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OS BENEDITmOS PORTUGUESES
E AS SEQUELAS
DA REVOLUÇAO FRANCESA NA
"ARCÁDIA TIBANENSE"
I -Abertura

xm.

cultural dos beneditinos portugueses no séc.

No século XVIII, os religiosos em geral, e os beneditinos em
particular, mais ou menos fiéis à sua regra, com os olhos em Deus
e na eternidade, viviam em mosteiros, o mais das vezes espalhados
por zonas rurais. S6 no Entre Douro e M i o , os beneditinos
portugueses contavam 17 dos seus 22 mosteiros (I). Poder-se-ia
pensar que tal situação, agravada pela lei da clausura monástica, os
fizesse, senão mortos para o mundo, pelo menos segregados da
sociedade dos homens; e nada mais errado.
Na antiga "Congregação dos Monges Negros de São Bento
dos Reinos de Portugal", de 1566 a 1834, periodo da sua vigência,
o estudo foi um dos objectivos primordiais ( 2 ) e foi ele que fez com
que os beneditinos, sem abandonar os mosteiros fundiários do Entre
Douro e Minho, criassem os mosteiros urbanos de Coimbra, Lisboa,
Santarém e Porto. O mosteiro de Coimbra primou por ser o Colegio
Académico da Ordem (7.Muitos dos seus monges foram estudantes
da Universidade e alguns constituiram figuras proeminentes do
senado universitário. Não é, pois, de admirar que o estudo e a cultura,
o acompanhamento dos grandes acontecimentos nacionais e
estrangeiros atraissem e preocupassem os monges.
Os estudos do Professor Oliveira Ramos (4) têm provado como
os beneditinos portugueses acompanharam e viveram o movimento
das "Luzes". Na verdade, o século XVIII foi para eles um período
de apogeu cultural, e a cultura era uma preocupação dominante e
constante dos Dons Abades Gerais no último quartel do séc. XVIII.
Os simples livros de matrículas da Universidade de Coimbra
e os dos contratos dos respectivos professores permitem claramente
apurar como os beneditinos de então se preocupavam em estar na
ciência e na cultura.

As medidas para enriquecimento das bibliotecas monacais eram
frequentes. Frei Francisco de S. Luís, futuro Cardeal Saraiva, informa
que o Geral D. Fr. Caetano do Loreto (1767-1770) comprou perto
de 800 volumes "todas obras de estimação e muitas raras" para a
biblioteca do mosteiro de Tibães (*). Com o mesmo empenhamento
cultural, o D. Abade Geral Fr. José Joaquim de Santa Teresa, em
dois hiénios sucessivos (1783-1789), enriqueceu a biblioteca com
"mais de 800 volumes escolhidos também com muito gosto e
discemimento". Pouco depois, o Geral D. Fr. Manuel de Santa Rita
Vasconcelos (1798-1801) encomendava para a mesma biblioteca as
Memórias da Academia Real das Ciências de Paris, as Memórias
do Instituto Nacional de França e a grande obra da Enciclopédia
Metódica.
Sabe-se ainda como em 1740, o abade geral D. Fr. Tomás
do Sacramento, atraído pela fama da Congregação de S. Mauro do
Reino da França, quisera enviar para lá alguns monges a fim de
tomarem contacto com os estudos ali praticados e depois aplicarem
aqui os seus métodos ( 6 ) . Nada de admirar, portanto, que mesmo
antes da reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, já os
beneditinos pensassem em adoptar, no plano escolar, a filosofia anti-escolástica e a teologia positiva.
Os beneditinos vão, assim, aparecer progressisticamente ao
lado do Marquês de Pombal na reforma da Universidade, aplicando
aos colégios da sua ordem os princípios daquela. É certo que alguns
tentaram fazer contra-corrente, e daí que, nos finais do séc. XVIII,
a Ordem Beneditina em Portugal se encontrasse dividida e assim
ficasse até 2 expulsão das ordens religiosas em 1834. Dum lado,
os monges "iluminados", progressistas, liberais, do outro lado, os
monges rurais, conservadores e absolutistas.
Com o Colt?gio de S. Bento de Coimbra, mesmo junto 2
Universidade, autêntico alfobre da intelectualidade monástica, os
beneditinos foram dos primeiros religiosos a rever os estatutos dos
seus colégios sobre o modelo dos estatutos reformados da Universidade em 1772. De facto, Frei Francisco da Natividade organizou
e publicou em 1776 o "Plano de Estudos para a Congregação de
S. Bento de Portugal" (').
Quinze anos depois, em 1789, a reforma dos estatutos iria ainda
ser mais puxada, agora pela mão de Frei Joaquim de Santa Clara,
futuro arcebispo de Évora, tão amigo e admirador do Marquês de

Pombal, que até lhe fez o semão das exéquias
s6 que essa
reforma foi contestada a tal ponto que, por causa disso, apenas se
publicou a primeira parte, referente aos "estudos domésticos" ( 9 ) .
Mas, se a voz da reacção se fazia sentir mais forte nos mosteiros
de província, não é menos certo que uma notável galeria de monges
intelectuais se fazia notada no mundo das ciências: Fr. Francisco de
S. Bento, t 1778; Fr. Francisco da Natividade, t 1800; Fr. Manuel
de Santa Rita Vasconcelos, 7 1801; Fr. Joaquim de Santa Clara, i
1808; Fr. António da Assunção Meireles, t 1808; Fr. Vicente da
Soledade e Castro, t 1823; Fr. Francisco de São Luís Saraiva, í
1845; Fr. Bento de Santa Gertrudes, 7 1846, Abertos às ciências,
alguns destes monges abriam-se também às novas ideias políticas
que, da Europa, sopravam em Portugal. Vános foram membros da
Academia Real das Ciências e alguns foram mesmo coriféus do
Liberalismo, sobressaindo Fr. Vicente da Soledade e Castro, primeiro
Presidente das Cones ('O) e Fr. Francisco de Sã0 Luís, Cardeal
Patriarca de Lisboa (I1).

I1 - Os beneditimos portugueses perante a Revolução
Francesa
Os abades gerais dos fins do sCc. XVIII urgiram nos mosteiros
dc Lisboa, Coimbra e Porto a assinatura de jornais, gazetas nacionais
e estrangciras. O índice da livraria de Tibães prova que os monges,
ali, tinham ao seu alcance livros modernos, veiculadores das novas
ideias políticas, e ate lá se achava a famosa "Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Scicnces, des Arts et des Méiiers (17511772). Por sua vez, a livraria monistica de S. Bento da Saúde, Lisboa,
"revela um nível inteleciual pouco vulgar" ('3.
Dc alguns monges sabe-se que liam o Mercure, de Paris, e
o Courier, de Londres, e, ávidos de saber, ai6 tinham obtido licença
para ler e possuir livros proibidos, como de si refere o Cardeal
Saraiva no seu "Livro de razáo".
Dado, porém, o isolamento dos mosteiros mrais, sobretudo no
Entre Douro e Minho, uma das medidas práticas para a circulação
de ideias e enriquecimento cultural múiuo foi a obrigatoriedadc dc,
em cada mosteiro, se redigir o Dietário.
Diet6rio ou Diatário, como a palavra indica, era um diário,
o livro da cr6nica do dia a dia num mosteiro. Prescrilo já pelas

