável e inteligível o sistema mouárquico 
absoluto, lembrando aos povos as suas obrigações para com os 
reis e esclarecendo que a conduta destes últimos sendo 
«aberyoada por Deus)), não estava, porém, livre dos perigos 
decorrentes da fragilidade humana. Admite, por isso, que 
também os reis têm a cumprir obrigações relativamente aos 
povos e que «o primeiro dever de hum Soberano he trabalhar pela 
conserva$ão e prosperidade de seus vassallos. Para conseguir este 
duplicado fim necessitão os Principes estabelecer o Conselho, 
Forças, e Reputação, que vem a ser as tres bases fundamerztaes da 
grande arte de governar os ~s tados» '~ .  Se-os reis se compene- 
trassem de que deviam granjear para si boa reputação, estariam a 
trabalhar para a prosperidade dos povos e a Monarquia Absoluta 
vencia o sistema constitucional (revolucionário por essência) pela 
vantagem de funcionar dentro de uma ordem e de uma legalidade 
multisseculares. Em resumo: Faustino José da Madre de Deus 
não se aproximou da ideia de uma Monarquia política e 
institucionalmente reformada, porque ele pensava sobretudo 
como moralista, ao ponto de achar que bastaria ensinar os 
povos a rejeitarem as revoluções propostas pelos liberais (em vez 
de os incitar à perseguição e ao extermínio fisico «da corja de 
pedreiros-livres)), como gostava de fazer o P." Macedo e outros), 
que bastaria apelar aos bons sentimentos e sagrados deveres dos 
monarcas ou que bastaria ainda ((amolecer o corasão dos povos)) 
invocando a espinhosa e delicada missão dos reis, para que 
aqueles passassem a «aborrecer os tenebrososfins da facgão». 



Quanto à segunda proposição, Faustino José não precisou de 
rebuscados e engenhosos artificios dialécticos. Serviram-lhe 
poucos, mas lapidares argumentos como este: «Hum Rei não 
deixa de ser homem; deve-se logo relevar ao Rei as fragilidades de 
homem, e respeitar nesse homem os sagrados attributos de Rei. 
Deospermittio que os povos se constituissem em Corpo de N a ~ ã o ;  a 
N a ~ ã o  está representada no Rei; logo no Rei estú representada a 
permissão de Deos. E hão de os povos ter a iniquidade de se 
atreverem a tocar o simulacro da permissão Divina?!! ... O castigo 
dos Reis está por conta de Deos: porque Elles são os ungidos do 
Senhor. Ai! dos povos que se anteciparem a Deos em castigar os 
Reis! Ai! de todos os miseraveis que pertenderem ser mais justos do 
que a just2a Divina! ... elles receberão o bem merecido castigo de 
seus sacrilegos a t t e n t a d ~ s » ~ ~ .  

Os textos impressos no terceiro e último período, atrás 
referido, foram condicionados por um facto político determi- 
nante: o regresso ao reino do Infante D. Miguel e a sua 
subsequente proclamação como rei absoluto pelos Três Estados, 
em 7 de Julho de 1828. 

Faustino José envolveu-se plenamente na disputa jurídico- 
-política da Legitimidade e acabou até por participar numa 
curiosa polémica surgida no seio dos miguelistas. Refiro-me à 
discordância sobre o modo mais adequado de reconhecer a 
indisputabilidade dos direitos de D. Miguel ao trono. Ele (nas 
Annotagões ao artigo communicado na Gazeta nQ 103), Fr. Mateus 
d'Assunção Brandão, António Joaquim de Gouveia Pinto e 
Joaquim António de Lemos Seixas Castelo Branco defenderam a 
posição que o Senado da Câmara de Lisboa tomara em 25 de 
Abril de 1828 ao aclamar D. Miguel como rei absoluto e ao pedir- 
-lhe que se declarasse rei, antes da convocação das Cortes. Estes 
corifeus entendiam que o ((testemunho público da submissão do 
Povo ao seu Soberano» estava consignado nas representações 
municipais'e que essa era a forma mais espontânea e natural de 
proclamar a legitimidade de D. Miguel, podendo e devendo 
mesmo preceder a dita convocação dos Três Estados. Contra esta 
perspectiva ((populista)) opôs-se o «legalismo» táctico do P.' José 
Agostinho de Macedo, para quem o acto proposto não passava 
de uma «aclamapio tumultuária das câmaras com o povo»: 
Macedo opinava, no seu jeito peculiar, que as representações 
municipais e as vozes públicas podiam ser a expressão de uma 



