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As relações entre os poderes civil e eclesiástico em Portugal, ao longo 

da vigência de todo o período liberal, isto é, desde 1820 e até 1910, podem 

considerar-se turbiilentas. É certo que se assistiu a algumas épocas de acal- 

mia, de franco entendimento e de mútua cooperação. Contudo, raramente 

elas deixaram de ser tensas e, eventualmente, tumultuosas. Para tal contribuiu 

decisivamente um forte sentimento anticlerical, típico dos países católicos da 

bacia mediterrânica, o qual se começou a espalhar nesses espaços na sequên- 

cia do movimento cultural iniciado pelos enciclopedistas do centro europeu, 

justificando-se com os princípios culturais e filosófico-políticos do Ilumi- 

nismo. Tal sentimento, ainda não estudado em profundidade no espaço luso- 

-brasileiro, emergiu definitivamente a partir da restauração monárquica de 1815 

e jamais se extinguiria. Sem o ter presente e atender às suas múltiplas face- 

tas e formas de actuação, torna-se difícil perceber e tentar explicar as razões 

de profunda desconfiança e de mútuo constrangimento, tantas vezes mani- 

festadas nas inevitáveis relações quotidianas entre a Igreja e o Estado, durante 

esse período histórico. Anticlericalismo e maçonaria, por vezes estreita- 

mente aliados, dificultaram o diálogo, já de si complicado, que num país 

católico e liberal forçosamente teria que manifestar-se em público e condi- 

cionar a actuação das respectivas autoridades. Não é nossa intenção abor- 

dar aqui esta magna problemática, mas focalizá-la de mais perto apenas em 

um período-chave da nossa história político-institucional, como foi aquele 

em que o triunfo definitivo da causa liberal em Portugal se tornou um facto 

politicamente irreversível. Nele D. Pedro de Bragança, esse estadista de dois 

niiindos, assumiu um papel protagonístico e legitimados único, como segui- 

damente tentaremos sugerir. 

Desde finais de Setecentos, alguns sectores da Igreja institucionalizada 

se tinham tornado alvo privilegiado de ataques de uma certa intelectiialidade 

burguesa, tanto no Portugal metropolitano como no Brasil. As ordens religio- 
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s;is reuniain o consenso iiaijiicies qiie visavam transforni;ir uiii antigo reino 

al>soliit<i num est:ido aiir(>ii<iino, inoclerno. roiiipeiiilo coiii i> passado: elas 

constituiam iiiii entrave a uix:i ciesej:ivei rcpartic50 da proprietkide hinc1i:iri;i. 

i rnodernizarào ideoli~gica e ciiltural d« povo. sobretiii!o rriial. a unxi poli- 

tica religiosa ceiitraliz:idoia. a iiin progresso ripicio nos virios sectores da socie- 

&de, seia nos pialios demográfico e produtivo seja or~iiiizativo e fiincioiial. 

O opúsculo intituiailo Os Fi,ri(ie.~ Jidgniios 170 Ti,biii?al i1(1 RarZo. piililicado 

anoniniainente ern Lisima, em 181'1, iii:is escrito eni 1791, :i« procurar res- 

ponder. ponto por ponto. 2s niúltip1:is acusaç6es feitas ai>s regii1:ires prov;i, 

poi- si si>, esse ;iiiiI>ieiite de suspei@« qiie pesava sobre tocios os religiosos. 

Qiiase em siiiiulr:ine«. iiiii autor l>iasileiro. niiliiar de carrciia. ao descrever a 

su;i Uaia natal dos finais <I« século svtii. f r~ - se  eco de uiiia coiitesiação gene- 

ralizada à religiio institricioiializ~iia, so!>retucio aos ahiisos ein scii nome coiiic- 

ticlos. Para ele era urgente 1120 só Lima refi~rma da Igreja do Brasil, iii;is iini:i 

verdadeira mudlnfa de ~iieiii:iIidade. Qii;into às or<ieiis religiosas constatoii: 

.,i poiico mais de siiiciient;~ aiinos qiie a iiiaiicia Iiumaii;~ e a iiiipostiita fez 

coiii iiiais forca intriiciiizir no lieino, passando ciestc para ;is suas conqiiisias, 

o errado iystema de que as Corporaçoens Religi«s;is devijo ser ;ihan<lona<ias. 

tendo para si alguns lioiiiens siiperficiais que elas  ião erão. ou s5o oiitia coiiza 

iiiais que azilo de honieiis dados a boa vida de hiia cela e irada uteis a<i 

Est;ido'.. Os dois testeiiiiiiilios fazem-se eco de iinxi clara iiicompreeiisão p:im 

com a chaiiiada vocaç3o ecles6stic'i regiiiar e ti;iduzem. eni siiiiiilrâ~~e«. ri111 

designio de rApida seculariza(2o da socieciade que o núiiiero e iiiip«rtância 

ecoiiómica e culti~ral dos frades entravava. Desse m«<io, as onlens religiosas 

coinecar;im a sentir-se anieaçatias nos seus antigiis privilégiiis e lia c:ipaci- 

clacie inrerueiitoi-a de que ainda gozavam na época da transição do regiiiie 

ahsoluti> vira o lii>ei;il. O anticongreganisino dos priineiros liberais portugueses 

