
ACTAS 
DO 

COL~QUIO 

A RECEPÇAO 
DA REVOLUÇAO 

FRANCESA 
EM PORTUGAL 
E NO BRASIL 



ACTAS 
DO 

c o ~ ó ~ u ~ o  

A RECEPÇÁO 
DA REVOLUÇÁO 

FRANCESA 
EM PORTUGAL 
E 0 BRASIL 

II 
2 a 9 de Novembro de 1989 

UNIVERSIDADE DO PORTO, 1992 



OS ORATORIANOS E O ILUMINISMO: 
ALGUMAS REFLEXQES 

Se o Iluminismo foi o responsável maior pela criação de uma 
atitude de abertura e receptividade dos ideais e valores da Revolução 
Francesa em todo o Ocidente, ele não é fácil de balizar cronologi- 
camente, nem de caracterizar com precisão. Embora o possamos 
entender como um esforço metódico e sistemático que os homens 
europeus emprenderam, a partir dos finais do século XVII e se 
alargou até às primeiras décadas de Oitocentos, para usarem a sua 
razão sem qualquer limitação ou reserva, o certo é que ele foi 
entendido - e julgado - de muitas formas e perspectivas. Assim 
cada país e até cada grupo apresentam um ritmo próprio, uma face 
individualizada, que será perigoso e inexacto tentar caracterizar só 
a partir de determinadas linhas de força, ou em determinada fase 
do seu processo evolutivo. Muitos espíritos do século XVIII tiveram 
consciência clara de que a sua época marcava um passo novo e 
diferente na evolução da Humanidade em busca de uma razão 
completamente autónoma, a qual iria identificando e superando os 
erros do passado, dissipando as trevas da ignoribcia e iluminando 
o universo com as luzes da ciência e da filosofia. Assim se entende 
o enorme esforço critico para tudo re-analisar, tudo experimentar, 
rejeitando como indigno aquilo que qualquer autoridade quisesse 
impor. Voltaire pode considerar-se o seu símbolo mais destacado e 
porta estandarte, quando rejeita toda a autoridade religiosa e política 
de "direito divino", quando ataca uma tradição esgotada, caduca, 
supersticiosa e nociva, quando põe em causa a própria ideia de um 
saber universal, deduzido apcnas de alguns princípios, agora ina- 
ceitáveis. O ataque cerrado ao passado próximo e, depois, remoto, 
tomou-se lema de muitos iluministas. Destruir e denunciar, com 
ironia, audácia e mordacidade tudo o que vinha da época clássica, 
eis o que unia os iluministas. Daí a sua simpatia pelos movimentos 
revolucionários, o seu empenho em apontar e iundamentar uma 
política e uma religião alternativas, uma ciência assente em bases 
muitos diversas, uma filosofia profundamente critica e inovadora. Era 
preciso mudar tudo e consegui-lo rapidamente. O guia único seria 
a Razão a qual, bem usada, conduziria a uma "ciência certa", 



expressão tão cara aos homens de setecentos. O seu endeusamento, 
a esta luz, é fácil de entender. 

Para se chegar a tal estádio de pensamento e de "civilização" 
muito houvera e haveria ainda a fazer. E dentro de cada país, de 
cada comunidade, havia, como se tomou evidente, forças em 
presença, cujas perspectivas eram muito diversas e, não raro, até 
antagónicas. Os choques tomaram-se inevitáveis, envolvendo homens 
e instituições, mobilizando-se meios diversos. O século XVIII 
português foi, como nos outros países, um período de profundas 
transformações, muito evidentes, aliás, no plano cultural, embora, por 
vezes, difíceis de acompanhar no pormenor. Ora frequentemente se 
aponta a Congregação do Oratório, no seu conjunto, como a 
instituição cujos membros, mais empenhada e significativamente, se 
lançaram ao cumprimento da tarefa de modernizar, espiritual e cien- 
tificamente, o país. A questão parece-nos de importância, sem dúvida, 
uma vez que a simpatia e a defesa de ideias e princípios vindos 
de França ao longo do séc. XVIII e princípio do seguinte coube a 
muitos oratonanos ou a destacados discípulos seus. Para que isso 
pudesse ter lugar foi necessário ir preparando os espíritos ao longo 
de décadas, modernizando as correntes filosóficas, discutindo questões 
de teologia e moral de uma forma aberta, incutindo uma fé e uma 
piedade mais esclarecidas e aciuantes, solidarizando-se com a sorte 
dos mais humildes e fracos. O Oratório foi lançando à terra lusa 
as sementes que iriam florescer mais tarde e não parece ter sido 
por acaso que o braço direito do Marquês de Pombal no plano 
teológico-religioso tenha sido o Pe. Pereira de Figueiredo, famoso, 
culto e emdito oratoriano setecentista. Atentemos, pois, a alguns 
aspectos que julgamos de interesse na preparação dos espíritos para 
a recepção dos ideais da revoluçZo de 1789. 

