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PROLOGO. _

A falta de uma compilação da Legislação Civil, concernen
a materias Ecclesiasticas, era geralmente sentida por tode
os que se dedicão á essa ordem de estudos, e desejão apn
ciar aquella Legislação em suas relações com o Direito Ca
nonico.

A compilação, que ora offerecemos ao Publico, tem p
fim satisfazer uma tal necessidade, facilitando o estud
dessa Legislação, comparada com a Canonica; estudo indis
pensavel tanto aos membros da Ordem Sacerdotal, como d
judiciaria, e administrativa, e em gerql á todos os que am·
bicionão conhecer qual a posição da Igreja Catbolica n
nosso Paiz.

Estas poucas palavras parecem-nos sufficientes para expIi
car senão justificar o titulo que, escudados na. opinião de
dous notaveis Canonistas Franceses André e Champeaux,
imposemos á este trabalbo : - Direito Civil Ecclesiastico
Bmzileiro.

Outr'ora esse Direito era. conhecido pela designação de
Publico Ecclesia,stico Nacional, ou simplesmente Ecclesias
fico Nacional, e assim o vemos qualificado em obras de
authores conterraneos e estranho ~ mas a nosso ver sem
jolido fundamento; visto como essas designações, ou não
omprehendião no seu ambito todo o horisonte explorado

pe,lo Legislador Temporal em assumptos ,éÇttingentes, á Igreja;
ou , não manifestavão de um modo claro ~ ,definido a materia,
de que devião ser a expressão; confundindo o Direi!o pura
nentl P, Ecclesiastico peculiar ao Paiz, -com o oriundo da Le-
gislaçã'o Temporal. . r

Ora, he deste direito e do seu estudo que se trata nesta
obra. . ..'

Até o I resente esse estudo não se tem feito nâs nossas
Faculdade Juridicas, que contão uma cadeira de Direito
Ecclesiastit 'o Universal; ou propriament Canoni "'" e tão
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pOUCO nos nossos Seminarios Episcopaes; de modo que o
estudo de nossa Legislação Civil Ecclesiastica be quasi um
mysterio, tanto para o Jurista que deixa os bancos da
Faculdades de Direito) como para o Presbytero que tem
completado seus estudos Ecclesiasticos.

E ninguem dirá que emelbante estudo não tenha sua im
portancia e utilidade pratica. Sem esses conhecimentos não

, be po sivel aquilatar a situação impo ta á Igreja Catholica no
Imperio ; situação que deverá ser defendida ou contrariada,
conforme forem ou não ofIendidos os seus Canones. Ora,

Jconsentir por um reprovado mutismo qne o Poder Temporal

Ipossa á seu talante redusir pela sua Legislação a Igreja a
posição inferior aquella áque tem jus) he ser complice de um

i arbitrio) repugnante á verdade e á razão, ao interesses e
á garantia da propria liberdade religiosa.

O principal tropeço posto ao estudo de uma tal Legi lação
era a diillculclade de consulta-la nns 1'0 rio textos; já
porque andava espalhada por diversas o ras, algumas hoje
mui raras) já por que parte des a Legislação achava-se
inedita, e abafada nos archivos de Portugal e do Brazil.

Demais a falta de uma Ri toria da Igreja Catholica no
Bra~il, das phases por que esta tem passado desde o seu esta
belecimento até hoje, era outro embaraço para o apl'ecia
mento da posição talhada á mesma Igreja entre nós. Oconhe
cimento da Legislação Civil Ecc esiastica preencbe em grande
parte e'sa lacuna, dando muita luz a factos, que serião
vel'dadeiros enigmas, sem uma tal· chave. Essa historia, que
ainda está por escrever, poder-se-ha levar a elIeito conden
sados os elementos, que em parte tratamos de aqui con
gregar. Elia serviria para interpretar o direito, as im como
o conhecimento deste para encaminha-la na fiel narrativa' de
todas as epocha. que tem atravessado a mesma Igreja .
. O proprio estudo do Direito puramente Eccle iastico ('

Canonico, boje tão menosprezado pelas doutrinas heter. 0-
. doxas que lavrão na sociedade brazileira, tornar-sr cl-ia

para nós inc0!Dpleto, e até certo ponto arido, se se p res
cindisse do que he peculiar e de immediato iotere. - e de
Igreja em suas relações com o Imperio.

Todas estas razões parece qne justificãO o nosso e' Jlpeobo
para com os estudiosos; bem que sejamos os prir oeiros a
reconhecer que uma Obl'3 nas condições da pres ~nte deve
sahir mui imperfeita, pelas difficuldades que encor tramos J1a
compilação, P 'linda mais pelo que pessoalmente nr< JS respeita



Muitos documentos no poderão ser convenientemente
rlWistos, de modo que anda reprodusidos com escrnpulo
não e tarão isentos de ero e descuido; alguns faceis (le
rep(lrar, outros necessit3ldo de exame mais accurado.

Bem que nossa Complação se limite á Legislação Civil
Ecclesiastica desde 15m até o presente, entendemos ser
de muito proveito contrnplar nella os documentos pura
mente Eeclesiasticos, pomulgados pelo Porler Espiritual,
qll~ndo em estreit(l rpla(iio com a Igreja Brazileira; maxime
bOJe que têlPR nocumentr; se toroão pelll Beneplacito Tem
poral, actos, senão do P,eler Civil, mixtos: não podendo ser
executados regulaI' e pielamente sem a acquiescencia dess
Poder.

Por taes motivos consgnamos nesta Compilação differen
te s Bulias, Breves, e oltro Re criptos Pontificios, acerca
do Padroado, dos Dizimls, da creaçào e linJitação das Dio
ceses, e de outras materas que p::rticulal'mente interes ão á
Igreja Brazileira, e se amão entrelaçadas com a Legislação
Civil á cllas concernente de modo que para o seu estudo e
apreciação não poderião andar separadas.

E como a Igreja Brazleira be filha da Portugueza, enten
demos que tambem ser3 de proveito reunir nesta Compila
ção differentes actos re'ltivos a essa Igreja, por dous moti
vos.

Alguns desses actos, positivamente respeitando a Igreja
Portugueza, servem cono Législação sub idiaria, e facilitão a
interpretação de prec tos em qne só be p'lrticipante a
nossa Igreja. Outros, promulgados em épocha em que ainda
não existia a Igreja do brazil. tem suas di posições codifica
das e fundidas na Leaisacão Civil Ecclesiastica commum ás
duas Igreja, e porta~to pal'a ambas tem merecimento.

Taes são as differen,es Concordias ou Concordatils cele
bradas entre o H.ei e o C.lero Portug ez em va rias epochas,
sendo algnmas celebradas com o assentimento, e approvação
el' Santa Sé.

Não que desconheçamos a fraca valia daquelle.s monu
mento, não estando demonstrada a a t 1 ntlOldade de
alguns, e havendo em ontros n01av' Iterações.

ão pódem inspirar confiança, por não merecerem fé; e
hi toricamente perderão o valor.

Mas ua importancia juridica não pode s.er disputada;. o
que ali e acha escripto codificou-se, e mUItas de suas diS
posições ainda hoje 110S regem.
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oestudo de taes 'actos não dei» de ter sua utilidade, e
está justificado.

Dadas estas explicações, dividims em quatro tomos esta
CompilaçãD.

O primeiro contem o seguinte:
1.o As Concordatas do Clero Cal o Governo Portuguez,

desde os primeiros tempos da Mo'archia até a ultima em
17.78, com todos os esclarecimentos rela tivos á este assump
fõ; coIbidos nas obras de Gabrie Pereira de Castro, o de
outros authores.

2. o A Legislação Ecclesiastica e (ivi! concernentes ao Pa
droado, Dizimas, creação e limitaçio de Dioceses, com os
respectivos esclarecimentos.
I~ .. 3. 0 A Legislação Ecclesiastica: eCivil acerca da Capella
Imperial, nomeação e confirmação {e Bispos, Bulia da Santa
Cruzada, e outros differentes assunptos.

O segunrilo tomo deverá conter:
1.o O Concilio de Trento com ai Leis e Alvarás que au

thorisarão. sua admissão plena em Iortl1gal e seus Dominios
no reinado de D. SebastiãO, indicaDw-se as alterações que
posteri0rmente houve.

. " ,2. 0 O Concilio Provincial de Lisloa congregado em 25 de
'Dezembro de 1574 pelo Metropolilno D. Jorge de Almeida.

A Igreja nascente do Brazil nes:a epocha dependia intei
ramente da Metropole Lisbonense, e por isso os decretos
dos Concilias Provinciaes presidid'IS pelo Metropolita obri
gavão a mesma Igreja,

E ainda depois de creada a PlOvincia Ecclesiastica da
Bahia, dous Bispados o do Maranhã" e o do Grão·Pará, con
tinuarão suffraganeos do Arcebispaco de Lisboa, até o anno
de 1827, apos a Independencia do ;mperio.

3.0 A Bona Dogmatica-Aucto1'el1" Fidei, promulgada pelo
Fapa Pio VI em 28 de Agosto de 1794, e alguns Rescriptos
doutrinaes da Santa Sé de palpitante interesse na epocba
presente, assim como aquella Bulla, pelos erros que con
demnão.

O terceiro e quarto tomos: toda a Legislação Civil Eccle
siastica concernente á Igreja d.o Brazil desde 1.500 até hoje,
que não hemver sido c0mpilada nos tomos precedentes, de
modo a preseindir-se de Gutras obras, onde taes a!ltos
cestejão pUblicados.

As Leis, Decrotos, Al-varás ou Avisos, cuja doutnina tenba
sido revogada, e actualmente Dão interesse., serão aponhados
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em resumo; indicando-se, em nota, a obra em que possão
ser lidos em todo o seu contexto.

Os que ainda vigorarem serão reprodusidos integralmente,
e annotados, indicando-se a obra donde forão transcriptos,
a historia da promulgação, se fôr indispensavel para a
exegese; e bem assim as alterações ou suspensões que bajão
soffrido suas disposições, se não estiverem completamente

, revogadas.
Sem prescindirmos da ordem chronologica que, sempre

que for possivel, manteremos nesta compilação; toda a
legislação será distribuida e classificada segundo os differen
tes reinados á partir do seculo decimo sexto, epocha da des
coberta e povoação do Brazil; para que sem esforço se
possa descriminar e aquilatar o espirito que guiava em taes
epochas o Poder Temporal em suas relações com a Igreja
Catholica, e o que actualmente inspira-o.

Dados estes esclarecimentos, parece-nos que este trabalho
poderá merecer o benevolo acolbimento dos que se dedicão
a tão arduos estudos, porque são os que melhor podem,
conhecendo as difticuldades com que lutamos, disfarçar as
imperfeições.

Para facilitar ao leitor a consulta das obras a que recorre
mos na organisação e preparo deste tomo, quando se não
satisfaça com o que vai impresso, reunimos aqui o respe
ctivo catalogo, indicando as edições que podemos obter.

OBrazil ainda be pobre de Bibliotbecas, e bem limitada be
aLitteratura Portugueza, sobretudo quanto a obras de Direito
e Legislação; por isso nem s'empre tivemos liberdade na
escolha das fontes. Aproveitamos o que achamos, e sempre
!epuLamos feliz o dia em que nossas investigações não forão
Inteiramente baldadas.

Se a utilidade desta empresa não póde ser contestada,
sirva-nos esta certeza de desculpa ao nosso esforço. O
que sómente desejamos 11e que nossas fadigas concorrão
para o engrandecimento do nosso Paiz, na parte minima de
no~sa intervenção, e para gloria ela 19reja, de l em somos
filho obediente e dedicado.

Rio de Janeiro, 11 de Março de 1864.

CA~DIDO MENDES DE ALMEID,





INTRODUOÇÁO

I

Utilidade dos est'udos Theologico-Canonicos. -Necessidade da cl'eação de
'uma Universidade, 110 ponto de v'ista Cathol'Íco, com Faculdades de Theo
lo,qia e de Canones. - Situação do ensino destas matel'ias entre nós.
Direitos do Estado e da Igrej(t 1/{t dil'ecção do ensino nos Seminal'ios.

« A formação do homem, diz Saint-Bonnet n, he essen
cialmente theologica. Forão os Padres da Igreja que fun
dárão a consciencia moderna. A Igreja repartio e adaptou
o fracto do seu ensino para todas as almas, segundo as
convenientes medidas; e produsio este grupo de nações. ou,
para melhor dizer, esta grande familia que chamamos Eu
ropa. »

Estas palavras encerrão uma grande verdade, que todo o
pensador deve ter sempre á vista querendo estudar a
marcha do homem no mundo, principalmente durante a
grande e maravilhosa phase da civilisação christã.

O destino, e os progressos das associações religiosas e vo
liticas desde a mais remota antiguidade dependêrão da con
sciencia dos povos formada por uma idéa, que pôde viver
e expandir-se.

Assim como a consciencia moderna foi creada pelos que
se encarregárão de propagar o ensino da Igreja, assim a
antiga tem o cunho da idolatria ou do polytheismo; c as
nações ainda hoje fóra do gremio christão tem a sua con
sciencia modelada nos dogmas de suas respectivas Religiões;
e só por esse prisma podem ser apreciadas.