Constituições da Congregação Beneditina (Const. 3, N V 9 , Livro
2), deveria constar de duas partes: 1" trataria da fundação do mosteiro
e de tudo o que nele acontece, dos prelados, etc; 2%trataria da vida
e morte dos monges. Contudo, a urgência e legislação adequada para
a redacção dos Dietários deve-se ao abade geral D. Frei Bemardo
da Esperança Teles (1795.1798) que, numa pastoral datada de Tibães
a 19KIV1797, dá normas para isso. Como diz o abade geral, essas
crónicas deveriam ser enviadas por cópia, de três em três meses,
ao cronista-mor da Congregação "afim de não deixamos a nossos
vindouros aquella esterilidade de noticias que nos hoje experimentamos por negligencia e incuria dos que nos precederam". E
acrescenta que isso propiciará "aos que depois de nos vierem os
meios de escrever a Historia sem aquelles defeitos e incertezas, que
resuitão da falta de noticias individuais e verdadeiras" (I3). Daqui
claramente se infere o alcance dos Dietários monásticos, verdadeiros
observatórios sobre o mundo, e seu real interesse para a história,
quer da Congregação Beneditina e respectivos mosteiros, quer até
mesmo do país e suas relações com outros estados. São, por essas
razões, preciosas fontes de informação histórica, mas que, infelizmente, ainda estão quase desconhecidas e inexploradas. A seriedade
e espírito crítico que deveriam animar os Dietários deduz-se da
pastoral do geral D. Frei Bemardo da Esperança Teles, por detrás
da qual parece ocultar-se a mão redaccional de Fr. Francisco de São
Luís Saraiva, ao tempo em Tibães.
Conhecem-se, actualmente, quatro Dietários: Lisboa, Tibães,
Rendufe e Ganfei.
1" Dietário de S. Bento da Saúde, Lisboa (B. N. L., Ms.
n V 3 1 e 732). Estende-se de 1798 a 1812, começado por Fr. Dionlsio
de S. Miguel, mas já 6 posterior ao período cmcial da Revolução
Francesa. Reflecte contudo, circunstancialmente, a época terrível das
Invasões Francesas e, pelo interesse que isso representa, a parte que
se refere aos anos de 1807 a 1812 já foi publicada (I4).
2Wietário de Tibhes (Arquivo do Mosteiro de Singeverga,
Ms.). Abrange o largo arco diacrónico de 17'98 a 1829. Foi começado
e organizado, como explicitamente testemunha o título autógrafo na
fl. 1, pelo futuro cardial Saraiva: "Dietário/F'rincipiado no Tnennio/
do N. R.mo Pe. Preg.or G.al JubQ/ Fr. Manoel de Santa Rita
Vasconcelos/ por Fr. Francisco de S. Luizl actual Secretario da
Congregação/ 1798".

Trata-se dum volume encadernado, de 193 folhas numeradas,
repartido, segundo o plano de Fr. Francisco de São Luís, em quatro
secções que ele, enquanto escriba, respeitou, mas que, depois, foram
amalgamadas, achando-se, por isso, as notícias algo confusas na
ordem de distribuição.
I - Diario Político, Civil e Economico-Politico deste Reino
e Naçoens Estrangeiras (anos 1790-1829, fls. 5-29v, 36v-49v, 120176).
I1 - Diario Fysico. Metereologico, Medico, etc., etc., (anos
1795-1826, fls. 30-36, 100-113~).
111 - Diario Moral, Eclesiastico, Monastico, etc., etc., (17931829, fls. 50-58v).
IV -Diario Litterario - comprebende tudo o que be relativo
ao progresso das Sciencias e Artes, e se deve ajuntar com o Diario
Fysico, Metereologico, Medico, etc., etc., de fls. 30 pela relação q.
t:-in entre si (anos 1792-1829, fls. 70-81v).
Pela letra, vê-se que são atribuíveis a Fr. Francisco de S. Luís
os elementos da parte I - fls. 5-28, 36v-40v (anos 1790-1802).
I1 - fls. 30-36v (anos 1795-1800).
111 - fls. 50-52v (anos 1793-1799).
IV - fls. 70-74 (anos 1792-1798).
Desta descrição se infere que tendo começado a redigir apenas
desde 1798, Fr. Francisco de S. Luís ajuntou notícias anteriores que
cobrem os anos de 1790 a 1798. Curiosamente, de maneira directa
e explícita, nunca se refere à Revolução Francesa nem aduz sequer
tal expressão. Jd não redigido por Fr. Francisco de S. Luis, o Dietário
relata episódios complicados da história internacional e nacional,
sobretudo referentes à época napoleónica, invasões francesas e
reinado de D. João VI com as lutas entre liberais e absolutistas, para
além de notícias sobre a ordem beneditina e muitas outras informações curiosas coligidas dos jornais.
A vida e obra de Napoleão Bonaparte podem acompanhar-se
desde 1797, quando foi comandante do "Exercito de Inglaterra"
(fl. 73) até 1815 em que foi exilado para a ilha de Santa Helena
(8. 142); então o monge dietarista comentava perplexo: " E terá
felismente acabado a vida politica deste homem cão célebre?!"
Já antes, ao relatar as vitórias francesas em Itália, 1797, Fr.
Francisco de S. Luis classificava Napoleão com o epiteto de "o
prodigioso Bonaparte" (fl. llv.) e realçava "os talentos, e a fortuna

deste homem extraordinário" (fl. 12). Em seguida narra como em
91XV1799 se realizou em Paris uma mudança de governo com a
nomeação de três Cônsules para governo da República: "Foi esta
nova revolução obra do célebre General Buonaparte, que ficou
primeiro Cônsul, influindo em todas as operações da Republica, e
dirigindo quasi só todos os negocios delia por hum poder dispotico
firmado sobre a sua fama, sobre a sua audacia, e sobre a falta de
energia a que esta reduzido o Povo francez" (fl. 27v-28).
Perante isto, não se pode deixar de confrontar o silêncio total
sobre a Revolução Francesa com os encómios claros a Napoleão.
Será que até Fr. Francisco de S. Luis considerava a Revolução, até
ao aparecimento de Napoleão, como uma página negra da história
da França, sobre a qual mais valia lançar uma pedra sepulcral de
esquecimento?... Este silêncio sistemático não pode deixar de ser
sintomático.
3"ietário
de Rendufe (Arquivo Paroquial de S. Tiago
de Caldeias). Prolonga-se de 1774 a 1834 (visita do D. Abade
Geral a 26AI11834) com acréscimos posteriores até 1850
(8. 84v) e anotações do antigo pároco de Caldelas, Pe. João de
Freitas, que conseguiu levar o Dietáno para a sua paróquia. É um
volume in 4", encadernado em pele com 84 folhas numeradas no
retro.
Apesar de o relato começar em 1774, não se encontra nele
qualquer referência directa ou indirecta à Revolução Francesa, mas
para 1796, em letra que parece da mão de Frei António da Assunçao
Meireles, o dietarista anota: "Com grande satisfação dos habitantes,
despejou-se a cidade do Porto, no dia onze de Fevereiro, o Regimento
d'Infantaria de Viana; no dia seguinte sahio o de Chaves com saudade
dos Portuenses, pela Civilidade, bona conduta, e costumes com que
se portou na mesma Cidade: ambos evacuarão para dar entrada aos
dous Regimentos victoriozos do Porto, que com outros forão auxiliar
as Tropas Espanholas no Rossilhão, com credito, e reputação do
Valor Portuguez, que os Catõens Nacionaes supunhão inteiramente extinto nos militares do seculo prezente: entrou o 2"egimento no dia 14 de Fevr" que foi a primwominga da Quaresma,
e o l h a quarta feira seguinte em que se contavam 17 do mesmo
mez, ambos mui rotos, e esfarrapados, e sem mais recompensa
q.as divizas que ihe permitirão @r nas Bandeiras, e Granadas
bordadas no braso direito, como se a Come, e pobreza dos Soldados,

