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CONTRA O IDEÁRIO DA 
REVOLUÇÁO FRANCESA 

I - Entre outros periódicos «deEcnsores», - por isso mesmo 
quase todos muito combativos -, poderemos cnconlrar o registo dos 
conhecidos «O Defensor do Trono e do Altar», a si mesmo chamado 
((Azorraguc contra os Pedreiros Livres», e «O Defensor dos Jesuítas», 
de Frei Fonunato de S. Boaventura. Estes periódicos situam-nos no 
campo da imprensa contra-revolucionária, que começa, Sclizmente, 
a ser mais estudada (I). Publicação menos conhecida, também 
ideologicamente aqui nos situamos no caso de O Defensor da 
Religiáo; assim, dificilmente imaginaremos mais eslrCnua defesa 
destes mesmos objectos: do Trono c do Altar, na sua indissolúvel 
ligação, e tambim até da Companhia de Jcsus, insliluição considerada 
símbolo das «maquiaçõcs» anli-religiosas. E no entanto, ao contrário 
do que parece lemos vindo, por causa deste tíiulo, a sugerir, não 
se trata no caso de O Defensor da Religiio do nome de mais um 
periódico, de um verbete mais , entre o scus congéneres, a intcgrar 
no corpus da imprensa pcri6dica contra-rcvolucioniria. O Defensor 
da Religiáo é antes o criptónimo com que certo autor foi assinando 
e dando a lume virias publicaçóes em defesa dos scus valorcs, nesses 
scis cruciais e dilíccis anos que se seguiram à Convcnção de Évora- 
-Monle. 

Quem cru cnlão cstc Defensor da Religiáo? D. Frci Jose da 
Assunção, Missionário Aposl6lico do Varatojo, bispo de Lamcgo (2 ) .  

Fortunato de Almcida rcçisla lances da vida deste prclado ex- 
traordinariamcnlc signiliçalivos na sua c~ractcrização. Elciio bispo 
de Lamcgo em Janeiro de 1833 c confirmado a 29 dc Julho do mcsmo 
ano, já a 12 dc Abril lhe Sora ordciiado por aviso rigio que assumisse 
a administração dos bens da mitra. Pouco dcpois de clicgar a Lamego 
o frade varalojano abriu rnissáo na SÇ; no decurso desta não houve 
apenas rija prcgação contra vícios c pecados, mas tambCm contra 



o partido político de D. Pcdro e contra tudo que se considerava nele 
representado. Assim, ao aproximarem-se de Lamego as forças 
liberais, D. Frei José da Assunção viu-se constrangido a retirar-se 
pela estrada de Trancoso e Celorico da Beira, levando consigo, - 
receoso do seu destino -, as pratas da mitra, as quais ele logrou 
fazer escmpulosamentc transmitir, na altura própria, ao seu legítimo 
sucessor, e, finalmente, conseguindo tambçm conservar-se, nos 
arredores de Lisboa, homiziado e quase incógnito, até à data da sua 
morte (9. 

A 20 de Dezembro de 1841, fazcndo o seu necrológio, o 
pciiódico lcgitimista «O Portugal Vell?o» dizia que «encerrado em 
um pequeno quarto, sabcndo «a alluviáo de livros iinmoraes e 
prohibidos que no anno de 1835 se espalharanl por todo o reino 
e se vendiam nas maiores feiras do reino e outras muitas paitess, 
foi ent5.o que, «zelozíssirno cin defendcr a religiáo christaá, principiou 
a escrever e a mandar iiiiprimir as suas Disputas com incrédulos», 
já que cstava incapacitado de os combater por palavra (4). 

I1 - Propoino-nos justanicnte ccntrar por agora a nossa 
atcnçáo na brcve análise de um conjunto de displ6ras publicadas 
em I%diçáo nos anos de 1836 c 1837: mais prccisamcnte das que 
integram a 5" a 6% partcs, no total das scis ao longo das quais 
foram distiibuídas as várias disputas, e que são as únicas que 
pudemos lcr nessa ediçáo, rccorre~ido cinbora aos volumes da 
scgunda ediçáo desta obra, xcorrccta e muito augmentada» ( 5 ) ,  para 
completarmos o nosso conhecimcnio intcmo da mcsma, nomeada- 
mente de modo a tcimos a conscitncia do pcso relativo dos diferentes 
tcmas e subtcinas no plano do seu dcscnvolvimcnto. 

1. Aiirma o autor quc csta obra lhe ocasionou os maiores 
cuidados. NBo pensava ainda sair à luz com a sua prodiição quando 
«circunstâncias incspcradasp o incitaram a mandar para a imprcnsa 
a l"arte, «ncsciamcntc confiando nos revisores» para as correcções 
nccessbrias ( 6 ) ;  a quanlidadc de erros e gralhas tipogniíicas dcter- 
minavam-no a suspcndcr a publicaçáo das disputas, mas valendo- 
-se de alguns outros corrcctorcs e rcvisorcs que se lhc ofcrcccram, 
prosseguiu com essa publicaçáo, scm ciltáo quc no cntanto tivcssc 
conseguido remover esse mal; Iòi cntáo que. «í'ccl~ando os olhos aos 
perigos)) se procurou p6r ao alcance da rcvisáo: esperava-o «hum 
intcntado assacinalo» de que «apenas a mais rara providência» o pôde 
livrar (?). A parlir daí dcixou corrcr a obra «quasi como d'antes, 



incitado pela extracção que hia tendo», esperando melhor opor- 
tunidade para tirar «huma reimprcssáo não s6 limpa, e corrccta, mas 
também melhor desenvolvida, novas razões, e muito inais augmen- 
tada (8)»: foi O trabalho de que efcciivamente se desempenhou na 
«2%dição», a que nos referimos j6. Esta cdiçáo j6 se faz eco das 
cartas particulares de incentivo e louvor, e dos elogios públicos com 
que «O Alcance» c «O Portugal Velho» rcccberam esta obra (q. 