vontade geral, mas não eram, de certeza, um acto legal, pelo que 
as Câmaras deviam muito simplesmente dirigir uma ((respeitosa 
representa$ão» a pedir-lhe a convocação das Cortes em 
conformidade com as velhas leis da Monarquia portuguesa. E 
foi esta a tese prevalecente. 

A parte esta pontual dissidência estratégica, Faustino José 
não se desviou nem das prioridades propagandísticas, nem da 
generalidade dos argumentos urdidos em nome da legitimidade 
de D. Miguel. Manteve-se, no entanto, dominado pelas suas 
habituais obsessões: a denúncia .da conspiração maçónica e a 
crítica aos textos constitucionais. Enterrada a Constituição de 
1822 urgia combater a Carta Constitucional de 1826: escreveu 
a propósito a Justifica~ão da Dissidencia Portuguesa Contra a 
Carta Constitucional e muito ao seu gosto golpeou a Carta e 
os seus mentores - a (facgão ma$onica, ou liberal))" - no 
opúsculo A Facjão, e a Contemp/agão. As verberações anti- 
-maçónicas e as críticas jurídico-políticas à Carta de 1826 aí 
expressas têm certo interesse propagandístico, mas nenhum 
valor teórico. E o mesmo se passa com o conteúdo dos 
folhetos dedicados exclusivamente à defesa pública dos direitos 
de D. Miguel. Quanto ao estilq, permanece inconfundível: 
interpelante no Aviso aos Meus Concidadãos e silogístico nos 
Absurdos Civis, Politicos, e Diplomáticos e na resposta ao 
opúsculo Quem he o legitimo ~ e i ? ~ '  intitulada Poucas Palavras 
sobre Garrett. E é neste texto que se encontra (p. 15) o 
Syllogismo concebido por Faustino José para arrasar a 
argumentação contrária. 

Não encontro melhor desfecho para este genérico aponta- 
mento sobre o discurso ideo-político de Faustino José da Madre 
de Deus do que a transcrição 'integral desse bom exemplo do 
((aparato dialéctico)) que ele tendeu naturalmente (dada a sua 
condição de professor de filosofia racional e de matemática) a 
introduzir na retórica política miguelista: 

Maior 
A primeira vez que qualqu?r individuo se constituio de facto, 

e direito Soberano de hum Estado, fica ipso facto naturalizado 
no Paiz, de que se constituio Soberano. 



Menor 
Aprimeira vez que o Senhor D .  Pedro se constitui0 de facto, 

e direito Soberano foi no Imperio do Brasil: 

Conclusão 
Logo ficou ipso facto naturalizado Brasileiro: e logo 

excluido de succeder no Reino de Portugal pelas Leis 
Fundamentaes da Monarchia "Nunca queremos que o nosso 
Reino saia fóra das mãos dos Portuguezes" e logo o legitimo 
Rei deste Reino he o Senhor D. Miguel I, que Deos guarde. 

NOTAS 

' Como principal reauliado dc i50 drmordda pcsqulsa deitncu o trdbdlho 
académico intituhdo I<leologi<i c Alllo tio Aligt~c/is»to S~<bsidiocpor<i o eiludo da 
contra-revolupão no Portugal oitocentista. feito sob orientação do Prof. Doutor 
Lnis Reis Toreal. da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Uma ~~~ u , ~~ ~~ 

versão corrigida e abreviada encontra-se presentemente no prelo. ' SILVA, Inocêncio Francisco da - Diccionorio Bibliographico Portuguez. 
Estudos de ... applicaveis o Portugol e oo Brasil, tomo 29 L'isboa, 1mp;ensa 
Nacional, 1859 (reed. da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1973, p. 253-254). 

'Não é referido no Dicionário de Inocêncio. Existe um exemplar deste 
poema de 10 páginas na Biblioteca Pública de Braga. 