Se pois o homem be uma entidade essencialmente theo
logica, tem necessidade, he seu dever procltrar conhecer a
lei de que he o producto, para poder com segurança e cer
teza pautar suas acções por essa norma. Quanto mais elle se
esforçar por obter esse desideratttm, tanto melhor satisfará
o seu destino no mundo.

Ninguem estranharia que o sectario de Bouclba no desem-

n B. de Saint-Bonnet.-De l'affaiblisseTlw~t de la l'aison et de la déca
dence en Etwope. Paris 1854.
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penho dos preceitos daquella Religião, se desvelasse na
comprehensão de suas leis, da sua Theologia, em quanto sob
o imperio dessa crença. E tão pouco o Mahometano, o antigo
Polytheista, etc., vivendo nas mesmas condições.

Da mesma sorte, e com mais força de razão o Catholico,
por isso que em seu favor tem a verdade, deve empenhar-se
por conhecer e estudar a lei de Deos, que ha desenove se
culos a Igreja ensina e propaga no mundo, conforme a dóse
conveniente a cada individuo.

Portanto, o estudo dessa lei he de suprema necessidade
para cada povo ou nação, cuja consciencia foi creada e ama
mentada pela Igreja Catholica; porque á esse ensino, o
primeiro de todos, se prendem os outros, que tambem
servem para guiar o homem em sua passagem na terra.

Ha uma tal concatenação nas sciencias, que o seu edifici-o
ficaria decapitado, se se prescindisse daqueJle ensino.

Explicada a cODveniencia nas rações Cbristãs do estudo
da TlJeologia, a fórma scientifica das verdades da Fé, se
gue-se-lhe em importancia o do Direito Canonico; que he
uma especie de Tbeo.Jogia, pmtica ou di1"ectora" c.nmo
tambem he conhecjdo. Um não marcha senão sob as vistas
da outra, de que 11e o competente corollario.

A TheoJogia, como se sabe, no seu ensino tem dous ob
jectos distinctos: os dogmas e os actos que destes dimanão.

Ora, a missão do Direito Canonico se prende á segunda
parte do ensin theologico, associando sua acção a primeira
sciencia; pois be este direito quem regula tud·o quanto res
peita a organisação administrativa da Igreja, e á educação
dO' povo christão.

Ue pois uma grand.e missão a deste Direito, nas nações
que se não pejão de ser Catl1olicas. E merecia ser o padrão
por onde devêra aferir-se em taes nações a ~ua leg'islação,
para que o mesmo espirita as animasse, e podessem ambas
sem tropeços encaminhar bem os povos na senda da vj~a

tempOl'al, preparando-os convenientemente para a eterna.
E se a Igrejct, como piamente acrec1üamos, he o 1"eino de

Deos sobre a Terra, essa bomogeneidade de vistas, de sen
timentos e de aspirações, deve ser sempre o desiderat~bm das
duas Legislações, espiritual e temporal; m3Xime da segunda
subordinada a primeira, como seu natural eorollario ou de
rivação.

Se elta se transvia por cerrueira ou ma fé dos governos,
pão he passiveI qne o paizJ a qHem <tallnfortunio coube em
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sorte, possa marcbar tranq.!rillo, seguro na larga estrada do
verdadeiro progresso.

E na verdade, sendo a religião o laço que liga o homem
a Deos, e a base de toda a sociedade bem orgaoisada, he
visto que edificaria sobre arêa o povo, de cuja legislação
fosse excluido esse iodispensavel cimento.

Eis porque não se encontra uma nação, cujos legisladores
não procurassem firmar no alicerce religioso as leis que de
cretárão. E foi por isso que na organisação das sociedades
christãs, depois do 5.° seculo, máo grado a distiocção car
deal do temporal .~ é'S irilual, toda a sua legislação civil se
achou saturada do elemento cbristão; que pouco a pouco foi
perdendo, conforme mais ou menos forão predominando as
doutrinas do Direito Romano, ea in:f1nencia da escolas, onde
o C07"PUS Juris era objecto de grande estudo e applicação.

Mas emquanto a influencia opposta não foi vencida Oil neu
tralisada, as idéas cbristãs prevalecerão na Legislação dos
Povos Cbristâos. a Biblia era preferida ao Corpus J!wis)'
e nas Universidades o estudo da Tl1eologia e do Direito Ca
nonico gozavão de superior preeminencia.

Ainda hoje o estudo da Tl1eologia se conserva em todas as
Universidades de paizes Catllolicos, (lnde o principio religio:)o
não foi sacrificado ....QlÚro tanto se póde diser qnanto ao do
Direito Canonico. lnfelizmente o Brasil se conta no numero
das excepções; parecendo aos seus directores superiluo ou
prejudicial esse estudo, e perdido o tempo gasto com taes
disciplinas.

Em verdade cada uma de nossas Faculdades Juriclicas
conta uma cadeira de Direito Ecclesiastico, em que per
functoriamente se cultiva esta sciencia; mas nâo ternos uma
Faculdade onde regularmente se ensine a Theologia. Vi
vemos todos os dias de esperanças, e nisto parece que
ficaremos; até que o Episcopado Brasileiro, compenetrando
se de S!la alta missão, organise uma Universidade no enti,.çlo
Catholico, como te1lll a Belgica e a Irlanda, onde tâo benos
fructos já tem produsido. Estamos certos que se fór preparado
o espirito publico, e e<:clarecidas as populações, um tal
projecto vingará no Brasil.

Já o Congresso Catholico de Malines, onde coniparecêrão
tantas illustrações européas, aconselhou essa medida pa'ra
a Allemanha, e parece que alli será brevemente realisada.

He este a nosso ver o meio mais poderos0 de manter
!.luro o ensino catbolico, de combater com efficacia a indif

f.J
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ferença religiosa senão o athei~mo dos Governos, que, na
-organisação dos estudos-sob sua direcção e auxilio, não
duvidão sacrificar aqueDe ensino.

Ora, estabelecido o antagonismo entre a educa"ção dos
povos e suas crenças religiosas, o mesmo fermento passará
sem demora para a legislação. Transformados os costumes
e legislação de um povo, morta ficará sua religião. E se
esta tiver mais merecimentos, devemos lastimar a sorte do
povo, onde se consumméir semelbante revolução.

A bi. toria de ha tres seculos nas nações cbri tãs, he a bis
toria de uma tal revolução, promovida pelo Poder Real, au
xiliado por todos os adversarios da Igreja com mais ou
menos bypocrisia; e levada ao fim em alguns paizes com a
tenacidade e implacavel egoismo de um principio que pro
cura firmar-se, e excluir o seu competidor,

A utilidade suprema do ensino daqueUa~ disciplina não
precisa demonstração; e sómente serião esquecidas ou con
demnadas nos estabelecimentos litterarios antagonicos do
principio catbolico.

Devemos, portanto, sentir a falta daquelles estudos entre
nós; inconciliavel em presença de nossas instituiçõe .

O Conde de Maistre, esse grande pensador catbolico, e
cujo vullo todos os dias se irá engrandecendo, exprim e-se
com muito senso, naquelle nervoso e castigado estylo, que
o tornão um dos primeiros prosadores Francezes, a respeito
da conveniencia do estudo da Tbeologia (') :

« Tem-se IJerguntado; - Para' que serve uma escola de
Theologia em todas as Universidades ?-A resposta he faci!.
He para que as Universidadoo se mantenhão, ,e não se cor
rompa o ensino. »

As Universidades antigas forão em prinr.ipio Faculdades
de Tbeologia, á que depois se farão aggregando outras
Faculdades: durarão por mais de cinco seculos, e algumas
ainda conservão os primitivos, estatutos, como as Inglezas.
As modernas não promettem tão larga duração.

E se se considera o valor do ensino, sua qualidade espe
cifica, a sociedade ganhou mais com oantigo, do que não tem
acontecido com o organisado modernamente, pelo espirita
que o dirige; que não be, e não tem sido o mais tranquilli
sador para a mesma sociedade onde imperão, ou deverião

(') De Maistre. - Du principe génél'ate'ltl' des constit,lttions politiques.
Paris 1.856.
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imperar as doutrinas cbristãs. Quasi que não ha uma só Uni
versidade modernamente organisada, cujos alumnos se não
tenhão distinguido em alguma maquinação contra a ordem
publica, com IJarlicularidade os que se entregão a certa or
dem de estudos.

E he o que confirma de Maistre, nestas propheticas pala
vras:

l( O que se deverá pensar de uma geração que tudo trans
viou, tornando a educação puramente scientifica I Era im
possivel ílludi.r-se de uma maneira mais terrivel. Um tal
systema de educação não derramará senão venenos no Estado.

« O edificio da instrucção publica' firmado neste alicerce
( o ensino Theologico) durou athe nossos dias. Os que o
derribarão se arrependerão por muito tempo, e i.nutilmente.

« Já a influencia das Universidade modernas nos costu
mes, e espirita nacional da Europa he perfeitamente conhe
cida. \

« Emfim, para não sabir das generalidades, se se não vol
tar ás antigas maximas, se a educação nâo for re tituida
ao Sacerdocio, e se a sciencia não se poseI' po r toda a pa rLe
em segundo lugar, os males que nos ::lguardão serão incal
culaveis: seremos embrutecidos pela sciencia, e be este o
derradeiro gráo de embrutecimeuto. »

Como de Mai tre previa no princípio de te seculo, outro
escriptor, cincoenta annos depois, observava em França os
effeitos desastrosos dessa instrucção, n'um interessante opus
cujo publicado em '1851, e cujas palavras aqui registra
mos (*); porque sendo de ou tra eschola, chega como o
precedente á identicas conclusões.
. II E já que fallamos em Universidade, diremos uma pala
vra á seu respeito.

« Universidade - Alma pa1'ens, como disem os Huma
ni tas. Ainda me recordo dós cuidados desta excelLente
mãi. Nunca, durante dez annos que passei nos seus braços,
ella inquirio nem das nunhas inclinações, nem das minhas
idéas, nem dos meus costumes. Pelo contrario, o que
s'esforçava por saber com grande canxiedade, era das
minhas disposições para o thema, para o verso latino, para
a versão grega.

II Em certos periodos punha em minha fronte, ao $oQ.1

• (') Romieu·- L, Spectl'e Rot~ge ele 1852. Pa~., 1851.
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de musica, COFôas de carval~o, quando eu, durante certo
espaço de tempo, conseguia em menos prazo que outros
tradusir as línguas perdid.as da Hellade e do Lacio.

« Ella narrava-me, absorta, o assâssinato de Cesar, e
fasia-me derramar lagrimas pela sorte dos Gracchos.

« Mas em desforra, na Capella, ria-se a gosto. Eu tinha
para preparar o meu coração á virtude, um padre de oitenta
annos, quasi caduco; que todas as semanas~ se encarregava
de divertir quatrocentos esturdios, dos que ao menos não
dormião, ouvindo os seus singulares sermões.

« Quasi no final desta educação, tive a fortuna de achar
entre os meus fiscaes ou monitores, um amavel rapagão,
que me ajudava a compor operas comicas.Alguns professores
frequenta vão os bastidores, e o gosto do theatro de mim
apoderou-se.

« Assim preparado, e destinado sem duvida (pois que
eu tinha sido alumno do Estado) para sustentar tudo o que
fasia a força do Estado, i to he, os principios monarchicos,
religiosos, conc:ervadores, minha logica encaminhou-me a
uma venda de Carbonarios. Era a primeira e a mais natural
applicação do que a Universidade tinha querido ensinar-me,
ou deixado aprender sob suas vistas. .

« Que mais direi? Vossa entrada no mundo, vós que me·
lêdes, não seria quasi a mesma (')? »

Tratando dos Professores de instl:ucção primaria vasados
no mesmo molde, a educação scientifica sem o sal da Reli
gião, MI'. de Romieu cootinúa deste modo:

« Um adversaria foi dado ao Cura ao lado de cada baptis
teria. O mal foi prompto e immenso. Pude segui-lo e apre
ciar a marcha, quando era Prefeito.

« Todo o mundo hoje póde contemplar a chaga aberta,
que nenhuma mão poderia fechar. »

E referindo-se ao Governo collocado em tão difficil situa
ção, diz:

(i Elle, sente a cada passo o perigo da sua marcba; reco
nhece-o, e recua por um momento, mas Deos veda...,lbe o
regresso. He mister, por fOl'ça, que caminhe sem descanço,

(') Os que tem frequentado as nossas Faculdades de Direito e conhecem sua
historia, sabem quantos esfQ,l'ços fasem as Lojas Maçonicas em recrutar Aca
demicos. Não raras veses são os proprios Lentes, que arrastão os alumnos á
~e filiarem em tue ~~socjaçõ~s.
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tremulo e consternado, até o abysmo sem fundo para onde
arrasta os povos.

