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O tei11;i. cjile \~aiii»s tratarai. qiieiciiios soilienlir apieseiitá-i» c»liio iin1:i 

coiiip<~siic;io inac;il>atia oii ;ipeiias coirieçada. pois é o iesiilta<i« de pescjiiisas 

que c%inioxisi'iiiizar sobre iis iiionges l>eneditiiii>s egressos por fi~rça da 

espulsjo ll~is Ordens Rçligiosas eiii 1834. De resto. fica acliii :ihert« o fiIZo 

j>:iva estlid»s seiiiclliuntes iio qiie se refere ;i outras instituic6es re1igios;is por- 

tiigues:is. kiniheiii eias vítiiiias <I;i inesiiia lei. à luz <los jornuis &i época: &>= 

>eio ilo I'orlíi, Ci~ro~iiw C'oi~sliliicioiial. Gazelu rle Lisboa. 

A Re\.oluç;io do S'iirto c111 ?O de Agosto de 1820 cili1s;Igioii o iil~eraiisiiio 

c011111 sistem;~ pi~iitico iiiov:i<Ioi c111 face do ~\ntigo Kegirrie ahsoliitist:i con- 

seimdilr. hkis ;i IiisrOria prova coriiii esse :iconteciriienl« iLictuai e c«ilipiexll 

~ X C I V O ~ C I U  unia ~ I I > ~ U E I  de iiieiit:iIi<iailes IIO nosso pais, iiipiur;i ess:i qiie sç 

veio 2 ti;iduzir depois ciii liira p«litica e giierra civil entre liberais c al~solu- 

tist;is. Essa niptiira de rrieiiialidades, poréiri, j5 se vinha ;icentuando de aiites. 

e teiiiiis de ;i sitiia: eiii 1'ortug;iI dçsde o tciilpo <I(> marques cle Piiiiii>:il. coin 

o seti despotisiiio iliirnin;id». I:iit5o ci>ine~i;iiii 21s crispasfies i<leoli>gicns deii- 

rio da pr6pri;i Igreja e nc âiiihito d;is siias iristitiiiçi,es. coiii« sã<> as Oiclens 

Religillsss. Ficoii célei>ie :i ;ititucie geiieiaiizi<i:i cios Ihencciitinils e oiirios ins- 

titiitos contr:i os iesi~ifiis. sol>retiid« no que t«c:i\,;i ai> ensino iiiiivçmit:iri», tiias. 

iiiesiiio dçiitro das Oidciis Religiosas, veiilicarairi-se ir:iciiiias qiie. coiri o 

libei-alisiiio. ainda iii~is se acentu;iraiii. 

A Oi~lciii Ueneditiii:~ eiii I>ortrigai. 11ei;is sii;is fiiízes iiiedie\,;iis, tinhu g~iiicle 

iiii[>l:intac3» no Eiitre-lIí>i~ro e hlinlio. Aqiii cstair:iiii sitiiados cs maiosçs e 

iirellii~ics iiiosteinis. 18 <ias 22 a id i a s  qiie eiigii~l~;iv;iiii a Congregaqio cios 

A~íoiigcs Yçgiris de S. lieiito nos Reiiios de S~ortiig;il Con1iiient;il. Eram estes 
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inosteiros de Entre-Douro e Minho aqueles que contavali1 maior quinhão de 

propriedades e bens. aqueles que mais monges aiigariai,ani para povoamento 

dos mosteiros do pais. Ali estava, coiiio caheqa da Congregayào e Monte Cas- 

sino de Portugal, o Mosteiro de Tihães, junto a Braga, onde, de três em três 

anos, se reunia o escol das autori<l;~des monacais, aqueles abades e delega- 

dos qiie constituíam o Capítulo Gerai da Congregacio com poder electivo e 

jiirisdicional sobre todos os mosteiros do país e Provincia do Brasil. 

Com toda a naturalidade, os inosteiros do Norte eram iminentemente 

rurais, pela posse e administracão das suas terras, pela mentalidade dos nion- 

ges que &!li eram oriiindos, pela conformiclacle com as popiilações que i volta 

cios mosteiros viviam e que pelos monges eram pastoralmente assistidas. Havia, 

portanto, como que uma osniose niútiia de inentalidade, riiral, conseivadora, 

tradicional, entre os monges e as popiiiaçòes dos arredores. Toduvia, não se 

pode deixar de reconliecer que pela Congregayào perpassara uina onda ilii- 

ininista. que enriquecera as hihliotecas, trouxera jornais e revistas e alguns 

monges até obtiveram licença para ler coisas confessadamente avangaclas. 

A sul, os mosteiros de Coimhra e de Lisboa viviam iiiais ao sabor da 

política e da ciiltura, sohreitido Coiinbra, onde vários nionges eram professo- 

res da Universidade e acompanhavam as novas correntes de pensamento que 

do estrangeiro iam chegando. Yeste aspecto, o Colegio de Coiiiibra constituis 

um verdadeiro alfobre monástico em prol das ideias liberais. 

No tempo de Pombal, atraídos pelo ideal ciuni certo racionalismo demo- 

crático e reagindo contra o cediço método jesuítico, os beneditinos einpreen- 

deram a reforma dos estudos monásticos, tomando como paradigma os novos 

Estatiiros da Uiiiversidade ile Coimbra reforinados pelo inarqiiês de Ponihal. 

O primeiro plano de estudos da Congregação foi obra de frei Francisco da 

Natividade em 1776. Todavia, a grande figura patriarcai deste niovirnento iiii- 

niinista foi frei Joaquim de Santa Clara Rranc1301. natiiral do Porto e arcebispo 

de Évora (1740-181í), que, em 1789, piibiicou uni segundo plano de estudos, 

milito iiiais exigente, de que só saiu a público o 1 volume, devido às ohjec- 

qòcs levantadas Ordem adentro2. Então na pujanp da vida. no priviiégio da 

' SOISA. D. Gibtiei de, OSB. .Woiiges Bmtediriiim esc i r l o~s  i?uliouis rio Pom, Pi~no. 