e os servisos da Guerra se pagasem com premios. de entusiasmo"
(fl. 19v).
É sabido que a guerra do Rossilhão, a que Portugal se associou,
era uma tentativa por parte da Espanha para se defender dos
maleficios e perturbações causados pela Revolução Francesa. Todavia,
o dietarista não estabelece qualquer nexo entre elas.
Mais tarde, fazendo a crónica do ano de 1804, anota:
"Em Mayo deste anno Napoleon Buonaparte natural da ilha
da Corzica, de nacim.to menos que mediocre, desconhecido no
mundo, e ainda em França até a epoca da tomada de Toullon pelos
Francezes: mas admiravel em astucia militar e civil, e principalm.te
em fortuna foi declarado Imperador dos Francezes; cujo titulo
soberano sera hereditario na sua familia de varão em varão, e
em linha de primogenitura" (fl. 21v). Em seguida, o dietarista
compraz-se em referir os passos mais salientes da vida e acção de
Napoleão.
2/XII/1804 -Sagração de Napoleão em Paris pelo papa Pio
v11 (fl. 22v).
26/V/1805 -Em Milão, Napoleão coroa-se rei da Itália (fl.
23).
1806 - Aliados contra a França e batalha de Austerlitz
(fl. 25).
1806 -Decretos de Napoleão a distribuir vários países
da Europa pelos seus familiares (fl. 25).
Quanto &s invasões francesas o dietarista tem pormenores de
interesse, merecendo-lhe particular atenção as lutas entre liberais e
absolutistas.
Como no DietArio de Tibães, também neste ressalta o silêncio
sobre a Revolução Francesa, a contrastar com o interesse pela pessoa
e acção de Napoleão. Concertando estes dados com o silêncio
"inocente" dos nossos jornais da época parece que o nosso país sentiu
um certo pejo pela Revolução Francesa, a ponto de s6 indirectamente
e com pudor se lhe referir.
Em conwa-partida e naturalmente os Dietários são férteis em
informações sobre as Invasões francesas de 1807 a 1810. É então
que o Dietario de Lisboa (15/iI/1808) usa pela primeira vez a
expressão "Revolução Francesa" e classifica os invasores como
"malvados franceses', "malditos franceses", realçando o "ferino e
malvado caracter dos franceses".

4"ietário
de Ganfei (ADB-UM, Mosteiro de Ganfei, NQ
59). Trata-se do Dietário de 1800, redigido por Frei Manuel de S.
Vicente Ferreira, prior e dietarista que, no começo, transcreve a carta
pastoral do abade Geral Fr. Bemardo da Esperança Teles, datada
de 17/XII/1797. Nele se nota um grande vazio que vai de 1804 a
1812. Importante 6 a notícia descritiva "Memoria do incendio deste
Mosteiro de Ganfey succedido no anno de 1809, e da sua reedificação" (8.74s). É a única referência aos franceses, aquando da
2qnvasã0, e sem quaisquer reflexos sobre a revolução.
Os Dietários e as Actas Capitulares dos Capítulos Gerais do
tempo ('3permitem-nos ver quanto alguns mosteiros, sobretudo o
de Lisboa e os do Norte (Porto, Bustelo, Santo Tirso, Tibães,
Rendufe, Ganfei), sofreram com as invasões francesas, "subjugados,
habatidos, saqueados e ultrajados" (Dietário de Lisboa),
mas
praticamente nada nos dizem do impacto da Revolução Francesa. Na
verdade, parece que s6 com os malefícios das invasões é que os
bcneditinos e os portugueses em gcral acordaram para a realidade
funesta desencadeada na Europa pela Revolução Francesa. É assim
que se vai levantar a voz de Frei Vicente da Soledade e Castro,
beneditino e futuro primeiro Presidente das Cortes, falando da
Revolução Francesa no Sermão pregado na Sé de Coimbra em 1808
(I6) e no sermão pregado em 1809 aos professores e estudantes
da Universidade de Coimbra ante a eminência da 2" invasso
francesa (I7).
Aliás, os bispos portugueses também s6 tardiamente reagiram
As consequências deletérias da Revolução Francesa, e a maioria deles
s6 aquando das invasões (18). Antes, porém, j B o arcebispo de Braga,
D. Frei Caetano Brandão, com data de 11/X/18Ol, linha dirigido uma
cal'ta a todas as religiosas dos mosteiros da sua Arquidiocese
exortando-as a suplicareni de Deus alívio para os males causados
pela Rcvolução Francesa (I9).
Também se deve registar, com data de 24AXl1791, uma
Carta de D. Frci José Ant6nio de Santo Alberto para o Santo
Padre Pio VI "com motivo das Revoluções de F m ç a e impressa
em Roma nos idiomas latino e espanhol por ordem do mesmo
Sailiíssimo Padre" (20) e que é, certamente, uma declaração de apoio

à Bula dirigida por Pio VI ao Clero e Povo Francês em 13AV/1791

?'I.
III - A "Arcádia Tibanense" e a poesia anti-francesa
No séc. XVIII houve em Portugal o gosto e a mania das
Academias Literárias como forma de cultivar os espíritos e fazer a
troca das ideias (22). Por todo o país, nas cidades e na província,
e até nos paços dos bispos e nos conventos e mosteiros de religiosos,
encontramos manifestações culturais desse tipo, quer em prosa quer
em verso.
Os beneditinos, nos finais do séc. XVIII, sobretudo devido ao
incentivo do abade geral, D. Frei José Joaquim de Santa Teresa
(1789-1792), criaram no mosteiro de Tibães e Rendufe a Arcádia
Tibanense, inspirando-se aqui nas musas do rio Cávado, que coma
perto, e tomando os seus membros nomes latinos à maneira da
"Arcádia Lusitana". Da sua produção literária resta-nos uma colectânea na Biblioteca Pública Municipal do Porto (23)com composições
em latim e português. É lá que vamos encontrar reunidas muitas
composições poéticas relativas aos franceses, quase todas em tom
jocoso e burlesco. Aliás, já o Dietáno de Lisboa, em 1809, nos
informava que "tem-se publicado m.tos folhetos e papeis, Periodicos,
quasi todos declamando contra a Uzurpação e tirania de Bonap.te
e seus satelites. - Todos tem merecim.to por mostrarem os
sentim.tos da Nação q- os aprova contra o maior dos Tiranos; mas
a maior parte pouco valem". Este juizo sumário de valor se pode,
com efeito, fazer sobre as poesias da Arcádia Tibanense. Da
admiração dos Dietános pela figura de Napoleão passa-se agora à
crítica feroz desse "Flagello do inferno", "um dos flagelos mais
temvel q- o mundo tem visto", verdadeira "Besta do Apocalipse".
E nada disto é de admirar, pois as Invasões Francesas em Portugal,
pela violência e ferocidade de que se revestiram, enquanto agressão
gratuita a um país pequeno e amigo, deixaram marcas profundas no
povo português. O ressentimento popular contra os franceses extravasou de muitas maneiras perante as destmições e incêndios de casas,
as depredações e rapinas de bens eclesiústicos e seculares, frente à
agressão militar e a repressões vingativas contra os resistentes e,
sobretudo, por causa da hecatombe de tantos mortos numa população
rebarbativa e hostil mas quase sempre indefesa.