« Neste Paganismo ideal prepararão-se duas gerações; a
que acaba de nascer juntará o Paganismo material, e a con
sagração caberá em sorte á Deosa Inveja.

c( Ha demencia em querer fundar o repouso em uma na
ção assim transviada; e convêm di e-lo com o escritor inglez,
·que um governo não seria popular em tal conjunctura, se
não tornando-se o peior po ivel. »

Portanto, de de que uma Nação não toma por base da
educação publica a Religião que adoptou, prepara por i
um máo futoro; tanto mai aterrador, quanto maior fôr o
antagonismo da sua legislação com o principio religioso.

O exemplo da França que ba oitenta anno não encontra
socego, nem estabilidade nas suas instituições, be um e pelho
de que não devemo affastar os olhos, para no in truirmos.

Aestabilidade em uma nação em taes condições, não po
derá vir senão depois que a sociec1acle exbau ta em grandes
lutas, con eguir harmonisar o prin ipio religinso com a
educação publica e legislação lempontl, marchando todos
accordes. Mas quanto tem po não t será preciso pél ra que a
pyramide volte sobre sua base? E quanta calamidade não
será forçoso atravessar em tâo longa agonia?

Como ja vimos, no 3razil Q en mo da Theologia não he
convenientemente protegido.

A sciencia destinada a sanear o en ino publi~o, man
tendo puras as verdades da Fé está egregada da outra,
onde occupa a posição de rainha. Não convive com sua
companheiras, corno um moveI enão inutil, antiquado e
quasi sem prestimo.

O Direito Canonico ou Ecclesia tico pouco melhor e tá. O
seu ensino he limitado nas Faculdades Juridicas, ao Universal.
O Direito Canonico peculi~r :í Igreja Bra ileira; o Direito
Ecc1êsiastico creado pelo Poder Temporal, impo to á mesma
Igreja pela força, direito appellidado pelos seus fautores-

I cina Sacm (*); nem ão lembrados.
Desta sorte o curso que e faz do Direito Canonic na

Faculdades Juridica, incompleto e quasi em applicaç,ão
pratica, fTaco beneficio poderá produsir ao Jurista; e de

(') Veja-se a nota (') a pag. 304 desta obra.
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algum modo se torna um ensino de luxo, uma verdadeira
superfluidade.

E o mais singular be. que aquelleep.sino dado em no.me do
Estado, em assumpto tão interessante á Religião privilegiada
do paiz) nem ao menos he fiscalisado pelo Prelado Diocesano,
para que não seja contaminado de doutrinas heterodoxas, ou
scismaticas. ........
~O Israelita, o Musulmano, o Bram e, o Cbristão das mil

seitas que formigão sob esta denominação, ou ainda o crente,
da classe dos que se reputão tão bons ou melhores CaLho
licos que o Papa, e para quem o ensino da Igreja be tão Íll
differente, como póde sê-lo para qualquer dos mais broncos
selvagens dos nossos bosques; tem jus a explicar o Direito
Canonico das nossas Faculdades Juridicas, se poderem a.l
cançar em concurso uma de suas cadeiras. Tarefa facil,
visto como o candidato, para concorrer, basta que mostre
que sobre ser Doutor em Direito pelas mesmas Faculdades)
está no gos~ de suas regalias politicas (").

Outr'ora os Professores das Universidades Portuguezas (*')
e dos Seminarios erão obrigados a jurar a Profissão de
Fé do Papa Pio IV (''') ; mas entre nós nem ao menos para o
en ino da cadeira de Direito Ecclesiastico se exige esta
importante formalidade. Pareee que tão longe não se devêra
levar a mania se larisadora.

Mas ao passo que o Estado, em sua omnipotencia, julga
poder dispensar o Professor de Direito Ecclesiastico do jura
mento da Profissão de Fé do Pap.a Pio IV, e da fiscalisação
diocesana, a melbor garantia da pureza do ensino desse Di
reito; intervem na nomeação e destituição dos Professores
dos Seminarios, regulando os provimentos das cadeiras; e
ainda na approvação dos respectivos compendios, não tão
directamente como outr'ora, porque já se nãe> exige pela
nova legislação plaj~t expresso.

(') Veja-se o art. 37 do Decreto n. 1386-de 28 ue Abril de 1854.
(") Veja-se os Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, Liv. 1,

til. 4°, cap. 7° § 19.
He certo que o Marquez de Pombal por um auto de i Ode Outubro desse

anno, assi!;nado por todos os lentes da mesma Universidade, fez restricções
proprias da seita de que era instrumento, áquella profissão; mas não deixou
de reconhecer a necessidade de prestar-se o competente juramento por parte
dos Professores de Tbeologia e de Canones, como de todos do Claustro Pleno
da Uni~ersidade.

Veja-se este Auto á pago 974 desta obra.
r-") Veja- se as COllstitu'ições do Arcebispado da Bahia, n. 11.
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Mas nes~a legislação, por certo mais benigna que as pre
cedentes, não descobre a Igreja garantia alguma á sua in
dependenciJ e liberdade; antes cada vez mais vê firmado o
predominio do Poder Temporal na dispensa ou liberalidade
de concessões, que amanbã com o mesmo direito poderá
restringir ou alargar segundo seu capricho ou conveniencia;
quando p3ra a pratica de taes actos lhe fallece jurisdicçãO,
e a certeza da verdadeira doutrina n.

De um lado temos em semelbante egislação o Poder
Temporal mantendo a preexceIJencia do seu domínio, sua
suporioridarle e primasia (*"); dispondo com liberdade do
ensino publico sem curar da existencia da Igreja, columna
da verdade, e guarda da Fé, e da moral. Do outro vemos
o mesmo Poder admittindo hypotheticamente, e como um
facto accidental a ex.istencia da Igreja; a quem por bene
volencia barateia hoje favores, que depois recusará sob
qualquer pretexto. inclusive o de sua incompatibilidade com
a existencia do Estado.

Ora se o Estado tem o direito de crear e destruir quaes
quer corporações, póde excluir do livro da vida as que de
perto ,ou de longe pareção - mn slal1/S in s/aluo A Igreja
fica portanto exposta a cabir sob taes golpes, dentro da
circumscripção ecular.

He este o argumento Acbilles do Estado moderno, que,
desr,onbecendo a existencia da Igreja como corporação in
dependente, pretende constituir-se á feição das antigas 01'
ganisações poliLir.as, oriundas do Direito Pagão ("'). Preten
ção tardia, e cbeia de perigos.

(') Veja-se sobre este assilmpto alem do decreto n. 3,073-de 22 de Abril
, de 1863, que uniformisa os estudos das cadeiras dos Seminal'ios Episcopaes,

subsidiadas pelo Estado, o Anuexo D, no Relatorio do Ministerio do Imperio,
apresentado em Janciro de te' anno; onde vem toda a corres~ondencia dos
Bispos das Dioceses de S. Pedro, do Maranhão, e do Pará, com o Governo
Jmperial, úcerca do mesmo decreto.

t·) O Poder Espiritual sempre teve preeminencia sobre o temporal. He
doutrina arlmittida por Theologos e Canonistas de toda as opiniões, e inda os
mais aferrados ás doutrinas regalistas; ao Illenos até o seclúo passado em
Portugal. Hoje vagão outras doutrinas,

(Oo') Referimo-nos á doutrina do Swmno bnpel'io, como a concebêrão Gronio,
e os Juristas Protestantcs c Romanistr,', e a cujo respeito tanto se dissertou
no ecuIo passado na Europa. sobretudo cm Portugal; e deu motivo a pesa
d.as censuras contra os Jurisconsu1tos que no secuJos anteriores não a
tlUhão comprehclldido como os novos paladinos do Cesarismo.

A esse SUln1ll0 bnl1el'io, creação daquelle Direito, tudo no Estado devêra
ficar suuordinado; e he a doutrina predilecta dos Vltra-Regalistas.

2
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Na apreoiação do.s .decrett~s elo Poder Secular C0ncernen
tes a materias ecclesiasticas não queremos discutir abon
dade -e a opportunidade de suas medidas; o que lhe
contestamos be o direito para praticar taes actos, De o ex
clusiv@ que se arroga legislando sobre materia que lhe não
compete; admittida, como se a~ha entre nós a existerícia da
Jgreja Catbolica, e com as prerogativas de que não póde ser
.esblllhada, sejão quaes fôrem as prescripções, e preceden
tes invocados.

AIgreja não podenl11Q, e não devendo consentir na nega
ção de sua autonomia, nunca toleraria a admissão de prin
cipios e de actos offensivos dos seus direitos, de sua digni
dade, e de sua vida. E tanto impo~ta a legislação que ousa
regular o ensino dos seus operarios, de que tem ella o
enc31rgo por delegação divina.

Independente desta solida base que lhe assegura o direito
em qualquer paiz Catholico, de dirigir exc,lusivamente o
ensino nos ~eminarios .. tem demais a ~Igreja em seu favor a
'Legislação Canonica in~a a mais antiga e authorisada.

Modernamente está o SflU direito fundado na Legislação
do Concilio de Trento ('); authoridade nunca contestada em
'Portugal e no !Brazil até á Reforma dos estudos naquelle
~ein,o em 1772, q~lill-g~q V'.iu~.pho~ ~~ s~.ita Jans~nico-gal
.hcana.

AUniversidade de Coimbra foi creada pelo Papa Nicolau IV,
á solicitação do Rei D. Dini~, do Episcopado, e Chefes das
Ordens Mon~sticas de Portugal, que se Qomprometterão á
subsidiar os Professores. Este accorâo do Rei e do Clero foi
seIlado por meio de uma Bulia ("), a car.ta magna daquella
Universidade, como tambem foi da de Evora outra Bulla do
P~pa Paulo IV ("').

As r.eformas dos estud.Qs Qe .Co·mbra sempre se fasiãlil
por intevme(J}io de um Visit.ador ou -Reformador nomeaGo
especialmente pelo Rei, ou por uma Commissão com amplos
poderes sujeitos a approvação Regia. Quasi se~pre .esse Vi-

(') Sessão 23 Cap. 18. C1tm adolescenNutn retas.
(") He a Buila de 9 de Agosto de 1290, que começa - De Staüb Regni

POl'tugallire. 'Veja-se Souza - Pt'ouas da Histol'ia Genealogica t. 1 pago 7J.
Cabedo - De Patronatibus cap. 47 pago 61.

("') Sobre esta Universidade veja-se Portugal - De Donationib.us Regiis
Jiv. 2.<cap. 22 D.O iS>: e Bento Pereira-Academi.a, seu Resp'ublica !Littera
ria. n. O 112, 667 e 707. A Bulia (le raulo IV be de '18 oe Setembro oe
Uí58. Ha aínda a Buila do Papa Pio IV,ie U· de Abl'il de 1561, que começa
- .Creditam '1Wbis~, 'tonfirmando a precedente.
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Bitador era o Reitor, ·de :@rdinario um Ecolesias-ticQ ~raduado

em ThefilJo,gia, ,ou em Canones, algumas v·eses o Bispo da
respectiva Diooese.
t Com quanto a interven~,ão do Poder Regio naquelle Esta

belecimento fosse mui pronunciada, a influencia da Igreja
não era diminuta (*)., mas não tão caracteristica como em
Ev.ra, Universidade mais Ecclesiastica que Civil.

Pelo que respeita aos Seminarios os direitos ,dos Bispos
ficarão salvos, nunca forão contestados em Portugal até a
promulgação do Alvará de 10 de Maio de 1805, que aliás
não teve plena execução no Brasil; ainda á de!"peito de
deploraveis fraque as que marearão a Corporação Episcopal.

O Poder Temporal nunca satisfez as promessas feitas no
final do art. 12 desse Alvará (") que tornou-se letra morta,
um acto para nós perfeitamente esteril (...).

(') Os Vice-Rei tores forão por muito temp') nomeados d'entre os ,Lentes
de Theologia ou de Canones até o anno de 1786, em que por Aviso de 31 de
Julho desse anno, se permittio fazer escolha nos das outras Faculdades.

(") Eis como se exprime o Legislador no fim desLe artigo:
l( Pelo que perLence ás Igrejas Ultramarinas, como ficão distantes, e as

providencias Canonicas para os meios da fundação dos Serninarios, e da con
tribuição para os Clerigos, que hão de ser mandados frequentar as Escolas
Theologicas da Universidade nâo lhes são eomtudo appJicaveis, os Prelados
dellas m'informarão com a brevidade possivel, ajuntando o seu parecer sobre
o que convém ordenar a bem destes Estabelecimentos. II

('.') Foi promulgado este Alvará com dous fins :_1.0 sujeitar o ensino dos
Seminarios ao Poder Secular. 2.0 unifurmisar o seu ensino com o da Univer
sidade de Coimbra; que se desejava plantar por tOdo o Reino.

Para assegurar o primeiro empenho procurava o Legislador no preambulo
justificar o Ilireito que tinha para a promulgação de semelhante Alvará, o que
bem provava a innovação que se pretendia faser; tanto mais quanto os factos
erão pela moI' parte inexactos, outros sophismados.

A uniformisação do ensino era proveniente do receio de que a corrompida
doutrina de Coimbra não se propagasse, abortando o plano dos quI' a tinhão
promovido; notando-se que a Reforma Josephina não tinba fructificado. 'I ai
era a qualidade da arvore.