É sabido que, pela d6cada de 30 de Setecentos, ao menos um 
giupo de oratorianos, enveredou pela aceitação e consequente 
magistério da filosofia nova, ou seja, anti-aristotélica, no sentido 
tradicional do termo. Com efeito, o Pe. João Baptista publicou, em 
1748, a sua Philosophia Aristotelica Restituta, cujos pontos de vista 
já defendia há mais de uma década. O caso da congregação de Lisboa, 
donde provinha João Baptista é, aliás, bastante bem conhecido, tanto 
porque D. João V cumulou os seus membros de honras e sedimentou, 
ao mais alto nível, a sua reputação (ao doar-lhes a Casa das 
Necessidades, por exemplo), como, ainda, pelas elogiosas referências 



dos seus contemporâneos e discípulos, em décadas sucessivas. Os 
demais núcleos oratorianos, sobretudo os do norte, são menos 
conhecidos, mas desempenharam, a nosso ver, um papel também de 
destaque no contexto nacional. Com efeito, mestres como Juliáo 
Pereira e António Cardoso, ensinando pelos meados do seculo aqui 
na cidade do Porto, adoptaram em definitivo o novo rumo cultural, 
o qual nunca foi posto em causa. Nas suas aulas enveredou-se 
def~tivamente por um ensino de base experimental, racional e 
eclético, surgindo a física em lugar de destaque, ao passo que a 
metafísica, outrora tão importante e de análise demorada, era agora 
abordada sumariamente. Os volumes que até nós chegaram apresen- 
tam-se muitas vezes profusamente ilustrados, com desenhos relativos 
às matérias leccionadas, o que atesta a sua modernidade. Aliás, 
António Cardoso conferiu particular destaque à história da fdosofie, 
o que bem denota a preocupação em superar os antigos pontos de 
vista, apontando rumos alternativos e banindo as certezas definitivas. 
Ao valorizar a experiência, ao procurar explicar de forma racional 
as leis da natureza, ele tomou-se eco e também agente da nova 
mentalidade, que se desejava iluminada pela razão natural. Na 
sequência deste magistério, outros da mesma orientação se lhe 
seguiram. Não admira, pois, que, ao p6r-se de pé a reforma pombalina 
dos estudos, alguns dos seus mais destacados mestres tenham sido 
recrutados entre os oratorianos, como foi o caso de Manuel Álvares 
de Queirós, por exemplo, e também os de Manuel de Sampaio e 
Manuel Rodrigues Braga. Este último, mestre de retórica, filosofia 
e teologia foi um diligente bibliotecário e convicto liberal. Nomeado 
censor, em 1828, publicou num jornal do Porto, chamado Im.aarcia1, 
anti-absolutista, um violento libelo contra o usurpador D. Miguel. 
Julgado sumariamei~te viria a ser degredado para Rios de Sena 
(Brasil), em 9 de Abril de 1829, sem nunca mais ter voltado ao 
Porto, ao menos que se saiba. 