A colectânea dos vários papéis anexos à Academia Tibanense
deixa perceber o impacto negativo que os "malvados franceses" ou
essa "Nação barbara e cruel, mais cruel ainda de que os mesmos
Vandalos" p)imprimiram na mentalidade e no imaginário português
da época.
As linhas de força que aglutinam esta colectânea de textos são,
por um lado, o ódio aos invasores, por outro lado, a defesa da Pátria,
da Monarquia, da Família e da Religião. Eis, por conseguinte, o
caleidoscópio literário da colectânea destes "vários papéis" que, num
total de 63 textos, apresenta o seguinte espectro relativamente aos
franceses e invasoes:
Manuscrito:
47 sonetos
4 conjuntos de quadras
4 glosas religiosas
2 diálogos
1 monólogo
1 cântico
1 epigrama
1 decima
1 estrofe solta
Impresso:
1 O dragão e a Besta (Apocalipse 13)
Total: 63
A distribuição dos 47 sonetos é a seguinte:
a Napoleão
a Junot
Pátria e aos portugueses
a D. Francisco Xavier Castanhos
ao Príncipe Regente D. João
a Welligton
a Beresford
a diversos, um por cada
Total: 47

Quanto à iíngua, só três é que são em espanhol: um soneto,
a décima e a estrofe; o resto é tudo em português, mas um soneto
está escrito num português (pretoguês) adulterado, trocando os 1 por
r e o s por z , numa visível forma de chacota.
Assinadas aparecem apenas seis composições, sobretudo os três
sonetos dedicados ao espanhol D. Francisco Xavier Castanhos. É
claro que algumas composições são de monges e nós pudemos
averiguar que, por exemplo, a composição anónima "c$ntico dos
Lusos", glosa do Recordare Domine, Lamentações ou Trenos de
Jeremias, 5, é mesmo dum monge. De facto, trata-se duma composição feita por Fr. António de Santo Ilídio, colegial em Rendufe,
que, depois, foi doutor e lente de matemática na Universidade de
Coimbra, e bispo eleito de Aveiro (25).
Como se disse, do ponto de vista literário-estético, os textos
valem pouco; alguns são de clara matriz popular, caricaturando
situações ridicularizantes, com linguagem suês, numa crítica directa,
destravada e incisiva, cheia de injúrias e insultos, sobretudo a
Napoleão e a Junot.
Bastantes composições, todavia, revelam uma concepção emdita,
baseada na mitologia e na história greco-romana, relembrando figuras
paradigmáticas da cultura clássica e heróis portugueses, num tom
sério e grave, quase solene. É por demais evidente que tais
composições derivam de pessoas cultas, com certeza monges de
%bães e Rendufe. Estão neste caso as glosas a decalcar o Pai Nosso,
o Sinal da Cmz e a oração de Jeremias, capítulo V das Lamentações
ou Trenos, da mesma pena do Csntico dos Lusos.
Não podemos esquecer que o clero, secular e regular, teve
papel preponderante na resistência aos franceses, quer incitando o
povo e dirigindo as operações, como o Bispo do Porto, Dom Ant6nio
de S . José de Castro (1799-1814), quer combatendo com a sua
"Companhia dos Eclesiásticos", em que se lhe juntaram monges
pegando em armas e vestindo-se de militares (26).De facto, o clero
assumiu tarefas múltiplas, totalmente empenhado na resistência. Se
o bispo de Elvas, num sermão, aconselhava B luta pela força das
armas, o bispo de Angra do Heroismo, noutro sermão, exortava-o
2 penitência e B oração ("); muitos clérigos animavam os espíritos
do povo com a persuasão dos seus escritos e o fogo da sua inspiração
literária. É daqui que nascem os fogosos panfletos volantes, a vertente
que a Academia Tibanense na sua colecthea mais faz ressaltar.

Na realidade "o panfleto impresso, a folha volante manuscrita,
tltdo servia para atiçar
a cantiga da rua ou o cântico das igrejas"
os ânimos dos pomigueses contra o invasor. Napoleão e Junot são
os bombos da festa, enquanto personificaçóes do ódio ao invasor
intruso. O ridículo transparece naquele soneto fZ9) onde a própria
linguagem é estropeada para mais realçar o bnrlesco. A injúria e
o insulto transparecerem muitas vezes, como na cantiga (30) e no
soneto (9 onde o autor se admira por a plebe ter acreditado que
Napoleão era algo de importante, como se um charlatão quisesse
convencê-la de que um burro era o pássaro de Júpiter:
"Pois mil vezes no vulgo hoje se vê
Passar por Águias burros enfeitados".
E que dizer do diálogo satírico em que "Fallão Bonaparte,
Murat e Junot" (32)?!
Junot, com efeito, é ironicamente apontado como responsável
pelo fim dos pecados mortais dos portugueses, não porque levasse
à moralização da sociedade, mas sim porque, com suas dificuldades
e perseguiçoes, impediu que os portugueses os cometessem (33).
Com razão, portanto, Napoleão e Junot merecem o inferno;
tal é a conclusão do "Diálogo entre Lucifer e Bonaparte" (34). O
"Diálogo entre Junot e os deuses do inferno, Plutão e Proserpina"
pS), ou ainda "Lucifer fallando contra os franceses" (36) e pedindo
o- auxilio de Deus chega à mesma conclusão:

"Se vosso poder soberano
Não tira o poder franci.~
O Inferno desta vez
Se toma Republicano".
Por isso, Lucifer remata:
"Não entendo o que esta gente
Entende por Liberdade
Eiia aborrece a piedade".
Naquelas horas trágicas da vida da nação, aponte-se igualmente
o ressurgir do Sebastianismo como âncora de esperançosa libertação.

Na verdade, já o Diet&io de Lisboa (37) faz referência ao folheto
"Os Sebastianistas" a criticar o revivalismo de tal ideia. Na colectânea
da Arcádia Tibanense, a "Carta de Gonçaiio Anes Baldam escrita
a João Baptista" (38) é uma denúncia desse pretenso messianismo
salvador. O ceme da carta gira à volta dum ovo que, misteriosamente,
tinha umas letras que eram interpretadas como mensagem de Dom
Sebastião, E termina com este conselho:
"Dize-lhe da minha parte,
Dize-lhe Amigo João
Que merece hum Rey Galinha
Tão cagarola Nação.. .
Oh Disgraçada Nação
Que tantas petas engoles
Tens de Avós Herois Valentes
Hoj filhos de ovos moles!"
Quanto às glosas, de típica fonte clerical, religiosa, o "Padre
Nosso glosado" é uma exaltação do patriotismo português contra o
exército espanhol que veio na primeira invasão.
A glosa do "Sinal da Cruz" mete a ridículo a figura de Junot,
classificado como "ladrão, usurário, adversário.. . da Santa CNZ", e
inclui uma critica velada aos bispos que escreveram uma carta
aquando da sua entrada, como fez o Patriarca de Lisboa.
As duas glosas da Oração de Jeremias, Lamentações V, entre
as quais se inclui o "Ctintico dos Lusos", são uma dolente lamentação
pelas invasões francesas, tidas como castigo de Deus contra os
pecados dos portugueses. O "Cântico dos Lusos" é mesmo um poema
de tristeza pungente e de desesperança, escrito pela mesma mão.
Uma rApida palavra final merece o texto impresso, e já
conhecido (39) sobre "O Dragão e a Besta". Verificação exactíssirna
dos capítulos XIII e XVII do Apocalipse. Este texto, dentro duma
exegese acomodatícia, pretende interpretar o trágico acontecimento
das invasões à luz da autoridade absoluta da Bíblia. De facto, a
utilização de textos esotéricos e apocalípticos, sobretudo do livro de
Daniel e do Apocalipse de S. João, é uma constante da história cristã
em momentos de crise político-religiosa. Neste caso, faz-se uma
descodificação dos capítulos XIII e XVII do Apocalipse, sem dúvida

dos mais obscuros e misteriosos. Ao lado do texto bíblico em
português está o comentário actualizante, circundando uma gravura
alegórica. O próprio número da Besta do Apocalipse, o cabalístico
666, segundo as leis da exegese judaica ou da matemática sagrada
da Cabala, é o nome do próprio Napoleão. Aplicando um número
a cada letra do alfabeto e fazendo-lhe a soma, quer em latim, quer
em italiano, quer em espanhol, quer em português, obtém-se sempre
o nome de Napoleão Bonaparte ou imperador. Napoleão é, por essa
razão, a Besta do Apocalipse, o Dragão devorador, pois que inimigo
da nossa Pátria, da Monarquia, da Família, da Religião. Os atributos
da Besta correspondem aos defeitos de Napoleão: ateismo, hipocrisia,
avareza, devastação, tudo aquilo, enfim, que os seus exércitos
provocam nos lugares aonde chegam.
As sete cabeças da Besta representam os sete reinos católicos
invadidos e subjugados, e os dez cornos ou chifres da mesma indicam
os dez reinos que Napoleão criou, e as blasfémias dos respectivos
diademas são os títulos dos mesmos reis.
A prostituta do capítulo XVII do Apocalipse é a própria França
que pretende substituir-se a Deus, dominando as nações cristãs.
A adoração do Dragão ou Besta significa a admiração que
todos na Europa sentiram pela França e pelas vitórias alcançadas
por Napoleão.
IV - Conclusâo