é hoje l>em conheciilo. O que estava essencialniente e111 cama 1150 era iiiiia 

priinaria de poder, pois ai o Eskido semlpre exercera unxi inegável toteia merci- 

ila política regalista executada. 11x1s a siil>stituicão ile iiiiia liegeiiionia ciiltti- 

ia1 e de mentalidade, que iiifluenciav;~ sentimentos e comportaiiientiis. Coiiio 

escicveii i1111 autor contempoi..iiieo. "a 1neiis;iyem veiciilada nessa fase pelo 

alto e pelo baixo clero dcstinaua-se a preservar as estruturas corporativas c a 

evitar qu:iIquer mudançi na hieiarqiiia social. Esta estratégia i~iiohilisra visava 

reiluzir a infliiêiicia das ideias e dos valores lil>er;iis agitados por iiiiia elitc 
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política e intelectualmente esclareiiiia,.. Nesta óptica, os iiheiais, Iierdeiros da 

ideologia iluniinista e adeptos ck um Esrado centiaiizador. para coml>aterein 

os c»rpos sociais intermédios fora111 acloptando inedici;is tendentes a descleri- 

caiizar a sociedade. reduzindo dessa fornu o ornnipresentc pocler &A lg~greja. 

O eles« continuaria a ser útil. rnesnio deseiái~el, iiias apeiias e n;i inedida em 

que permmecesse eiii sinroni:, com os idekiis da iil>erdadc constitiicional. 

Esta poderia. aliás. iiicliiir-se nos seiis deveres concionatórios. Sciniões c prá- 

ticas dominicais »LI s«lcnizacl«s dei~eri;iin trsnsforniar-se eiii ocasiào propícia 

~a r ; i  ex'irecer (1s fiéis quanto às vanragens do novo regiirir político sohre o 

antigo. Uma vez cjiie :I religiào c;itóliai coiltinuava reiigiâo do Es1;ido. este 

esigki iinin postiira de r>l>ediência 2s suas directrizes e orient;içòes. Desse n~odo. 

a pri~iieir~ geração de lil>erais desvaiorizoii, qiianilr> não rnargiiializoii. conio 

siiptsflu<> e até inútil c> clero regular. a o  inesiiio te~i~po.  que deix;iva no nr 

taiiil>Crn uiiia ckir;~ hostilidacle aos c6negos das si-s çpiscopais. Eles cc~nstituiain 

iiin órgão colegial, o cabido. beiii estrutuiaclo. poderoso. detentor de inúlti- 

pios priviikgios e poderes, que se niostrarairi ao longo dos skciiir~s. um fone 

instrunie~ito de acC:io e conservaq:i« do poder local. I>or naLureza, a sua 

;icqà« manifestava-se na iri:iiiiitcnCi« <kis forças tiadicion:iis, op«ndo-se a <ju;il- 

<jier inova<i.ão que lhe muciasse a primazia ancestral. Tanihéiii ele se tornou. 

)>or isso. alvo (10 c«rnb;ite dos iil>erais. que o juigai,;im siipérfluo e tenden- 

ci:ilnicnte cr~nservad«r. Desde a primeira liora, o iiosso Iil>eraiisiii« teve cjrie 

encarar de frente a ~~~iesr; i« religiosa, ;ire porque algiiiis dignirários eclesias- 

ricos se rec~~siiriilii de imediato 3 jurar as hzises d;i primeira coii.;titiii$to. 

coiiio sucedeu com 0 lxtriarca de Lisl>«a, ». Cirlos cki Ciinlia que. por essa 

iazâo. se exiioii. 0i;i. nessas concIic6es inicioii-se ti111 Ioiigr~ clei?aic ideoló- 

gico. a1iiiienr;ido e iepcrcuti<lo por iiim iiiiprensa, i«g»sa. muita de caricter 

regional, ii1;is outra. t:iiiibéni, de :iicanre n;icionai através <l;i cjiial 0 s  1ihes;iis 

expsessarani rigoros:iiiiente 21s siias ideias anticoiigreganistii.;, pugiiuiido poi 

uiii;~ seciilariraçào iápi<i;i da socied:ide, :ios mais varkidos níveis. Assiiii se 

explica a proihiqão ds adiiiissio de novicos nos ionveiitr>s. se autoriznva, sob 

certas con<liqões, a seciilaiiz~iq2o dos fr;icles, se extingiiiiaiii :ilgiins inosteiros 

e se siipiimiu o Conselli« Geral d» Santo Oficio. isto C., d;i In~l~iisiçáo. Apç- 

s;ir ciisso, saliente-se desde logo qiie o liherziiismo eiiiergente prctencleu evi- 

iar qualqiier tipo de c«nfi»iito coiii a Igreja. Miiitos eclesiásticos forani. alias. 

chamados a deseinpenliar cargos relei~antes iio iiovo regime político iniciatio 
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em 1820, como sucedeu com os primeiros presidentes do parlamento, quer 

em Portugal quer no Brasil. Outros clérigos se notabilizaram também na defesa 

dos princípios do regime liberal. A revolução de 1820 quase deixou intactas 

as estnituras eclesiásticas tradicionais. As decisões de fundo somente viriam 

mais tarde, após a guerra civil travada entre absolutistas e liberais. A grande 

viragem iniciou-se verdadeiramente apenas a partir de 1832, com as medidas 

adoptadas sobretudo por Mousinho da Silveira, Silva Carvalho e Joaquim Antó- 

nio de Aguiar. 