Arquivo Disriirai/hlosteiio de S. Bcnro da Vitória. 1997. pp. 146~190. 

Plerzo e iF~~i<!n,iievto rios B!ijii<dos piu n Coi?gr6%oç~io de S. Bento <!e I~or!~tg~i!. Pa- 

mciia pane, Lisboa. Regia Officina Tgpogi;ifica. 1789. 
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maturidade ou jubilação monástica e favorecido pela honrosa benesse de pro- 

fessor caredrático da Universidade, isso valeu a frei Joaquim de Santa Clara, 

durante bastantes anos, o cargo de ,Director dos Estudos da Congregação, o 

titulo de ,-Paternidade. e o direito de membro do Capítulo Geral. Desde jovem 

manifestara "espírito isento e livre" a pender para a liberdade filosófica, sem 

mjeitar o seu pensamento ao jugo da autoridade e dos sistemas,,. Seguia os prin- 

cípios newtonianos e era adepto da dziuida ?i~etódica de Descartes. Era um 

poliglota, perito também nas línguas bíblicas; dourorado, chegou a Primeiro Lente 

Catedrático (1806) e, por inerência do cargo, Decano da Faculdade de Teolo- 

gia. Tratava-se, portanto, dum p e z o  grosso dentro da Ordem Beneditina, que, 

necessariamente, tinha de influenciar. E influenciava, de facro, os membros do 

Capítulo Geral, os monges conventuais do seu Mosteiro-Colégio de S. Bento de 

Coimbra e aqueles que seguiam os cursos na Universidade. 

Homem voluntarioso e destemido, aceitou fazer o sermão das exéquias 

do marquês de Pombal (1780). Quando parecia que iria sofrer as consequên- 

cias, viu-se eleito arcebispo de Évora (1812). 

A volta de frei Francisco de Santa Clara, como borboletas à volta da luz 

do candelabro, voltejavam vários beneditinos, entre os quais se distinguem 

três monges marcantes da ,,profissão,, político-liberal: Fr. Francisco de S. Luis 

(cardeal Saraiva, patriarca de Lisboa), Fr. Vicente da Soledade (arcebispo da 

Baía), Fr. António de Santo Ilidio (apresentado bispo de Aveiro), para além 

de outros menos coniiecidos. 

Podemos afoitamente afirmar que os mosteiros beneditinos, na sua gene- 

ralidades se posrarain do lado do absolutisn~o. Prova disso são os ,,Dietários~. 

Fá-no-lo ver também o papel volante de literatura de cordel chamado Segunda 

Choradeira do Porlo: "Já em S. Bento da Victória não se escuta o gravissimo 

éco dos Missionários da doutrina de 1Miglle1, e apenas apparece alli huni Abbade 

para conservar communicação com outro, que fiigio, e lhe escreve piedosas 

Cartas para incendiar os Quarteis, dar cabo dos Batalhões Liberradores, e 

tramar do modo possivel contra a vida do Iriipeiador, Duque de Bragança.a3 

Escrito anónimo atribuído a "Soioi Amadora da Consritiiiç;io no Convento de \ritia 

do Conde, Porto, Iniprensa do Gandia. & Filhos, 1832. Iiá no texto uma velada iefeiencia 
ao iitrimo abade de S. Bento da Vitória. Fr. Arnaro dos Seiafins Vriga, que ficou no mos- 

reiio e m  1832 coni mais tres monges e foi preso na Reiarao aciisado de esconder hcns e 

insrigar à guerra ciiril, 



Ile facto. o último ;ihatle ile S. Ikiito (Ia VitOria. eni 1833. Fr. hiriarii cios 

Scr:iSins \'eiga, scri:i preso na cadeia il:i Keiaç;io ;iciisarIo iie induzir outm :ii>:ide 

paia actos de  terrr>risiili>'. 

Saheiiii>s coiiio tio período (10 ~iiigiiclisnio. miiitos iiioiiges s;ii:iiii pieilosa- 

iiienie dos mosteiros a« ciicuntri, do  m<,iiarca paia beijar a sua real iiiào e 

sererii diyiiiis de  recel>er ;I iiiedallia com a efiyie do  rei 1). ,Cliguei. Esta C a atitude 

iiue li:1nsl>3recc (111s e.;criu>s clue iax ciiegaiam de i.ários ~ii<isteir«s do Eiitre-l)oiiii> 

e hlinlio. Foi assiiii em Saiilo Tirso. iliianilo <I rei 1). Mizuel periioiloii no snos- 

teiro í 16-Xll-1832). foi :issini a>iu o ;iba<le ilc l'otiiheiro. 11. Fr. Anthnio de Sania 

Rita Can;;illii>, que f«i privi1cgi;icio em Braga ci>iii o titulo de es~iiiilei'rnor e se 

viu coiistrangido a coilirihuir com 108 pares de  . a p t o s  para tis corpos da 4." &vi- 

sào rniliiar ;ihsoliitista. ele qiie dcpi~is 1i:ivia de  sçr iiome:id« Ihispo de Go;i pelo 

govcriio iil>eral c se veria a I~alancear eiitre o fiilelidaile à Pátria e a ohedii-ncki 

i Igreja. sein niiiica ser confiriii;ick> arcel>isp» de Goa. «nile. alGs. niorreri;~. 

