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UM «MARGINAL» DO SÉCULO XVIII: 
O JACOBINO MANUEL NEGREIROS 

Liris A. de Oliveira Rumos 

A personalidade de que vou tratar possui um perfil existencial 
paradigmático e afirmou-se no Porto dos fins do século XVIII, 
produzindo um conjunto de actividades que sucessivamente o 
marginalizaram, em virtude da originalidade de acções e ideias. 

Assim, no inicio do reinado de D. Maria I foi penitenciado 
pela Inquisição por ser um heterodoxo leitor dos filósofos, em 
período coincidente com a Revolução francesa distinguiu-se entre 
os mações e jacobinos portugueses que apoiavam as experiências 
parisinas, funcionando em tertúlias existentes no Porto, em 
Lisboa, e em Viana da Foz do Lima, para onde fora desterrado. 
Durante a Guerra Peninsular tornou-se um conhecido afrance- 
sado. Preso, sofreu as inclemências da perseguição dos patriotas 
lusitanos, logo após a insurreição contra as tropas de Junot. 
Formado pela ilustração, evoluiu no sentido das ideias repu- 
blicanas, tornando-se um adepto ferrenho do que se chamou La 
Grande Nation, o que lhe trouxe sucessivos encarceramentos. 

Quem era Negreiros? 
O índice dos peuitenciados no Santo Ofício, constante do 

Inventário dos Processos de Znquis@ão de Coimbru (1541-1820). 
dado à estampa por Luis de Bivar Guerra (Paris, 1972), fala, no 
ano de 1781 de ((Manoel Felix de Negreiros, clérigo de ordens 
menores, de Alfandega da Fe, Braga, morador no Porto». Por sua 
vez, a peça única de um processo inquisitorial, o despacho de 29 



de Agosto de 1780, diz assim: ((Farão vistas em Presen~a de Sua 
Eminencia na Meza do Conselho Geral do Santo Officio estes 
outos, culpas e confisoens de Manoel Felix de Negreiros, de ordens 
menores, natural de Abndega da Fe, Comarca da Torre de 
Moncorvo Arcebispado de Braga e morador ria Cidade do Porto, 
Reo prezo nos carceres secretos da Inquiz&ão da Cidade de 
Coimbra nelles contendo o Assento da Meza: E assentou-se que elle 
Reo Manoel Felix da Cruz (sic) em pena e penitencia de suas 
culpas va ao Auto Publico da Fé na forma costumada, nelle ousa 
sua sentensa com habito penitencial, r insignia de Dogmatista e 
Mordassa, abjure em forma seos hereticos erros e apostazia, seja 
absoluto da Excomunhüo maior em que incorreo, e havido por 
hereje do anno de mil setecentos setenta e dois em diante na forma 
da sua confião e da prova da justissa, seos bens lhe serão 
confiscados para o Fisco e Camara Real, sera assoutado pelas ruas 
publicas citra sanguinis efusionem, recluzo na Caza da Congrega- 
ção da Missão do sitio de Rilhafoles por tempo de sinco annos e 
pelos mesmos degradado para as Gales de Sua Magestade. Sera 
suspenso para sempre do Exercicio das suas ordens e innabilitado 
paraprecepp?~ das que lhe faltüo, e para ele ter officios, Beneficios 
e dignidades; Cumprira as mais penas e penitencias que lhe forem 
impostas e instrusüo ordinaria. Mandão que assim se cumpra»'. 

Sem embargo, ao biografar o Dr. Francisco de Almada e 
Mendonça, o advogado portuense, Dr. João Pereira Baptista 
Vieira Soares (1776-1852), consagra nota especial aos compo- 
nentes do salão do ilustre corregedor da cidade, nos finais do 
século XVIII-princípios do século XIX, e entre os seus 
frequentadores refere o mesmo personagem. Segundo ele, «a 
casa de Francisco de Almada era o centro de reunião dos Genios que 
as Sciencias e as Bellas Letras e Artes fazião na cidade)); pois era 
possível encontrar entre os corivivas tanto «o Sabio de credito 
estabelecido como o Joven de fundadas esperangas)), que entre si 
trocavam impressões. 