O governo de D. Miguel, a partir de 1828, encorajou as manifestaçóes 

contrárias à prática e aos princípios do ideário liberal. Foi entre 1828 e 1832 

que o clero rural se posicionou contra o constitucionalismo, provocando vio- 

lenta repressão sobre os seus rivais políticos. Portugal assistiu durante esses 

cinco anos a perseguições e a vinganças de inaudita crueldade. E tudo isso 

foi facilitado pelo facto de o Papado, após algumas hesitações, ter reconhe- 

cido o regresso do absolutismo ao pais, reconhecendo o bispo apresentado 

por D. Miguel. Clero regular, cabidos e muitos curas ~ r a i s  se tornaram agen- 

tes activos do Antigo Regime, ao menos em grande maioria. Ora, tal com- 

portamento só poderia provocar um forte sentimento de vingansa e de retaliação, 

se o constitucionalismo viesse a vencer como, na verdade, sucedeu. Desse 

modo, uma vitória liberal representaria fatalmente a liquidação das estruturas 

indesejáveis do poder eclesiástico. Realmente, o regime liberal instaurado for- 

malmente em Portugal a partir de 1834 pela via da luta fratricida, ao qiial vul- 

garmente se chama o segundo liberalismo, prociirou, antes de tiido, consolidar 

os poderes do Estado, a despeito das inegáveis divergências internas. E isso 

passava, em grande parte, pela atitude do novo poder face ao poder ecle- 

siástico, cujas estruturas, repita-se, se mantinham quase intactas. 

Acompanhemos, no essencial, a acção de D. Pedro de Bragança e dos 

seus colaboradores mais directos. 

Durante a vigência do miguelismo, os akslutisias haviam feito constar 

que os partidários de D. Pedro, esses detestados liberais, eram inimigos da 

religião católica, apelidando-os de anglicanos, jacobinos, maçons. Natural era, 

pois, a desconfiança de muitos católicos menos esclarecidos face ao novo poder 

vitorioso após o cerco do Porto. O duque de Braganga esforçou-se desde o 

início por demonstrar o contrário, afirmando: .A Protecção e o Respeito à 

Religião de  Nossos Paes he e conrin~iari a ser, hum dos Meus principaes ciii- 



dados e do Governo.. Cedo, porém, o clima de serenidade e concórdia reli- 

giosa parece ter-se desvanecido. Os jornais liberais começar:~m a atacar de 

frente os frades e os clérigos, dos quais cobiçavam as riquezas, a influência 

social e, em certo sentido, temiam a cultura. Uma das tónicas do seu discurso 

era o dever por eles incamado de -separar a Religião de Jesus Christo das 

Instituições ruinosas com que os homens a desfiguravam e a dignidade do 

Ministério do Santuário, dos abuzos e crimes dos Eccleziasticos,,. Ora, para atin- 

gir tal fim, impunha-se uma profunda reforma, extensível a todo o estado 

eclesiástico. O lema consistia em menos padres e redução drástica dos con- 

ventos. Mousinho da Silveira ensaiara já nos Açores durante o governo da 

Regência, a nova política: de 27 colegiadas antigas, reduzira-as apenas para 

trés, julgadas suficientes para assegurar o culto, abolindo também os dízimos 

eclesiásticos. 

Constituído o gabinete governativo de D. Pedro, após a vitória do Porto, 

sucedera na pasta da Fazenda a Mousinho da Siiveira o jurista José da Silva 

Carvalho. Foi ele o autor do projecto de reforma geral eclesiástica, apresen- 

tado publicamente da seguinte forma: 

.Havendo uma Facção inlmorui e hypocrita, escscudada com o especioso 

ritulo de deJensora do TThonq e do Altar, profanar10 por acundalosos actos 0.5 

puros dictatiies dri Religião Catholica Apostolica Romana, fareiirio semir puro 

desrn~i~üo e deso~der?~ esses doiis ilos Ceos intituidos sãpura felicidade dos bomtem, 

e sendo geruli~zenre i~otorio o escandulo carisado por niuos Eccle.~ianicos, e indis- 

nos Parochos, os qiues, u~asta~rido-se do espipirito do E,a~igt.lho, nbtuamni de seu 

Sagiu~lo ~Winisterio, ligatido-se a esse partirio injusto eferor contra o Legitiino 

h r o ~ i o ,  e contra a Putria: Querendo eu, como M e  cunipre, desugruvarpor rodos 

os nieios no ulcarzce do Sirpreirio Poder Ter>2po>ai, a Smzta Religião de jesu Christo, 

prouendo as Igrqiris de Postares, cujas nyões eilqrim e», hntnloriia com o espírito 

do Evungcltio, dando ao Clero Secular e Regtrinr a considera@o que lhe é deuida, 

e faze~ido coni que os Ministros do Altar dirijanz smis ricios, como devem, pum a 

,felicidade rins Povos, que de~,opronloue>~: Hei por beni [...I. 

Coine~ava assim o combate aos tradicionais poderes do clero. 

Imediatamente a seguir, isto é, em Agosto de 1833, eram declaradas nulas 

e sem q~ialquer efeito as admissões aos conventos ou às ordens sacras, sendo 

os noviciados dissolvidos e proibidos. Criar-se-iain seminários para formação 



cle tini iiovo clero. iiiais esc1a:eciclo e iluiiiinado, mas apenas lia mediela do 

iiecessário. A o  nicsiiic tempo, çra declarado extinto (1 tril>unai da Leaacia 

Roiliana, coiisiderado incoiiipativel n ~ i n  a iiova ordeiii jiirídica lil>er;il. por ser 

uiii tribiin;iI prcsiclido por iiiii estrangeiro e aciiiar à revelia (ia autoridaele 

nacional. Quanto 2s ortlens religiosas, enteiideu-se oportiinc criar iiina jiiiira 

encarregada de estudir o sei! iiielhoraiiicnio iempoiril, propoiiclo eia a« Goveriio 

as medidas :ide<liiadas. Foi, contudo de pouca duraCjo este est;ido de coisas. 