Nas outras casas dos oratorianos seguiu-se um rumo cultural 
idêntico ao do Porto, com pequenos atrasos pontuais. Em Braga, pnr 
exemplo, na década de 70 era professor José Dias sobre o quai não 
há dúvida acerca da sua opção pelas novas correntes de pensamento. 
Assim, ele seguiu à risca o esquema cumcular proposto pela reforma 
pombalina, conferindo grande destaque à Ética ou Filosofia Racional. 
Por outro lado, teve um cuidado especial em traçar um longo quadro 
da história da filosofia, preparando o leitor para seu ecletismo de 



base empírica e racional, sugerindo, contudo, que a razão tem limites 
naquilo que é supra-sensível. Assim ele conseguia manter a ortodoxia, 
mas abraçando os ideais da ciência da época das Luzes. Acerca de 
Aristóteles tem um juízo severíssimo: "Ridicula est eius physica, 
mediocris Ethica". Ele prefere Gassendo, Newton, Leibniz, Descartes, 
porque "ecleticae phylosophiae nomem dederunt, eamque maxime 
illustramnt". Portanto, se conjugarmos estas indicações com outras 
bem do domínio público no que respeita a nomes como Teodoro 
de Almeida, João Chevalier, Pereira de Figueiredo, ctc., parece 
podeimos afirmar que, efectivamente, os oratorianos não s6 preparam 
os espíritos para a aceitação e defesa das novas ideias de Setecentos, 
como as puseram em pritica nas suas instituições, quer no plano 
pedagógico, filos6fic0, científico, como teol6gico e moral. Aliás, um 
oratoriano conhecido, Matias de Andrade, natural da Beira Alta e 
professor, depois, em Braga e Freixo de Espada 2 Cinta, escrevera 
3 obras cujo conteúdo se conhece bem e onde o autor procura 
demonstrar que a Razão não é inimiga da Religião, como alguns 
pretendiam admitir. Sobretudo na obra Guerra Interior, publicada 
em 1743, para ele ele, como mais tarde para Teodoro de Almeida, 
a filosofia natural era um meio privilegiado de chegar a Deus. Por 
outras palavras, a harmonia entre razão e fé é, segundo ele, iácil 
de provar. Desse modo entre os congregados portugueses do séc. 
XVIII se confere i razão a sua dignidade e valor, embora sem 
acompanhar todas as consequências que os enciclopedistas iranceses 
sugeriam aos seus contemporâneos. 

Parece, contudo, também sugestivo mudarmos agora o nosso 
campo de observação. Punhamo-nos uma questão frontal: que 
pensavam os oratorianos do Jluminismo? Embora não possamos 
responder com todo o pormenor, não deixari de ser curioso e 
sugestivo referir o seguinte. Ao apor uma nota A obra de Antonino, 
famoso arcebispo de Florença, autor de um Suma Teológica, o 
congregado de Braga, encarregado de organizar a biblioteca e o seu 
calálogo, escreveu: A obra "foi muito estimada, e ainda hoje a 
consultão os Theologos e Moralistas ... O Autor, mais sancto do que 
illuminado, misiura muitas fabulas com factos verdadeiros [em outra 
obra chamada Crónica]. O que tem de bom é que não dissimula 
nem o bem, nem o mal, quando fala dos Papas e dos Pnncipes". 
Como se vê do contexto, iluminado aqui significa culto, cnterioso, 
inteligente. Ora estd acepção da palavra é de 1809. Uns anos mais 



tarde, um outro oratoriano, este do Porto, tradicionalista, conservador, 
velho, escrevia o seguinte contra um seu confrade, que considera 
herético e perigoso: "Noticia funesta de hum cazo succedido em 
Portugal e digno de se ver para exemplo dos que pretendem ser 
sábios, para que à vista dele saibam moderar as suas ciências e aplicá- 
Ias aos fins para que Deus os p6s no Mundo, para com elas ensinarem 
os ignorantes e reprimirem os iluminados que com suas fantasiosas 
ciências querem introduzir novos sistemas de religião, querendo com 
elas calcar e destmir a doutrina de Jesus Cristo e que Apostolos 
nos ensinaram...". Qucm isto escreveu em 1819 foi o Pe. Manuel 
Lopes, para quem iluminado era sinónimo de perigoso, corrosivo da 
religião cristã e vaidoso. As ciências devem aprender-se, mas com 
moderação, submetendo-as aos limites da religião. Como se vê por 
estes dois apontamentos, não havia unanimidade de posições quanto 
2 magna questão da opção pelas Luzes, com todas as suas conse- 
quências, ou pelas posições tradicionais, seguidas pelos conserva- 
dores, de que este Úitimo autor ciiado é bom exemplo. 