Entre os nomes que por esse tempo frequentaram os 
salões do corregedor figurava ao lado dos lentes António 
Ribeiro dos Santos, Ricardo Raimundo Nogueira, João Pedro 
Ribeiro, Fr. Vicente da Soledade e Castro, depois arcebispo 
da Baía e primeiro presidente das Cortes Liberais em 1821, 
Manuel Felix de Negreiros e muitos mais2 com nome ligado à 
história local ou nacional, o que faz supor que Negreiros 



beneficiou de algum perdão e de todo não caíra no descrédito 
social. 

Justamente, ou talvez por Negreiros (senão outros) pertence- 
rem ao circulo do corregedor, este chegou a ser advertido por 
Pina Manique, Intendente-Geral da Policia, de não cumprir com 
eficácia e rapidez as ordens que lhe enviara para inquirir e 
prender os pedreiros-livres e sediciosos que supostamente 
existiam na cidade e no número dos quais aponta alguém com 
o perfil de Negreiros. 

Eis passos do longo oficio que a este respeito foi transmitido 
de Lisboa, em 4 de Fevereiro de 1794: ((Tendo reflectido, que em 
algumas diligencias que tenho encarregado a Vossa Senhoria desta 
natureza e seriedade, ainda nem de huma só tenho tido informa~ão 
ou resposta de Vossa Senhoria, porque ainda quando não houvesse 
resultado couza alguma, sempre deveria saber-se nesta Intendencia 
para ficar na certeza de que se executam as ordens, que dela se 
expedem, e poder informar a Sua Magestade do resultado. Tenho 
alguma noticia ((ainda que não veridica)) que hum clerigo, que foi 
penitenciado pelo Santo Officio com outras gentes, que se 
denominam por bem instruidas e desabuzadas, que se ajuntão 
todos os dias nos Passeios e Casas de huns, e outros, são os Réos 
comprehendidos nos factos dos Editaes, e nos outros que accuza o 
referido Of f i i o  da data de quatro de Janeiro proximo passado, e 
talvez que este Clerigo seja o Mestre dos muitos Frama~oens (sic) 
por outra Pedreiros Livres que há nessa Cidade, de que dizem há 
huma Logea formal; e se entre estes que refiro a Voma Senhoria, 
que se denominão por Filosofos da presente Epoca, forem 
comprehendidos aquelles. de que fallo, e que com effeito há confia 
elles alguma prova, ou indicio, de que sejão da ma$onaria, logo sem 
hesitapão devem ser capturados, e apprehendidos todos os seos 
papeis, e estes lidos com reflexão, porque muitas vezes delles se tira 
partido, que poem em clareza os seos erros, sendo tambem de 
reflectir que se trata esta canalha com o tratamento de Irmão se 
poem certas marcas, ou no alto do Papel ou junto do nome, que 
quem não tem pratica não faz caso, como hé o que remetto no 
Papel, incluzo, que hé a marca dos que tem o lugar de Mestres, 
devendo Vossa Senhoria notar aos seos Espioens, que observem os 
ajuntamentos, nas casas de Pasto e de C a f é  se há alguris Zirdividuos 
que huns imitem os outros, no modo de pegar no copo e beber, de 
pegar nas mãos, de cossar no nariz, e atraz da orelha direita, pois 



estes são alguns dos signaes da mesma Canalha, e que pode 
acontecer reflectir-se, estando o Espião prevenido para combinar se 
huns e outros se correspondem com iguaes e identicos signaes, pois 
não hé crivel. que sem reflexão se correspondão em todos aquelles 
actos pelo mesmo modo, e com as mesmas acçoens. Deixou-me 
admirado, que na Prese-a de Sua Mugestade se referisse o facto 
dos Editaes, e que Vossa Senhoria não desse conta nesta Intendencia, 
pois a materia, não era de tão pouco peso para se omit t ir)~~.  

A informação urgia, porquanto tinham aparecido «borrados» 
os editais em que o chefe da diocese recomendava preces a favor 
das nossas tropas que combatiam os franceses no Rossilhâo. 

Pina Manique queria saber, de uma vez para sempre, se entre 
os adeptos portuenses da Revolução existiam pedreiros-livres, 
porquanto constara que na cidade ou arredores funcionava uma 
loja maçónica frequentada por «Filosofas da presente Epoca», 
oriundos de diversas camadas sociais e se um antigo penitenciado 
do Santo Oficio era, possivelmente, o chefe da loja. 