Um dos meios empregados foi a odiosa exclusão das Ordens Religiosas no
ensino dos Seminarios.

Be curiosa a confissão do Poder invasor ácerca da esterilidade da Reforma
naquella Univel'sidade, quanto ao ensino da Theolo~a. Copiamol-a aqui, por
que he a melhor condemnação dos authores daquelia obra:

II E reformando-se estes Estatutos (de Coimbra) quando se achavão em
decadencia, como ultimamente fez o Senhor Rei D. José, meu S~nhor e AvO,
na .restauração das sciencias, na qual restituio a da Theologia aos seus verda
deiros principios; deu methodo e instrucções luminosas para o seu hom ensino
e excitou o Clepo Secular aos mesmos estudos por novas graças e beneficios
que foi servido fazer-lhe:

« E sendo de esperar que todos ~&tes cuidados Reaes produsi&sem os mais



Os Regalistas ganbarão com a publicação desse documen
to: foi ainda uma conquista para o Poder Real, que adquiria
mais um direito magestatico - o d~.pr.omover a solida
instrucção do Clero, como s'exprirne Borges Carneiro (*),
pretenção outr'ora desconbecida em Portugal.

Era portanto uma novidade, um verdadeiro abuso da
força.

Nas condições em que se acbava Portugal com a Santa Sé
uma reforma no regimen dos Seminarios, não podia ser
feita tão sómente pelo Poder Temporal. A tanto não alcan
çava sua soberania pela força do direito.

Ora, se uma lei não podia privar a Igreja de um direito
seu, e nunca contestado, como dever hoje esperaI-o de De
cretos emanados do Poder Executivo, que não representa a
Soberania do Estado, em toda a plenitude?

E que importa a força do direito pa ra um Poder avido de
dominio, dispondo da força material? .

Escudado no direito de policia, e no encargo da IQanu
tenção da ordem publica; não ha barreiras que o Estado
organisado paganicamente não transponha.

Mas 'o que maravilha be. que n'um Paiz Catbolico, a dou
trina do Su.~o .IJ;Ilperio tal corno concebia-o o Dir;,ejto Ro
mano, tenha sido admittida e preconisada. Doutrina oon
demnada desde que o Redemptor do Mundo aflirmando
a liberdade do homem, mandou elar a Cesar o que era de
Cesar, e a Deos o que pertencia a Deos: por outra, estabe
leceu a distincção do temporal e do espiritual no governo
humano; o que a antiga organisação politica não conhecia
ou repellia, e nem ainda conhecem os Povos que vivem fóra
do gremio do Cbristianismo.

Jão se póde desconhecer a existencia da Igreja Catbolica,
nem prescindir-se do seu concurso no governo dos Povos,
que acceitárão suas leis; faça-se o que se fiser. Tentando-se

felises effeitos, sendo frequentauas as aulas Theologiças por um competente
numero de Clerigos Seculares de cada urna das Dioceses. para nella~. adqui
rirem maiores e mais uteis conhecimentos: Virão-se pelo conlrario as mesmas
aulas deserlas e abandonadas por elles, como se a sciellcia. Theologica fosse
indi{ferente ao Estado Clerical, e totalmente alheia do.s oflicios d et/e anne..1:OS. li

Este remedio hão aproveitou: as cousas continuarão no mesmo estado. A
semente era má, a arvore não podia vingar.

Facto iuentico reprodusio-se em "França com as Faculdades Theologicas
creadas pelo 10 Imperador Napoleão.

(') Direito Civil de Portugal t. 1 pago 194.
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semelhante empresa, outra cousa se não fará do que con
densar tempe~tades. Repetir-se-hão as sobrehumanas fadi
gas de I isypbo.

A Igreja tem vida propria, isenta de albeio influxo; sua
existencia be superior á de quaesquer associações politicas,
inda as mais poderos33. Para viver, e desempenbar sua
divina missão, não a~pende do placet de nenbuma. Sua du
ração, segundo as promessas de seu divino FUOl.lador, ter
minará com a consummação dos seculos.

Que associação politica póde contar tão grandioso porvir?
lia dazenove seculos que elia assiste ao nascimento, ao

progresso, á morte de muitas dessas associações, sem af
frouxar um momento em sua missão, a despeito de multi
plices e poderosas contrariedades. A solidez da sua orga
nisação já o tempo tem consagrado, e só a não vêem cegos.

Não obstante be forçoso confessarmos, que se o Poder
Temporal se julga com jurisdicção para fiscalisar a doutrina
mandada ensinar pelos BispoS, os Juises da Fé, nos Semi
narios, pretenção que nunca arrogou-se na propria patria
do Gallicanismo, se entende que póde impôr Professores
naquelles Estabelecimentos; não se deve estranhar o placet
que exige, reclamado pela logic3, e pela força do principio
- o Estado Sttpe?" omnia.

Se pois alguem quiser ensinar em nossas Fac.·uldades Ju
ridicas, c'nmo já se tem feito, o Direito Ecclesiastico adubado
de doutrinas reprovadas pela Igreja, quem impediria o pro
fessor? O juramento do seu gráo? Mas esse-juramento di
recta e positivamente não impõe ao professor obrigação
alguma quanto ao principio religioso. E demais, quem seria
o competente para averbar de impuro o seu ensino?

Por outro lado, que valor póde ter esse juramento para o
Professor que não sendo catbolico crente e praticante,acceita
o ensino de semelhante disciplina sem o temor de qualquer
censura? - O perjurio contra 3 Igreja Catbolica por parte
de seus adversarios, nunca constituiô um crime; e entre
nós não acarreta nem censura, e nem penalidade. Poder-se-ia
citar muitos exemplos.

Portanto, o Professor de Direito Ecclesiastico tem sobeja
liberdade para encaminhar o estudo desse Direito segundo a
ordem de suas idéas, sejão ou não ortbodoxas.

O Fiscal desses estudos não póde exigir do Professor, se
não o qne se acha preceituado em lei.

Qual a origem destes males? Aimprudente direcçâo dada



a nossa educação; 01manicheismo no Estado, que faz eom
que a Legislação secular esteja em contradicção com a da
Igreja, cuja doutrina he a pedra angular da n<9ssa s<9ciedadfe,
e O' seu mélJis solido Í'l1ndamento.

Continuemos.

II

Organisação do ensino publico no Brasil.-Cadeim cle iJil'eito Ecclesiastico
n(Ls Faculd((cles JUT'idicas.-Historico dessc~ cadeim nas dilfe1'entes refor
mas que têm tido aquellcis Faculdades.-Melhoramentos no ensino do Direi·
to Ecclesiastico.

o Brasil, depois da sua independencia, teve necessidade
€le organisar o ensino publico em seus differentes gráos, con
forme preceituava a Constituição offerecida pelo Imperante,
e acceita pela Nação n.

Sem nos determos no exame do ensino dos primeiros
grãos', pôr não ser indispensa vel ao nosso proposi t0, dire
mos ainda algumas palavras ácerca do ensino superior, na
parte que mais immediatamente DOS interessa.

Antes de reunida a primeira Assembléa Geral, filba da
Constituição, -expedio o Imperante o Decreto de 9 de Janei
ro de 1825, creando um Curso Jurirlico na Côrte do Rio de
Janeiro: e com o proposito de consolidar essa creação, farão
pu.blicados os respectivos Estatutos em 2 'ele Março do mesmo
anno.

:Mas esse projecto não medrou, Ignoramos as causas.
Em '1827 outro projecto se tradusio em lei, sendo

sanccionado a 11 de Agosto desse anno, com um plano d'es
tudos differente do eonsignac1o nos Estatutos de 1825, de que
era author o Visconde da Cachoeira.

Tanto no plano decretado em 1825, como no de 1827 o
estudo do Direito Canonico ou Ecclesiastico não foi preterido,
mas ba urna alteração mui notavel, que faremos sobresahir.

No plano de 1825 o estudo do Direito Ecclesiastico orde
nado para o terceiro anno juridico, de companhia com o do
Direito Patrio, compre!lendia não só o Direito Ecclesiastico
Universal, como o Nacional, bem que sómente sob uma só
face. Era o Direi o Ecclesiastico de origem puramente civil,9
e cujo estudo havia sido recommendado aos alumnos de Ca-

(') Alt. t79 §§ 82 e 33.
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nones nos Estatutos da Universidade de Coimbra, da Re
ferma Jusephina, ou do Marquez de Pombal.

O Plano da Lei de 1827 limitava esse estudo ao Direito
Publico Ecclesiastico; que nem essa Lei, nem o Decreto de
7 de Novemblio de 1831 reformando os Estatutas do Vis
conde da (:acboeira explicou em que consistia.

A reforma feita em 18541, estabelecendo novo Plano de
estudos para os Cursos' Ju.rirli~os, elevados á Faculdades de
Direito, ta.mbem não f'xcluio o ensino do Direito Ecclesias
tic9· Como a lei de 1827 conlemplou-o no segundo anno ju
ridico, sob a simples denominação de Direito Ecclesiastico;
não declarando se mantinha o antigo ensino, ou se alargava
3J esphera.

Entretanto essa declaração era importante, porque no
anno anterior oulra refôrma já havia sido elaborada, e
consta do decreto n·. 113lJ- de 30 de.Março, em que se de
signava positivamente no Plano de estudos o ensino do Di":'
reito Publico Ecclesia'Stico, e elo Direito Ecclesiastico Patrio.
E tanto mais precisa era essa eleclaração-, quanto a reforma
fasia tlmd grande alteraçãQ no ensino, e era por isso mesmo
de summa importaneia.

A simples consignaçãD da expressão - Jj)ireito Ecclesias
lico, sem outro esclarecimento importava a mantença do
antigo ensine, Gomo tem acontecido. Bastaria redusir' 31 pre
ceito mais breve o que se lê no aI~t. 5 do Capitulo V dos
Estatutos de 2 de Março ele 18~5, lIue parece-nos ele utili
dade aqui reprodusir:

« O mesmo Professor ( de Di1"eita Pttblico Patrio) ex
plic::trá os principias elementares' elo Direito Publico Eccle
siastico, unive?'sal e naGional, porque he absolutamente
necessilr.io saher-se esta parle ela Jurispr.udencia pois neIla se
ensin~o os direitos elo Governo Civil em geral sobre as ma
terias da Igreja; e occorrendo muitas vezes casos dessa
natureza que os advogados devem defender, e os Magistrados
resolver, cumpre que os con.heção, e tenhão sciencia dos
motivos e razões em que elles se fundão, e em que he lam
bem estribado o Direito PublÍ'Co Ecclesiastico Brasileiro.

« Para ensinar esta materia ha o compendio de Gmei
ne1' sobre Direito Publico Ecclesiastico Universal, flue se
pôde ajudar das doutrinas de muitos outros sabias deEsa
ordem, como Fleury. Bohemero, e @utros; e para o Direito
Publica Ecclesiastico Nacional serviflá o Capitulo inscripto 
De J1'1'e Principis ci'PGa Sacra-, que vem no Direito Publico
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de Pascoal José de 1\1ello, accrescentando o professor o mais
que acbar espalhado pas Ordenações, e Leis que têm sido
promulgadas. »

Bastão estas palavras para demonstrarem, que os primeiros
Estatutos dos Cursos Juridioos derão outra. consideração aos
estudos do Direito Ecclesiastico, ao inverso dos posteriores,
cujas reformas farão em verdade mancas.

O plano d'ensino do Direito Ecclesiastico destes Estatutos
se não he superior ao dos Estatutos da Universidade de
Coimbra de 1772, leva grande vantagem aos que se lhe se
guirão. Era facil em um anno vencer o estudo de Direito
Canonico universal, e o peculiar á Igreja do Brazil. Limitar
ainda mais o estudo desse Direito ao Canonico universal,
seria tirar á esse estudo a condicão de tornar-se de inte-
resse ao Paiz. .

Segundo o plano dos Estatutos da Universidade de' Coim
bra de 1772J o estudante Jurista devia no segundo anno
do curso dedicar-se ao estudo das seguintes materias :

1.o HistQria Universal da Igreja.
2. 0 Historia da Igreja Portugueza.
3.o Historia do Direito Canonico commum, e universal.
4. o Historia do mesmo Direito peculiar á nação Portu

gueza.
õ. o Elementos do Direito Canonioo Universal, com as

, doutrinas do Metbodo do Estudo, Noticia Litteraria, e Bi
bliographia do mesmo Direito ..

Como se vê este plano sobfe ser incompleto, efa impra
ticavel. Falta o estudo do Direito Ecclesiastico peculiar
á nação Portngueza, que aliàs se recommenda aos Cí1nonistas
no terceiro e quarto anno do curso elo Direito Canonico. E
não se coIbia no ensino todo o l?roveito pelo agglomeramento
de materias, que o alumno não poderia venceI' no espaço de
um anno lectivo.

Entretant0 parece que não se dedicando os Juristas ti reso
lução de questões Canonicas, bem que concorrendo com 03
que se applicavão á estes estudos, aos cargos que jogavão mais
com materias ecclesiasticas e mixtas, não erão por isso obri
gados ao estudo do Direito Civil Ecclesiastico, ou Patrio;
pois não descobrimos outra razão qlle explique uma falta tão
saliente.