Mas a Congregação de Oratório foi sacudida violentamente em 
duas ocasiões, por homens cuja memória ficou. Refiramo-los. 

O primeiro foi o Pe. João Moutinho, que entrou no Oratório 
do Porto em 1718, tcndo estudado filosofia como aluno externo e 
teologia já como congregado. Era natural desta cidade, pois nascera 
na freguesia da Sé. Foi professor de filosofia em Braga e na 
Congregação permaneceu até 1732, ano em que saíu com o objectivo 
de ir para Roma, onde ia impetrar um beneficio eclesiáslico. 

O Pe. Moutinho era homem de ideias avançadas e comunicou- 
-as a um seu amigo, Fr. Anlónio de S. Bemardo, morador no Rio 
de Janeiro, em Julho de 1753. As suas andanças além fronteiras 
devem tê-lo fcito conceber uma mudança radical para o seu pais, 
a curto prazo, dcsdc que as suas ideias fossem postas em prática. 
E quais eram elas? Ouçamos os seus pontos de vista: 

"O primeiro é sobrc o Santo Ofício, mostrando a El Rei em 
uma escriptura volumosa que o mesmo é uma heresia dos maniqueus 
e, por consequência, prejudicial 2 Religião e ao Estado. 

As provas são todas demonstrativas e sem resposta tiradas da 
Escritura no sentido proprio e literal e parte dos Concílios e Santos 
Padrcs e historia tanto eclcsiastica como profana. Mostro só ncste 
ponto que nestcs Reinos se ignorou até ao presente o sistcma de 
Religião Católica, o Direito Canonico e o Civil, que quero dizer tudo. 



Este ponto, na luz que eu lhe dei, surpreendeu aos nosso teologos 
e Politicos, os quais se vêem obrigados a coniessar que o sobre dito 
tribunal não pode continuar, com a consequência de E1 Rei restituir 
todos os bens até o presente confiscados. 

O titulo da escritura é Carta Dogmatica-Politica, escrita a sua 
magestade fidelissima o Snr. D. José primeiro. Consider[o] a 
confusão em que se acharam os deputados e os inquisidores e 
igoalmente os bispos aos quais tratão de Mercenarios e desertores 
da juridisção ordmária. Ao Santo Ofício, Canonico, por um Ido10 
e Monstro Politico Horrendum ingens cui volumen ademptum. Dipois 
forma hua justa e propria ideia do Tribunal do Santo Oficio, que 
até o presente se ignorou e que com a mesma se deve regular Portugal 
para o futuro e como este erro e heresia ate o presente abraçada 
em boa fe procede da ignorancia. 

He o segundo ponto extinguir os Padres da Companhia, ou 
em todo ou em parte, fundando seminários para educação dos rapazes 
nas casas destes Padres, as provas mostram quanto são prejudiciais 
à Republica os mesmos. 

O terceiro ponto é mostrar aos Portugueses que até o presente 
não foram senhores das riquezas eclesiasticas da monarquia, mas uns 
meros depositarios por que no espaço de 15 anos vão todas para 
a corte de Roma e por consequencia, segundo as maximas das 
religiões e economia monarquica se devem todos os beneficios 
conferir em Portugal ou pelos bispos ou pelo pnncipe como 
conquistador e consequentemente deve tirar-se tambem o tribunal da 
Nunciatura por ser de negociatura. Faço crer a sua magestade que 
estes reinos a ela pertencentes não foram monarquia, mas um bosque 
e uma mata de selvagens, sem raciocinio.. .". 

Como se lê, trata-se de uma posição radical que não ficaria 
mal a qualquer iluminista dos mais conhecidos do centro da Europa. 
E o autor do ms. n V 7 8  da Biblioteca Pública do Porto, que a 
transcreveu, ajuntou: 

"Por disgraça ainda ha muitos Discipulos que adoptam as 
doutrinas deste infeliz Padre em todos os Estudos, tanto Regulares, 
como Seculares". 