J:i Silva Carvalho levantara o véu daqiiilo cliie viria a suceder mais iarcie. Em 

Agosto de 33. comiinicaia a todos os conventos cjiie :iqiieles qiie contasseiii 

menos de 1 2  iiieinl>r«s te-los-iaiii que integrar noiiiros iiiaiores da inesma 

Ordein. Ilesse iii«do. :is casas vag:is seria111 declaradas estintas e os seus 

bens iiicorporad«s na Fazend:; Nacional. I'arecia. dessa fc~riria, poder dignifi- 

car-se <I estacio coiiventual. ein alguns casos rxtreniamente reduzido. vivendo 

«s seus ii~eiiii~ros liiiige do espírito da regia priinitiva. fi que ein coiiveiit»s 

que contasseiii até dez ineinbros nem sequer pocliain cuniprir-se as tarelas 

ininiinas esrawiárias. I'areci:~, pois; legítima tal niedida govern:itiva. eiiil>or:i 

nào deixasse de iiiostrar-se ddstica. 

Mas n« espírito de D. Pedr» e do seu governo havia iinn riiotiv:iq3c> 

política de fiindo: o poder lil>eral j:iin'ais liaveria de aprovar qiie. ii«s seiis 

<l«ininios. os regiilares dos coiiveiitos oI>edecesseii~ i s  siias próprias aiitori- 

dades. por vezes estrailgeiras. fugindo ã jurisdição <los I~ispos diocesanos. 

Os lil>ei.ais desejava111 conferir aos aiitístitçs giancies e prestigiaclos poderes, 

inas clescjavaiii contá-los entre os seus al>aiiigua<los. O l>ispo deveria toriiar- 

se também i i r r i  agente ela jiistificaGo e clarificaçào dos priiicipios (I« novo 

regime. Seria cumukido de honras, iiias tiniia que siiitoiiizar-se coin o poder 

civil. A Carta Constitiicioiiil de 1826, ao prever <I acesso do episcopado 2 

Câinara dos Pares, vitalício. revestia-se de tal desígiiio. Dispos e pirocos ou 

curas de almas transforinarain-se 1x1s agentes religiosos acarinliados pelo ~podcr 

cc~iistitucional, enqiiaiito os regulares e os cónegos represeiita\~aili i1111 ol>stá- 

culo a ultrapassar. O golpe previsível esperava apenas uma «p«rtiinidade. 

Sabe-se c«ino. ein Maio dc 1834, a ala radical d« lil>eralisino manifestou 

o seu descontentamento acerca d» c«inp«rtainento. considerado demasiado 

coinpiacente e hiando, de D. I'edro a propósito das contliqòes iinpostas a 

D. i\Iigiiei em Évora-ivlonte. Nessa altura o regentç. após manifesrações Iiiistis 

<ia p(q>ulap, res»lveu mostrar que, afinal. ele c«ntri~lana c> governo e sahia 
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agir, qualido o considerasse o p o n ~ ~ n o ,  mesmo aplicando niedidas d e  extsenia 

dureza. Julga-se que a iiiotivação próxln? para ;I extincâo das onlens religiosas 

rnasciilinas e a conseqiiente nacionalização dos  seus bens. datada d e  28, mas 

proiiiulgada em 30 desse mês d e  M i o  radica nessa iiecessidacle d e  acalmar e 

controkir a ;ila mais r;icial do  lii>eralisrno. Eis o texto d o  <Iecret«, haseado 

num rclat6rio anterior do iiiinisti'o Jrnquini Aiitónio d e  Aguiar: 

"~\iiigii I." Ficairi desde j i  eriiiictos cin I'oit~igal. A1gan.ç. llli:~s ;idjacentcs. 

e l>«nrinios I'orrogiiezçs rodos os Conventos. liosteir(is, Collegios. Hospicios, r 

~ U : K ~ U U "  C ~ i s  de Ileligiosris de todas ;is Oidçns Regukires. sej;i qu;il for ;I sua 

den«n>ina~;io. iiisiitiito ou igi:i. 

.Aitigi> 2.'' Os hcns dcis Crinventos. hIusreii«s. C<illegios. Hospiciris, r c]iiaes- 

qiiei C;isas de Ilcligiosos das Onlens Regokiic.~. Sicaiii incorporaii«s nris piiipiios 

úa Fazenúa Kzcional. 

Artigo 3.O Os Vaso S:igr;idi>s. c P:iiaiiiçnios. que srn,iaiii de Coito llivino 

scião se os to si disposiciio dos 0rdin:iiios iespectiios p:ir:i sereiii clistiiliiiiiios prl:is 

lsrcjas iiiais necessirarkis <ias Diiiceses. 

,r\rrigo 4:' A\ cc&i iini dos Ilçligiosos dos Coni,ent«s. blosleiios. Collegios. 

Hospicim. ou qo:iesquei Cas:is extinctas, seiã pdga pelo 'Tliesiiiiro Pohlico p.ira 

si,:$ susiçnt:ic;io L ima  pens2o annu:il. em qu:lnro nâo tii'erem iguzii, oii ~iiairir reii- 

ilii~ienro de Beneficio, oii eoipiçgo pulilico, Ercrptoâi>-se: 

,,$ i." Os que rorii:iiam ;iim;is contra <i 'r'liiono Iegitiino. ou c0ntr.i a Lil~ei- 

<i;irie Kacional. 