Terminamos citando mais uma vez o Dietário de Lisboa ("O)
que, em Maio de 1810, atribui o mau estado do tempo às sequelas
das Invasões Francesas: Parece q- assim como todo o mundo
político se tem transtornado por causa da Revolução Franceza,
igualmente as estaçõens se vão mudando, e prevertendo-o mesmo
que se notou no mez passado, se notta neste."
Nos documentos que acabamos de respigar, os beneditinos
portugueses nunca deixaram qualquer opinião ou reacção 2 Revolução
Francesa, a não ser aquando e depois das Invasões. Este sistemático
silêncio não pode ser tão inocente como isso. O que significaria,
de facto, é problema que nos escapa neste momento. Mas eles não
podiam ter ignorado muitas coisas da Revolução Franceza, sobretudo
no que se refere às leis sobre a expulsão dos religiosos. Sacerdotes
e religiosos vieram refugiar-se em Portugal (4L) e dum monge
maurista sabemos que transferiu a sua estabilidade professando em
"

Em Lisboa, pelo Dietário (42), sabemos da residência dum
foragido francês que depois, ante a ameaça da invasáo francesa, se
escapou para Inglaterra.
Portanto, os beneditinos pomgueses, embora nada digam,
souberam das conturbadas consequências da Revolução Francesa que
tão drasticamente se abateram sobre a vida monástica e levaram
muitos monges à guilhotina, como Dom J. B. Coutrie, abade geral
de Cluny, o qual chefiou a resistência monacal com um nobre grito
de orgulho: "La mort est préf6rable à en changer" (43).
É natural que depois de tal borrasca, eles se exprimissem, como
mostram os Dietános, com certo entusiasmo perante a figura de
Napoleão e suas vit61ias. Mas, com as Invasões Franceses, também
eles irromperam em lamentações e recriminações. O espólio da
Arcádia Tibanense, juntando muita literatura planfetária de proveniência diversa, 6 bem demonstrativo da reacção que o povo
pomiguês experimentou perante as sequelas da Revolução Francesa,
traduzidas na invasão e ocupação do país pelas tropas de Napoleão
que, em três vagas sucessivas, o dizimaram, devastaram e aniquilaram.
Geraldo J. A. Coelho Dias
Universidade do Porto
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Padre Nosso glosado, que na
e entrada dos Castelhanos em
Portugal, em 1807, offereceo ao
Pnncipe Regente hum soldado razo.
Escutai Pnnce Augusto,
os votos, que vos fazemos,
Pois na terra a vós temos

......................................................... Padre Nosso,

Este luzo Povo vosso
Fara os Hespanhoes gemer
E lhes fará conhecer .....................

que estais no Ceo,

Calcar de Hespanha o trofeo,
Na6 he novo a Portugal
Por vingar o seu Real ................... Santificado
Vosso nome, que exaltado
He no mundo conhecido
Na Hespanha hoje temido ............. Seja
Vede que so por inveja
Nos fás mina tamanha

Mas aturda toda a Hespanha ........ o Vosso nome.
Na frente nos tráz a fome
A multidaõ, em que vem
Mas a sua riqueza, e trem

...........

Venha a n6s

Fiado, Senhor., em v6s
Faremos fugir tal peste
E seja aquelle com este ................ o Vosso Reino

O mal que nos trazem paguem-no
Delles na6 fique semente,
Escrava ao menos esta gente ....... seja feita
Fique castella sugeita
Ao vosso braço, Senhor,
E de nos todos o valor ................. a vossa vontade
De tam vil gente a maldade
Sobre si veja mil dannos
Punamos os Castelhanos ................ Assim na terra
Desta sua injunta guerra
O despique tomaremos
E entaõ nos ficaremos ................... Como no Céo,
Rasgou Castela o seu veo
Seu coraçaõ quis mostrar
Para nos comer e roubar .............. O pam nosso
Façamos pois almoço
Deste sangue, inda que vil
E matemos sequer mil ................... De cada dia
Hua tal aleivosia
Castiga-se assim, senhor
Mas nosso soldo maior ................. Nos dai hoje

Principe não vos enoje
A petição que fazemos
Se neile vos offendemos ............... Perdoainos
Mas sempre m6r soldo dai-nos
Vereis Casteila arrasar
E das riquezas [pagamos] ............. Nossas dividas
Grandes acçoens exercidas
Os nossos Avos fizerão
Soldados elles s6 erão ................... Assim como n6s
Se Castella alçar a voz
Ou rezistencia oppozer
Todo o mal que nos fizer ............ Perdoamos
Rezolutos vos juramos
Supplantar os Castelhanos
Sem temer-mos d'elles danos ....... Aos nossos
Morrerão velhos, e moços
Já que soberbos motejão
E de façanhas nos sejão ............... Devedores
Pnncepe nossos furores
Muito bem são concebidos
Sem matar taes attrevidos ............. Não nos deixais
Se delies vos condoeis
Aquedados então
Nunca a vossos pés virão ............. cair
Havemo-los de fundir,
Havemos tirar-lhe as pelies
Pois n6s vivemos com elles ......... em tentação
Carregai Senhor a mão
Sobre homens de tão má fé
De ter paz com tal relé ................ Mas livrainos

A Hespanha mesmo mandai-nos

Pois por v6s nada tememos
N6s Lá nos deffenderemos ........... De todo o mal
Praza a Deos que Portugal
A Hespanha chegue a dar fun
A vós praza como amim .............. Amen
"Lege, et de Auctore noli cogitare".

2" fl. 51-52 Cantico dos Luzos
1.

Da Luza gente as preces maviozas
Sobre as azas selevaó da amargura,
Escutaias, Senhor, e com ternura
os oihos ihe lançai,
"Recordare Domine quid acciderit nobis,
"Intuere et respice oprobium nostrum.
2.

Ao som de seus griihoens Eliza beUa
Sobre as quebradas quinas recurvada
Da liberdade chora reclinada
A perda desditoza
"Haereditas nostra versa est ad alienos
"Domus nostra ad extraneos.
3.

D'entre os braços os Fados rigorosos
Da Pátria o caro Pay nos arrancarão
E o Lusitano povo condemnarão
A mais triste orfandade.
"Pupilii facti sumus absque Patre,
"Matres nostre quasi viduae.

4.

Bebendo em taças d'ouro o luzo sangue
Dos galios a ambição não se mitiga
Mas cruel Horrorismo nos obriga
A bárbaro resgate.
"Aquam nostram pecunia b i b i u s
"Ligna nostra pretio comparabiius.

5.
Quaes manços cordeirinhos obedecem
Bravos Luzos as Leis da tyrania
Cada qual em segredo aos Ceos envia
Os ais filhos da dor.
"Cervicibus nosiris minabamur;
"Lassis nan dabatur requies.

6.
Amassado com Lágrimas offerece
A seus filhos hum Pay grosseiro pão

Que lhe prestão na dura escravidão
Dos honrrozos officios
"Aegipto dedimus manum [et] Assiriis
"ut saturaremur pane.
7.

De nossos Pais os crimes detestaveis
O furor do eterno provocarão
E no pelago immenso nos lançarão
De males dezastrosos
"Patres nostri peccavemnt, et non sunt;
"Et nos iniquitates eomm portavimus.