E noutro passo continua: 
"Deste Pe. João Moutinho [...I daremos mais exactas noticias 

de sua vida e premios dos seus estudos, para que os seus decipolios 



que ca deixou em Portugal (que não foram poucos) que bem se deixão 
conhecer pela adoção dos seus sistemas e espiritos de atacar a 
Religião, os Estados, os Arcebispos, Bispos, não perdoando ao 
Pontifice Romano.. .". 

As teorias do Pe Moutinho tiveram eco, como parece claro, 
apesar do seu avanço e extrema ousadia. Isto mesmo obrigou o seu 
autor a regressar a Roma, onde foi encarcerado no castelo de Sto. 
Ângelo, vindo a í  a falecer. 

O segundo caso é já dos finais do século XVIII e teve como 
figura central o Pe. Lucas Tavares, outro oratonano, discípulo e 
amigo de Pereira de Figueiredo, que entrou na Congregação em 1777, 
saindo em 1795, por razões desconhecidas. O seu pensamento 
retomava as teses de Pereira de Figueiredo, mas com um vigor e 
uma violência acrescidas. Conhecemo-lo através de censuras, que, 
como censor régio, teve que emitir em relação 2 obra de José Morato 
Roma Conheça o Mundo dos Jacobinos ou Exposição das verdades 
católicas e, ainda, atravks de uma obra que compds, em 1815, 
chamada Dissertaçáo sobre a Razáo Humana. Nesta ele denfendia 
um liberalismo extremo. 

Lucas Tavares teve de se defender de acusações graves, que 
lhes dirigira o bispo de Meliapor D. Fr. Joaquim de Meneses e Ataíde, 
nomeado vigário-geral da Sé do Funchal, em 16 de Julho de 181 1 
e um seu amigo, o Fr. Mimoso. Tavares, que além de Pereira de 
Figueiredo teria como mestre e inspirador e Pe. Moutinho, acima 
referido, é homem violento e destemido: 

Ouçamos as suas palavras: 

"Senhor, manda-me V. A. R. responder 2 sentida queixa que 
contra mim, apresentou ao Trono o bispo de Meliapor. Queixa-se 
este respeitável prelado de que eu usurpei a sua autoridade episcopal 
censurando o seu catecismo; queixa-se de que censurei de erros as 
verdades mais puras da religião; queixa-se, finalmente, de que eu 
duvido do primado de S. Pedro. 

Para dar mais peso a sua queixa acusa-me do [hlorrendo crime 
de heresia e de impiedade e chama em seu socorro o Doutor Mimoso 
que não duvida fazer-me suspeitoso de Atheismo e aceso no seu 
desejo de vencer a sua causa procura fazer-me odioso ao Trono, 



dizendo que não sou seguro nas minhas opiniões religiosas e menos 
nas Politicas.. . 

Que farei eu?. Direi que o bispo procede de má fé? Direi que 
ele não ama a verdade? Não certamente. O ceu tem-me inspirado 
sentimentos mais justos, mais dignos de religião ... 

Persuadido, pois, que as calunias são mais nocivas ao seu autor 
do que áquelle que as sofre, não cuidarei já senão em sustentar a 
causa da religião. Mostrarei 1"ue eu tenho a autoridade para 
censurar um bispo, quando ele não ensina a verdade. Mostarei depois 
que a doutrina que notei no catecismo do Funchal não é doutrina 
da igreja. 

I Ponto 

Opor-me a um bispo quando ele não ensina a doutrina da Igreja 
não é usurpar a jurisdição episcopal e por isso ainda que eu fosse 
um simples leigo podia (e devia) opor-me ao bispo de Meliapor. 

A Religião é um bem que importa a todos como aquela que 
está inteiramente ligada i2 felicidade propria de cada um: é do 
interesse do Estado e da Igreja, ainda considerada so como corpo 
Politico.. . 

1T Ponto 

O catecismo admite Religião Natural; nego eu, o bispo clama: 
que é escândalo! Chama em seu socorro o Doutor Mimoso, opositor 
2s cadeiras e censor régio ... ; o bispo diz: A Religião natural ensina 
a existência de Deus e o culto que lhe devemos prestar. Falso, porque 
a teologia da razão sim diz que devemos a Deus o culto de sumo 
amor e obsequio; mas de que modo devemos render este culto, não 
diz.. . 