No final da última disputa (6"arte), na l%diçáo, o autor 
anuncia uma alteração pr6xima na forma de apresentar a sua 
doutrinação: O Defensor da Religido em Disputas com Incredulos 
dana lugar, simplesmcnte, à edição dc O Defensor d a  Religiáo em 
Palestras Religiosas (pp. 293-294) (I0). A explanação doutnnal 
substituiria a forma dialogal, sacudida, polémica e chistosa, pelo que 
o autor cuidou de encerrar as disputas com ires dos principais 
contendores da vçspcra convindo finalmente nos mesmos princípios; 
assim brevemente se explica no prblogo da 2% edição: «nas Palestras 
Religiosas para o melhor descmpenho do nosso plano iivemos por 
mais próprio e natural darmos por convcncidos &ri vcrdade e sin- 
ceramcnte ~onvcrkidos aos trCs quc figuravam nas Disputas mal 
instruidos» (p. IX). 

Em 1840, em socorro do RR. Parocllos, O Defensor da 
KeiigiGo publicaria ainda, em duas parlcs, um nolávcl conjunto de 
Homilias para todos os Domingos e Festividades Principaes do 
Anno (I1). D. Frci José da Assunção tinha então j6 publicado um 
Catecisnio Catholico, pequena obra dcdicada «sobretudo aos pais 
de famfiiasn para instmção da juvenkudc (I2); neste catecismo 
declarava-se «o que não pôde ter lugar nas Disputas e Palestras, 
no estilo mais vulgar e accomodado à capacidade de todas as 
condições de pessoas e idadcsn (I3) .  A Apologia dos Jesuítas, 
referenciada por Inocência F. da Silva, não é mais do que a parte 
6"final) das disputas; e Frci Jose da Assunção, então apcnas 
«MissionAno apost6lico nestes reinos», 6 o conhccido autor dc uma 
Exhortaqáo concionatoria ao clero publicada em Coirnbra, pela 
Real Imprensa da Universidade, cm 1831. Ein «O Portugal Vellzo», 
vagamente, fala-se ainda «em outras obras de que se não declarou 
autor», e diz-se quc a sua produção cncontrou boa accitação em Roma 
e no Brasil, país este onde, «segundo consta», alguns títulos se 
estariam a reimprimir (I4). InocCncio F. da Silva limiia-se tanlbçm 
aqui a transmitir um «diz-se», segundo o qual algumas obras teriam 



sido objccto de tradução para frances c italiano (IS). 

2. Não são sempre os mesmos os fictícios dialogantes ao longo 
das disputas destas 5% 6% plirlcs. Com cfcito, scndo as disputas 
das panes anteriores mais filos6iico-lcol6gic3s (refutação do dcísmo, 
insuficiência da razâo para a «Religião Natural», etapas da história 
religiosa da humanidade, divindade da Religião Cristã, qucstões sobre 
a salvação, providência de Dcus, culto religioso), c eclesiológicas 
(plano divino da Igrcja, sua natureza e dcfiniçiío, governo da Igreja, 
questões relativas h autoridade e magisté.rio doutrinal dos bispos, dos 
papas e dos concílios, e sua intcr-relação), apenas agora, na IVisputa 
da SQar te ,  sobre o G6nio do Cristianismo, em que nas marCrias 
dá uma guinrida que conduz o «debate» para o plano das fonnas 
de governo e exercício do podcr político, faz a sua aparição em cena 
o Liberal. E isto não obstantc, rigorosamente, não haverem matCrias 
«despolitizáveis», já que, no cntcndimento do autor, a própria 
Religião é fundamento bdsico da Sociedade (I6), c scndo que a 
legislação civil é rcpulada inseparúvel da religiosa (I7). 

O Liberal é levado a casa do Pároco, para pailicipar nas 
disputas pclo Deí.sta, de quem cru «amigo antigo»; o Jansenista, o 
Ateísta e o Freguês são os outros parlicipantes. O Materialista, 
«discípulo c companheiro do Atcísra», que uparcccra tambCm já na 
1"arte das disputas, surge agora na 2Visputa dcsla 5Qarte ,  para 
depois s6 voltar a aparecer, acessoriamcntc, nas t&s últimas disputas 
da 6%. 

O Pároco C, assurnidamcnte. o próprio Defensor da Religião. 
Esta personagem revestiu-a o autor de «prudência, civilidade e 
seriedade», fazendo-a amivcl pcla «clareza» e «força» das suas 
razões (I8). O Freguês é aprcscniado como uma caricatura-tipo: o 
simples Siel, sinccra c esquenl~damcntc católico, desconfiado de 
«novidades» e «doutoriccs» incompaginávcis com a tradição ou com 
o paiccer do seu virtuoso pároco; é alérgico 3. linguagem dos liberais; 
escarmcntado, sonha com o rcgresso do scu amado rei e das velhas 
instituições, e, dclestando «hugonotes» e «toda a canalha ínlpia c 
malvada», toma atitudes violcnlas se alguém a seu lado questiona 
o que qucr que scja das suas convicçõcs. O seu comcntirio mordaz, 
a sua linguagem castiça e virulcnl;l, a impaciência e indisciplina com 
que vai ouvindo o Jansenista c o Liberal, são ingrediente fundamental 
a animar diálogos cujo anificialismo de construção tomaria fasti- 
diosos, n2o fosse a verdade e inlcnsidadc polén~ica que levam 



consigo. 
Nestas duas partes, 5% e6", estcs dois disputantes, o Jansenista 

e o Liberal, serão de facto as únicas personagens postas em 
argumentação dialéctica com o Pároco. Com eleito, o Deísta, 
apresentado como homem de livraria, é um oficial realista, 
antecipadamente rclormado, detestando a classe política em geral, 
os vintistas representados na oratória de um Borges Carneiro e nas 
«diatiibes» contra os reis das gazetas da primeira Cpoca constitucional 
em particular, de modo que, tendo renunciado ao scu dcísmo na 
primeira das disputas havidas, surge como um aliado do pároco na 
tentativa de convencer esses dois intcrlocutorcs, isto uma vez que 
também o Ateísta e o Materialista, já convertidos por ocasião destas 
5% 6% partes, não passam na prática, ao longo destes diálogos, de 
meros espectadores (I9). 