8.
Com astucia os mais viz dentre os mortaes
Se apoderaõ do Solio Bragantino,

E as garras do seu poder ferino
Naõ hA quem nos arranque?
"Servi dominati sunt nostri;
"Non fuit qui redimeret de manu eomm

9.
Fugira6 com Joaõ os brandos rizos
Que entorno da Elizia voltejarão
Em luctuozo pranto se tornarão
Os cantos d'alegria.
"Defecit gaudium cordis nostri
"Versus est in luctum choms noster.
10.
JA murcharaõ as candidas boninas
Das capellas que a frente nos omavão
Quando temos pastores festejavão
Luzas prosperidades.
"Cecidit corona capitis nostri;
"Vae nobis quia peccavimus.
11.

Da tristeza a noite pavorosa
Abafa o Coração com negro manto,
Seos olhos à força de seu pranto
A luz perdido tem.
"Propterea maestum faclurn est cor nostmm,
"Ideo contenebrati sunt occuli nostri.
12.

Chegou emfim o dia derradeiro
Do destino felis de Portugal,
Tudo acaba; s6 tu Deos immortal
És ser por natureza

"Tu autem, Domine, in aetemum pennanebis,
"Solium tuum in generationem et generationem.
13.
Mas o Crime até quando justos Ceos
Deixareis sobre a terra triunfar,
E padroens sobre a terra levantar
Da triste humanidade?
"Quare in petpetuum obliviscens nostri?
"Derelinques nos in longitudine dierum?
14.

Oh! possão, grande Deos nossos gemidos
Desarmar tua dextra vingadora
Que A perfida Nação uzurpadora
Os luzos entregou.
"Pmjiciens repulisti nos:
"Iratus [es] contra nos vehementer.

15.
Dias de ferro pela dor marcados
Succederão a dias venturosos:
Mudem-se as scenas fujão pressurosos
os dias da amargura.
"Converie nos, et convertemur
"Innova dies nostros sicut a principio.

Fim

O sinal da Cruz por
Dialogo entre Compadre e huma Comadre

Comp." Não conheces a Junot?
Com." Nem nunca o chegue a ver
Comp." Bem se pode conhecer .................

Pelo sinal

He da França General
He um Ladrão uzurano
He fino adversário ........................ Da Santa Cmz
Com."ancto
nome de Jezus!
Não há quem delle dê cabo?
De similhante Diabo .....................

Livre-nos Deus

Os malignos Judeos
Segundo o que temos visto
Não fizeram tanto a Chnsto ..... Nosso Senhor
Comp.'

Eu tomara por favor
Que seos perfidos Soldados
Sempre andassem separados ...... Dos nossos

Com."

Oh! quem lhe quebrára os ossos;
Pois nos trouxe aqui o vil
Mais de quarenta mil ................ Inimigos

Comp." Temendo talvez perigos,
Porque sabe q'obra mal
Obteu huma Pastoral .................. Em nome do Padre,
Com.'

Olhe Senhor Compadre
Seu Pai nasceo para zombar,
E que se pode esperar .............. do Filho

Comp.' Tem feito o Peralvilho
De nossos Conventos Praça
De Jezus, Paulistas, Graça ........ e do Espírito Santc
Com.'

Ah! quem ihe dera d'hum canto
Hum tiro tão certo e forte
Que logo ihe dcce a morte!
Amen. Jezus

A Monsioro Futro Junot, Plotetom dos Pomgar e dos Argawe,
Generáro en Chefe dos roubadorez doz dinheira, e plata, doz Igleza
desto Reina, e seus Dominia
Soneto
Não era voz0 quem ha pouco possuia
O Impelio totar doz Luza Zente?
Como poize cahire tão de repente,
E acabare em tão bleve os vozos dia?
Vozo cuirava que aztucia, e a varentia
De Naponáo dulava etelnamente
Na6 sabere que ha hunz ma6 Onpotente
que sustenta, e govelna on Monalquia?
Ah! concruzo será seu dom, e veroz-arte,
Nem valezá os seus arma thiunfante,
Por rnais que invoqueize o Deozo Marte,
E ere mezemo que vo feze Duco d'Ablante
Será sempre hum Fruto Zaborraparte,
E voz0 hum Futro Junot quar eraz-ante.

55 fl. 65-68
Faüão
Bonaparte, Murat e Junot.
Bonap.te -Princepes novos, Reis feitos à preça,
Acudi todos na minha defcza;
Que o mundo todo, vendo já patente

O grão sistema meu do Continente,
Trata de ladroeira meu heroismo
E de hypocrizia vil meu Christianismo:
E at6 os Poetas a Napoleão
Se atrevem a rimar já com o ladrão:
E á feros Aguia, que lançou a peçonha
Lhe vão cahindo as penas, que he vergonha.
Coitadinha!
Que fica tXo nuinha:
Depenada:
E leva asubiada
Dos rapazes.
E olhe que são capazes.. .
Arre Diabo!
Murat

'

Então? Olhe para mim senhor Cunhado?
Estou bem servido com o meu Grão Ducado!
Depois que me meteo nesta alhada
Arreda-se, encolhe os hombros, não dis nada;
E eu cá, e os Generaes vou aturando
Trinta cristeis por dia, que nos vão dando
De pimentão, malditos Casteihanos
Em paga de prender os Reis aos enganos.
Mal se move hum Frances, que já o espeta
Hum carago, hum cutelio, huma baioneta;
E não há outro Remedio por agora
Senão ir dando o cíi 2 penhora:
E se me tem pregado no miollo
Que cá ficamos a fazer tojollo:
E assim, porque o não tomo a ver,
faça-me lá huma visita 2 muiher
O Pombinha!
Reze-me pela alminha,
Qu'este povo
Me ha de fazer c6 novo.
Ha de teimar,
Ferir, e matar
De repente

Sem dâr quartel h gente.
E trús, trús
Teimosos como a pata, que os pos.
Junot

Olha c& Imperador Omnipotente,
Que Diabo faço eu cá com esta gente?
Enxote-me os Inglezes das costas
Que se náo fujo fico feito em postas
Com o Maneta, e outros Generaes:
Que o povo já não engole os Editaes,
Que ersio minha defeza; e estou perdido,
Vim proteger, fiquei protegido.
Quem me dera no Inferno, e n%o em Lisboa,
Onde nsio hão de poupar minha pessoa.
E então os taes Minhotos, que cá vem,
Com a boa vontade, que me tem, ...
Falo serio: estou mal, e adevinho
E na6 me cabe no c13 hum feijab fradinho.
Ora he boa! Duque eu com tanta prata,
E heide ir na gargalheira andando A pata!
Tomara eu o meu Abrantes ja trocado
A hum burro paneleiro, em que ir montado!
Eu morro de paixão antes que chegue
Aver-me nisso. O Diabo me comge.
Ora isto?
Depois de me ter visto
Em tal proa
Em Paris, e em Lisboa!
Regateiras
Com fouces roçadeiras,
Facas, e machados
Arrochos, e cajados
Cá nas costas,
Ficar feito em postas
Pelo povo
Como fazem ao lobo!
E o bandulho
Feito n'um serrabulho!
He desgraça!

E eu com as calças borradas, que
não he graça
Bonap.te

Vitor Seno!
Deixe-me cá ter mão no meu Irnperio,
Que ando já aos trambulhoens,
E depois ouvirei vossas razoens.

Murat

Pois que? Cuida que cá nos dão vagar?
Nem de fazer caras ao espirar

Junot

Ah Monsinhor! Bonaparte esta enganado,
Que isto não vai como tinha pensado,

Bonap.te

Fugi sem soldados, que he delito,
Que impunemente fis no Igito.

Junot

Bom, bom, meu amigo! não que nem bulir
Nos deixão nestas terras: qual fugir!

Bonap.te

Qué das algemas, golhotinas, e gargalheiras,
Que para lá mandei com raras invenções?

Junot

Nunca tal invenção cá nos viera!
Virou-se o fcitiço contra o fciticeiro.

Murat

Venha pois para cá, que preparados
Tem já os Palacios bem mobilados.

Bonap.te

Olha tu? Vossé he tolo! Eu ir Hespanha?
O dizcr cu que lá ia era manha.