Diz o bispo que V. A. proibindo as materias opostas i2 Teologia 
Natural reconhece a Religião Natural. Não sofro, porque V. A. é 
catolico e não deista.. . 

Mas suponhamos por um momento que existe uma religião 
natural distinta da revelada: segue-se daqui que aquele que fizer um 
acto de Religião Natural e, se fizer um acto de Fe em Jesus Cristo, 
faz um acto de religião revelada. Temos, pois, o mesmo homem, 
ora Filosofo, ora cristão, ou para melhor dizer, vivendo ao mesmo 



tempo na religião natural e na revelada, temos o mesmo homem com 
duas religiões diversas para adorar um Deus, o que é absurdo. 

Ainda pergunto mais: se esse acto de amor de Deus do Filosofo 
sera agradavel ao Eterno, sem a Fé em Jesus Cristo? O Bispo de 
Meliapor neste aperto não tem outro remedio senão em negar a 
existencia de sua religião natural ou dizer uma orrenda heresia; 
porque é um dogma fundamental da nossa religião que nada podemos 
fazer agradavel a Deus e meritorio da vida eterna sem Fe neste divino 
mediador.. . 

A impia Filosofia, adiantando um pouco, não s6 o creu 
possivel, mas tambem o assiste. Esta crença foi então a fonte da 
impiedade que ainda agora inunda o nosso seculo; daqui o desprezo 
das verdades reveladas; daqui o desprezo da igreja e dos seus 
ministenos; daqui o ludibrio das augustas cenmonias e do culto 
externo. Nem podiam obrar de outra sorte aqueles a quem bastava 
crer que ha um Deus, que a justiça difere da inquietude e que 
prestando aos seus semelhantes os officios que a Lei Natural 
prescreve tem cumprido, em tudo, a vontade do ser Supremo.. . Mas 
o ceu não quis que a impiedade campiasse, já esclarecidos Atheistas 
correm a fazer-lhe guerra (?) e a debel8-Ia ... 

Sobre a Graça 

O catecismo diz que Deus a ninguém nega a sua graça da 
contrição. Ó doce consolação para o Povo do Funchal. Pecai homens 
à vossa vontade; não he necessano obrar a vossa salvação com temor 
e tremor: correi soltamente pelo caminho da impiedade e quando 
estiverdes bem fartos de pecar, a graça que custou o precioso sangue 
de Jesus Cristo está pronta, quando quiserdes ireis seguros ao céu ... 
Não está no inferno Judas, apesar de ter confessado publicamente 
ter entregado o sangue do justo?. . . 

Ate agora tenho mostrado como uma arvore má, como um 
gentio, não pode dar bons fmtos ... 

Deus ama os predestinados e aborrece os reprobos; aos 
predestinados chama a Escritura amados de Deus, escolhidos, vasos 
de misericordia, vasos de honra: e aos reprobos chama malditos, 
aborrecidos, desprezados de Deus, filhos da perdição, vasos de colera, 
vasos de ignominia. 

Enquanto os predestinados Deus os ama tão extremamente que 



as mesmas culpas mortais em que caem Deus as permite para seu 
benefício.. . 

Enquanto os reprobos, que Deus por um acto positivo da sua 
justiça deixou na massa da perdição, huns são os gentios, outros os 
cristãos, que sendo elegidos para a Fé, não foram predestinados para 
a gloria. 

Fique pois certo o Pe. Minoso que a respeito das verdades 
que devemos crer a autoridade dos teólogos e ainda dos Sumos 
Pontífices, falem ou não falem ex cathedra, é nenhuma se eles a 
não estabelecem com a Escritura e a Tradição. 

O Tesouro da Igreja que compreende os merecimentos de 
Cristo com os merecimentos dos santos é uma invenção dos 
Escolásticos e uma novidade do séc. 13, como disse na minha 
censura. Nem o bispo nem o Dr. Mimoso poderão nunca mostrar 
ou na Escritura, nos P. P. ou nos Concílios o mais leve vestígio 
deste Tesouro e por isso com toda a segurança digo que o catecismo, 
em lugar da doutrina da Igreja, ensina os sonhos e delírios de s6culos 
de ignorancia.. . 