Não obstante este estudo, apesar de favorecido nos Esta
tutos no ensino do Direito Canonico, nunca foi cabalmente
satisfeito. Os Oompendios cuja factura· se recommendou,
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nunca se levarão a effeito. As duas Faculdade~ servião-se
de compendios de auctorp estrangeiros, e de doutrinas
reprovadas. Erão ansellistas, e Protestantes pela mór parte
os auctores predilectos. "\ an-Espen, Cavallario, Gmeiner,
Bobemer, e outros.

Foi o Jurisconsulto Mello Freire, Conego Doutoral de
Braga, quem alguma cousa compoz sobre esta matel'ia,
compendiando o tratado de l1Ianu Regia de Gabriel Pereira
de Castro, em dons Titulos ( o 5° e 6° ) do Livro primeiro
de uas Institl~ições de Direito Oivil Po'''tugnez: mas não
satisfaz (*).

A este podemos juntar o seu annotador ManoeI de Al
meida e Souza de Lobão, pouco succulento, inda que mais
moderado no ultra-regalismo de suas doutrinas: bem como
Coelho Sam:,aio na suas PTelecções de Direito Palrio, não
Jwmenos que os precedentes em idéas e entimentos, e tão
incompleto como lles: !las, como o redactor daquelles E
tatutos, comprehenderão a conveniencia do e tudo desse
Direito, ainda que não o souberão descriminar elas materias
estranhas com que o envolverão.

Ressente-, e desse mesmo defeito Borges Carneiro no seu
Direito Civil de Portugal, posto que apresente mais abun
dancia de materia, e alguma ordem na sua di tribuição. To
davia entre tantos materiaes mal dispo tos, muito haveria a
aproveitar para a confecção de um compenc1io do Direito Civil
Ecclesiastico Patrio.

Foi um Brasileiro o Desembargadc,r João Pereira Ramo
de \zerel1o Coutinho, o redac:or dos Ktatlltos da Reforma
Josephina de 1772; e máo grado as tristes doutrinas de que
fez ostentação, pMe-se avaliaI' o seu alto merilo, compul
sando aquelle trabalho, e o Compendio llistorico do Estado
da Universida.de de Coimbra, em que tambem collaborou seu
irmão 'O celebre Bispo de f;oimbl'a D. Franci ~o de Lemos;
cuja i Juencia naquella Universidade foi tão fatal a Igreja
Lusitana.

Eis como naquelles Estatutos preconisa João Pereira Ra-

(") Enlre o seelarios do ullra-Hegalismo que produsio Porlugal no seeulo
passado, nenhum uos parece mais exalLado do que esll: Ecelesiaslico, ão e
pode ler sem desgoslo. muilas I'ezes sem repugll:lncia, o que elle e CI'e'llm a
respeilo das malerias Ecclesiaslieas, He um I'erdadei,'o Quixote do Poder
Real, tanto desarresõa para defenâel-o.

Com razão forão postas no Index as suas obras.



mes o estudu do Direito Canonico, para O·Sr estudantes da
Fa'~ulclade li1e I!)jreitlil (").

« Ir grande fraternicladê que ba' entJ1e O· Elireito, Ci~il e 6
Canonico, os poderosos auxilias que reciprocamente se dão
um ao outro; e tambem a notaria necessidame, que tem os
Legistas de serem bem instruidos nos Ganones, para po
derem satisfazer. dignamente á todas as funcções, e minis'
terias ele" um bom Magistrado; fasem tão necessaria a união
<!l.os estudos dos sobreditos Direitos, que elles se não parlem
dispens~r de aprenderem tambem os Canones no Curso dos
estudos Civis. })

Esta idfi'a foi senão melhor comprebendida, desenvolvida
com mais amplidão e e egancia por MI'. de Roquemont, no
pr.ef.acio da sua traducção do Manual elo Di?'eilo Ecclesiastz'co
de Walte~.

« O Direito Ecclesiastico, diz Roquemont, he o Direito
da gr.an le Sociedade Christã; e sendo assim qual o membro
desta Sociedade que póde ficar indifferente ao Direito que
a r.ege ?

« Este Direito 'se inoculou em nossas instituicões e em
nossas leis. Como no seu estudo póde-se despresar uma
das funtes de que etlas emanão?

«. Estuda~se (,J Direito Romano para' delle tirar-se lições de
sabedoria e de prudencia. O Direito Ecclesrastico não offe
recerfl tambem r.icos e fecundos ensino's ao legislador e a'o
Jurisconsulto? Qual a legislação mais nobre no seu objecto,
mais elevada em suas vistas, e mais delicada em seus deta-

I lhes? Otide achar ma.is mod'er'ação e circumspec'ção, mais r'es
_ peito dos direitos, mais doçura e caridade?

« No Direito Publico, no Civil, no Processo, no Direito Pe
nal ella serve de precursor,e de modelo ás legislações moder
nas. Quem poderá negar que essa Legislaç'âo ainda possa
fOI necer uteis e numerosos preceitos? O espirita que a di
rige e esclarece, nã,o será o espírito Christão, que somente
póde dar vida as instituições e ás leis, e imprimir-lhes o
cunho da duração? Onde pois o Legislador e o Juris
consulto poderão calher mais félises inspirações?

(I. O Direito Ecclesiastico nã-@ tle menos necessario para o
estudo da media idade, e da r.il\1.ilisação da Europa. Foi pela
Igreja, e em grande parte p'elas suas leis e tribunaes que o

r) Estatutos da Universida@ de liloimbra, Liv. 2° tit. 4° Cap. to n. 2.



elemento' ~mHsadoÍ' penetro\'f Iro' mundo. k ig;noraneia' d'es'te
]j)j.reito tem concorrido paira que- o Pootiflca-r](i), venha sid'Q
3'té o' presente calnllm:irado', aI meia idade mail oompl1eh-enr
elida, e de·srconhec.idos Os! tumeficius' da Igtl1eja',

« 6)' Direit@ Eeclesiastico tem, nos, Ia'OSSOS ldia'Sl u.m interesS'e
especial. Dentro da suar espb:era tie que se a;gitão, e' po'u
long@ tempo se ag1ta,rão/ as prin-cipa'es questões do Dilleito
,Publico da mór. pa·rttl dag; rraçõesl da Europa. »

E~d;ente e necessario eom(i)' se mostra o conhe'Qimerrto
desse Direito, be visto que o que lhe corresponde não deixa
de too i'guaJ, Renào maior utiliclad'e-, tanto papa Q.Turista como
para os' membros da cl1ass:e sa'cel7ctotal. Refeuimo"Dos ao Di
reito Civil Ecclesiastico; e dahi resulta que a falta desse ensino
n'uma Fa'cuildadede Direito, t0rna solJlremodo sensivel o defeito
ào Plan0 d'estudos.

Como, pelo s·imples conheciment'O dos elementos !!lo Di
reito Canooico, póde o Jurista saber e descriminar o· que ba
de legitimo, e irFegulat na Legislação Temporal' aC'erea de
~·atel'ias da' Igreja? Como clistinguir o direito perfeito, da
lDvasão e do a-rbitri'O?

Se sobrão ao Ju.rista diffi.cul'dad'es para, aJ a~re'ciação' desse
estudo, ellas não são somenos, pelo qure vespeiDa a:os que se
dedicão ao serviço ela Igreja, que peló strieto de suas obrÍ'<'
ga:ções devem clefend'el-a CCDIíltr-a Cfuaesque11 invasões do Po
der mais facil em abusar por dispor dos meios materiaes,
maxime nos temp'lll'S que correm•.

« Uma laFgli e:XiperieMi'a D<!l mmsteril!> sacevQota:l, d~z

André no C~trso ele Legislação Civil Ecalesiastiea, nos fez
oomprehender quê neste seculo, 'em que a authoridalde tem
poral tende por toda a parVe a invadir os dire'i'lCls sagrado
da 19rej(a, sob o especios'o e parfido pretexto de que eBa não
deve occupar-se senão de cousas p~trame1'1}te espirituaes,
o Sa'c'erdocio 6leve m'a.i que ll\i.m~a estgda'r- a! Legislação em
suas rf'lações com a authorielade civil.»

O plano d'estudos organisad'O em Coimbra tinha em ver
dade inconvenientes para o Jurista, ineonvenientes l'Iu~ quasi
se não cHstinguiào, visto' como bavia, e'Om a Faculdade de
~ano(i1es, ensÍino adaptado ao estudo do Direito Civil Eccle
siastico ainda qne' f.raiC~mente desenv0Ivi-dfr; ma;s entre nós
a situação he IDem dH1i~rente.

Foi pr0sel'ipto a ensino da Faculdade de Canones', como
já havia sido desterI'ado o da TheologiélJ: o qUI ba via" bom ou
mão, r.efugiou-se nos poucos Seminarios que existiã(j). OJu-
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ri ta ficou limitado no seu curso ao e tudo de Direito Eccle
s1astico universal, com fraca applicação ás materias de que
tinha a faser constante uso. Consequentemente tornou-se de
masiado imperfeito o nosso Plano de estudos quauto ao eLl
sino do Direito Civil EccJesiastico; falta que o silencio dos
novos Estatutos fez ainda mais notavel.

Parece que os primeiro que trata r~o da organisação do
ensino superior no Imperio nascente, a entarão que desde
que instituiçõe como os Tribuones elo Dezembargo do Paço,
da Meza da Conscieocia, e da Bulia da Cruzada, e extinguião

/
por caruncbosas, era superfiua uma Faculdade de Canones,
que as modernas Universidades Francezas não contem-
plavão. .

França era o nosso modélo; e 00 sos reformadores
pela lfj r parte sectarios decididos das doutrinas janse
nico-gallicanas, não podíão a'cbar defeito naquilJo que
precisamente constituia o primor das suas idéa. A estes
motivos accrescia a consideração de que o estudo de DÍl'eito
Canonico, bem como o da Theologia, bavião sobremoclo\de
cabido em Coimbra depois da celebre ref6rma de 1772.

Se um curso de Canones era uma superfluidade, convinha
ou não sobrecarregar o ensino do Jurista com mais uma
aula de Direito Canonico, ou admittindo-a, completar o en
fino, de modo á tornaI-o além de proveitoso, logico, e sen
sato.

O estudo do Direito Canonico despido de certos preparos,
no meio de outros inteiramente estranhos e até bostis, vem
a ficar completamente sacrificado; e o resultado be sempre
o que pl'esenciamos. Rarissimo be o estudante de Direito,
que deixando os bancos da Faculdade recorda-se do Direito
Ecclesiastico, a que, por satisfaser aos Estatutos, applicou-se
mui á contragosto.

Convirá manter-se semelhante ensino, do modo porque
se acha authàrisado?

Nem o bom senso, nem o interesse publico se pronun
ciarião pela affirmativa·

Parece-nos, que se se quiser tirar alguma utilidade pratica do
en ino do Direito Canonico nas Faculdades Juridicas, convem
aUiar o ensino desse Direito com o do especial Patrio, seja
de origem civil, seja PonLillcia; devendo o alumno ser prévia
mente preparado para taes estudos com algumas noções da
Historia da Igreja, e do mesmo Direito.

Assim poderá inspirar maior interesse aos alumnos, e tor-
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nar-se menos arida ou singular a aprendisagem daquelle Di
reito.

Temos intima convicção, boje que o absolutismo Real,
filho legitimo do Cesa ismo Romano, não pode impedir a
livre manifestação das doutrinas da Igreja; de que o ana
cbronic~neplacito (1 o arbitrario e anarcbico Recurso á
Corôa ("), o Padroado á força, e outras doutrinas cà"iJgeneres
acabarão ao cry 01 da razão e do bom senso.

As novas gerações de Juri tas, comprehendendo melhor a
missão elevada d.a Igreja, repellirào um emelhante legado;
digno Wo somente de ser apreciado n'nm secnto em qne o
despotismo de màos dadas com osci ma,e a heresia manietava
a Igreja, e ilagellava os Povos; preparando seus palaqinos
nas cadeiras da pestilencia de Coimbra, Universidade ou
tl"ol'a tão celebrada pela ortbodoxia de suas doutrinas.

III

Origem e progressos do Di'reito Gi'uil Ecclesiastico em, Portngal.-ODimito
Roma,no.- Reuolu.ção promovidct pelo Poder Rea,l. - Destrnição da, antiga
orga./1:isaçeiu politica da MOlwrchia Portll..Qlwza,.- Consolidação do abso/u.
tismo.-Decadellcia, elo ensino orthodoxo do DiJ'eito Cnl1Ollico em Portllga/,
depois da Reforma Josephina em 1772. - COl1sequencias deste fa%.-Su
uordinamento, e C01'1'lIpção do Clero Portugu,ez.