3. Note-se desde logo este facto, cxtraordinariamcnte signifi- 
cativo do ponto de vista dos objectivos do autor: a vitória do Pároco 
náo C total; conscguc ir convencendo o Liberal ao longo das disputas, 
mas o Jansenista C apresentado como irrcdulível e pertinaz nas suas 
posiçaes, e assim abandona os encontros no final da primeira disputa 
sobre os Jesuítas, quando até o anteriormente ateu jb dcseja servir 
na Companhia de Jcsus ... (20). 

Na disputa 1" sobrc o Génio do Cristianismo, pretende-se 
evidenciar que a Religiáo fclicita o homcm «dcsde a sua concciçáon, 
bem como a sociedade, já que, ao conlrdrio de «falsas calúnias dos 
incrCdulos», a Rcligiáo dc Jcsus Crislo, tendo por fim principal a 
felicidade eterna, «procura ainda ao homcm pecador a fclicidade 
temporal» (2'). O Pároco, ao ialar do Génio da Religiáo, fala do 
que ele chama o «verdadeiro Espírito das Leis», jb que Deus 
«foimando a sociedade pcla Rcligião c na Religiáon liga-a com os 
estreitos e fortes vínculos do amor [raiemal, lora do alcance de 
contratos e pactos sociais, e sobrc os quais «toda a legislação qualqucr 
que seja dcve fundar-se» (22 ) .  Como o Liberal diga ver o Génio 
da Religião intolerante, e como tal rncnos apto a conservar a 
sociedade, o abade vê-sc necessitado dc, numa rctrospecliva histórica, 
aprcscntar uma visáo sobrc as cruzadas, as gucrras religiosas e a 
Inquisiçáo, dií'crente da propalada por Voltaire c pclas calúnias de 
outros «declamadores» e cpedantcs incrCdulos». O título dcste 
capítulo e ccrto aí5 cm evidenciar as bclczas do Cristianismo 
documcntarn a leitura que D. Frci JosC da Assunçáo fcz do cidrnoso 





Israel devem ser vistos como vcrdadciros protótipos dos reis 
católicos, e por isso, também cstcs devcráo ser desejosos de nas 
pcrplcxidadcs inquinrcm o Sumo Pontífice, tal como aqueles in- 
quiriam a vontade de Dcus por mcio do seu Sumo Sacerdote (28). 

Acentuando cste aspecto teocrdtico, o religioso varatojano ousará 
mesmo apresentar as reduções índias da América do Sul, no tempo 
em que eram dirigidas pclos jesuíias, como um bom exemplo 
oferccido aos soberanos da marcha a seguir em seus governos ... e, 
fascinado sempre com os primciros séculos da Igreja, erguerá 
Teod6sio Magno a excmplar do príncipe católico. 

A situação política portuguesa de então é vista como um 
«fiagelo» merccido pelos pecados da naçáo (Z9). As violências e 
roubos nos vencidos, a extinção das ordcns religiosas e a venda dos 
seus bens, a situação de cisma com a Santa Sé, as usurpações da 
jurisdição eclesiástica, a instabilidade política, a penúria financeira 
da nação, os sofrimentos e inadaptaçõcs rcsultantes das profundas 
alteraçócs da ordcm social e jurídica vigcntc, tudo são iactorcs com 
base histórica objectiva e suiicientcnlcntc conhecidos a, compreen- 
sivelmcnlc, Pazcrcm gemcr a pena dc D. Frci JosC da Assunção. S6 
que, sendo total a sua aversão às novas fómulas, apcnas de um pleno 
remergulho lustra1 da nação na vclha monarquia de direito divino 
ele podcna esperar o fim dos malcs prcscntcs (30). 

Segundo os lugares-comuns da oratória contra-revolucionária, 
o piincípio universal dos malcs de Portugal fora a nova «seita 
filosófica» vomitada pclo inferno «para mína da socicdade humana» 
(31). D. Frei José da Assunção ncm scqucr se afasta da vulgata do 
pensamento contra-revolucionário scgundo o qual foi muitos anos 
antes dc 1789 que sc forjou a Rcvolução contra o Trono e o Altar, 
através de libclos espalhados por homens eímpios c insociais» que 
em nome da nanrreza «induziam os povos e as naçõcs a tcr como 
mentira a Santa e Divina Rcligião de Jcsus Cristo» (32). Com efeito, 
O autor via que C r d  cm nomc dcsta palavra natureza quc muitas 
«cavilaçÕcs» sc faziam, ncla sc cnrcdando os libcrais (33). Por isso, 
corrigindo o seu antagonista libcral, vai tcr o 1)ároco dc cxplicar 
tcrcm os católicos por dogma a libcrdadc do homcm, mas n3o no 
scntido de screm livrcs pela natureza (34). DC rcsLo, mostrando a 
igualdade c111 quc nasccin os Iion~ciis enquanto Iilhos do mesmo 
pai - Dcus -. c suposta a frateinidade, - bcm loilge dc qualquer 
vaga filanlropia -, ao libcral vai o P ~ ~ X J  dcvolvcr a famosa tiíade 