.$ 2 "  Os que em fiivoi da 1:siir~ucâo ;ibiisar:i~ii cio seu Alinisrerio no Criii- 

fçssii>n.iiio. ou "i> Palpito. 

"5 3." Os que :icçit:ir:im Bçiiçficio. ou Ei~iprego do G«i~ei.iiii do 1;surp;irlor. 

..$ 4.<' Os que cieiiiinciararri, ou pcisegui~iiii direcr;inienre iis setis Conciki- 

dâos por sci~c seniiiiientos dç fidelidade :i<> Tlin,no legitiiiio, e ile :idesào i C.irra 

Ci>nsritiicion:iI. 

5.'' 0 s  qiir aconipaiiliaiaiii as 'i'n~pas do i;siirp;idiir. 

6." Os qiie no aito do rest;il>cleciri~eiiti> d:i i:iiihoiiiI;ide da Ikiiiiiia. <>ti 

depois dciie. WJS 'Terras eiil qiic resi<iiaoi :ili:indonar;irii os sçiis Coiireiit«s, hliis- 

tçiros, Collrgios. Hospicios. <>ti C:is;is içspeciivas. 

,,r\nigc 5." Fic'im ievog:idas rocl:is :is 1.ris. e I>isposic(ies em coiimiiio. O bliiiis- 

tio c Srciekirio d'Esi:iilo ilos I\'cg<icioi 1:cclcsi;isticox e i k i  liistica 0 lenha assim rnten- 

dido. e f;i~;i erecut:ii. I'ap das Vecessid:irles. erii vintç e oiro de hiaio ile inil riitocenros 

irintii e qiiatro. - 11. i'IiD~o. i1I:(>lt~ IJE IIILICASW - J<)iicjilin~ .inlOnic> 8Agiliai ... 
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Este decreto vibrava iim durissimo golpe no poder eclesiástico, minando- 

-lhe irremediavelmente a capacidade económica. Peno de 430 conventos, casas, 

hospícios, colégios foram incorporados na Fazenda Iqacional, sendo postos à 

venda através de uma Junta do Crédito Público, de que resultaram largos pro- 

ventos para os cofres do Estado. Esta medida revestia-se, pois, de iim duplo 

alcance: no plano económico garantia o avanço do Estado no controlo com- 

pleto do país, enquanto, no aspecto político, representava a imposição do 

Estado-nação, unificado, recusando todo o tipo de poderes regionais ou locais, 

não emanados da legitimidade do governo. 

No plano prático corria-se o risco daquilo a que um autor contemporâneo 

chamou (a bem) a ~go~e:en~ai~ze~zlalizaçã~ da Igreja, ou a sua ~izacionalização,, 

decorrentes da disputa acesa sobre quem detinha competências efectivas em 

matéria de administragão religiosa. Abriu-se nesse domínio um conflito entre 

Portugal e a Santa Sé, visto que o Papado nunca aceitara restrições ao seu uni- 

versalisino espiritual. Ora, os liberais haviam formado os seus espíritos dentro 

dos princípios do anticlericalismo, embora reconhecessem o magistério papal, 

mas apenas em questões dogináticas e disciplinares. Esses liberais não abdica- 

ram, quando alcançaram o poder, de se intrometerem no domínio até então 

reseivado aos eclesiásticos, invocando o direito tradicional de padroado, aumen- 

tando pelas cláusulas da concordata de 1778, assinada entre D. Maria I e a 

Santa Sé. A questão da nomeaçio dos bispos e do provimento de bens ecle- 

siásticos estava, aliás, prevista na Carta de 1826. Mas foi a guerra civil entre os 

dois irmãos que precipitou as decisões, interferindo o poder civil ahenamente 

no domínio eclesiástico. D. Miguel conseguiu fazer reconhecer os seus panidá- 

rios por Roma. D. Pedro protestou, a partir de Paris, considerando esses bene- 

ficiados co~no -traidores e rebelde*, os quais seriam expulsos, quando a Coroa 

fosse recuperada por sua filha Em vão. O Papado, nada afecto aos princípios 

do liberalismo, optou por reconhecer os candidatos absolutistas aos lugares con- 

siderados vagos. Foi o principio do chamado cisma. Entre 1833 e 1841 estive- 

ram cortadas as reiagões entre Portugal e a Santa Sé, o que, na prática, traduzia 

a incompatibilidade total entre as concepções teocráticas dominantes em Roma 

e os princípios filosófico-políticos do liberalismo português. Isso traduziu-se 

numa dificuldade acrescida que a elite governativa portuguesa percebeu para 

pacificar os vários sectores da sociedade e instaurar pacificamente a ordem. 

O regime liberal deu-se conta logo a seguir à morte de D. Pedro, ocorrida em 



1834, de quanto era importante reconciliar-se com o Papado para estabilizar o 

regime e pacificar os conflitos religiosos. Só no final dessa década de 30, após 

demoradas e árduas negociações, ambas as partes fizeram cedências e se cami- 

nhoii para o reatamento da diplomacia bilateral, ocorrido em 1841. Durante o 

"cisma. ou período em que existiam em vários lugares dois dignarários para a 

mesma função eclesiástica, deixando os fiéis hesitantes sobre qual dos dois era 

o legítimo detentor do poder, residisse ele no país ou tendo emigrado, o governo 

impunha a siia vontade, considerando os lugares vagos ou abandonados de topo 

da hierarquia religiosa da sua confiança, nomeando para eles quem enten- 

desse. E fazia-o por decreto. No caso das dioceses chamava aos seus respon- 

sáveis governadores temporais, mandando aos cabidos Avisos Régios para que 

eles nomeassem vigários capitulares, sugerindo quem quereria ver escolliido. 