Profissão de Fé 

Creio firmemente que Jesus Cristo instituiu um primado na 
sua igreja para conservar a verdade e evitar o cisma. Que este 
primado não foi ligado ao local de Roma, mas sim à pessoa de S. 
Pedro e dos seus legitimos sucessores; que a igreja pode eleger em 
Primaz outro qualquer bispo sem ser o romano, porque o primado 
é de direito divino, mas a eleição da Pessoa é de direito ecle- 
siástico.. . » (I) 

Como se vê, o nosso oratoriano Lucas Tavares adopta posições 
próximas do jansenismo mais radical (e até do Calvinismo, como 
a graça e a predestinação), é um regalista dos mais ferrenhos e o 
seu episcopalismo não tem limites. Mostra-se, contudo, um estrénuo 
defensor da Revelação, de uma filosofia cuja esfera de liberdade náo 
pode ultrapassar os limites de um cristianismo esclarecido. A religião 
natural deve ser rejeitada em absoluto. 

A filosofia das Luzes provocou, pois, entre os oratorianos 
reacções apaixonadamente diversas e até divergentes, das quais, aliás, 
só conhecemos alguns reflexos. 



Há, porém, um outro aspecto que gostaríamos de abordar aqui. 
É o que se prende com as bibliotecas dos Oratorianos. O melhor 
catálogo que conhecemos é o da Casa de Braga. Elaborado em 1809, 
é completo, bem ordenado e bastante explícito. Independentemente 
de sabermos quem lia, eomo lia, o que lia, para que lia, gostaríamos 
de recordar que, por uma bula de março de 1755 do Papa Bento 
XIV, os congregados eram autorizados a possuirem na sua biblioteca 
todas as obras postas no Index, sem qualquer excepção. E fizeram 
uso desse privilegio, de facto. Com efeito, tanto os catálogos da casa 
de Braga, eomo do Porto e outras referem obras proibidas, entre as 
demais. 

Pareceu-nos sugestivo transcrever as anotações que o respon- 
sável pela organização do catálogo dos oratorianos de Braga escreveu 
em rodapé, acerca de alguns vultos conhecidos. Vejamos: 

Benito Feijó: 
"Feijó, espanhol de nação e natural do rcino da Galiza, não 

se pode negar que coopcrou muito no século passado com as suas 
obras críticas para ilustrar os seus nacionais sobre muitos deieitos 
e abusos. Tinha para isto as mais belas qualidades, engenho agudo, 
entendimento vasto, imaginação fecunda, compreensão fácil e 
penetrante, estudo com escolha, muito boa 16gica e crítica. As suas 
Cartas e Discursos tem-se lido com gosto pela graça e elegãncia 
do estilo e pela pureza da linguagem. Mas os seus raciocínios, ainda 
que energieos e persuasivos, nem sempre tem a solidez necessaria, 
avança algumas vezes doutrinas e defende opiniões que mereccm 
justamente a censura de falsas e pouco fundamentadas". 

Regista-se a existência da Nouvelle Encyclopédie Méthodique, 
ou par ordre des Matières: par une société de gens de lettres, de 
savants et d'artists: précédé d'un vocabulaire universel, servant de 
Table pour tout l'ouvrage: ornée des portraits de M. M.  Diderot 
et D'Alembert. Ao inventarias os volumes, refere, entre outros: 

Assemblée Natioizale Constituante, contenanl trois parties: 
1 - Histoire dc Ia RCvolution 
2 - DCbats qui ont eu lieu dans I'AssemblCe, par Peuchet. 
Botanique par Lamarch et Poiret 
Économie Politique et Diplomatique par Demeunier 
Logique, Metaphysique et Morale, par Mr. Lacretelle etc. 