da revoluçao, restituída a um genuíno sentido cristão (35). 
Ao longo destes diálogos subjaz scmprc presente, naturalmente, 

o paralelo dos acontecimentos dcscncadeados pelas revoluções em 
Portugal e em França, nação que, rcconhccidamcntc, deu o tom e 
a matriz para as restantes. Entcndc-se que, em ambos os casos, o 
que as tomou possíveis foi a cxccssiva benignidade e passividade 
dos monarcas absolutos, «livrando do cadafalso a quem merecia mil 
mortes», e perdoando mesmo a quem conspirava contra a sua própria 
vida (31); a estes rcis quizcra-os o autor «mais indispensáveis na 
applicação da pena imposta pcla Lei», pois baqueou o trono de Luis 
XVI  e a França se alagou em sangue porque este monarca «seguia 
a mlixima Corra o meu sangue porque não corra o dos meus 
vassalos», quando muito pelo contrário deveria pensar «Porque não 
corra o meu sangue nem o de meus jieis vassalos, corra o dos 
impios» (37). 

De França, considera-se tcr vindo uma nefastíssima literatura, 
- «o pedantismo» do «grande moSador» Voltairc é especialmente 
atacado, dcle se refutando passagens das Cartas Clzirzesas e do 
Dicioncirio Filos6fico - , c com cssa lileratura, os dcplorávcis 
exemplos que o autor vê ein curso no seu país ou em pcngo de 
screm ainda adoptados pelos lcgisladorcs portuguCscs (38). Estes, na 
opinião expressa pclo Púroco, «Sazcm somentc de macacos» (39), e 
o seu interlocutor, o militar realista, convCm LambCm em que a nação, 
de resto, acolhendo «a chusma cstrungeira», cspccialmcnte os 
ingleses, deles bcbcndo paulalinamenlc ideias e figurinos, estava já 
então «inglesada» e «esirangcirada>> (40). 

O Panflctarismo de combate transtorna, evidentcmcntc, também 
aqui, os propósitos de mcro doutrinarismo; assim, o Pároco faz uma 
estranha gcnealogia que filia os Cotzstitutionelles franceses - 
imagine-se! -no maniqueísmo (4'). O que evidenteilicnte se procura 
inculcar ou amplilicar é o horror rcligioso, apresentando nomeada- 
mente o materialismo c o ateísmo como os fundamentos do 
liberalismo (42), isto de modo a que o lciior concluísse pcla 
ncccssidadc dc rcnuncia a este sistema, tal como o próprio Liberal 
das disputas: «Que o leve o diabo, se com elle náo posso ser 
ChristXon (43). 

Mas náo h& afinal nestes csclilos de D. Fr. José da Assunção, 
que com paixão tanto identificou a causa da rcligião com a do 
absolutismo, o vislumbre de um o l h ~ r  minimamcntc crítico sobre o 



antigo regime português, nclc procurando percepcionar scnáo causas, 
ao menos elementos que tenham contribuido para o debilitar face 
ao perigo da revolução? 

A resposta é rolund~uncnte afirmativa. Se a revolução é 
«fiagelo», «casiigo» peimilido por Deus, é porque hB culpas a 
penitenciar. O pcnsameiito do autor, fcitas as necessárias descodi- 
ficaçóes de linguagem, pode ser condcnsado na concisão de breves 
linhas: a política regalista do Marques de Pombal, nomeadamente 
a sua campanha de perscguiçfo c inlamação dos jcsuitas, seguida 
depois por outras cortcs europcias, bcin como a adopção, nos estudos 
reiosmados, dc autorcs jusna~ur:ilisras, rcgalislas e jansenistas (44), 

- princípios c escollias em que sc Cormaram as primeiras gerações 
liberais (45) - foram clcmcnios dccisivos no eniraqucciincnlo intcino 
do Anligo Regime; na sua expressão, os soberanos católicos náo 
poderiam esqucccr que os tronos baqueiam quando baqueie o altar, 
e que «para firmar aquellcs he absolutaincnle neccssirio sustentar 
este», pclo quc «a ignorância dcsta vcrdadc ariuinou huns c outros» 
C6). 

Olhar para trás não cra enláo difícil: a cxpcrencia das 
numerosas situações concictas dolomsas ocasionadas pcla situação 
de cisma com a Sanla-SC, nonicdamcnic as dccorrcnlcs das provisões 
eclesiislicas irrcgularcs e das dispensas matrimoniais, como que 
davam segunda vida c actualidade aos princípios do rcgalismo 
pombalino c do seu principal lcórico, o Padrc Anlónio Pcrcira dc 
Figucircdo, a qucin o aulor iinlia por ~façanliudo coryphco do 
Janscnismo portugucz» (47). O dcdo acus:idor responsabiliza assini 
Sebastião JosC dc Caivalho c Mclo. Porque?: prccisamcnle porque, 
ao nívcl das idciss, sc nconhccc quc, - coino viria a cxprcssar- 
-se Olivcira Marliiis (48) -, Sora no scu icnipo rcsponsbvcl por que, 
dc iora, sc vicssc alojar «no torráo porlugues a scriicnle das 
rcvoluçócs fulur:is». Por isso, náo C de admirar quc o «Dcicnsor da 
Religiáo» o Lenha na conla dc «hoiiicm dc cxccrávcl nicmória» (49). 