Entre 1833 e 1841 assistiu-se a numerosos casos de dualiclade de poderes espi- 

rituais, o que para muitos configiirava iim verdadeiro "cisma ou intrusão de 

estranhos no ministério divino. Falou-se novamente de usurpação de poderes. 

Porém, essa situação anómala foi ultrapassada a partir de 1841, embora com 

algiiinas dificuldades. É qiie a ala vintista, radical ou setembrista. do liberalismo 

português sempre se mostrou muito activa. Vieira de Castro, ao ser nomeado 

por Passos Manuel ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, num período 

particularmente delicado, pois foi a seguir à extinção das Ordens Religiosas e 

?i perplexidade causada por ela em muitos espíritos, actuoii violentamente con- 

tra todos os padres conservadores, mas perseguiu também os cartistas, isto é, 

os defensores dos princípios da Caita de 1826. Por isso a ,,questão religiosa, 

agitaria permanentemente o constitiicionalismo poflugiiês, tomando-se mais can- 

dente ainda quando foi proclamada a República, eni 1910. 

Contudo, ao debruçarmo-nos sobre as relações entre o podes civil e o 

poder eclesiástico, na fase de implantação do liberalismo em Portugal talvez 

possamos assimilá-lo a uma estranha relação de amodódio, de atracção/repulsa, 

de tolerâncid/vingança. Expliquemo-nos. 

É sabido que, desde as primeiras décadas de Oitocentos, a Igreja de Roma 

condenara o liberalismo como incompatível com os princípios do catolicismo. 

Nesse sentido foram escritas e expedidas as bulas Mirari Vos (Gregório XVI) 

e Syliabus dos Erros Modernos (Pio 1x1. Porém, o liberalismo não se opunlia 

frontalmente ao catolicismo, como já havia constatado o padre francês Lamen- 

nais, logo no dealbar do século. A questão hndamental era que os liberais 



percçhiam que para se iinporein teriam que coml>ater o poder exorl>iraiite 

que a Igreja aiiida possiiia. Era cle o grande ohstáciilo a iiltrapass:ir siio o 

dogma ou qiialcjuer outro escoilio doutriiiário. Coiitiido, o liheialisino niinca 

~iltr:ipassou inuit:is das siias coiiira<lições. 1:iii;i deias consisti11 em; cilegado 

ao p»der. aceirar a superioridade religiosa do catolicisino que. iio plano ideo- 

li~gico. lhe eia esti:inli:i. Desse modo. os liheiuis. por exemplo. irnpuserain- 

iio como religião de Estado e negara111 a iihenlade de culto :I oiitras confissões. 

E isso não Ihes parecia chocar-se com a 1ihcrd;i~ie isidi\~idual. Portanto. nacjiiilo 

qiie li5 de iiiais pessoal e livre, que deve ser a crença religiosa, c> liheralisnio 

coniradizia-se piiblicamente. 'ein aclinitir contesfacão :i sua prática. i? que os 

1iher:iis <Ia época pedrina associarairi o Antigo Regiiiie ao poder omnipresente 

cio clero: económico, político, cultuial. social. Por isso conihaterain este 

último como forra »rganiz:ida, institucionaiizada, independente cio poder 

civil. Mas iiunca guerrearam o sentimento religioso do povo, considerando-o. 

aliás. snoderador dos c»sriinies. fiindaiiiento &i ética e moral sociais. A reli- 

gião de Cristo era suhlime, fundameiito de viirudes superiores, asseguraria a 

transmiss50 dos valores sagrados de antanlro, coino referiu Alexandre Hercu- 

hii» iiiii poiico mais tarde. E ate sobre os frades se ergiieu uiiia oncla nos- 

tálgica, a pairir dos anos 50, conio tZo heiii exprimiu a pena de Alnieida Garrett. 

Eiii suma, podemos afimiar que, quaiido o poder espiriiiial não cooperoti 

estreitainente coin o civil, a sociedade siaci«n:~l conlieceii pert~iri>ações fun- 

das. dissentinientos, ~n;ii-estar. Foi o que siicedeu no tempo esii qiie D. l'e<ir<i 

foi vivo, apesar clo apoio cntiisiástico de :ilguns clérigos, que o procuiariani 

legitiiiiur espiritliaimente. E n3o esqueçamos qiie o rei quis que o seu cora- 

çào ficasse depositado no interior de uma igreja do Porto. onde o l>ispo 

(noiiieado) clioroii por ele <luianre as solenes exi-qiiias. 0r:i estes gestos sim- 

bólicos não deixain de traduzir « respeito que o iniperadiir-rei. a despeito 
& .  '1s siias . . . f  rnqiiezas liumanas. devotava ã religião católica e a veneração qiie 

uma parte consi<lerável do clero portiigiiês lhe dedicava, veiido nele a garan- 

tia da liheiriade fiitura. 