Descrever as pbases porque pa sou oDil'eito Civil Ecclesias
tico em Portugal desde a fl1ndaç,ão daqueJla .Ionarcbia até a
separação e independencia do Brazil, seria trabalho superiol'ás
no sas [órcas. Nesse trabalho se acha envolvida toda a his
toria da legislação Portugueza, que ainda e tá por e crever;
pois o que neste sentido fiserão Mello heire, Coelho da
Rocha e outros, be tão perfunctorio e limiL(I(lo qne não po
derião sati faser a legitima expectativa dos que desejão es
tudar á fundo a marcba do nosso direito, durante o espaço
de quasi oito seculos.

Entretanto podemos em largos traços esboçar e sa pbase,
de modo a comprebenclermos a maior ou menor influencia
desse direito no corpo de nossa Legi ·Iação.

Desde o tempo da dominação Romana até o presente se-
(') Veja-se a nota (') desta obra a pago !M1. Enl.m nós o p/Ctcet com li

ceur;a previa. oure er um intoleravel arbítrio em opposiç.ão á libel'(lade reli..,
giosa, aggrava sobremodo ii posição dos que solicitão graças da Santa Sé, com

lo peso dos impostos.
(") Veja-se o que dissemos sobre este assumpto a Da,g. 1263 desta obra.



.{j,ul0 .podemos considerar em P0rtugaJ quatro .gl1andes epo
cbas, em que o Poder Real governou por si só centralisando
e se\il domini0~ ·e em qu.e go:vernOl~, .limitada a sua gerencia.
lf;e~t[aJisado o seu dominio, a influencia da autoridade era
.absfJluta e unica: mas restringida .essa influenoia, o poder
era pa·rtilbado por corporações, ou classes, que com o Rei
;intervlinhão,no governo do Estado} guardando cada uma sua
peculiar organisação, segundo os costumes de cada Paiz.

A oonquista de Portugal pelas forças Romanas coincidio
com a epocha, em que todos os poderes do Estaelo se reu
~ürão em um só ·iodi,viduo-o Principe, Cesar, ou Imperado,r.
oregimen imposto áque/.le paiz foi semelbante ao de todas as
con€JiUistas ou Prlilvincias Romanas. Era o regimen absoluto,
.em que o Cesar tudo podia, e dispunha a seu talante.

Passada esta epocba pela invasão Wisigotbica em prin
cipios do 5° ou 6° seculos da Era Cbristã, o systema governá
mental soffreu grande alteração. Organisou- se o regimen
feudal, especie de governo representativo, em que os costu
,.mes e leis .do.s povos germ'tnicos se acha vão alliados, e
amenjsados pela lagislaç.ãe da Igreja.

·Este regimen durou por espaço de oito seculos, e foi o
Direito Publico da Europa Cbristã; e nas populaçõe Ibe
rianas mlJnteve-se ainda depois de destruida a monarcbia
Wisigotbica, por isso que os conquistadores mabometanos
.per,mit.tião aos vencidos o USQ de sua legislação.

.São ,mui famosos os Concilias ,celebrados na Hespanba Il@

~empo do regimen Wisi.gothicQ, e por isso a in·f1uencia d/il
Direito .CaJ]@.nico na legislação dos povos Cbristãos domici
liados nessa região ·be demasido saliente.

Quando a Moparcbia Portugueza começo,u a sabir dos
limbos da conquista musulmana} ,e da suzerania do Reino
~e Leão, a população cbristã que residia na circumscripçã0
,terl)i.torial .cleno.rninada Condado de Portug.al, obedecia á
mesma legislação, oomo todos os povos da ·mesma ,origem, na
Peninsula Iberica.

Creada e organisada aquella Monarcbia pelo poderoso
influxo dos Papas, sem o qual o va saIo elo Rei de Leão
nunca seria Monarcha, máo grado toílo o seu valor e fortuna
na guerra n; conservou-se o mesmo regimen, o mesmo
espiritp na legislação do novo Estado.

(') Veja-se Alexandre Herculano - Histol'ia de Portugal t. 1, pags. 339.
4~i e 512. E em So,usa - Pl'ouas d.a Hi,storia Gelle(),Iogi~ t.:I, pago 7, a



As leis leI'ãe feitas .pelas '(j}õr:tes, :a CipUe cOIl'eoJ1.nião 'C0m o
-Pr.inci·pe, cbefe IRaciona;], es ltrgs Esta~los do Reino. OEs1JaC!lo
Ecclesiastico, o da Nobreza, e a Burguezia, que em França
denominava-se Terceiro Estado; e era ,pepr.esentaGlt!l J!lela
'Communa ou Municipa,lidade, o Senado dos 'Burgos ou Po
v,03ções com u,m cnefe J;lomead(j) pelo Princ~pe. '

Estas Povoações organisadas 'Pelo il1Jf1u<x:o da Igreja, e .em
defesa do Paiz, c0ffipunhão-se de ass0ciaçêes Gle indiwideos
empregados na industria e no commercio, e conhecidas flG,r
Corporações de arte.s e otIicios. 1\. organisação dos B11.rgos,
com suas liberdades e fóros, pão er;l o antigo ,município
Romano, tinba uma espbéra de attribuições mais vasta, e
outra independenoia (*).

Erão quatro forças que tinbão em si :valor proprio, de
modo a poderem luttllI' com a mais influente, o Principe, sem
.desvanta"gem. Todos possuiã-o nas terras ou propriedades de
q:ue dispun'hão, do pr1ncipal direiW me soherania, o direit(j)
,de julgar. Nem o (ilrincipe tinha o d0minio eminente sl9'bl'e
a propriedade existente no paiz, e tão pouco era elle con
siderado fon!te de justiça, e pr,imeil:o juiz, como erão os
Imperadores Romanas.

Com toda a pr.opriedade essas for.cas erão den0minadas
Estados, e de sua harmonia resultava o bom g@verno' do
.paiz, que ,ellltão ,pr-inc.i:pàlment.e cons'istia na defeza externa e
interna, .a cn;ja tr.ente Gleveria .~cbar-.se e Pr,iHci,pe.

A legislação das 'NaçQes a'Ssim organisa.cla~ era tllH!la
cons'uetuclinaria, e f'ua reforma dependia da alteraçãô que
sof,fria o costume reco.nhecido por .todes. 'E era o espirito
do Gbristianismo que mautiElba, r.ectifi,cilv,a, ,e amen,isa.va o
costume. Nã0 era ,uma ,legislação abstraota, comf)licada,
dependendo de tantos agentes para sua creação e execu
ção (").
Bulla- II'Ianife~tis pr..obo.tu1n do Rapa Alexandve m, publicada em 23.de Maio
de 1179, confirmando em D. Alfonso Henriques o titulo de Rei.

No m~jo das ~nvecti.vas tão P'lll,CO merooidas que este ..iolento escriptor
dirige a ll\Teja, não deixa de reconhecer a verdade do que asseguramos no
.texto. ~Ias ,com ijuaGta ingratidão não foi reoompensada a Igreja, e os Papas?

Veja-se o mes,mo Alexandre Herculano na obra cilada l. 2, pago '180, e em
outros .lngares.

(') Veja-se Coquille - Les Legistes, leu!' i/l/ltM1J.Ce politique et I'cUgieusc,
pago 276. 318, 336 e 481.

(") Não nos podemos esquivar de copiar aqui, o que diz Alexandre HC1rc~-.

luno na sna Historia ue Portugal, liv. 6, acerca do systema politico dessas
eras, porque nos parece ter o cunho da exactidão e da sensatez.

" O estudo do mechanismo administrativo do primeiro periodo da nossa
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Ernquanto esta situação se manteve, a influencia do Di
reito Canonico, que era um complexo de ju tiça e ele mo-

hi to ria nos fará conhecer toda a importancia desta lei (sobre as pousaelias, elo
Rei D. Affanso!lf) que cortava pela raiz 11m dos privilegias mais uteis aos
governadol'es do Districto, e aos pre tameiros da CorOa, priVIlegias que faci
lita 'a graves abusos 1I0S lugares, onde a falta de organisação municipal deixava
os I'uslicos aldeãos á mercê dos poderosos,

cc Posto que exemptos de semelhantes gl'avames, os Concelhos não estavão
todavia abFolulamente a salvo de oppl'ess6es, e como os tributos collectivos
desses gremios populares não el'ào menos valia os que os dos villal'es e casaes
immedialamente sugeitos aos ministros e exactores regias, as violencias que
ahi se praticavão, ferião tamhelli mais ou menos directamente os interesses do
Fi coo

(( Nos Concelhos as villas ou cidades erão como as capitaes daquellas pe
quenas Repuhlica , e os castellos, que no meio rlellas se erguião, o ymbolos
da authoridade Real, cadeia robusta que as pr'endia nmas ás oulras para con lí
tuirem um Reino, uma patria commurn, uma unidade politica.

cc Nos Castellos o alcaide-mór, chefe cÍl'il H de gnerm, intervindo na admi
nistração da jllstiça, e a saciando a força militar do Rei á força militar do
municipio, era o annel interrnedio entre a unida le e a variedade, entre um
poder energico, verdadeiro, efficaz, e uma liiJerdade de facto e não rle palavras,
cio,a de seus f6ros, euraisada no coração dos subditos. armados para a de
feuderem das t.\'I'annias locaes, as mais odiosas, as mais pesadas e as mais
frequentes (aiuda uos tempos moderoos) rle todas as tYl'artnias.

" Aqllelle s)'slema, porém, admira"el na sua essencia, e que logicamente
desenvolvido, modificado pela experiencia dos secuios, apel'feiçoado pela civili
sação, leria nesta formosa telTa de lIespanlw, transmitlido inteira á gerações
acluaes nma ['ica herança de JibCi'dade e de paz, se o imprevidente orgulho da
J1follllrchia, ele I rril'acia pelas seus conse/hei/'os e:ce/u ivos, as culto1'e da Ju
risprudencia politica. do bnpel'io. ~omallo, não hou~e se esmagado todas ~ssas
nohres e santas tradlç6e~ullJclpae', para dOl'mltar lres eouJos reclinada
no silencio da servidão, e despertar moriblloda nas orgias de revoluções co
piadas d'alem dos Pyrinéos, revoluções estranhas {l autonomia nacional, e por
conscQlJencia scm fuluro; aqllelle s)'stema dissemos, rude, incompleto, ainda
no tempo de Alfonso UI, encerrava dimculdades e o[erecia asperesas inevi
laveis. "

O systeloa que tantos elogios colhe deste author involuntariamente, be o
fendal, que clle substitue por outro qne denomiua IIllwicip'al. Era os e o sys
lema adoplado em toda a Europa, Illaxime no seculo XlII, e que cahio sob a
pressão da JlJonarchia e dos Legislas,

Em outro lugar (Livro IU) para sustentar o seu syslema exprime-se desta
oite:

" Os Concelhos erào outras tanta sociedades <Iue se formavão, ligada por
direito, por intere ses; sobretllclo, por trabalhos e perigos communs,

" N'outro lugar leremos occasÍó'io de desenvolver largamente a historia dessa
grallllú inslituição, o /lwnicipio, Icgado o mais precioso que Cb Peninsuln /ter
dOlt do dO/lúnio Romano. Il

Como se vê, este escriptor confllncle o Municipio Romano com os que se
crearão na idade media, fruclo do systema feudal. São instituições mui di
versas.



deração, não podia ser desloc(j.da, e ~Qrnava-se cada dia
mais firme n.

Um facto de pequena importatlcia, a d~scoberta d s Pan
dectas em Amalfi, auxiliando a :Jmbição dos Principes" pro
moveu uma n'ova revolução no Direito Publico dos Povos
Christãos, concorrendo tambem para i8t.o qutras causas,
que com o andar dos temP9s, se forão desenvolvendo e aug;
mentando.

O Direito Romano., que a Igreja tinha canonisado no, que
havia de mais utilidade pratica para os povos Christãos,foieul
tivado com uma paixão nunca vista nos seculos H e12. Crea
rão-se para este fim cadeiras em difIerentes Estados, e os juris
consultos que mais se distinguirão erão tidos como oraculos.

O movimento que havia em toda a Europa Christã fez-se
sentir em Portugal, logo desde o começo da monarchia.
Os Reys tinbão a seu lado jurisconsultos ade.strados ~o

estudo de ambos os Direitos com que combatião a ordem
estabelecida, e preparavão a nova revolução, COQ1 a pujaJ;1Cll
que trasem todas as que vem de Qi1l1a, promovidas por u~

poder tão forte e influente como o que dispõe da força
material.

Emquanto () Clero manteve-se ligado á Cadejra de
S. Pedro, nem sempre foi facil aos Principes o triumpbo
sobre a ordem social estabelecida ("J.

OS seus direitos confundidos com os da Igreja erão
efllcazmente defendidos pela Santa Sé.

Assim vemos a energia eom que o Clero nos quatro pri
meiros reinados em Portugal defendia a sua causa. Mas a
influencia franceza nesse Paiz, que começou desde a creacão
.da monarchia, concorreu muito para animar as re.sisteqcias

(') He o que confirma João Pedro Ribeiro na Memoria sobre a introducção
do Direito das Decretaes em Portugal, e Alexandre Herc,lllano I\a slla Historia
de Portugal, obra que não se ~e~e le~' sem muita c~utela pelos perigos a gup
expõe o leitor, que não sabe dIstingUIr o seu magmfico estyl0 e apurada lin
guagem, curiosas e importantes investigaçõ~s, !la sua ~r~ouea apreciação do
antigo systema do Gover~o ~e Portuf;~J. e violenta parc~a.lida~e com.que trata
a Igreja, cuja augusta mlssao, he lastima, que um espll'lLo tao cu!tlvadl> não
souQesse, ou não qui~ess~, c0I:!lprehender: .