Erradamente, Inocêncio dá-o como publicado em 1824. 
Sobre estes e outros doutrinadores contra-revolncionários veja-se a obra 

clássica de GODECHOT, Jacques - La Contre-Révolution. Doctrine et Aetion 
1789-1804. Paris. P.U.F.. 1961. Recomenda-se. também. o recente livro de 
Cl?NGEMBRE, Gersrd ' Lo Co,ilrr-Rriolurio,i ;iu /'/jisro!;e di>ripéro,m. Paris, 
1:diiions Imago, 1989 cita abundante L! actualliida bibliogrniia ao longo doi 
capítulos e no final. E, por último, chama-se ainda a aten&o para a utilitária 
caracte;ização do pensamento reaccionário galego feita por BARREIRO 
FERNANDEZ, Xosé R. - Liberales y Absolutistas en Galicia (1808-1833). 
Vieo. Edicións Xerais de Galicia. 1982. v.  105-132. 

- v e r  BRANDAO, Fçrnanda odeie dc Oliveira Lopes - O Murqur', de 
Pe1101i.u. Suu i,ido e ppeniiinie~~ro politic<i. Dissertayio de I~crncintura em Hisroria 
a~resenrnda à Faculdade de Leirnç d:i Univcrsidadc de Cuirnbrd. Coimbra. 1968. ' Ver TORGAL, Lnis Reis - Tradicionolismo e contra-~evoluião. O 
Pensamento e a Acpão de José do Gama e Castro. Coimbra, Universidade de 
Coimbra, 1973. 

Para um melhor conhecimento da imorensa contra-revolucionária durante ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 

o vintismo veja-se TORGAL, Luis Reis - A  Contra-Revolupão e a sua imprensa 
no vintismo: notas de uma investigapão, in «O Século XIX em Portugal)). 



Cornunicnçiisç no colóquio org3nil~do pelo Giibinrtç de Invrstig~ções Soctiiis 
(Novembro de 1979) Coorderi:içiio dc Jaime Reis, M3ri.i F11omen;t Mónicd c 
M31i3 de Lourdes Lim;, dor Santos Li*bo:i, 1:ditorinl Prcsenrn Gabinete de 
Investigações Sociais, s.d., p. 309-322 e Id. - A  contra-~evolu& no Porlugol 
vintista (1820-1823). Notas sobre a sua Imprensa. «Studium Generale. Estudos 
Contemporâneos)), Porto (1) 1980, p. 45-73. 

No caso especifico da Peninsula Ibérica, a mobilização popular contra a 
nova ordem ideo-política e sócio-económica saida das entranhas da Revolução 
foi, em minha opiniáo, activada desde o inicio por um dispositivo ideológico de 
propaganda, já minimamente estruturado. Roger DUPUY (De Ia Révolution ò Ia 
chouannerie. Paysans en Bretagrre, 1788-1794. Paris, Flammarion, 1988, p. 333- 
-336) ou Gerard GENGEMBRE (La Contre-Révolution ..., ob. cit., p. 81-106) 
preferem, por seu turno, usar dois conceitos operatórios distintos - a anti- 
-revolução e a contra-revolução - para explicarem o que se passou em França 
logo após 1789. DUPUY, citado por GENGEMBRE, propôs a seguinte 
tipologia: «les simples résistances à Ia Révolution, "nées souvent de Ia destmction 
d'institntions vénérables ou du bouleversement des statuts socio-culturels"; 
I'anti-révolution populaire, ((réjexe esse~~tiellement négatif. vérirable ras-/e-bol des 
campagnes (...) (qiíi) s'dpanouit dans les insurrections armdes"; Ia contre- 
-révolution proprement dite, rò lafoisprojet politiquepostul~~~t Ia négafion de tout 
ce qui étaif advenu depuis le 23 juin 1789, ou même avant, e f  Ia somme der moyens 
nécessaires ri Ia reconquête dupouvoir~~ (GENGEMBRE, Gerard - ob. cit., p. 85). 