Unia outra publicação, muilo próxima no tenlpo, ~umbéni de 
um outro missionário ('O), - conlinua a urgir um csludo dclalhado 
e de conjunlo sobre a acluação desras pcrsonalidadcs na sociedade 
porlugucsa posl-Évora-~onte -, rnartcla, eiiibora coin outra sisudcz 
de forma, cxaclamcnlc numa das teclas mais caras a 13. Fr. JosC da 
AssuuçZo cm «O Dcfensor da Religicío»: a «violação do dircilo 
nalural, público e divino da Igrcjax C a i o n t  dos miilcs que nos 



ailigcmn (5 ' ) .  Qual o primeiro grande mcntor dessas violações, cuja 
obra combate e diz continuar a cumprir refutar: o Padre António 
Pereira de Figueiredo, visto precisumcnte como «oráculo» da política 
eclesiástica do Marquês (")). 

Era de resto jB velha (53) e dcccrto quase tópica, nos meios 
mais tradicionalistas, essa responsabilidade histórica, a ligaçáo dos 
«erros» das «Luzes» às «calamidades» posteriores do Liberalismo, 
também c especialmente nos domínios canónico -juridicionais. Nisso 
os polemistas tradicionalistas e contra-revolucionários, e D. Frei José 
da Assunçjo em particular, estavam, obviamente, bem de acordo com 
as conclusões da historiografia portuguesa contemporânea quando 
esta sustenta poder afirmar-se «sem receio de exagero, que o 
absolutismo esclarecido, não apenas pela sua prática govemativa, mas 
(e talvez acima de tudo) pela sua prática teórica vibrou no Portugal 
Velho, ao nível do estado e da intcligencia, um golpe de que este 
se náo rcfcz mais», e que sc "náo constituiu, de modo a l y m  um 
pr6-liberalismo", não deixou de preludiar e trazer ate «algo daquilo 
que mais tarde, com toda a propriedade, caracterizou o liberalismo 
lusíaùa» (9. 

Pedro Vilas Boas Tavares 
Universidade do Porto 



(1) Para cvitamos qualqucr omissão. seja-nos permitido limitarmo-nos 
apenas a um recente e bem significativo exemplo destes estudos, embora aberto a 
uma riqucza de questões e fontes transccndcndo largamente os limites do periodismo: 
Armando Bmciros Malhciro da Silva - Ideologia e mito no miguelismo, Subsídios 
para o estudo da confra-revolução no Porirrgal oirocenlisia. Universidade do Minho, 
Braga. 1989. 

(2) Inocêncio Francisco da Silva - Dicionário Bibliográfico Poriuguês, 
I. N. C. M.. Lisboa 1973, Tomo 49. pp. 250-251. 

(3) Hisiória da Igreja em Poriugol. Barcelos. 1970, vol. 111, pp. 548-549. 
(4) NQ 370. Vol. VI, 20.12.1841. p. 1, col. 3. O autor do necrológio tem 

palavras altamente elogiosas para os traballios que, como missionário, dcscnvolveu 
em «quasi todas a províncias do Reino», evocando particularmente o brado e as 
conversões que no meio universilirio suscitou a missão prcgada pclo varatojano cm 
Coimbra, a rogo do bispo da dioccsc, D. Joaquim da Nnzaré. e não deixa dc exaltar 
a resistência com que o religioso aceitou o e n c q o  episcopal ebcm clara prova que 
nem os empenhos nem o pcculato dirigiam o governo que então rcgia a nomcar 
tão altos funcionários, mas puro zclo c intcrcssc da rcligião e do estado* (Ibid., 
p. 2, col. 1). 

(5) Citaremos aqui, a SR C a 6% partes. sempre pcla I' edição. Inocêncio 
F. da Silva, op. cii., indica apcnas o formato (in 49 e o título da publicação. 
Completando as inlormaçõcs j6 iomecidas: O Defensor da Religião em Disputas 
com Incrédiilos, Parte 5*. Lisbou. 1836 (com a indicação - Na Tipographia do 
P. B. L. C. da Cunha, Travcssa Nova do Dcsterro nQ 23), 256 pp.; Farte 6a, Lisboa. 
1837, Na Typographia dc A. I. S. de Bulliõcs, Rua do Socorro dc Cima nn 39 - 
ln andar), 295 pp. 

Segunda Ediçúo. Correcfa e muito aiigmentada: Parte I! Lisboa, 1839 (na 
Typographia do 1'. J. A. S. Ainaral, Rua Dircita dos Anjos. no 63), XII+234 pp.+IV 
p. (Nzdice); Parte 2: Lisboa, 1838 (na T>,pographia dc F. A. C. T. d'Abranchcs 
e Comp: Travessa das Vaccas na 3, ln andar) 232 pp.+IiI pp.; I'artc 32. Lisboa 
1838 (na Typogralia do P. J. A. S. Ainxal. Rua Dircita dc St4 Bárbara, nP 21 - 
2' andar), 221+iII pp.; Paric 4', Lisboa, 1838 (naTypograpliia do P. 1. A. S. Amaral, 
Rua Direita dos Anjos, nQ 63), 240 pp.+ 32 pp. (Suplerne~o à pane 44 constituído 
por um Sermão dos almas do Purgaiório) + 1V pp.; Furte 50 Lisboa, 1838 (Ibid.). 
250+II pp.; Parte 6" Lisboa, 1839 (Ibid.), 236+1I pp. 

(6) O DeJensor da Religiáo em Dispidtas com Incredulos, Parte 1: 2% cd., 
Prologo, p. K. 

(7) Ibid., p. X. 
(8) Ibidem. 
(9) Cf. Ibid.. p. X; cf. «O I'oriugal Vcllio», n-70, Vol. VI, 20.12.1841. 

p. 1, col. 3. 
(10) Em 1839 jb tinham saído algiimas Palesiras Religiosas, porque a elas 

se rcfcrc a carin de clogio, publicada com a 1' partc da 2"dição das disputar. 
e datada dc Vila dc Rcy, 18 dc Sctcmbro dc 1839 (p. XI). 