Outros ~iionges. contudo, pedi:iiii «LI seiiriam c«iiio gr:is:i i>oder usar ;i 

rned;ilIia de  oiir« coiii a efígic d o  rei D. Migiicl, ..a rcal efigie,,, c<iiiio se pode 

ver i x ~ ( ~ n e n c i o  o jcisiial Correio do Por-10 e nós estalinos a iiivestigar f,izeiido 

o 1cvani;iinciito cios monges egressos. 

Deste iiiodo. 11 próprio I). ,\l>adç Geral dos Uenediiinos. Fr. Uçnlo cio 

I'iiar. pediu essa graça p;ira I'. Fr. José <I« I)esiern> = 1''Josi- AntOnio de Al>reii. 

e111 26-X-183 1. 

1'. I:r \'enânci« de  Sant;i Ilira = i'.' Veiiâncio l'into <ia Si1i.a (I>enajói:i. 

1812) pedia a ». Miguel. e m  1832. paia usar a medaliia <\e ouro com efigic. 

P. Fr. Joaqiiim de S. Pi:ici(lo = I'.' Joa<jiiiiii JosG ila Siira (I'oilo. 1789) em 

1831 p ~ g o i ~  çni Vi:in;i cio C:istelo no ;iiiivers:irio natalício de D. hligiiel onde fez 

:iparccer :is ol>rigaç(,es (11) cristLi e 110 vassalo lia seg11r;inça da religião c ilo trono. 

Fr. Aiit6tiio dc Santa J«;iiia = I'.' António Joaqiiini Swares. o cklehre abadc 

ile Gotiilolies. que recclieu a g r a p  de  poder iisar a ~iicdaliia de  oiiir~ ilç 

D. Miguçl <jiiand» (I rei esteve eiii Saiito Tiiso em lí-Xli-1831. 

I'. I'. ]:r. Joaqiiitn de  Santa Rosa = I'." Joaqiiit~i José C«elh» ilc Sousa 

íCrocdPcn;ifiei. 1787). último ab:ide ilc Santo T i n o  (1831.1434) (iiercceu 

200 )lares de sapatos pura os  corpos militares iiiiglielisras. 

' l > i ~ s .  Gemido J. h Cocllio. O .lli,.sieiio iie S. I ic i i io </<i l'ii<jiird. 400 Anos I'orto, 
hl>l';hi<isleiro <ic S. iieiiio dl Vi1bil;i. 1997. pp. 81, 10-1-105. 
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P. Fr. António da Conceição, sendo vigário do mosteiro de Alpendurada 

em 1832, contribuiu para o eqiiipamento dos corpos de volunrários migiielis- 

tas com 2400 reis. 

P. M. Fr. Manuel da Graça = P.' Manuel José Coellio (~spitihel/Ágiieda, 

17661, último abade do Colégio de Coiml~ra. era miguelisra e ofereceu 8 man- 

ras para o Corpo do'Exército A'iiguelista. 

Fr. José de Santa Escolistica = P.' José Taveira (Penajóia, 1783.18371, 

último prior da Foz do Douro, perseguido pelos liberais. 

E como n3o recordar os dois irmãos Veloso de Sequeira (P. Fr. José de 

S. Tomás de Aquino e 1'. Fr. Raltasar de Sanra Gertriicles), natiirais de Pedraça, 

C:il>eceiras de Basto, qiie tanto se eiiipenliaram, sohretiido Daltasar, pela "Arqiii- 

confraria do Imacuiado Coração de Maria para a Conversão cios Pecadores". a 

qtial foi instalada no abandonado mosteiro de S. Bento da Vitõria e 2 qual se 

agregaram bastantes egressos. Esta Arquiconfraria cliegoii a sofrer caliinias e 

perseguições por parte de 1il)erais exaltaclos, acusada de jcsuitisnio e revolii- 

cionarite à hkiris da Fonte. 

Por íiltin~o, registe-se » caso de Fr. Mateus da Assunqão BrancEo (I'alcnpi, 

2-X-178i+Roiiia. 18371, doutor pela Universicbde de Coimbta (18251, a qiieni 

Fr. Fnincisco de S. Liiis levantoii dificulclades acaái-inic;is, quando da ,,Disser- 

tacio sobre Diniel 9.24'. Foi n«rivel pregadoi, cr:i rnigiielisra ferrcnlio e man- 

teve polétiiica acerad;~ com José Agostinlio de Mucedo. Após o triusifo da 

RcvoluC;io Liberal, exilou-se para Itilia e morrcu em l\oirnci6, 

E qiie diríaiiios (ia reacgio dos niiiitos egressos. algiins alquehra<los e 

veilios, «brigados a recollier-se à c;isa paterna e 5 sopa de fainiliares. \,itiii~as 

<Ia ,,iiioiiacofol>ia siiaqónica <I« decreto de 1). Pedro e do iiiiiiisti-o Joacliiiiii 

,\nti>nio cle Aguiar de 2-30 de Maio de 183.2' É toda 11111 sin<lroina de criti- 

cas ;i 11. IJedn> e ao  lil>eraiismo assaiih;ido, acusado de iii;iqon:iria e fiiria v;in- 

ciálica cositra ;I Igreja. 

.llililioiçca Geral da iniieisid;idc dc Ci>iniiii;i,,. Xis. -16, 

"IE~IIELI:\. &)ai-i:! <!;i Conceimo i>eicir;i iic. .i~a!eii.s i10 .is,siii,crio ~ i a , ~ / r i «  i~cisii,s,i<,s<; ~ i g o i -  

ii,ih« ile .Sl~ic~~i!o, iiri~ii /x>l6~>,/cri e,?, loniu i10 II<.Luli!~cio. .I i~,cqic<ii<i r/<, K<,tulirp?« liai,c<.i<i eiii 

!>i»ri<,q'd/, li i o l .  i>i,ili,. Vniveiiiii;i<le do I'oiio. 1992, pp. 305-321: Ihiioaoa. <:<li:i. C'!?, ,s<,r??,wii 

e,,, i7c!lt~ii(/i ii,!,,en!»in!iin i/<i ,sei,!ii?il6l re.siidii,nç'io ri<!sproii>icio.s cio Urlc i/<, i>o,lii@il eiii 1809. 