'O Espistola a Suo Alteza Real O Senhor D. Joüo ..., p. 11. 
" Co~~gratulação de Portugal no Dia I de Maio ..., p. 10. 
l2 Epistola a Sua Alteza Real O Senhor D. João ..., p. 6. 
" Elogio á Naçüo Brifanica ..., p. 7. 
l4 Monumento de Gratidão, ...., p. 10. 

Epistola á Na1çÜo Franceza ..., p. 4. 
l6 Ibidem, p. 8. 
" O Combate Dedicado ao Serenissimo Senhor D. Miguel ..., p. 33-34. 

Na última página @. 60) do opúsculo O Combate ... lê-se o seguinte 
esclarecimento: ((Quando tinha acabado este escrito; e o Amanuense estava 
finalizando a copia poro hir ao prélo; appareceo na Gazeta de 21 de Agosto o 
Maçonismo desmascarado, pelo Sr. José Luiz Coelho Monteiro; tendo-se alguns 
dias antes distribuido gratis, e sem annuncio, Iium foll~etinho com a mesma 
doutrina: no dia 22 fui procuror o Redactor da Gazeta: sendo esta a primeira 
occasiaã, que tive de fallar com aquelle honrado Portuguez; epedi-lhe me dissesse 
aonde morava o author daquelle Artigo; porque o queria conjurar para declarar- 
-me se tinha ouvido, ou inventado aquella idéa: pois que ella fôra produzida por 
mim: e se achava nos dous manuscritos o borra6 e a co~ia.  aue amesentei ao Sr. 
Joaquim José Pedro Lopes: vio elle mais seufilho o minha vérdade: e depois de a 
ler, me disse que eu desenvolvia a idéa de huma maneira muito diversa, e que para 
evitar as suspeitas de plagiap6 bastaria declarar eu o expendido em huma nota 
no meu impresso: Abracei o consell~o; tanto por evitar contesraçães, como por ser 
de Itum homem cujo caracrer muito respeito. Está lançada a noto: Eu offimo e 
juro pelo mesmo Deos, que quando desenvolvi a idéa de ser a Maçonaria Iiuma 
producçaõ dos Judeos, na6 tinha visto. nem ouvido essa lembrança em parte 
olguma. Faço este juramento, porque he muito duro ver o gloria de inventor 
troeada em deshonra de plagiario: isto he ta6 afjitivo quanto seria adquirir o 



credito de ladra6 por ter dado ht~ma esmola! O Publico fará deste notavel 
acontecimento o juizo, que Ilre parecer)). 

Faustino Joséviriaaretomaraexposiçâo desta tese, cujapatentededescoberta 
reivindicava para si, na nota (d) do opúsculo Os Povos, e Os Reis (1824) só 
publicada com as restantes em 1828. Esclarece ai que a suposta origem judaica da 
Maçonaria eraconfinnada por um livro in de 108 páginas, intitulado Znstrucpães 
dos A:. C:. Ao RitoModerno, Segundoo OR:. deF., SeguidonodeL. ComaHistoria, 
Instrucção, e Lithurgia relaliva a cada C:.; construcsão, e decoração das d$ferentes 
C:.. e uaramentos de seus M:. Lisboa. Tiooerafia Silvana. 1823. . . -  

' O  Eira mneirii dç atacar 3 Constituijio de 1x22 teve ;untinuadorcç. O i'.' 
JosC Agoçrinho (Ic \liicedo, no seu estilo inconfundivcl, publicou im 1824 dois 
textos i&uenciados pelo mesmo esquema refutatório: Refutapaã melhodica das 
clramadas bazes da constituiçoõ politica da monareliia portugueza, traduzidas de 
francez, e castell~ano por cem homens que se ajuntavaã na cosa da livraria dos 
Necessidades, a cada hum dos 011aes a n ~ n õ  dava 43800 rs. Diariosu'ara o deitarem 

Achadas na cartilhn do mestre Zgnonocio pelo sacristaõ do padre c;ra d'ald~o. 
Dedicadas aos senhores caihedraticos da universidode, seus oppositores, doutores 
simplices, esluda~ites, e bedeis; assim como a todos os senhores offlciaes, e curiosos 
das cartas co~rstitucionaes. Lisboa, Impressão da Rua Formosa, 1824 (ver Notas 
Pertencentes ao Opusculo ..., p. 13-34). 