Junot

Chame pelo Suisso, que o Socorra.

Bonap.te

Lá vem outro dar-me com a Porra.

Murat

Chame pela Alemanha, que ihe acuda.

Bonap.te

Não me esta preparando fraca ajuda.

Faça esse dezembarque na Inglaterra,
Com que dis ba de pôr fim à guerra.
Olhe o Diabo agora a dar-me trela!
Eu sou tolo de cahir nessa esparrela?
Murat

A expedição por terra à India d'hglaterra
Poderá favorecer esta defeza.

Qual expediçaa, nem qual abobora,
Vossé esperava tal? Olha que he boa!
Junot

Faça-me em França hurna recluta.
Ca ja não ha nenhum filho da puta.

Murat

Tire d'Itália gente, e moniç6es.

Bonap.te

Qual tirar? S6 se for dos Colhoens.

Junot

Então ainda se naõ quer desenganar?

Bonap.te

Vejo que o rabo he o mais mim de esfolar.

Murat

Pois perca o seu, e o alheio, por querer
Comer mais. Vá agora beber da merda.
A beber ... seja ... mas muito obrigado
Que ao mesmo estou cá em França convidado.

Junot

Entaõ, nem para tras, nem para diante?
Sempre fui bem tolo em fiar-me n'um tratante.
Pois paciencia: Vá à forca só ladrão,
Que talves elia também vá Napoleáo.

Fim

6%fl. 84-84

V.

Lucifer fallando com Deos contra os Francezes
Aos vossos pkz, Deos Supremo
Me lanço cheio de horror
A implorar hum favor,
Que chega ao ultimo extremo;
Sou o Diabo e tremo
Que esta multidão franceza,
Que comtanta presteza
Se me introduz no no inferno
Me tira todo o governo
Sem eu poder defeza.
Se vosso poder sobrano
Não tira o poder Francéz
O inferno desta vez
Se toma republicano;
De tumulto tão insano
Graves concequencias temo
Em perigo tão extremo
Vos rogo Deos do abismo
Que prosteis tal fanatismo
A vossos p6s Deos Supremo.
Esta gente sem governo
Sem Deos, e sem authoridade
Com capa de Liberdade
Me vão inchendo o inferno
Bem sabeis 6 Deos Etemo,
Onde chega o seu horror
Fazei o inferno maior
Onde va esta canalha
Que por todo o mundo espalha
Maldade vicio e terror.
He tal a obscuridade
Da asemblea que dezeja,

que ate no inferno seja
Permetida a Liberdade;
Do meu poder e vaiior
Pois esta gente Senhor
Creio que por Lei bem nova
A toda a alma reprova
O implorar vosso favor.
Desde que por meu pecado
Vivo nesta ardente chama
Pnncipe o mundo me chama
Das Trevas, que tenho herdado
Este infernal principado
Em que gemer faço e gemo
Justamente agora temo
Me queira o Frances tirar
Para a Convençaõ fichar.
Neiie o seu ultimo extremo.
No Ceo me atrevo emfim
A tentar vosso poder
Porem hoje o Francez quer
Atreversse contra mim!
Não seja senhor asim
Abatei a sua aitives
Accabesse de huã Ves
À convençaó se de cabo
Porq he pior que o Diabo
No inferno qualquer Frances
Desde que esta posessaõ
Tenho do fatal avemo
Indo na6 vi no inferno
Semilhante confuzaõ
A nova Constituisaõ
Ostenta tanta braveza
Que nesta profundeza
Todos quer governar
Esta multidaõ Franceza

Eu com ser das maldades
O mais principal agente
Na6 entendo, o que esta gente
Emtende por Liberdade
Eila aborrece a piedade
E o que he acto externo
Eiles no novo governo,
Vivem com tal confunzão
que de dia e de noute vão
Passando para o inferno.

7% fl. 85-85 v

Oraçaõ de Jeremias Profeta Cap. 5

1.

Da luza gente as preces maviozas
Sobre as azas s'elevaõ d'amargura;
Escutai-as, Senhor, e com ternura
Os olhos lhe lançai.
Recordare Domine quid acciderit nobis:
Ver. 1
intuere et respice opprobium nostrum
2.

Ao som de seus grilhoens Elisia beiia,
Sobre as Quebradas Quinas reclinada,
Da liberdade chora magoada
A perda desditoza
Hereditas nostra versa est ad alienos,
manus nostrae ad extraneos Ver. 2

3.
D'entre os braços os fados ngorozos
Da Patria o Caro Pay nos arrancarão.
E o Lusitano povo condenarão
A mais triste orfandade

Pupilli facti sumus absque Patre,
Matres nostrae quasi viduae V. 3
4.

Bebendo em taças d'ouro o Luso sangue
Dos Galios a ambição não se mitiga,
Mas injusta, e cmel, ai? nos obriga
A barbaro resgate
Aquam nostrarn pecunia bibimus,
ligna nostra pretio comparavirnus

V. 4

5.
Quaes manços cordeirinhos obedessem
Bravos Luzos as Leis da tirania;
Cada qual em segredo aos Ceos envia
Os ais fíihos da dor
Cewicibus nostris minabamur,
V. 5
lassis non dabatur requies
6.

Amassado com lagrimas offerece
A seus filhos hum Pay grosseiro paõ,
Que f i e prestão na dura escravidão
Tiranicos senhores
Aegypto dedimus manum, et Assiriis,
ut saturaremur pane
V. 6
1.

De nossos Pais os crimes detestaveis
O furor do Eterno provocarão
E no pélago immenso nos lançarão
De males desastrozos
Patres nostri peccavemnt, et non sunt:
et nos iniquitates eomm portavimusv. 7

8.
Qual humido vapor se desvanece
O vigor, que anima os membros nossos
Secas peiles s6 deixa sobre os ossos
Devoradora fome
Peliis nostra, quasi clibanus exusta est
a facie tempestatum famis V. 10
9.

Entre as barbaras maons de brutaes Gaiios
Cede h força a timida fraqueza
Espira triste a candida pureza
De Virgens disgraçadas
Muiieres in Sion humiliate sunt,
et virgines in Civitatibus Juda.

V. 11

10.

Os Velhos, que guardavão d'ouro as portas
Dos Templos invadidos, e os meninos
Que no Choro entoavão Sacros hynnos,
Espavoridos fogem
Senes defecerunt de portis,
juvenes de choro psaientium.

V. 14

11.

Fujirão com João os brandos nzos,
Que n'outra hora Elizia rodearão;
Em luctuozo pranto se trocarão
Os canticos de alegria.
Defecit gaudium cordis nosui:
versus est in luctum Chorus n0ster.V. 15
12.

Já murcharão as candidas boninas
Das caplelias, que a fronte nos omavão

Quando innocentes Pastores festejavão
Luzas prosperidades
Cedidit corona capitis nostri:
ve nobis quia peccavimus. V. 16
13.
Da tristeza a noite pavoroza
Nos cobre o coração com negro manto
E os olhos 2 força do seu pranto
A luz perdida tem.
Propterea moestum factum est cor nostmm,
ideo contenebrati sunt oculi nostri. V. 17
14.
Chegou emfun o termo derradeiro
Do destino feliz de Portugal:
Tudo acaba, s6, Deos immortal
Es ser por natureza.
Tu autem Domine in aetemum permanebis,
solium tuum in generationem et generationem. V. 19.

15.
Mas o crime athé quando, Justos Ceos,
Deixareis sobre a terra triunfar,
E padroens sobre os ais alevantar
Da triste humanidade?
Quare in perpetuum oblivisceris nostri?
dereiiiques nos in longitudine dierum?

V. 20

16.
Oh! Possão, Grande Deos, nossos gemidos
Dezarmar tua dextra vingadora,
Que á pefida Nação uzurpadora
Os Luzos entregou.

Proijciens repulistis nos,
iratus es contra nos vehementer.