II O Direito Eccleslastlco, diZ este eSCl'lptor tratando do remado de Alfonso
TI, redusido já a um corpo desde o meiado do seculo antecedente, mandou-se
con~iderar como inviolavel, declarando-se nulla qualquer legislação contraria á
Igreja. I)

(") Veja Coelho da Rocha-Ensaio sobre a Iiistoria clp G:over.no e Legisla
ção de pOI·tugal § 75 e 94.

3
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Reaes, á guiza do que se praticava em França, donde vinhão
os jurisconsultos ja industriados nessas lutas, e que em Por
tugal occuparão as primeiras posições.

A influencia augrnentou ainda com a elevação do Conde
de Bolonha, Affonso III, cuja larga estada em França hâbi
litou-o a traser ""ara Portugal o máo fermento que já ali
lavrava contra a Igreja, e que em breve tradusiQ-se na ce
lebre luta do rei Philippe o Bello, e o Papa Bonifacio VIII.

Estes exemplos dados em uma nação tão poderosa acha
vão écbo em Portugal, que desde o começo da monarchia
não procedia senão por aquelle modelo) de onde lhe tinha
vindo a dynastia que creou a nação, e grande numero de
aventureiros que occupavão grandes empregos e posições.
Por isso desde D. Affonso III começa a legislação invasora

:do Poder Real contra a Igreja, a qual nos seguintes rei
nados foi sempre crescendo.

Não porque anteriormente não bouvesse factos compro
vando a invasão do Poder Temporal no dominio da Igreja,
mas esses factos que revelavão a barbaria da épocha não
erão o resultado de \1m systema empregado com pertinacia.

As violencias de que por veses a Igreja e seus levitas
forão victimas erão fructo do caracter e paixões do Principe,
ou tinbão origem na ambição de algum ministro inquieto e
adestrado na sciencia do Direito Romano que começava a
cultivar-se na Europa; e que os Papas a força de censuras,
e de constantes reclamações conseguião refrear n. Um
tal recurso por si só não seria efficaz, mas alliado com a
corrupção e outros meios pouco confessaveis, como dabi
por diante succedêo, não deixou de vingar, maxíme su
bordinado á um plano feito e assentado, com pessoal pro
prio para assegurar-lhe a execução.

Creseendo de dia para dia o numero de Legistas, e con
sequentemente propagando-se com tanto calor a doutrina
protectora do absolutismo Real, poderão os Reys dispensar
o auxilio do corpo sacerdotal, apoiando-se nos que promo
vião com dedicação o augmento de suas prerogativas.

_ Portanto do reiIJado de D. Affonso III em diante data
em Portugal 9 direito, que chamamos Civü Ecclesiastico ou

(') Consulte·~e Alexandre Herculano - Historia ele Portugal, acerca das
lutas do Clero nos reinados de Sancho r, Alfonso lI, e Sancho 11. E sobretudo
o que diz a respeito dos ChanceJleres dos Principes, com especialidade'-o ce
lebre Julião, diino precursor do Marquez de Pombal.



Patrio. que desde o principio annuilciou~se hostil á
Santa Sé.

Com quanto as doutrinas Romano-pagãs fossem protegidas
pelos Reys, como bem no-lo demonstra a creação da Univer
sidade de Coimhra no reinado de D. Diniz ('), mais com o
proposito do ensino dessa disciplina, do que de outras cul
tivadas em todos os mosteiros e conventos de Portugal;
todavia não era passiveI desalojar o DireitLl Consuetudinario,
o Direito Canonico, e destruir a fórma feudal do Governo
sem uma luta a todo o transe. De um lado o Rei com sua
poderosa influencia, com sua unidade de acção, acompanbado
dos Legistas Romanos, que propagando taes doutrinas, servião
na épocba como os jornalistas de boje; de outro as forças
desunidas dos tres Estados, muitas veses neutralisadas pela
violencia e corrupção Reaes.

Durou a luta pérto de dous seculos, e a revolução obteve
oseu primeiro triumpho no reinado de D. João I. Ofeudalismo
foi batido nos campos de Aljubarota, e nas Côrtes de Coimbra,
sendo João das Regras o propugnador dos Direitos Reaes. Este
triumpbo foi acompanbado de muitos outros, sendo a nação
distrahida com guerras e emprezas longinquas, de tal sorte
que em prdso breve, a revolução pôde codificar a nova le
gislação nas Ordenações Affonsinas, cópia fiel da Legislação
Romana, ainda que "'Cõill alguns restos do direito antigo,
feudal e consuetudinario,que não foi passivei logo supprimir.

Já nessa legislação se vai sentindo o calor que em si
tinha o Poder Real, para resistir com vantagem á Santa Sé.
e contestar-lhe direitos nunca negados em a sociedade
Cbristã.

No começo do seculo XVI a influencia do Poder Real era
a mais predominante, e já se podia diser a unica depois
do ferocissimo reinado de D. João II, o principe que auxi
liou a obra revolucionaria dos seus antecessores, com vio
lencias taes, que lembrão os reinados de Luiz XI. e o de Ri
cbelieu em França, nos seculos XV e XVII.

D. Manoel não fez mais do que codificar os trabalhos
preparados no ultimo reinado e no seu, de modo a tornar

(') Veja-se Freire de Carvalho - Ensaio sobl'e a Historia Littel'aria de
Portugal, pago 49 e 295. Portugal - De Donationibus Regiis liv. 2 cap. 23.
Coelho da Rocha - Ensaio n. H Oe 11i.

He singular que tendo sido a Universidade de Coimbra creada para ensinar
alem da Theolugia, outras disciplinas, fosse aquella sciencia, senão excluida.
preterida nos Estatutos do Rei D. Diniz,
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~nifor.me to~o 0} S)7stema da legislação triumphante, de que
ainda no Codigo Affonsino se encontravão difTereQças.

~as ness~ ~eculo, que foi o gra\l.c1e seculo dos Legistas
ROljIlil,l:\isLas, a Reforma Protestante, na sua llllÇl. contra a
Igr-ej:;t, obrigou a Realesa ~os p.a\zes que ficarão Catbolicos a
u\U p,8quapo retrocesso no seu systema de governo, para
o que concorreu a ~'eforma do Concilio de Trento. Mas esse
rg",ÇlH~S~Çl du,çou pouço tempo. As Doutrinas Romanistas,
~ass,é\.d(i) o terror que a principio inspirava aos Rey:s dos
Paises Catholicos a Reforma, Protestante, continuarão o seu
lQurso.
. 1\ &e{orma Catbolicél, de Trento, não foi completamenlte
~cceita em alguns E~tados, e em outros, depois de acceita
foi, sopb\smada. e transviada" ARealeza ia consummando por
toda a parte o seu predominio.

Em ~ortugal, máo g(ado a.s resistencias do Regalismo
uUra, a ~leforma de Trento foi completamente recebida no
~einado de p. Sebas~~ão, durante a SQg menoridade, e depois.
Mas passando a Corôa PQI'tugueza aos Soberanos da Hespa
nba, onde o Concilio de Trento não havia sido recebido
com tanta la~itude, procurou-se por meios ainda o mais
reprovado~, como mais., adiante diremos, neutralisar o efieito
daquella acceitação. Preparou-se uma Concordata em nome
~esse infehz. Rei, q,ue servia de base a reformas que se
cOJj}soAnmarão na nova compilação das Ordenações, na qual
tudo o que foi possivel admittir alterando a precedente Le
gislação fez-se; e dest'arte obteve-se uma certa uniformidade
no systewa de governo, entre as duas nações reunidas;
systema para o qual muito cooperarão os Juristas portu
guezes... cuja, devoção pelo CO?'Pt('s Juris, era tão decidida,
c.pmo elI\. outros paises.

Os Monarcbas Hespanboes com essa reforma imaginárão
obter. dous importante resultado: faserem esquecer na le
gislação Q nome elos Monarcbas Portuguezes, e plantarem no
seu novo dominio o aIDsolutismo, que em .Hespanba já era
muito mais pronunciado, depois do longo reinado de Phi
lippe II, rei tão talentoso, corno politico pertinaz.

Dabi por diante o absolutismo neal marchou sem tro
peços, e os Monarcbas Catbolicos da Península lberica não
tiverão que invejar aos Protestantes, que aliàs nenhuma de
pendencía tinhão do Papa.

Já por e~sa epochíl ii politica na Europa ia tomando feição
mui differente da que havia dominado anteriormente, maxi-



me depOIs da guerra d'e Trint~ anMs. Á. íiffhréncià dá's f1Íéas
Ghrist~s foi. visivelmente diminuindo, dandn entra'da á dou
trina dos interes es dos Principes, e de sua ~rep·ondetancia.

Manifesta 'era a inflnencia da Reforma Protestante. A poJit,ica
se bavia secularisado.

Pelo trata:do da .estpbalia prescindia-se da Santa Sé
nos concertos das Potencias Européas. A EurQJila deixa
de ser uma associação de Nações Cbl'istãs tend:o flor chefê
o Soberano Pontifice.

Segue-se no mesmo se'culo o reinado de Luiz XIV, que
aspirando á Monarchia universal, eleva as pretenções do
Principado secular a tal altura, que o coUoca na mesma linha
do Eccle ia tico.

Separand'o-se cada vez mais das tradicções Cbtistãs, facil
foi com lllll Cl 1'0 tTansviado, e mais addicto á Realezá que
ao Chefe da Igreja, formular as celebres Proposições de
1682, que con tituem um ql1asi-Prote tantismo.

No plano inclinado em que se despenh:lV3 a Réalez<l1, açu
lada pelo seu proprio sentimento e ambição, bem como
por todos os adversariãs das idéas cbristãs l não admira que
no secul0 XVIII tocasse a meta desse absoluti mo ou Ce
sari, mo irracional, cujas consequencias produsirão a tão fa
mosa Revolução de 1789.

O Príncipe era tudo (0); as leis erão dependentes db seu
bom prazer; eHe era a fonte da justiça; o uoico juiz que
podia julgar seus povos guiando-se sómente pela con
scieocia; tendo a sua di posiçãO, como propriet-ario uni
versal, os bem; de seus subditos, aos quaes por nímia bon'
dade àbandonava o goso temporariamente (").

(') V'etat c'est moi, disia com rasão Luiz XIV, reputando-se um Cesar.
As maximas do Direito Romano estão de accorrlo com o que aqui consi~-

Damos.
« Qu.iclqltid Principi placuit, legis habet vigorem, Dig.
II Pl'inceps legibu~ solutus est. Dig.

(") De túdos õs Juriscon ultos Portugueses o lIoico que, por illogico, re
voltou- e contra a maxima de qur. o bens dos Cidadãos erão propriedade do
Pl'incipe foi Domingos Fernande Portugal, no seu Tratado de DOl1atiolúbus
R'aiis liv. 2 cap. 2 n. 27, liv. 3 cap. 3 n. 38, e cap. 43 D. 79 .

.1ello fj'eiré, Pereira 'de Ca tro, Caldas, Pegas e outros, não b'esilão em
susleutar a doutrina Césáfi'il.llli, doli.dtl se derivou o terrível r!ireito Ilíl MWA~có.

E,is a palavras de Portugal apoiando-se mais na Biblia do que no Corpus
J'lI,rls: . '
• {f Proindeque falsa 'est opin'io elJl'wn, qui tenl~e)'m~t Sfbbclitoi'U1h b07l:tb esse
ln Mera Pl'incipis clispositione. "
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Estas detestaveis doutrinas sustentadas em pró do domi
nio Cesareo pelos Jurisconsultos "Romanos de melhor nota,
e abraçados com paixão pelos seus discipulos na épocl mo
derna e em paises não ignorantes da luz do Cbristianismo,
acbárão em Portugal extremo acolhimento. Toda a legis
lação de 1603 em diante com prova estas asserções (*).

A Dynastia Bragantina subindo ao tbrono de Affonso Hen
riques não se apartou das doutrinas dos Pbilippes, conser
vou o seu codigo, que be um monumento de absolutismo.
Os Monarchas Portuguezes copiárão os modelos Francezes.
D. João V, e depois D. José I não quiserão ficar para com a
Santa Sé em somenos posição.

Os Escritores Regalistas dos dous ultimos seculos desfa
sem-se em objurgatorias as mais violentas contra a época
feudal, e as pretendidas usurpações do Poder EcG1esiastico.
Não ha males de que não tenhão sido a causa, e a fonte. A
apotheose era reservada ao absolutismo Real, a quem se
attribuião todos os bens.

O Clero Lusitano nesses dous seculos corrompeu-se em
demasia, preferindo sacrificar os interesses da Igreja e da
sociedade ao plano revolucionario da Realeza, e dos adep-

(') Consignamos aqui alguns preceitos das OrdenaçõesPhilippinas ainda hoje
em vigor que são fiel traducção do Direito Romano.