'O A Constituição de 1822 ..., p. 160-161. 
'I Epístola á Nação Franceza ..., p. 64-65. '' Os POVOS, e Os Reis ..., p. 21. 
2' Zbidem, p. 28. 
'' Ibidem, p. 29. 
*' Para Faustino José os conceitos em ioeo eram essencialmente distintos. . u 

Ora vejamos: «a palavra nniáu exclue separopão das cousas unidas, e a palavra 
collecção admitte separacão das cousas collectadas: por exemplo, exercito he a 
collec~ão de corpos orkgimentodos: Quer esses corpos eitejão unidos em 
campanha; quer separados em prapas; quer fóra do Reino em auxilio de alliados; 
o exercito, isto he. a collec,cão desses corpos não deixa de existir. Mas se exercito 
fosse a união de todos os corpos arregimentodos, não Iraveria eiercito huma vez que 
esses corpos estivessem separados: logo de huma definição a outra vai a dflerença 
de admittir a excluir: e logo não he questão de nome, (Zbidem, p. 32). 

26 Chegado a este ponto delicado do seu exercício lógico, Faustino José 
esclarece aue ((Estas duas urooosicões. I @  aue a Nacão he soberana: e F aue não , 
póde exercitar a soberania, forão proclamadas pelos liberaes, como se vê no 
Constitu&ão commentodo art. 26. e 27., e se elles não as demonstrárão como eu 
demonstro. foi. talvez. Dor não occuoarem os seus elevadissimos talentos com 
aquellas r~rinuciosidades, em que eu me tenho entretido, e continuarei a entrelec 
parece comtudo, que me devem ficnr muito obrigados pela demonstra~ão; porque 
sou oprimeiro realista, que Ilies faz este obsequio. Hap&em huma notive1 distancia 
de mim aos liberaes; elles proelámarão o soberania nacional, depois de terem 
confundido a Nação com o povo e com os cidadãos; e eu demonstrei a soberania 
nacional, depois de ter provado com evidencia, que a Nação não he povo nem 
cidadãos» (Ibidem, p. 37-38). 



27 Ibidem, p. 44. 
2s Ibidem, p. 44-45. 
29 Ibidem, p. 105. 
'O [bidem, p .  103. " E curioso notar que, sobretudo a partir de Os Povos, e Os Reis, Faustino 

José uassou a associar aberta e frequentemente a Maconaria ao Liberalismo. 
Como disse atrás, ele pareceu-me ser mais cuidado que os seus correligionários, 
abusando menos dos sinónimos (maçon, pedreiro-livre, jacobino, faccioso, 
malhado, liberal ...) que então dispunham para apelidar e anatemizar os seus 
adversários. No entanto, após 1825 e, especialmente, entre 1828 e 1832, insistiu 
muito na associação conceptual supracitada. 

" Faustino José afirmou ser voz corrente que esse folheto impresso em 
~ondre s  fora escrito oor Almeida Garrett. Inocêncio José da Silva viria a 
esclarecer no seu Diccionano (tomo 6%) que o verdadeiro autor foi Paulo Midosi 
e a referência comoleta é: Who is lhe legitimate King of Portupal? ou, na versão 
oortueuesa coeva: Ouem é o l e ~ i f i m ó  rei de ~ o r t u i o l ?  0&ão oortueucza. . u . - - " - . " .  
submettida ao juizo dos homens inporciaes. Par um porluguez residente em 
Londres. Londres, Ofic. Portuguesa, 19 Great St. Helens, Bishopsgate, 1828. 8' 
gr. de 95 pág. O mesmo bibliógrafo informa que o governo miguelista 
encomendou ao P.' José Agostinho de Macedo a confutação ao folheto, o que 
ele fez com o texto Refula$Jo do monstruoso e revolucionario escripro, impresso 
em Londres, intitulado «Quem é o legitimo rei? Questão portugueza, submettida 
ao juizo dos homens imparciaesn. Lisboa, Impressão Régia, 1828. Mas, pelos 
vistos, também Faustino José acompanhou Macedo: falta, apenas, saber se a 
titulo pessoal ou por recomendação oficiosa. 