Informações colhidas pelo Prof. Silva Dias, em documentos 
inquisitoriais, provam que Negreiros fora desde jovem assíduo 
leitor de Voltaire, cujos livros trazia no bolso, discorrendo sobre 
((passage~i:; Nnpias», não se conformando com as obrigações 
impostas aos católicos, e gozando da fama de que ((era cheio de 
liberdade e não tinha religião alguma». Uma outra testemunha, 
que o conheceu em casa do Marquês de Marialva, de quem 
Negreiros parece ter sido amigo e protegido, disse na Inquuisição, 
a 6 de Junho de 1780, que ((decididamente ele abraçava o horroroso 
systema do materialismo e o divulgava e persuadia com o mais 
extravagante entu~iasmo))~. 

Da devassa que efectivamente se efectuou no Porto resultou 
notícia segura da existência na cidade de um núcleo dominado 
por ideias revolucionárias, ao qual de facto estava ligado, como 
era de esperar, Manuel Negreiros. Compreendia cidadãos do 
Porto que, escrevia Manique, «se denomirião por bem instruidos e 
desabiizados» e «se ajuntão todos os dias nos Passeios e Cazas de 
huns e outros», dando mostras de possuir ((espirito jacobino» ao 
falarem das  mater ria^ sagradas da nossa Santa Religião e do poder 
supremo, a que temos a felicidade de viver subordinados, em ar 
ridiculo e com desprezo)). 

Dai o Intendente solicitar ao corregedor, em 9 de Fevereiro de 
1794: ((Vossa Senhoria me remetterá os Summarios a que procede0 



por ordem minha pelo Officio que lhe dirigi na data de quatro de 
Janeiro do anno passado sobre os Pedreiros Livres, e os sediciozos, 
que constava nesta Intendencia haver nessa Cidade, que frequenta- 
vão os Caffés, Botequins, e Cazas de Jogo, e os livros, epapeis, que 
lhe forão aprehendidos, uquelles que forão prezos por Vossa 
Senhoria, vindo tudo empacotado de modo e lacrado, e depois 
com resguardo de não poder entrar agoa, e para este fim, algum 
enserado, que a repare. Recomendo a Vossa Senhoria, que na 
primeira embarca$ão segura, que dahi vier para o porto desta 
Corte, me remeta o Reo, que lhe recomendei com seguran,ca, para 
que não perpetre alguma fuga, recomendando ao Mestre da mesma 
embarca~ão a cautela que deve ter...))'. 

Pede-lhe ainda que lhe envie todos os autos, perguntas e 
acareações resultantes dessa diligência. 

Ao saber que ia ser preso, Negreiros refugia-se em Lisboa, 
onde não se exime a frequentar o círculo do abade Correia da 
Serra, do Ministro dos Estados Unidos e do Cônsul da mesma 
Nação, que com outros estrangeiros e portugueses continuavam a 
discutir os fastos da revolução. E à revolução davam, inclusive, o 
seu apoio os diplomatas americanos. 

Conta Pina Manique, em oficio ao governo de 25 de 
Novembro de 1795: Pela devassa realizada no Porto com o 
objectivo de descobrir quais os libertinos que falavam 
criticamente do trono e do altar e «de quem. nos governa)) e 
que aprovavam «o governo dos Franceses, mandando igualmente 
averiguar se havia, segundo me informarão, huma loja de 
Pedreiras Livres com toda a publicidade, e se nos botequins, 
caffés, bilhares e assembleas era onde se dissiminavam o que 
refiro...)), concluiu-se ser este Manuel Felix de Negreiros um dos 
indivíduos em causa. Além disso, fora já penitenciado pelo 
Santo Oficio por crimes análogos. Lia também livros 
incendiários e quando soube da perseguição desapareceu do 
Porto, conta o Intendente. Todavia, a polícia logo o descobriu 
em Lisboa, nos círculos que referimos, ou seja, entre os amigos 
particulares do abade Correia, com ele se juntando todas as 
tardes na Praça do Comércio, bem como com outros ((botafogos 
de iguaes sentimentos)). Entretanto, em vários conventos, 
paróquias e em alguns paços episcopais, apareceram cartas 
anónimas, de teor revolucionário, com letra idêntica à de 
Manuel de Negreiros. 



O Intendente lembra que é inconcebível deixar um homem tão 
perigoso passear nas barbas da polícia e do Santo Oficio. Propõe, 
dada a sua importância, que seja enviado para um presídio de 
Angola ou para outra parte das mais remotas dos domínios 
portugueses6. 