.liiiiii;iiiisric;i c. 'Tci>logi.i.. S \ I  n.<' I-?. iJi>ilo. i99i.  pp. Zlí-225. riara-se cio seitiiio pn>fcwdo ;i 

i3:V-i809, dcpi>is <!o iiicPndio do iiiosfeiro Ibcnediiino de Ckiniei pel:is tropas fi;incçs;is. 
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Contudo, também se deu o contrário, com monges autenticamente entre- 

gues de alma e coração ao partido liberal, oferecendo-se mesmo para a luta 

militar. Talvez por isso, Can-ilo Castelo Branco, que bem conheceu e possuiu 

manuscritos do arquivo de Tibães, não hesitou ein fazer herói do romance da 

B w a  de ~Monie Córdova, uiii beneditino que se escapou da cadeia do tronco 

do mosteiro de Tibães para combater nas fileiras dos liberais. Lembre-se o caso 

de Fr. Luís de Santo António = P.r Luís Botelho (Cumieira, 17831, monge de 

Paço de Sousa, que, em Outubro de 1831, se apresenta à Polícia do Porto, 

vindo de Barcelos, para onde tinlia sido degredado pelos inimigos do sistema 

liberal. 

Como nào recordar, ainda, aquele verso edulcorado e revolucionário 

que um beneditino dirigia a uma ,,devota,, angustiada perante os desinandos 

do liberalismo: 

-0 minha cara senhora: 

Meta o dedo, chupe e veja 

Quão suave é a  liberdade!^ 

Seria interessante analisar, se possível, mosteiro por mosteiro e detectar 

os casos de divisionismo político interno, como relata, por exemplo, para 

Travanca, Fr. José Joaquim de Santa ~osa' ;  por ali se poderiani avaliar as 

divisões e divergências políticas entre irmãos de hábito e de religião. Pode- 

ríaiiios ainda socorrer-nos da análise do trajecto ideológico-político seguido 

por alguns egressos de quem nos ficaram documentos e que não duvidaram 

ein abraçar a causa do liberalismo, por vezes balanceando entre a fidelidade 

ã Igreja e o amor à Pátria. Foi o caso daqueles que foram nomeados bispos 

no período da ruptura das relações com a Santa Sé e não foram confirmados, 

como Fr. António de Santo Ilidio, em Faro e Aveiro, e Fr. António de Santa 

Rita Caivallio, em Goa, ou mesmo o caso do legitinio patriarca das índias, 

D. Fr. José de Jesus Maria da Silva Torres (Caminha, 1800 +Lisboa, 18541, 

doutor pela Universidade de Coimhra (1831) e nomeado arcebispo de Goa 

(18431. Este, por causa da defesa dos direitos de Portugal contra as tentativas 

Liui-o ile mz8o de ii.. ,/"sé Joaqiiiiii rie Scinto I<oici. inanusciito particular dc que 

teiiios fotoc6pj;i. 
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avassdladoras das missões da "I'ropaganda Fide,,, teve de aceitar a renúncia ao 

múniis episcopal que lhe foi imposta pelo papa Pio IX. 

Fiquemo-nos, todavia, com esta afirmaçào genérica da tendência gene- 

ralizada dos mosteiros rurais de Entre-Doiiro e ivíinlio em defesa do absolu- 

tismo e analisemos os casos dos apontados monges liberais. 

11. MONGES COIVIPROMETIDAMENTE LIBERAIS 

1 - D. Fr. Francisco de S. Luís, car.c!ea! Saraiva (Ponte do Lima, 1776 + 

+ Lisboa, 1845) - Trata-se dum monge saído do ambiente universitário do 

Colégio Beneditino de Coinibra. A sua biografia foi criteriosamente estu- 

dada pelo Prof. Oliveira Ramos! São bem conhecidas a siia mundividên- 

cia liberal e as convicções políticas deste espírito siiperior. culturalmente 

aberlo e tolerante, religioso digno e amante da sua orcleni, fiel i Igreja 

que serviu com dedicação. sempre sereno e capaz de enfrentar estoica- 

mente os absolutistas qne o combatiam e,  por razões políticas, o conde- 

naram a ciegredos e humilliavam já qnando bispo de Coimbra no con~jento 

de S. Paulo, bem longe nas agruras da serra d'Ossa, em pleno Alentejo. 

Entregou-se de alma e coração ao movimento liberal e. nos primeiros tem- 

pos d;i siia implantaçio, toniou parte activa nas Cortes e. na velhice (18431, 

acabou premiado com a nomeaçio para arcebispo de Lisboa e cardeal da 

Igreja Católica. 

Era iiiii monge que aliava i cn1tur:i iim grande 5nsia de acompanhar os 

iiiovinientos político-ideológicos do seti tempo. como beiii demonstra a sii;~ 

redacção do Dieiur7o ile Tibries9. Estão publicados dez volumes das obras coin- 

pletas, irias existem muitos nianiiscritos  inédito^'^. 
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Dele nos ficou abundante correspoiidência e,  por ela. ficaiiios a saber 

que, entre 1800-1801. até tinha correspondente no Brasil que ilie dava novas 

do quepor aii se passava em termos políticos". Digna de ser conliecida é a 

inforin;ição sobre a ~,RevoIuçào de Pernambuco em 6-III-18017", in;iniiscrito 

do Arquivo de Singeverga, que transcreveremos em apêndice documental. 