(11) Lisboa. Typogralia do P. J. A. S. Amaral. Rua Dircita dos Anjos ng 
63, XIX+339 pp.: Z8 parte. ibid.. 363 pp. (in 4'). 

(12) Cf: Uomiliaspara iodos os Domingos e Fesiividadespri~tcipaes do afim, 
IVar tc ,  fi6iogo p. V. O Cilccismo estava já publicado a 18 dc Sctcmbro dc 
1839. data em que mcrcccu o seguintc clogio específico a um corrcspondcnte dc 
«O Porlugal Velhoa. publicado no scu n"30: «Dignus est ctiam amplissimis 
Laudibos Opus altenim ejusdcm Ai~ctoris, cujus Inscriptio: - Cadiolicus Catcchis- 
mus, - quo ad Lusitanam juventutem opiun? instiiucndam nilul mclius ct accuratius 
existimo» (Prólogo 2% cd., IR parte, p. XiI). 

(13) Dispuios. 2%d., 1"artc. p. ViI. 
(14) No 370. Vol. VI, p. 2, col. 1. 
(15) Op. cil., ibid. 
(16) Cf. 2* Ed., Parte Ia. Prólogo, p. VI. 
(17) «He isso [esta separaçUo1 - dirá o autor pcln boca do Pároco - que 

eu náo posso fazcr ncm jamais Legisladores alguns lizcram. exceptuando os nossos 
puliticõcs modernos» Cf. SVar te ,  Disputa 20 p. 52; o mesmo se afirma. com 
idknticas expressõcs, na Disputa 1" pp. 11 c 34). 

(18) Cl. 2% Ediçáo. Parte 1" Prólogo, p. Vm, e lwisputa ,  p. 39. 
(19) Explica o autor no Prólogo da obra (2% cd., p. VIII): «Com a maior 

honra, ingenuidadc c Força de caractcr figuramos na qualidade dc Brigadeiro ao 
Deísia. nio tanio por d m o s  a dovida Iionra i prolissáo militar, mas ainda porque 
ncsta bataliia literária nos cra necessária uma tal personagem para obviar os 
obstáculos qiic pudcssem rctardar inuiilmcntc a marcha da discussão das mat6rias. 
Ao Alheisia conccdcmos basvantc cmdição nas doiiirinas modernas. illudido pelas 
paixões, mas sinccro, e dominado do amar da vcrdadc, a quc por impulso interior 
náo podc rcsisiir. Com quasi os mesmos scniimcntos, mas com mcnos dc instniçáo, 
e mais arrebatado nos logosos dcscjos dc dclcndcr as suas quimcras, que por 
lisongcarem as suas paixócs scm considcraçio havia abraçado, intentamos figurar 
o Maierialisia (...)a. 

(20) Do ponto de vista do auior, o Jansenismo, - a sua verdadeira «bfre 
mire» -, apresentava uma responsabilid:idc Iustórica única c indcscariável, ao abrir 
fcridas no corpo da Igreja quc outras forças iam aprovcitando. Ncsta perspectiva 
sc dcve ver a forma como apresenta o Janscnista, (Prólogo. ibid.): rScm dúvida 
faltariamos a todas as rcgras do dcscnho, que prescrevem a propriedade e 
naturalidade, sc náo procurassemos reiratar com o pior caracter da má fé, e da chicana 
até o fastio, enojo, e cxasperaçáo ao Jansenisia, que dcvia fazcr a principal figura 
da opposicão. Apcnas náo agradará esta c~ricaiurn a qucm ignora a história do 
Jansenismo. Na mesma conformidade o dcvcmos condecorar com bastantes conlicci- 
mcntos, mar unicarncnic adquiridos p;ua sustcncu a clicana contra a Santa F6 
Caiholica c conseguir o nada de religiüo, e nada de Deos. Este he o fim a que 
por marchas as mais dissimulas sc dirigc. como fazemos vcr. procurando dirigir 
os Incrcdiilos dc todas as corcsa. 

(21) 0 Defensor da Religiüo em dispuias com incredulos, I'mtc 5d. disputa 
1" p. 5. 

(22) Parre 5" Dispuia 1% p. 13. 



(23) Parte 65 Dispaia 49 p. 258. 
(24) Parte 54 Dispuia 24 p. 53. 
(25) Parte 54 Disputa 2' p. 52. 
(26) Parre 5" DDispura 24 p. 55. 
(27) Parte 54 Disputa Ia, p. 86 
(28) Parte 54 Disputa 1" p. 92. 
(29) Parte 50 Dispiita I*, p. 106. 
(30) Vg: «Consiiiuições. cartas, cariirihas. outra vez Corrriiiuiçóe.~, Leis, 