Porém, em carta ao Marquês Mordomo-Mor, de 1 de 
Dezembro de 1795, o mesmo magistrado, informa que soltou 
Manuel de Negreiros e o expulsou da Corte, depois de o fazer 
assinar o termo que o monarca ordenará'. 

Quer dizer, ou o Intendente não convenceu o Príncipe ou 
Negreiros gozava de forte protecção, que podemos decerto 
atribuir ao marquês de Marialva e ao círculo que em casa 
daquele fidalgo frequentava, pois nela o sabemos residente em 
diversas ocasiõess. 

Os informes de Pina Manique e os traços da passagem de 
Negreiros pela Inquisição, mostravam claramente que era leitor 
dos filósofos e materialistas desde os anos 70, fora condenado 
peso Santo Oficio ao abrir a década de 80, e que a polícia o 
perseguira no Porto e em Lisboa em 1794 e 1795, como partidário 
da República Francesa. 

Certo é que ao findar Novembro de 1795, o Principe, além de 
o livrar da cadeia, manda-o deixar Lisboa e proíbe-o de regressar 
a Corte e ao Porto. 

Em data indeterminada, que pode suceder a referida segunda 
passagem pelo Santo Oficio, instala-se em Viana do Minho, onde 
continuou com a sua propaganda, soube-o o Intendente pelo 
Tenente General David Calder. Quando se iniciam as averigua- 
ções acerca do caso, Manuel Negreiros foge para Tuy, pois temia 
decerto a severidade policial. De lá vinha muitas vezes a Valença e 
aí foi preso por ordem do referido general, que dias depois 
faleceu, não sem antes comunicar ao Intendente a detenção de 
Manuel Negreiros. 

Como antes da morte do General Governador das Armas do 
Minho o seu destino não estivesse definido, o Governador 
substituto, João Victoria Miron de Sabione escreve a Manique 
sobre o caso. Ficou então decidido o Intendente solicitar o envio 
do réu para a cidade do Porto, à ordem do Corregedor Francisco 
de Almada e Mendonça e ali permanecer até decisão do Principe. 

Reflectindo sobre esta trajectória, o Intendente pondera se 
não será exagero perdoar a um réu três vezes preso pelas mesmas 



libertinagens e impias doutrinas, capaz de em liberdade arrastar 
consigo alguns jovens moços inconsiderados e de explorar as suas 
«fraquezas» insuflando-lhes os revolucionários propósitos que o 
animavam. Tais factos obrigariam o Príncipe a punir todos os 
infractores. Ora como o Regente D. João queria a felicidade dos 
seus vassalos, tornava-se necessário remediar males desta ordem 
para evitar as suas funestas consequências. 

Já que lhe pediam o parecer, o Intendente, decerto incrédulo 
por causa da brandura do Regente, mas determinado e convicto 
das suas razões, sugere que o preso viesse para a Torre de S. 
Lourenço da Barra onde ficaria retido tanto tempo quanto a 
correcção e a idade o obrigassem a mudar de sentimentos e a 
reconhecer as obrigações de todo o vassalo fiel. Feita esta 
sugestão pombalina, termina confessando que o Príncipe 
resolverá como melhor entender. 

O que atrás referimos, resulta de uma informação do 
Intendente Geral da Policia ao Visconde de Balsemão, datada 
de 10 de Outubro de 1801, motivada por uma representação 
dirigida ao Regente por uma familiar de Negreiros, DQngélica 
~ i t a ~  . 

Tudo indica que Manuel Negreiros, na altura, estaria preso 
no Norte, afigurando-se a Pina Manique que importava usar de 
severidade, transferindo-o para a capital e dando uso às prisões 
de Estado, como no reinado de D. José. 

Em época posterior, perde-se o rasto de Negreiros. Reapa- 
rece, como era de esperar face ao seu passado, enfre os apoiantes 
dos exércitos napoleónicos em 1807-1808. A partida dos 
franceses, quando campeava no Porto a perseguição contra os 
colaboracionistas, outro antigo conviva do salão do corregedor 
Almada escreve, no Verão de 1808: ((Prende-se ci noite Manoel 
Felix de Negreiros, hum dos acerrimos partidistas da Grande 
~ a $ ã o » ' ~ .  