2 - D. Fi.. Viceilte d a  lMo!edac/e e CasIro. arcebispo d a  Baía (Porto, 1763- 

-Lisboa, 1823)'). É outro niocge do aiiibiente universitário do Colégio Bene- 

ditino de Coimhra, doiitor e professor da Universidade. Tamhéni dele se »cup«ii 

o Prof. Oliveira Ramos1" e exaltoii os seus méritos coino primeiro presidente 

das Cortes Constituintes de 1821. Com razão, a sua figura em vestes prekiii- 

cias figura i111111 painel da Sala das Sessões da Assembleia da Repúl>iica, 

antigo iiiosteiro henediriiio de S. 13ento da Saúcle. A Revolução Liberal apa- 

nliou-o iluando estava nomeado arcebispo da Baía (1819) e s6 foi coiifiriiiado 

eiii 8-VIII-1820. Logo de seguida, foi eleito deputailo pelo círculo eleitoral cio 

rllinlio. Deste modo cliegoti à Câiiiara dos Deput;idos, de que foi eleir« pre- 

sideiite. Iiileiiziiiente, a sua prodii@o literária é hastante restrita, contaiiclo coiii 

três seriiiòes publicados, a uruiio acaclemica (1810) e a pastoral aos diocesa- 

nos da Baía (18211, sein iiunca ter ido à diocese. Curiosuinente, i' nçste texto 

que ele afirina sei11 rodeios: .O iiosso Porrtugal carecia de hiirn:~ prompta ç 

saiiciavel Regeneração ... Mil graças a« Senlior por liaver coiidiizido t2o paci- 

ficuinente esta obra. 

3 - Fr. Aiztóiiio de  S61riltn liiilio (161 Fui7secu e S i l ~ a  (Porto. 1784-I'orto. 

1849)'~. 

'Famhénr este é uiii inoiige do Colégio de Coirnhra. doutor pela Cniver- 

sidade (1816) A sua afeiao 2 caiisa lil>eral e a adiitiração por 12. Pedro é aiite- 

" lnsriiurr~ iiirtóricii c <;çogiiiic<i 13i;isileiio. I.;iTa 581. llasla ? Cf. Ii»tei,r> </os iUiztes 

610 iiiJi.<tiiória C o ~ ~ l e ~ ~ ~ p o ~ ~ ~ e i ~ ,  I\-: ii)ijiiii'o.s ih Uiiisii, 1.isho:i. Insiii~il<i de iiivçstigari<> Cieori~ 
fica, 1989. 217. n." vi. p. ,471. 

'"'iianscriio do Arquivo de iingeveiga. 

Soi.s~. B. Gihrirl de. OSB, "h. cil.. pp. 233.243. 

' I  R~iios, Aiil<>ni« Lixis de Oiiieiia. [>ri i i i i s t iu~~o rio Lil~eiuiis,iiu. iéiiirir  histórico.^, 

I'oiii>. Leilii i\ lim.i<> I~<liii~ri.s. 1979. pp. I-i7-184. 

'j Soi >,A, D. Gahiiel de. OSU. ob. cii. pp. -iikí?. 
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rior ao decreto de expulsão das Ordens Religiosas e, segundo a Instruqão do 

núncio apostólico em Lisboa (18411, .Quando D. Pedro entrou no Porto, foi 

dos primeiros a apresentarem-se-lhe sem hábito religioso, e escreveu vários 

artigos e proclamações". Prestou, sem dúvida, serviços à causa de D. Pedro e 

foi presidente da Comissão de Redacção da Cbronica Coizstilucio~zal do Porlo 

(18331, membro da Comissão de  inventaria^" dos Bens dos Conventos extin- 

tos e, nessa qualidade, assinou o terino do inventário do mosteiia de S. Bento 

da Vitória sem se importar com o confrade D. Ahade preso na Relagào. Foi 

nomeado governador da diocese do Algame (1833.18351 quando D. Pedro che- 

gou a Faro, até que, em 1840, foi apresentado bispo de Aveiro. Entrou, assim. 

na lista do chamado "Cisma da Igreja Liisitana,.. A siia vida é; em certa medida, 

iim espelho da agitada vida portuguesa e um flagrante exemplo das divisões 

que o liberalismo provocou no seio da vida religiosa. Da siia obra literária, 

para além das cartas particulares e escritos nos jornais da época, ficou-nos ape- 

nas a Paráfrase livre elos losrenos ele Jeremias ou Pranto elos Lusos ou Ciizlico 

dos Liisos eiii que glosa o Cap 5." das Lamenta$óes do profeta hebreli. ~p l i -  

cando o texto à orimeira invasáo francesa 

4 - R. Joao de S. Boauerzlui-a (i'orto. 1790 + Brasil, ?). Este monge. natii- 

ral do Porto, estiidou Teologia no Colégio da Ordem em Coimhra, sem fre- 

quentar a Universidade; chegou a mestre na Ordeni e viveii em ~ishoa'! Foi 

sobretiido iim pregador, aclepto do ahsoiiitisiiio com scrmóes int1am;icios: 0 ~ -  

ç i o  Jiii~ebre de D." lblclria I(1817). Sei-inio ele i1i.saf~ai.o o11 ~Voliciu dos cie.~n- 

~ u i o s  (1825). Orc1~iiofli17ebre de D. Joüo VI (1826). Seri~~àu iie acyüu ilcgiuçus 

pelas n7elhorns iie D. ikJjgtie1 (18291, Oraçiofiíiincbre ele D." Carlol~r.~oaqiri,la 

(1831). sendo este o último escrito da fase iniguelista eiii que se empeiiliara 

com fenwr. Ao vencer o liberalismo de D. Peciro. converteu-se de imediato à 

causa e escreveu ~I>eciaraciio,,, priblicada no jornal Cbroiiicn Coii.itiliicioria1 

de Lisboa (27-VIII-1833). Escreveu aind:i A hjpocrisin de D. ,lliglieI (1834) e 

Paizegirico rle D. Pecliv li7 (1834). Não consegui11 convencer ningiiéni (Ia sua 

meranóia e metamorfose política. Considerado um caiiialeio: uiii  vir^-casacas; 