Cúdigos, que náo agradüo [re/erência à Revoli~çüo de Setembro desse ano], prémios 
e muis prémios prometidos a quem jizer um Código Penal; e com ludo isto elles 
náo tem adiantado hiimpasso senüo na carreira da anarquia, desgraça e infelicidade 
dos povos e Naçüo, que gente e suspira pelo momenro em qire se vejo livre do 
jugo ferreo que lhe tem imposto, tornada às suas Leis e governo anfigo. O dos 
Mouros Africanos náo lhe foi tüo pezado.» (Parte 5" Disputa 4: p. 185). Expressões 
semelhantes encontraremos. evidentemente, loliieando «O Portugal Velho». e que 
inculcam a ideia de que só pela rcsiauração do passado pcrdido, e nunca pelas 
fórmulas revolucionárias, poderiam os povos libertar-se dos seus males presentes. 
Assim, assinalando o 50Q aniversário da Revoliiçáo Francesa, questionava um 
articulista deste pcnódico (N"66, Vol. IV, 4.1.1840. pp. 1-2): «Chegamos ao fim 
do ano de 1839, e com clle sam passados j6 cinmenta m o s  depois que os Franceses 
fizeram a sua primeira revoluç30; (...) e quc proveitos vieram a Portugal. á Hispanha 
e á França com as suas rcvoluçõcs c novas constituições? Que fmcto colheo a Europa? 
Que mcllioramento na ordem social e politica experimentaram os povos do mundo 
com tantas. tão várias, c decantadas revoluçães, c constituiçóes novas, que ha 
cincoenta m o s ,  por imitação ou consequcncia da de França tem sido feitas, e com 
tanto enihusiasmo proclamadas por quasi toda a Europa, e fora dclla? O edifício 
social foi abalado, dcmolido e reconstruido desde os alicerces: o genero humano 
lia sido trabalhado, c atorrncntado pelo genio da Revolução: na França. na Hispanha, 
em Pornigal. na Italia, na Suissii, na Rclgica. na Polonia, por quasi toda a Europa, 
e em outras partes do mundo. se tem multiplicado as revoluções; mas a liberdade, 
e a felicidade ranias vezes e com tanta certeza prometiidas aos povos pelos 
revolucionarios ainda nio cbegáram; mas a puz. a segurança. a liberdadc c a felicidade 
compalivcl com a vida social dcsapparcceram da França, da Hispanha, de Portugal, 
da Europa. e de todos os Eslados, aonde tem cliegado a Revolução. E não será 
ainda tempo de se convencerem os rcvoliicionarios, que não é por meio das suas 
rcvoluçõcs que se ha-de conseguir ou restabclecer a paz, a tranquilidndc c felicidade 
dos povos? Nào será ainda tempo de sc dcscngmiircm os povos que os revolu- 
cionfiios não sam conducrores próprios par;i os levar à posse da liberdadc e ielicidade 
compaiivel corn a vida social? (...)» 

(31) Cf. Parabdm à Naçüo Poriugue.sa ou grilo de honra sobre a vinda 
do Senhor Znfanfe D. hIigue!, Lisboa, Inipr. 116gin. 1828, p. 7. 

(32) Cf. v.g. Fr. Joaquim Soares, O. P. - Compindio histórico dos 
acontecime~lto.~ mais c4lebres. moiivados pela Revolução de França. e principalmente 
desde a enfrada dos puzcrses em Poriuga[ 4 é  a Scgunda Restauração deste. e 
gloriosa aclamação do PRINCIPE RECENTE o Sercnissimu Senhor D. Joüo VI, 



Coimbra, Real Impr. Universidade, 1808, p. 7. 
(33) Parte 5% Disputa 2'. p. 61. 
(34) Parte 5V i spu ia  2*. p. 61. 
(35) Parte 5: Dispura 2*, pp. 72-73. 
(36) Parte 50 Dispura 3 i  p. 142. 
(37) Parie 5: Disputa 3" pp. 142-143. 
(38) Diz temer sobretudo a legislação sobre o casamento e o cclibato 

eclesiástica: «Duas cousas porem Ilies tcm dado cuidado [aos legisladoros], quc com 
eifeito já intentjrão, porém acharão ainda vcrdc. e prematura a occaziiío. He huma 
o Celibato Ecclesiaslico: outra a celebração dos Mairimonios. Para reduzirem este 
a hum contracto meramente civil. e tirarem toda a Icmbrança da creaçáo do homem 
e instituição divina deste Sacramento, o abolirão na França e oiitros, decretando 
que se celebrasse na presença. não de P;iroclios, mas sim do governador e autoridade 
cívil. Nós sabemos o mais que tem [cito em quanto ao Celibato (Porte 5Wispufa  
2". p. 59). 

(39) Pwie 54 Disputa 2: p, 59. 
(40) Parte 50 Disputa 2: p. 60. 
(41) C€. Parte 5a. Disputa 2*. p. 61: «Não faz dillerença alguma a palavra 

Liberal da Consliiucionel. Elle tcvc principio quando aborrecidos os Francezes 
incredulos com o nome de Constituiionnelles, com que se baptizarão, sahirão com 
as ideas Liberaes rebaplizando-se com o nome de Liberaes para sercm menos 
odiosos. Poreni elies erão, e são os mcsmissimos. e desde o iI.Janiqueismo. de que 
sáo originarios, semprc proclamarão a sua decantada Igualdade e Liberdade: na 
França Egalité. Liber1é.v O Maniqucísnro fora já ponto de partida de uma breve 
«biograCia», pma ncla «O Defensor da Religiüo* procurar e achar «a origem da 
immunda enxurrada de ímpias seitas que ultimamente tem nparcciilo, c em que o 
inferno presume tudo involver», com especid destaque para o «projecto* de 
subversão do Jansenismo (Parte 4: Disputa IR pp. 13-20, na 2"d.). É que esta 
liberdade tão proclamada com a ignaldade quc cllcs [liberais] presumem iazcr o 
Cundamcnto de seus systcmas, para abrircin o caminho n suas malvadas ambições 
e concupisccncias, he antiga e própria do h'1anicheisrn0, que produzi0 o que se 
chamou hnc-maçonaria, depois dc se haver continuamente rcbaptizado com vários 
nomes (ibid. p. 13). 