Foi no auge da giiena civil entre os dois lilhos de D. JoZo \'I que esta- 

loii o ,,cis,nu,,. a propósito da .ipresentaçio e ~>roviiiieiito das dignidades ecle- 

siásticas, que iiin e oiitro reiirindicavam como prerrogativa de pessoas e do 



I'ODER CIVII.. I'ODEII ECLESIÁSTICO: D. I'EDKO E O CLEIIO 

seu governo. O diferendo iiiiciou-se qiiando D. I'edro, ainda na illia Terceira, 

nos Açores, nomeou um governaclor do bispado para a diocese de Angra do 

Hen>ismo, mercê da fug:~ do bispo deia para Lisboa. Mas ele avolumou-se e 

toiiiou contornos muito inais evidentes e graves ao ser conliecicla a mesma 

actuaçh do soberano nas clioceses do Porto e Braga, logo ;ipós a vitória do 

Exército Libertador. Ao deixar depois o I'orto para se instalar definitivamente 

eiii Lishoa. logo na sequêiicia da vitória liberal, em 1834, criou iiiiia Comis- 

são de Reforiiia Geral Eclesiástica, compost;~ por quatro clérigos, a qual apre- 

sentaria pareceres tendentes a sere111 consideiad«s rebeldes e traidores, através 

de decretos, quaisquer eclesiásticos que tivessem abandonado os seus lugares 

;I quando da aclamação de D. Maria 11. Exigia-sel pois, desde agora, colaho- 

raçio estreita e obediência ao novo regime. 

I'orém, o que ocorreu no I1orto parece exeiiiplar e, por isso, vale a pena 

referi-lo coiiio paracligma. Ao desembarcar junto desta cidade. eni H de Jiillio 

de 1832, o Exército Lil>ertador avan(.«u sohre a uriie no dia seguinte. Em bispo 

dela um anciào cliama<lo I>. João de ivlagalhâes e Aveiar. Hoiiiem ciilto e eru- 

dito, foriiiara-se eni Coimhra, onde foi professor de direito canónico, de liis- 

tória eclesiástica e várias vezes eleito para reitor do Colégio de S. I'edro. 

Dedicara-se ao estudo durante quase toda a vida e possuía uma das iiiuiores 

bibliotecas privadas do pais. Uns estimavam o número de volu~nes que reu- 

nira em cerca de 40 000, outros num poiico menos. O gaulês Adrian U;ilhi 

afirmou possuir entre 30 e 32 000 exeinplares. Era, seni dúvida. notável. 

Do percurso político do ;intistite, ao longo dos anos, sabe-se qiie se 

integrou bem na nova ordem política iniciada eiii 1820. Fora apresentado 

paia bispo do I'»rto pela Corte clo Rio cle janeiro emJaiieiro de 1816, tomaiicio 

posse <ia diocese em Dezeiiihro. Desde entâo não se Ilie conlieceram atitii- 

des ùe tipo político. cmbo~i tenlia ficado satisfeito com o regresso de D. kliguel. 

Mostrara-se, diz o seu biógrafo, mais tiin principe da Igreja do que iim liomem 

público. Contudo, sabe-se que assistiu aos sinais de regozijo que tiveram 

lugar na cidade no 2." aiiiversário da revolução de 1820, pois presidiu à 

missa celel>rada pelo capeMo do Ilegimento de Artilharia 4. no campo de Santo 

Ovídio, ciia~iiado desde enrào da Regeneração. Em 1823, em 1826 e 1828 

passou discretamente pesante os seus fiéis, como .ho~?zeinpn~o'e~ite, sabia Eccle- 

ziusfico e Paslor clilige17te.. Ricífico por natureza, ainava niais a conc6rdia do 

que a luta, mesmo de ideias. 
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Porém, de repente, de 8 para 9 de Julho de 1832, certamente aiannado 

pela chegada do exército de D. Pedro, os seus fâmulos assustaram-no "sem 

fundamento aiguim, aconselhando-o a fugir. Doente e quase surdo, mal avi- 

sado pelo seu cabido, ouviu-o e fugiu da cidade deslocando-se para uma sua 

casa em Lamego. Aí permaneceu até à morte, causada, ainda segundo o bió- 

grafo Sousa Reis, pelas .saudades da sua livraria. 

D. Pedro, comandante-chefe do Exército Libertador esperou-o durante 

nove dias na cidade. Constatando a sua ausência, o duque de Braganga, por 

Aviso Régio de 18 do niesmo mês, .hot&uepor bein nomear Governador do Bis- 

pado a Fr. ~Manoel de Santa Ignez, Religioso da Ordein Azbgustiniana, descalço 

conventclal então no mosteiro de Santa Rita da Foi-??liga no concelho da Maia. 

Assim, de uma assentada, num periodo curtíssimo, um bispo era substi- 

tuído por outro sem recurso à Santa Sé, desorientando completamente os 

fiéis. A isto se chamou "cisma, na medida em que houve, de facto, na hie- 

rarquia episcopal portuense, uma autoridade bicéfala. É que D. João Avelar 

tinha deixado, ao partir, poderes delegados. Conhecem-se as motivaçòes dos 

liberais, neste caso, como em tantos outros. Mas a questão revestia-se de evi- 

dente gravidade, quer no plano dogmático quer disciplinar e administrativo. 

Para além disso, os conselheiros de D. Pedro induziram-no a apossar-se 

da riquíssima biblioteca do bispo, nacionalizando-a no imediato, e vendendo-a 

em hasta pública. Tal só nâo sucedeu porque o seu antigo caudatário, um 

sacerdote liberal, que regressava da emigração e se apercebera da monstruo- 

sidade de tal intenção, denunciou-a anónima, mas publicamente, na iinprensa. 