<lesacredirado, enligroii para o Brusii. Tendo participado no :irrolamento de 

bens do inosteirii beneditino de Lishoa, parece qiie levou consigo paia o Bis- 

'(' SOCSA. D. Gal>riel de. OSH. uD. c l . ,  pp. 122-130 



D. PEDRO. IrMPERADOR D O  BIL4SIL. REI DE IJORTUGAL 

si1 o precioso exemplar da 1." edição de Os Lzrsíadas (15721. pertença do 

Mosteiro de S. Bento da Saúde, Lisboa, o qual se encontra hoje no instituto 

EIistórico do Rio de Janeiro. 

Haveria aqui que fazer a apresentaçào de unia série de outros monges 

clijos nomes apenas vamos lembrar: 

P. M. Dr. Fr. José Ernesto de S. Bento = P.'José Ernesto de Carvalho e 

Rego (Penajóia, 1799 i Coiiiibra, 18751, lente e director da Faculdade de Teo- 

logia, que viveu e faleceu cheio de lioiiias e títiilos. 

P. Fr. Luís dos Seraiins Saraiva (Ponte de Liina, 1764 + 18421, irmão mais 

i~ellio do cardeal Saraiva e liberal como ele, mas com muito menos categoria. 

i'. ivi. Dr. Fr. Francisco de Kossa Senliora do Loreto = P.' José de Meio 

(Maze<io/ivIon@o, 1777 +Arcos de Vaidevez, 18431, que o irmão do car<leal 

Saraiva propunlia, em carta ao irmão, para arcebispo de Goa. 

P. Fr. António do Carmo = PCJosé António do Carmo Vellio Barbosa (Bar- 

celos, 1789 + Leça do Balio, 1854), grande pregador, redactor da ilecletc~ dc~ 

LiberriMde, quando pároco de Valboiii em 1834, que llie mereceu o epíteio de 

Ridre Vedeta, e, depois. Ahade de Lera do Balio. 

P. Fr. António de Jesus Maria (,,O Freixo.) = P.' António José Esteires (blon- 

coivo, 17661, conuentual em Refojos de Basto ao tenipo da ,,Expulsão (18341, 

que não faz parte das listas dos que foram ao heija-mão de D. Migiiel (Oiitu- 

hro de 1832) nein da lista dos cinco pronuiiciad»sii. 

Continuanios com as nossas investigações sobre os egressos beneditinos 

e siia <lesventura. fazendo pesquisas taiiil>éin nos jornais da época: Chióizica 

Co~zstilt~cio~?aI, Cori.eio do Porio e Gazeta cle Lisboa. Nào teiiios ainda dados 

para quantificar a repartição politica dos cerca de trezentos religiosos da antiga 

Congregacão Bençditina abrangidos peia expulsão de 1834 decretada por 

D. l'edro 1V. Podemos, connido, afirmar que um gtupo significatiiro aderiu 2s 

noiras ideias políticas do liberalisnio e seguiu D. Pedso. Do lado desses estava 

a nata intelectual dos beneditinos. a fina-flor da sua cultura e alguns oportu- 
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nistas vira-casacas. Curiosamente, três monges dos grandes seguidores do 

liberalismo eram naturais da cidade do Porto. 

Reconliecemos, porém, que a maioria dos monges, habitando na região 

rural dos mosteiros de Entre-Douro e Minha, se bandeou com os absolutistas 

de D. Miguel e oiitros, mais ou menos passivos, sempre olhou acabrunhada 

o liberalismo como uma desgraya para a Pátria e um mal para a Igreja Cató- 

lica. Prova disso é a reunião anual de egressos no mosteiro de S. Bento da 

Vitória no Porto pela festa do S. Bento do Verão (11 de Jullio) e a adesâo 

saudosa de muitos antigos monges à Arquiconfraria do Imaculado Corasão de 

Maria erecta no Porto por acção de Alexandre José de Almeida Carrett, estur- 

rado absolutista, irmão do poeta liberal. Ao tempo, era dirigida pelo ex- 

monge beneditino P.' Baltasar Veloso de Sequeira, professor de Cdmilo nas 

aulas do Paço Episcopal, quando do arroubo da vocação sacerdotal e ao qual 

liavia de consagrar a Pa~áfrase aos Sete Sal~nos P~nitenciais~~. 

'' Bi~ifico. Cimiio Casreio. Hosai20 (1852). .Obras Compici:is.. \,oi x. Lello K Itiiiio 

Iidirorrs. 1989. A ohra é dedicada por Camiio .Ao meii amigo, i?? i iaiia~ar Yrioso de Scqileim.. 
Esiste no Seiiiiniiio l a i o i  do Poilo a c:~derneta das nor;is ilçste proiessoi do 1';iço. Cf, BRhfi- 

IJAO. Dorniiigos de I'ini~o. C<zriiiio Criaelo Hm>ico e O Se,iriwd,?o do i'o1i0, Boletini Coi~t~iiil. 
LT, 3~4. C5tm~v.1 hluriicipal do I>ono. 19. 
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Carta do Brusil para Fr. Fraizcisco de S. Liris, Jirtilro Curdial Saraiva, 

rlescreveildo a Revoiuçüo de Perilamkrco, i81 7. 
Arquivo do klosteiro de Singeverga - Espólio Cardial Saraiva. 

,,Estaria da revoloçào de Pernambrico no dia 6 de Março té o dia 20 de 

A'kaio de1817. 