(42) Parte 5: Disputa 2*, p. 65. 
(43) Parte, 54 Disputa p. 90. 
(44) De facto é apenas com este último classiCicaiivo que acabam por scr 

rotuladas as diierentcs tcndtnci as... por óbvias razócs dc simplismo pol6mico. 
(45) CI. v.g. Parte 5" Di,sp~<ia 3" pp. 122-123. 
(46) Parte 60 Dispuia 1: p, 6. 
(47) Parte 5" Dispuia 5: p. 201. 
(48) Ilislória dc Portugal, Tomo 11. Lxa. 1879, p. 157. 
(49) Parie 6: Disputa Ia, p. 14. 
(50) Reddiie quae suni Dei Deo, se quereis que sua cspudn se recollia na 

bainha. O Direiio Nuiural. Publico e Divino da Igreja, Sua violaçüo a fonte dos 
males que nos aflligem. ao Clero e Povo que deseja ser onliodoxo, e ver a paz 



de Deus na Ierra, por Frei António de Jesus, Missionario Apostólico. e fundador 
do Seminirio dc Nossa Senhora da Conceiçáo do Monte da Magdalena, no amo 
de 1828, Typographia Bracliarense, 1847 (ir2 40 198 pp.). 

(51) Cf. Reddile quae suni Dei Deo ... v.g. pp. 125-126: «Tratando-se dcsta 
Monarchia que Deus olhava com especial amor, e hoje por acrescer-lhe o crime 
da ingratidja, com maior severidade fere, muito mais clara e sensível é a 
correspondência do castigo à culpa, sem dúvida para quc veja, e não duvide da 
cansa porque o Senhor a flagclla. 

No mesmo dia d'aquelle mez, em que D. Jos6 I, Rei Fidelissimo, por oculta 
maquinação do Filasofismo e do Jansenismo, que vinlião entrando no Reino, 
constrangeu a sair por uma tcmpestade a barra dc Lisboa para outros Paizes os Padres 
da Companhia de ksus, (esta porção especiosa do Povo constituinte e dclensora 
do Reino Sagrado) fez o Supremo Distribuidor dos prémios e castigos para outra 
parte do Mundo sahir essa mesma barra dc Lisboa o Augusto neto d'aquelle soberano 
(D. João VI) detendo-o com a braveza do mar para sahir no dia mesmo, em que 
sahiu afinal por meio da tempestade como clles tinlião sahido, porque se aproximava 
o compadre. satelite do Tyranno, terror dos Príncipcs, ante o Senhor criminosos. 

Na casa da Congrcgnção do Oratório. ch:imada das Necessidades, o Innovador 
Pereira mimoscou aqucllc Rei Fidelissimo com a Soberania da Igreja Lusitana, dando- 
ihe o poder sobre as pessoas constituinLes d'clla, seus bcns c leis. Elle que não 
sabia nem cra obrigndo a entender de maiErias thcologicas, por efleito de maus 
consellios acceitou. Na mesma casa largou o mcsmo seu Augusto Neto a herdada 
Soberania do Reino assignando ahi mcsmo c jurando em Asscmblcia Popular a 
Canstituiçáa quc translcria o poder Sobcrano ao Povo. (...) 

Os Escriptores das ouiras Monarcliias que flaggelladas foráo, apontarão outras 
penas analogas is culpas que tivcráo lugar em seus Paizes; enquanto prosseguimos 
as nossas punições. (quasi as mesmas dos outros Estados c príncipes) dcitando mão 
do comum liberal Codigo. 

Sabc o mundo quc a nova lei Portugucza é em tudo simillianie à Iiespcnhola, 
como esta foi à Franceza, em que primeiro se decretou o castigo: que justo era 
quc fosse quasi o mcsmo, sendo, como crio. em todos os govcmos chamados 
Oriiiodoxos. quasi as inesiiias cm iodas as usurpaçúesdos direitos da Igreja do 
Omnipotente e zeloso Deus.» 

(52) CI. op, cil., v.q. pp. 68-69. 93-96. 107-109, 139-143. 
(53) Atcnte-sc nomeadamcntc nos lollictos anónimos do Pe. José Morato, 

da Congrcssão do Oratório, impressos por W. Lewis em Londres, em 1812, 
introduzidos «li~rtivamente~~ no Reino e que suscitaram as declamqões vcemcnics 
de Kicardo Kaimirndo Nogueira, cntão um dos Governadores do Reino, a Bspera 
ccnsura do Congregado Pe. Lucas Tdvarcs. c as medidas rcprcssivas da Mcsa do 
Descmbargo do Paço, «Livro chcio de erros intolcrdvcis» visando «excitar de novo 
argumenios que só um soptiistna fa~iálico ii'oulro iempo aboriou em alguns 
caruíslns» e susccptivcis de «semear periurliriçüo e discórdia enire o Esisiodo e a 
Igreja» segundo a lcira do Ediial de 13 de Março de 1815: Conheça o mundo os 
jacobirws que ignora ou Exposiçüo das Verdades Caiholicas conrra os arligos 
furidamentaes dos sysiena anarquico dos Iheologos regalisias do século XVIII e 



do presente. Estes quatro folhetos, niio só ligam gcncricamente as «erros» do séc. 
XVIII a «calamidades» posteriores, como combatcrn cspccificamente as posições 
defendidas como canonista pclo Pe. António Pcrcira de Figucircdo. O nervosismo 
c a reacção do padcr é, cm si mesma, cxúcmarncntc significativa. Ein 1823, já numa 
outra conjunnira política, o Pe. José Mornto fará publicar. cm Lisboa, na Tip. de 
António Rodrigucs Galhardo Peças juslijícaiivas da douirina e autor do livro 
inlilulado Conheça o mundo (...) ou segunda refutaçáo do Novo Tlteologismo 
colligado com o Novo Philosophismo para ruina do Altar e do Throno, dcdicada 
ao Patriarca de Lisboa. 

(54) 1. S. da Silva Dias - Pombalismo e leoria política, nCulturo/llistória 
e Filosofa», Vol. I. Lisboa. INIC, 1982. p. 70. 