Étienne Bonnot de Condillac, 
"Condillac, francês, natural de Grenoble, capital do delfinado, 

foi abade de Mureaux, da Academia francesa, das de Berlim, etc. 
e mestre do Príncipe, depois duque de Parma etc., D. Femando. Foi 
homem de bom senso, de juizo seguro, de uma metafísica pura e 
profunda e de uma literatura extensa e bem escolhida. As suas obras 
são pela maior parte escritas com clareza, pensadas com profundidade 
e cheias de ideias luminosas, exactas e novas. Porém algumas devem 
ser lidar com cautela, porque o autor estabelece 2s vezes princípios 
de que os materialistas deduzem funestas consequências ...". 

Gravesande: 
"Cetebre matemático holandês, nasceu em 1688. Comecou a 

ter reputação de sábio numa idade ainda pouco avançada. Não 
contava mais que 18 anos quando começou o Ensaio Sobre a 
Perspectiva, obra talvez a melhor que tem aparecido sobre esta 
materia. Os Elementos Matemáticos da Física são uma grande obra 
deste autor; ainda que newloniano zeloso, dá nela sábios avizos a 
respeito da pouca solidez das operações algebricas, fundadas muitas 
vezes sobre suposições gratuiias." 

Helvecio: 
"Medico famoso da rainha da França, inspector geral dos 

hospitais militares, conselheiro de Estado, membro das academias 
das ciências de França, Inglaterra, Pníssia, de Florença e de Bolonha 
nasceu em 1685 e morreu de 70 anos em 1755. Foi muito respeitado 
pela sua sabedoria e também pelas suas virtudes...". 

Voltaire: 
"Tão celebre pelo seu ialenio extraordinário, pela sua vasta 

erudição, pelos seus conhecimentos científicos, pelo grande número 
de produções literirias e tambem pela sua irreligião e impiedade, 
nasceu em Paris, em 1694 e morreu na mesma cidade em 1778. 
Deixou escritas inumeráveis obras Poeticas, Históricas, de Literatura, 
etc.. A lição de muitas delas é perigosa: ataca a religião metendo 
tudo a ridículo, os sacerdotes, as funções sagradas, os Mysterios, 
os Concilias e as suas decisões, os costumes dos Patriarcas, as visões 
dos Profetas, a Física de Moisés, as histórias, o estilo e as expressõs 
da Escritura: não só ataca o Cristianismo, mas destr6i todos os 



fundamentos da Moral, insinuando os princípios do Materialismo; 
louvando o luxo como o maior bem do Estado apesar da conupção 
de que é origem, tratando com desprezo a inocência dos primeiros 
tempos e os costumes antigos e o que tem de pior é que para preparar 
melhor o seu veneno, altera muitas vezes os factos, trunca passagens 
da Escritura, dos Padres e de outros autores, supõe erros, imagina 
contradições, compõe-no e depois escreve contra aquilo que comp6s. 
A história de Carlos XII he bem escrita e mereceu ao autor o titulo 
de Quinto Cúrcio Francês, porém a conduta do herói é muitas vezes 
uma loucura rematada por culpa do autor, que não sobe origem 
dos factos, que nem sempre os liga e que quase nunca toma o trabalho 
de explicar as causas e os motivos que fazem obrar as pessoas". 

Eis algumas notas insertas no Catálogo da biblioteca da 
Congregação do Oratório de Braga.. . 

Estes são alguns dos aspectos que devem, pensamos nós, 
merecer a nossa atenção e reflexão. 

Os juízos, em alguns casos bem laudatórios, noutros de aviso, 
cautela, mas em cuja linguagem subjaz admiração, conhecimento e 
até apreciação de muitos aspectos, não serão um indicador da 
crescente aceitação que aa Luzes foram ganhando entre nós? 

Na biblioteca oratoriana de Braga havia uma profusa literatura 
anti-jesuítica. 

Não será esse mais um sinal visível da rivalidade? E a sua 
finalidade não será a superação dos pontos de vista atribuíveis aos 
jesuítas? 

As Luzes tinham conquistado muitos espíritos e muitos 
corações em Portugal, mesmo entre o clero, a julgar pelos oratonanos, 
sem dúvida pertencentes à elite cultural lusitana. 

Eugénio dos Santos 
Universidade do Porto 



NOTAS 

(1) Cf. Biblioteca Pública Municipal do Porto, Ms. n$ 1027. 