No dia 6 de &largo tendo convocado o Exgovernador os Brigadeiros e 

Coronéis dos Regimentos a liuni Concelho de guerra contra os revolociona- 

rios, que já estavào manifesto, decidirão qiie se prendessem estes Iiomens. Ora 

saliio do dito concelho o Brigadeiro de artilharia encarregando-se de prender 

os seos ofeciaes e chegando aos quarteis foi mandando recoilier alguns ofe- 

ciaes a foitaleza das cinco Pontas e dando a vos de prezo ao Cappitam Jozé 

de Barros Liina; foi este decendo ;i escada para se ir recolher a prizão; 11x1s 

não fes asim, porque do meio voltou para sinia, e foi logo deseml>anliando 

a espada, e dizendo para 11 Brigadeiro maroto isto he treiçào e ao mçsmo 

teiiipo o varando, de sorte que o dito foi logo callindo; e estando prezente 

liiiiii genro d11 dito Jozé de Barnls Lima; tamhém o matou; ç foi logo o dito 

Lima desendo as escackis do quartel, e dizendo para os tainl>«res que tocas- 

sein rehate e que estavão coin traisão. e os dittos asim fizeWo e tli«ni;iiido 

logo coiita de lruns poucos de soldados que ali se acliavão, (I Cappitani 

I'edro da Silva l'edrozo: e111 teiiipo que chegava o Ajudanic de Ordens Ale- 

s:indre Tlioiiias: e foi logo » ditto Cappitaiii inandando-lhe fazer fogo: enfiiii 

o General sabendo disto. saliio do Palacio sem chapc~i. c dizendo a guarda 

<puf i~oinp"nl iace ,  e o aconipanliarão para para o f11rte de I3niiri: e isto 

tudo sucedeo a liua liora depois de meiodia. Ji se tinlia prendidc o Doinin- 

gos Jozé Martins: forào logo i1 soltar; e 11 que II tinira prendick~ ali iriesrno ao 

pe da cadeia o inatarào; O povo que liouvia o tocar rebate acodia. porcliie só 

sc lioiivia gritar viva a Ritiia. c viva e1 Rei. esta vos aturou té <I dia seguinte 

a tarde. O povo só corria pua <I Erario, lugar )>ara ondecorreo o Inspetor 

das tropas melicianas, Jozé R«l>erto. Ao ieiiipo que se estavão ajuntando foi 

c~um& os insurgentes puxarao a tropa para o largo da Cadeia. e piizerão outra 

gii;inla alias cio Coiivenlo de S. Francisco p:ira o povo não passar para o Era- 

rio; mandarão logo abrir as cadeias; hiinirão os prezos a si e os mais que 
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vinhão vindo. Não huzão mais das Bandeiras Reais formarão-se em forma de 

batalha; o Cappitam Pedruzo foi puxando o Regimento para o patio do con- 

vento de S. Francisco com as pessoas enibocadas e carregadas, para o Erario; 

e gritando em altas voses, que se Iiiinissem a elles; e que elles não querião 

guerra, só sim paz; e mandarão Inim enviado ao Jozé Roberto para que se 

entregasse que se não fazia fogo; Ora o Jozé Roberto que se vio com pouca 

gente, e sem pessoas; ainda asim rezistio, mas sempre entregousse; liunirão 

os regimentos e os ofeciais de artilharia com o selebre Domingos Jozé Mar- 

tinz forão ao Jozé Roberto; e o desabandonarão fortemente com palavaras inju- 

riozas, e o remeterão prezo para o Forte onde estavão, General, e o Brigadeira 

da Enfantaria Salazar, e o Espetos das tropas de linha Gonçallo Marinho, e a 

fainilia do Governador estavão todos prezos. /D// 
Cuidado logo ein armar barracas no campo do Erario; puzerão o nome 

de Campo da Goloria. Nesta tarde fizerão de mortes 14, e os qiie mais mor- 

tes fizerão forão os prezos que se sultarão; quando foi chegando a noite 

puzerâo em cada quina das mas duas sentinellas; não se houvia senão gritar 

que arastacem os corpos das tuas; No dia 7 elegerão elles os Governadores; 

os quais forão os seguintes: Pe. João Ribeiro Governador dos Clerigos; Domin- 

gos Jozé, Governador das armas, Jozé Luis de Mendonça, Governador da Lite- 

ratura; Manuel Correia de Arahiijo, Governador da Agricultura; Ora neste dia 

a hua hora da noiye foi o Jozé Luis de Mendonça ao forre onde estava o Gene- 

ral fazer com que elle asignasse hua capitolação injurioza: para entregar os 

fortes, e retirarce para a Corte; e dizendo logo que se elle não asignasse ser- 

tamente morreriamos todos; enfim asignou, e dahi a dois dias embarcou; 

Emtrão as novidades a ferver asim que ajustou 24 ovos de levante entra- 

rão logo a tirar as arinas Reaes das Barretinas; e todo aquelle que gritava 

pelo nome de E1 Rei, logo era morto. 

Emtrou a ficar enconfuzão todo o povo e muitos fugirão da Praça; emtra- 

são logo os bandos a girar, erão tres e quatro por dia; ajiintarão logo a si os 

regimentos dos pretos, e pardos; não se via senão chamar patriotas, e abra- 

çarence e beijaremce; o Jozé de Barros Lima ficou feito Coronel de Artilharia; 

O Pedro da Silva Pedrozo Coronel da enfantaria; fizerão hum regimento de 

pretos pagos, e outro de Pardos; o Martins dava ordens para toda a parte, 

para se levantarem, e com efeito asini o fizerão. O Padre emtrou logo a fazer 

com que os Padres o seguissem alguns o seguiram; pozerão editado pelas 
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portas das Igrejas para os Sacerdotes pregarem a favor deiles; e para mais 

emganarem os povos quando sahia fora o sacramento punhão atras htia guarda 

com toque de rufo; E no dia 3 de Abril, dia de quinta feira Santa; foi que os 

malditos acharão para benzer as suas bandeiras malvados; afim de privarem 

todo o Culto devido a Deus. 