O seu apelo foi ouvido e um decreto de 9 de Julho de 1833 criava a Biblio- 

teca Pública do Porto a partir do núcleo confiscado a D. João de Magalhães 

e Avelar. Salvava-se, desse modo, o seu riquíssimo espólio da dilapidação ou 

venda para o estrangeiro. Tal, infelizmente, não sucedeu com a sua valiosis- 

sima colecção de numisrnática e medailiística. O bispo reunira uma extraor- 

dinária colecção, que incluía exemplares desde a época romana, a qual foi, 

mercê destas vicissitudes políticas, dilapidada. Por incluir numismas de ouro 

e prata, uma parte foi vendida para Londres, a preço ridículo, perdendo-se, 

desse modo, para sempre. 

Ora, a actuação do círculo de D. Pedro nesta matéria, embora com- 

preensível, revelou-se pouco adequada. O bispo portuense niinca se tornara 

notado por qualquer militância política activa. Pelo contrário, procurara ser 
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pastor e não tribuno. Além disso, em 1834 contava 78 anos de idade, a saúde 

mostrava-se frágil (seguia uma dieta rigorosíssima) e os fiéis respeitavam-no 

filialmente. Neste caso, como, aliás, noutros, o poder liberal agiu desastrosa- 

mente, embora na perspectiva da pacificação social prometida. Assim, se 6 ver- 

dade que o poder eclesiástico não soube entender imediatamente o alcance 

das mudanças políticas irreversíveis, também o poder civil, inebriado pelo 

sucesso militar, menosprezou o alcance do factor religioso que, na sociedade 

contemporânea, assumia vital importância. 

A personalidade escolhida por D. Pedro para substituir o bispo ausente 

era também de alto nível, embora muito menos culta e emdita, como será 

fácil provar. D. Fr. Manuel de Santa Inês ascendera, por mérito próprio, aos 

mais altos cargos da sua Ordem. Precisamente em 1816, quando D. João Maga- 

lhães e Avelar se tornava bispo portliense, D. Frei Manuel ascendia a Geral 

dos Agostinlios, sendo reeleito a seguir e em 1819. A grande vantagem deste 

homem piedoso, caritativo, humanitarista, era ser um conliecido liberal, causa 

pela qual se batera e pela qual sofreu desde antes da revolução do Porto, de 

1820. Os seus irmãos de religião conheciam-lhe os ideais políticos e foram- 

-no sempre escolhendo para o desempenho dos mais altos cargos, o que sugere, 

pelo menos, uma abertura dessa ordem religiosa aos novos ideais políticos 

libertários. Professor de teologia no convento de Setúbal, aí o surpreendeu o 

regresso do absolutismo migiielista, em 1828. Sofreii a hostilidade do novo 

regime, mas, como continuava geral, não foi incomodado. Contudo, pôde pres- 

tar apoio desvelado a muitos que, pela defesa dos princípios liberais, foram 

desterrados e alguns condenados a degredo perpétuo para África, onde iina- 

riam seus dias e,  acentua o cronista, .nào obstanfe o caracter de Religiosos 

Regulares.. Com efeito, a Alçada nomeada pelo governo de D. Miguel con- 

denou a degredo perpétuo vários frades agostinhos, os quais, da cadeia da 

Relagào do Porto, passaram directamente para o exílio. Ora, o então geral, Fr. 

Manuel de Santa Inês, apoiou-os em tudo o que podia; inclusive pecuniaria- 

mente. O triunfo do Exército Libertador, em Julho de 1834, recompensou-o 

imediatamente. D. Pedro nomeou-o vigário capitular do Bispado Portuca- 

lense, governador interino do Arcebispado de Braga. Foi investido como 

bispo do Porto, cuja diocese conhecia bem por ser natural dela (Rio Tinto), 

no dia 26 desse mesmo mês. Os seus grandes dotes de diálogo e afabilidade, 

o seu espírito caritativo e desprendimento material, sua moderação e tolerân- 



cki fizeraili coiii que não psogsedisse o .sqs~iia religioso qiie eizfuo appre-  

mo.. refere o cit:ido Soiisa Reis. que o conlicceii l>eiii por ter sido seu secre- 

tário. Ascenderia a bispo eleito do Porto, eiii Agosto de 18'13. si) após o 

klleciinento de D. João hlagaliiães e Aveias. ocotricio ein Maio desse ano. 

Fr. hlaniiel de Santa InSs foi. como esperava D. Pedio, iim devotadissinio ses- 

vidor da causa libesal. procurando inci11c;i-ia no animo do p i ~ \ ~ »  de que se 

tornoti pastor. convencicio de qiie .disso ciepei~riin a ,/elicirlarie dos Poilirgzre- 

re.7". conciili i i  croiiista. 

Eis c) que ocorreu ira Cidade Iiwicv'l, em traços largos, simbolizando <i 

que veio a verific:is-se ein qiiase todas as deiiiais dioceses d o  pais. Poder civil 

e poder religiosii tesiaiii que encontrar sintonias. A graiide dúvid;i era se tal 

se tornaia possi\lel seni contliruosidade e tiirl>ulência. Esta elcctivainente ocoi- 

seii. coin niaios »LI zneiior gravidade, em todo o pais, desde Bsaga, Br;igança. 

Lamego. Pinliei, Giiarcki. \'iseu. Castçlo Branco. Aveiio, Coimbra. Leiria. Beja, 

Évora, Alganfe, Angra, até Lisboa. 

Porém, a siia anglise está, por agora, fora dos nossos propOsitos. Fiqiieino- 

n o s  por agora 110s aqui. 

Só. poiico a po~ico, o potles eclesiásticti se posicionoii :i fnviir cio lille- 

ialisiiio. 
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