A qualificação de adepto da Grande Nação que se lhe dá não 
surpreende, antes confirma as predilecções heterodoxas e 
revolucionárias que a Inquisição e o Intendente da Polícia, Pina 
Manique, lhe vinham atribuindo. De facto, se tomarmos i letra 
tal designação, ser adepto da Grande Nação significava sonhar 
com a liberdade, com a igualdade, com a formação de grandes 
unidades nacionais, com a introdução de formas novas na vida 
política e nas relações económicas e sociais, tal qual tinham 



proposto os revolucionários". Dai a sua marginalidade, dai o 
apodo de jacobino que lhe atribuem, somado à sua ligação à 
maçonaria e ultimamente ao Império. 

Antigo clérigo de ordens menores e filho do Dr. Miguel Pinto 
da Silva, um jurista graduado em Coimbra, mas oriundo de Trás- 
-os-Montes, Negreiros surge-nos como alguém que da ilustração 
transita para a critica acérrima à monarquia absoluta, saúda nos 
soldados de Napoleão os prosélitos da França nova. Sonha com 
A Grande Na~ão,  concepção revolucionária. Fá-lo com coragem e 
convicção, contra ventos e marés, impugnando conceitos dos 
mais sagrados e queridos na época. Com a marcha do tempo, e a 
breve trecho, as tendências desenvolveram-se no sentido do 
liberalismo. Quanto às grandes unidades nacionais, quanto à 
igualdade, abundam as experiências, vieram a lume desilusões; 
conhecem-se batalhas ganhas, surgiram projectos e modelos a 
sofrer. 

NOTAS 

I CfArquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Proc. 
15.275. ' Cf. Boletim dos Amigos do Porto ("01. I, na 1, Porto, 1951), «Galeria de 
Portuenses Ilustres», nota (r), cujo teor é o seguinte: «A Casa de Francisco d' 
Altnado era o centro de reunião dos Gerrios que as Scie~rcias e as Bellas Letras, e 
Artes fazirio distinctos nesta Cidade: alli se encontrava o Sabio de credito 
estabelecido com o Joven de fundadas esperanJas. Quem se lembra da sua Meza, e 
dos seus Saroos se recordará de algum dos Saudozos nomes de - Antonio Ribeiro 
dos Santos, Ricardo Raimundo Nogueira, Joüo Pedro Ribeiro, Joaquim Navarro d' 
Androde, Frei Bartlzolomeu Brandüo, Rodrigo de Souza da Silva Alcoforado, 
depois Barão de Vi lh  Pouca, José Pedro da Camara, Vicente José Ferreiro 
Cardoío, Frei Vicente da Soledade, Padre André Antonio Correa, Tlzeodoro de 
Souza Moldmrado, Frei José Pedro da Tra>zsligura~üo, Podre Júlio de Saldanho, 
Manoel Garcio, Padre Agostinho Rebello da Costa, Antonio Soares d' Azevedo, 
Joüo Boptista Gomes Junior, Padre José Durüo. João Evangelisla de Moraes 
Sar,nento, José Lourenjo Pinto, Padre Francisco de Paula Figueiredo, José 
Caetano da Cunho, Luiz Paulino Pinto da Frarvau. ' Cf. A.N.T.T., Intendência do Polícia, Liv. 98, fl. 50 vs e segs. Em parte 
transcritos por M. da G. e J. S. da Silva Dias, Os Primórdios do Mo.co>mrio em 
Portugal, "01. I ,  tomo I, Lisboa, 1980, e por Luis A. de Oliveira Ramos, O Porto e 
as Origens do Libcrnlismo, Porto, 1980, p. 100-101. 

Cf. M. da G. e J. S. da Silva Dias, o.c., vol. I, tomo I, p. 257-258. 



Cf. A.N.T.T., I,rtendéncia da Policia, Liv. 98, fl. 198. 
Cf. A.N.T.T., Inrrndêncio da Polícia, Liv. V, fl. 19 vs e seg. Citado já por 

Latino Coelho, Hisiória Política e Milirar, tomo 11, Lisboa, 1885, p. 388-389. ' Cf. A.N.T.T., Intendência da Policia, Liv. V ,  fl. 21. 
Cf. M. da G. e J. S. da Silva Dias, o.c., vol. I, tomo I, p. 257-258. 
Cf. A.N.T.T., Intendêrrcia da Policia, Liv. VI, fl. 197 e seg. 

' O  Cf. Durval Pires de Lima, Os Franceses no Porto, vol. 11, Porto, s./d., 
p. 31. 

" Cf. I. Godechot, La Grande Nation, 2 vols., Paris, 1956 . 