No dia 11 mandarão elles os Cofres para Assolidade; os regimentos mar- 

charão; os povos só fazião chamallos ladroens; olhavasse para o sernbelante 

dos povos descobriasse o desprezo que nelles existia; Armarão logo hua prença 

para as gazetas; de sorte que quem as lia com atenção conliecia o veneno 

que tinhão em si; Odepois tentarão tentarão [sic!] hum bando obrigando a 

todos sentarem prassa dentro em oito dias e os que não acentacem prassa 

serião tidos por traidores á Patria; Foi quando então todo o povo se retirou; 

No oitavo dia de Pasqua chegou o Bloqueio, tocarão logo rebate alvorossousse 

todo o povo e nada fizerão; e elles só acharão para tocar rebate as oras que 

o povo estava a jantar ou a meia noite; e quaze todas as noites avião reba- 

tes; em hua noite tocou duas vezes; quando tocava a rebate, não se gritava 

nada. E depois quando vião que nada era gritavão logo viva a Patria; / /V/  
Emtrarão os paizanos a quererem comprar as fortalezas; todos os coman- 

dantes se der20 sem querer dar mas o Comandante das Sinco pontas a nada 

quis seder e logo deo parte ao Governador das armas em que as mais forta- 

lezas estavâo compradas; e forão logo mudados todos os comandantes, e 

quando foi dia de Annos de tendo o comandante do Bloqueio mandado dizer 

que por quem erão festejassem os annos de Sua Magestade; Com elle e que 

tudo elle aconiodaria; mandarão dizer que farião o que entendessem; festejou 

o Bloqueio os annos de E1 Rei; Ellese levantarão nas fortalezas as bandeiras 

chamadas Provizorias; e firmarão-na a tiro de Pessa; e o Comandante da for- 

taleza da Sinco pontas chamado Antonio Enriques; o firmou a sua bandeira 

com tres tiros de balla. 

Na ultima expedição que sahio para o sul foi feito commandante o Gover- 

nador Ivfanins e foi prezo pelo exercito da Bahia e ou (!) outros mais que esca- 

parão com a vida; e o Governador do Exercito tratou admiravelmente, Apenas os 

insurgentes souberão que as tropas estavão peno, e vião que o Bloqueio não 

deixava emtrar couza algua, tractarão de butar um bando para que todo o povo 

os seguissem, que senão niorrerião todos, ora o povo atemorizado alguns os segui- 

do ;  e isto foi em o dia 17 de Maio e apenas elles sahirão logo nesta noite puze- 
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rão-se os sequlares e os Religiozos a rondarem por toda a prasa toda a noite por 

elles dizerem que havião de tocar fogo na poivora das fortalezas e dos quarteis. 

Apenas amanheceu o dia seguinte; emtrousse logo a chamar o nome de 

El Rei e emtrarão as fortalezas a salvar. A Alegria foi geral, os parabens erão 

reciprocos. 

E neste dia enforcasse o Governador dos Clerigos; e Maldito Patriota João 

Ribeiro no Engenho do Paolista onde ahi se achava todo o Regimento e ape- 

nas virão o Patriota enforcado tratarão logo de abrir os Cofres, e repartir com 

todos, e entrarão a separarce; e foi tal a nossa felicidade que elles não torna- 

rão pois que nos ainda estivemos tres dias sem tropa algua; e então foi que 

entrarão as tropas da Bahia; no dia que nos levantamos as Bandeiras de El Rei 

Nosso Senhor; Saltou logo por terra o Comandante do Bloqueio, Rodrigo Lobo, 

e no dia seguinte entrou a mandar prender aos patriotas conhecidos por taes; 

e asim prenderão-se todos, de sorte que hiim só não tem escapado, as Surras 

fervem continuadamente nas grades da Cadeia; os prezos que forão na pri- 

meira embarcação por Bahia forão 70 e tantos; onde foi Jozé Luis Caldas, P.' 

Miguel Martins, Borhão, o Dor Bemardo e outros mais logo que a Bahia che- 

garão forão arcabuziados; e do segundo Barco forão forão (!I 30 e tantos: e não 

se sabe o fim delies; Aqui morrerão 4, Antonio Enriques, Domingos Tlieotonio 

iium Vigario de Thamarancá, Jozé de Barros Lima, e outros; enforcados depois 

de se lhe cortar a cahesa e maons erão amarrados ao rabo de hum cavallo; /4// 
O nosso Governador o Snr. Luis do Rego Barreto, nos tem tractado admi- 

ravelmente e tem mostrado não querer sangreira! todos estão agora se justifi- 

cando, as cadeias, e fortalezas estão cheias de prezos; os soldados da Enfantaria, 

e Artilharia embarcarão para Monte Video; como foi pequeno o perdão, e os 

offeciaes se estão justificando; e devemos dizer que s'elles não tivessem hum 

Rei tão pio tão justo como temos, não sei o que seria delies; que athe demais 

mandou-nos hum Governador, que tem mostrado não só ser Governador 

coino tão bem Pay; e temos conhecido que Deos ainda nos quer proteger; 

Hé do melhor modo que posso rezumir a estoria da Revolu~ão, digo a 

estoria da nossa desgrassa; que elles homens não seivirão mais do que para 

nosso flagello, que derrotarão-nos fortemente, e forão cauza de muitas mor- 

tes repentinas; enfim que vião-nos acabar; 

Deos nos guarde de vermos mais seiiielliantes couzas 

Havia de hir melhor rezumido se o bagar fosse proprio. 