V. 22

I I.

Dias de ferro peila dor marcados
Succederão a dias venturozos;
Mudem-se as scenas, fujão pressurozos
Os dias de amargura
Converte nos Domine ad te, et convertemur:
V. 21.
innova dies nostros, sicut a principio.

a",

fl. 86

E1 Almirante haUo en çu cartera um papel que decia
E1 que quiera ver um General de nada
Concurra e1 Domingo a la parada
Se hallo um burro pintado com esta inscription
Si me miras por delante, verás e1 Almirante
Si me miras por atras, e1 P ~ c i p ede La pas
Si me miras de lado la destruicion de1 estado

Duque por izurpacion
Principe de iniquidad;
Generaiissimo en maldad,
Almirante en la naycion
Lascibo qual garanon,
De putas siempre cercado,

Con dos mugires cassado
Ambiciozo sin igual
En Ia sobervia animal
Inuina de1 Estado,

95 fl. 89-89

V.

Junot veio a Lizboa
Tirar pecados mortaes
Fes nos este beneficio
Quando nos não fasa mais
1"

soberba do Bandeira
E a do Quinteila acabou
E a dos mais a seu exemplo
Da mesma sorte findou

2 q v a r e z a do Gram compadre
Tambem teve o mesmo fim
O seu pessimo contrato
Tambem terminou assim

3- A luxuria ja La vai
Foi se de Amor a cegueira
Porque andáo quaze todos
Sem um real nalzebeira
4"

Ira ja não existe
Se ha raiba he em sagredo
A bazofia dos Pempens
E o valor tornouçe em medo

5" Gira a fome e abate as forças

Do chibante e da Tafula

Senão comem quanto basta
Como hão de pecar na guiia

6% Hum lastima-se por pobre
Já outro morrer dezeja,
Se assim andão quazi todos
De quem se ha de ter inveja
7 V a f u l que em outro tempo,
So cuidava na Suiça
Hoje entregase ao trabalho
Abandonando a perguiça

10% fl. 90
Dealogo entre Lucifer, e Bonaparte
B. Abra Senhor Lucifer a sua habitação.
L. Quem he que falla tão valente.
B. Sou o Imperador Omnipotente.
O Rei de Italia o grande Napoleão
L. Oh entre para cá seu Bregeirão
D'o ver já estava impaciente
Com que vosse foi o que conquistou o Continente
Ora eu ihe pago já sem dilação
Oh lá menistros meus do Inferno inteiro
Os tormentos chovão nelle como p6
Porque tem aflegido tantos sendo guerreiro
B. Ah! Senhores ainda aqui falta Junot
L. Pe~paradoahi tem outro brazeiro
Tambem ha de arder não és tú S6

11" fl. 93
Sonetto
Que novidade he esta por Lisboa?
Sinco detras num ovo! ... he couza rara:
Vou comprar a galinha, e não he cara,
Por todo o preço visto ser tão boa.
EU não tomo estas couzas tanto a toa:
Pois se a letra he redonda, ceaa, e clara,
E dentro da galinha se prepara,
Temos nova oficina pela proa.
Tem cada letra hum ponto: e quem diria
Que ate hua galinha pelo rabo
Deita sem se sintir Ortografia!. ..
Do Maganão a ideia he que eu ihe gabo
=Vade Retro= Senhora Bnixaria.
A galinha galou-a algum diabo.

Na praça hum charlatáo eu mesmo vi
Que o povo com mil petas enganava
E por des reis mostrar-lhe protestava
O passaro de Jupiter ali.
Tendo piihado os cobres, percebi
Que hum jumento enfeitado ihe mostrava

Disse para mim hum sabio que ali estava
Ave de quatro pes nunca tal vi
Mas a plebe tem nisto tanta fe
Que seremos aqui apedrejados
Se accazo lhe dizemos o que he
Amigo não fiquemos admirados
Pois mil vezes no vulgo hoje se vê
Passar por Aguias burros enfeitados

13%fl. 172-172 v.
Carta de Gonçalo Anes Baldam escrita a João Baptista
E achada pela preta Suzana do Rozario na boca dhum Bacio,
quando o hia vazar na Praça do Cais do Sojo em 1808
I

Meu camarada João
Profeta de gente alvar,
No c3 de Judas metido
Eu te invio saudar.
L

Tu, que ao povo de Lisboa
Meus versos saber expor,
E que hes d'asneiras minhas
Fiel acoalhador.

3
Ja que na0 vivo entre vivos:
E ha quem diga, na6 vivi
Na bola de hum Jesuita
que taõ com[?] existi.

4
S6 peço, Amigo me contes
Esse cazo estranho, e novo
que motim cauza em Lisboa
O Letreinnho de hum ovo.
5
De alguma fatal disgraça
He o ovo anuncio atr6s.
Deva o ovo escomungar-se
Mais a gram pata, que o pos.

6
Hum preto padre Raymundo
me mandou a relação;
E eu creio, que he bisneto
do Pretinho do Japão.
7

Dis que hua galinha preta
Que por ues dias se ouvio
Mui rouca cacarejar
E tal ovo pano
8
Que o galo que lho galou
Humas letras ihe escreveo,
Que hum mestre Sebastianista
S6 com o sentido lhe deo.

9
Que dizia0 eartapacios
De Profetas, que eUe tinha,
Viria o Rei encuberto
Pelo Cú de hua galinha.

10
Digo te Amigo Joaõ
Que ainda aqui mesmo estremeço

Vendo hum Povo, que confia
Nesses milagres do Cesso.

I1
Hua Nacaõ eniretida
Isto he coisa do Diabo (2)
Ora com o rabo de hum ovo,
Ora com o ovo do rabo.
12
Dize-lhe da minha parte
Dizelhe Amigo Joaõ
Que merece hum Rey galinha
Tão Cagarola Nação
13
Que he s6 verdade acharão
Os donos de Portugal
Sem se jogarem taponas
Hum ovo por um Ria1
14

Oh disgraçada Nação
Que tantas petas engoles,
Tens de Avos Heroes Valentes
Hoj fillios de ovos moles
15
Ca no meu fraco entender
O Letreirinho isto so val,
Que há muito que esta privado
De Sabio Rei Portugal

16
Meu Interprete João,
Queres que a verdade diga?
À sombra das Professias
Vai tu enchendo a bamga. (3)

17

O Pobre SebastiEo.
Derão ihe cabo do Coiro
Eu vi partir-lhe a cabeça
Com Caqueiradas hum moiro,

18
Na6 sei, quem diabo dice
O meu nome aos Jezuitas,
Que em meu nome escreverão
Trovas, petas infenitas.

19
Foi esta tinha pegado
Pelos grandes pelo povo
E agora neste conflicto
Sahe o Monarca de hum ovo.
20
Talves vejas que eu me fundo
Em calculo verdadeiro
Nos dias de Jeremias
Outro galo no Poleiro

21
Eu não te dou pela vida
hum Rial, nem hum seitil
Bem podes alapadarte
para o meado de Abril. (4)

22
Dizes, que Cmzes no Ceo
Ha6 de aparecer; he moca,
S6 verás os Portugueses
Fazendo Cmzes na boca

23
O Granada o Simaõ Gomes,
Anchieta, 6 Preto, e tu,

E a corja dos mais Profetas,
Metão me as Ventas no Cú.
(1) He um Sarralheiro da Fundiçaõ conhecido por grande
Sebastianista.
(2) Dizem, que á alguns mezes aparecera hum ovo com um
Rabo.
(3) Dizem que Junot chamara este homem, e lhe dera dinheiro
depois de se ter divertido a ouvilo.

Apareceo hurn Ovo em caza de hurn Official do Assento com
estas letras V. D. S. R. P. = Vaice D. Sebastiaõ Rei de Portugal
ou Vigia D. sobre o Reino de Portugal.
Isto deo cauza a muitos versos como este.