« Ord. do Liv. 2 tU. 55 § 21 - Porque nenhuma lei per o Rei feita o
obriga, senão em quanto elle, fundado em rasão e igualdade, quiser á ella
sometter seu Real Poder. ))

« Ord. do Liv. 5 tit 66 in princ. ~ Porque somente ao Principe, que não
reconhece superior, he per D-ireito, que julgue segundo a sua consciencia,
não curando de allegações, ou provas em contrario, feitas pelas partes, por
q'uanto he sobre a lei; e o Direito não presume, que se haja de corrompeI'
por affeição. II

« Ord. do Liv. 5 tit. 75 § 1 - Porque, pois a Sentença de principio foi
nenhuma, já per nenhum acto seguinte pode ser confirR1ada, salvo per n6s,
de certa sciencia, porq~te o Reí he lei animada sobró a telTa, e pode faser a
lei e revoga-la, quando vir que convem fazer-se isso. II

K Ord. do Liv. 1 tit. 9 §12, tít. 12 § 6, liv. 2 tit, 5 in pI·inc. - O Prin
cipe Soberano he o senhor mdistinctamente de todos os seus vassallos. II

« Lri de 9 de Setembro de 1769 §15. - São inseparaveis da alta Sobera
nia do Principe o poder de regular as disposições dos bens dos vassallos em
commum beneficio. J)

(I Ord. do Liv. 5 t'it. 71 §2 e tit. 78 in pr'inc. A justiça maior fica sempre
no Principe em signal do universal, e supremo Senhorio. D

K Alvarà de 11 de Dezembro de1748, e de 20 de Maio de 1774 § 1. -Do
Supremo Poder do Príncipe dimana o exercicio da Justiça. D

a Carta Regia de 21 de 01~t~tb7'O de 1757. - Ao Principe se deve sempre
uma inalteravel sujeição. ))
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tos do Cesarismo Romano. Um Clero assim predisposto fa
cilmente se tornaria presa do scisma e da heresia.

A mina estando carregada naturalmente estourou, quan
do appareceu o primeiro imprudente que lhe applicou o
fogo. Tal foi a missão do Marquez de Pombal.

A parte do Clero que se não havia transviado, sofIreu
todos os horrores da mais violenta perseguição, sem exem
plo em Portugal. O despeito do Poder que se julgava con
trariado em suas chimericas aspirações, alliando-se com o
odio do sectario derão desafogo ás suas ruins paix.ões.

O ensino do Direito Canonico nas Universidades de Coim
bra e de Evora andava em desharmonia com a Legislação
Civil Ecclesiastica, porque esse ensino era mantido por aquella
parte do Clero que se não havia desgarrado, e assim o máo
fermento acbava-se contraminado. ~fas, completa a revolução
promovida pelo Poder Real, tornou-se indispensavel harmo
nisar o ensino desse Direito com as idéas predominantes.

Foi reformado o ensino publico em todos os Dominios
Portuguezes. O superior foi completamente alterado. Redu
sio-se o numero das Universidades, centralisando-se todo o
ensino superior em Coimbra, tendo nessa época (1772) a
Monarcbia Portugueza va~tos dominios nas cinco partes do
mundo. Ao Brasil nunca coube a dita de possuir um estabe
lecimento de ensino superior.

Os novos Estatutos impunhão aos Professores a obrigação
de ensinar aos alumnos juristas as maximas do absolutismo
o mais servil, e repugnante a razão; e aos Canonistas dou
trinas tão pouco Catholicas que qualquer Protestante podia
admilti-Ias sem difficuldade.

A todas estas depravações cbamava-se a sabia politic.a do
Marquez de Pombal. Denominamos depravações, porquanto
era uma nova revolução que se queria consummar rias idéas
reLigiosas de um povo, a quem ja se tinha conseguido impôr
em troca da sua antiga liberdade, o mais abjecto systema
de Governo.

Não se tratava somente de fortalecer o Regalismo ou o
Gedlicanismo do Governo, visava-se mais longe. Para plan
ta-lo com segurança, radica-lo profundamente na consciencia
nacional ia de envolta a heresia de ansenio, que não dei
xava approxlmar-se de Roma. Calvinismo mitigado, com
apparencias do mais austero Cat oLicismo, a doutrina do
Bispo de Ypres era uma ponte suave para desprender de

. sua Fé um povo ingenuo. Tal era o systema Jansenico-Gal-



lióan'O Jqúe sê éultivou iêm Portugal com gr'àn'de fervor, iÍD
perando o Marquez ·de Pombal.

O plano deste abominavel ministro e da seita de que foi
digno representante e chefe, era protestantisar P'ólftugal;
todas as suas medidas tinhão esse alcance. Conseguio bara
lhar a'g idéas, e o espectaculo que ainda boje ~os apresenta
'3qu'elle infeliz povó, são effeitos da revolução começada
em '1756.

~st'es efIeitos não deixão de ser sensiveis entre nós, que
bebemos o mesmo veneno. Portugal e o Brasil são dous
Paises sobrenaturalmente Catbolicos, mas naturalmente scis
IJ;laticos. A população em sua massa be Catholica; mas a
'classe dominante, a que governa e diri!le a nação, educada
de outra sorte pouco ou nada tem ele crente. O Chris
tianismo que ella óstenta encobre grande indifferença re
ligiosa, ou doutrinas francamente racionalistas. Suas ten
den<fias., suas aspirações são no geral hostis á doutrina da
Igreja.

Accrescente-se a isto um Clero, em geral, pouco edifi
cante, e s.em douirina, fructo genuino daquella revolu
ção, e teremos n'um quadro resumido as feições dos dons
povos irmãos. São singulares anomalias, mas que exprimem
a verdade. Se tivessemos ate agora acompanhado a for
tuna de Portugal, por certo houveramos reprodusido os
furores irreligiosos de que Lisboa tem sido o tbeatro.

Mas a reforma dos estudos de '1772 era uma obra satanica,
e não podia medrar. Os estudos T11eologicos e Canonicos
cabirão do seu antigo esplendor, como no-lo attestão alguns
actos legislativos, tendentes a embaraçar o adiantamento do
mal, o que não foi mais possivel. Coimbra tornou-se uma
fonte de perdição.

O Poder Real na sua guerra á Igreja mais pronunciada
desde ·a união de Portugal á Hespantia, havia corrompido a
maior parte do Clero, na nomeação dos Bispos. na distribui
ção dos Beneficias e Commendas das Ordens Militares; e de
tal modo que, desde 1580 em diante, nunca mais houve a
reunião de Cont:ilio algum Provinc.ial, e bem raros Synodos
Diocesanos. No Brasil apenas bouve um em '1707 na Diocese
da Bahia. Era a depentlencia de Roma que se procurava
evitar.

O fervor pela manutenção das lei da Igreja estava amoi"
tecidQ, e quasi abandonada a sua defesa apenas, como jo.



vimos, a doutrina religiosa se mantinha pura nas Universi
dades, e nas escola de algumas corporações mo a ticas.

Esta benefica desbarmonia, que podia nu futuro dar ex
cel1entes resultados, desappareceu com aquella Reforma, que
tão fatal foi em Portugal, e no Brasil.

As doutrinas Jansenico-gallicanaa propagarão-se tanto pela
protecção Real, que maravilha como de todo não se com
pletou o plano infernal do famoso l\farquez I Devemos dar
graças a Providencia por termos escapado de tão grave
perigo.

Se no throno portuguez não estivesse sentado um sobe
rano de tão grande religio idade como D. João VI, talvez
em '1798, quando Pio VI foi expulso de Roma, e alli pro
clamada a Republica se bouvesse con ummado a separação
de Portugal da Santa Sé. As COLlsas estavão tão bem dis
post':! que, ao menor aceno do Príncipe, o mal e tel'ia per
petrado ('). Foi este Principe, bem inspirado, quem desviou
o golpe. ajudado do Nuncio Apo tolico Bartbolomeu Pacca,
depoL: Cardeal ("). O alto Clero a cuja frente se achava o
famoso Arcebi 'po de Braga D. FI'. Caetano Brandão ('''),
almejava por essa opportunidade. meio era um Con
cilio ~Tacionâl ad insta?' do de Pistoia, e do Congresso de
Ems.

Tão se imagina quanta perversidade continb5o os Esta
tutos de 1772, em relação ao ensino 'rbeologico, Canonico,
e Juridico.

Citaremol; em oulro lugar alguns trecbos de e Esta lutos,
quanto ao ensino do Direito Patrio e elo Canonico, mini trado
aos alumnos dos dou cursos, comprovando nossos a sertos.

Nem todos conhecem aquelles Estatu tos. e nno poderão
aquilatar a importaocja elas suas prescrjpções, o do alvo a
que visava o Governo Portugvcz (lo Reclllo pas ado. lIe
uma obra digna de Mepbistopheles !

(') Veja-se a obra deste Cardeal -- 1\'ollciature dn Portugal a pag. 309
e 310.

(oo) D. João VI nesta conjunctura, menos Principe que bom Calholico, e o
Cardeal Pacca, tem direito por este pr ceder á gralidão dos Fiei de Portugal
e do Brasil. Os seus retratos deveriio ornar as paredes da Igreja desses
Paises, dando testemunho de tão assignalado serviço em pró de sua Fé.

("') Veja-se o que ácerca das opiniões deste Prelado se lC á pago 1331
e 1332 desta obra.
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A rqrejã Catholicct, sociedade autonoma, independente, e superior á sociedade
civit.-A mesma 19reja adversa7'ia da Heresia e do Cesa7·ismo.-A lliança
intimc~ por todu a pc~rte destes dous inimigos dct Igreja.-O Snmmo Imperio.
-A lieresia Jansen-ísta, e o Scisma Gallicano.-A 7'e[01'1nct Josephina de
1772 l'ad'~cou em Portugal aquella alliança.-F1'lIOtos dessa ref01·ma.

AIgreja Catholica, como já notamos em outro lugar, be
uma sociedade autonoma, independente, e superior seja peLa
sua origem, seja pelo seu fim á sociedade civil ou temporal.
Columna da Fé e depositaria da verdade nunca poderia e3tar
sujeita á nenhuma associação temporal, por melhor que fosse
sua organisaçâo e extraorclinario o sen poder.

Por consequencia a Igreja possue os mesmos direitos de
que estâo revestiàas todas as sociedades, estabelecidas na
terra, sobretudo do primeiro e o mais essencial, o que com
prebende e ampara todos os mais, a independeneia, a auto
nomia; queremos dize!', o direito de se governar por suas
proprias leis, sem que ae nenhuma sorte uma sociedade
estranha possa constrangê-Ia ou á modificar suas leis ou a
aboli-las, ou á subordinar-se á legislação por outrem pro
mulgadas. Destes principios resul a a consequencia logica,
que quando uma sociedade temporal, violando a indepen
dencia da Igreja, tenta impor-lhe SU;JS lei, a Igreja tem o
direito de resistir e de prescrever á seus fiLhos a obrigação
de desobedecer á taes leis n.

De outra sorte não seria uma sociedade perfeita, ficaria
exposta á todo o momento sua propria existencia, e a dou
trina de que be a depositaria e a propagandista. Sua supe
rioridade sobre tantas associações de curta vida, epbemeras,
seria an ullada ; tornando-se sem {ructo a vinda de Christo
ao Mundo, por isso qUH o in tmmento que deixára para en
sinar e derramar sua doutrina corria a tudo o momento o
risco de inutilisar-se ou de ser destruido.

Sendo a Igreja inrallivel em suas decisõe quanto ao dogma
e a moral, como deve ser toda a sociedade espiritual, porque
visa á um fim mui differente e snperior ao das associações

(') Veja··se á respeito desta doutrina as seguinles obras: Dulac -L'Eglise
et i'Etat. 'aris 1850.-Bianchi - Traité de la Plâssanee Eeelesiastique duns
ses l'apports auee les Pl~issances temporelles (traduclioll Pelliel'). Pans 185i.
Rohl'uacher .-Des j'cpports naturels entre les deu,x Puissanees d'npriJs la tra
ctit'ionuniu(~rselle. Paris 1 '3g. Zaccaria.-L'Anti-Fehl'olllius, 016 laPrimatttécht
Pc~pe j!~tiliée jJur le jyúson'llement et l'histoire (traduction Peltier), Paris 1860.
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temporaes, como fasêr valer essa prerogativa, esse dom
sendo a Igreja subordinada a outro poder? Esse poder seria
em taes condições o que gosaria da prerogativa da infallibi
lida de. Com razão Grocio ('), Burlamacbi C') e outros es
criptores Protestantes attribuem ao Estado o direito de go
vernar a Igreja, por quauto, como elles proprios reconhe
cem, as Igrejas de que são membros não gosão daquella pre
rogativa; aliàs bem dispensavel visto que todo os Protes
tantes a tem em sua razão individual.

lIe por isso que TiparelJi no seu Ensaio sobre o Direito
Natural, diz que taes Igrejas não tem razão de existencia,
porque seria um contrasenso, o facto de manter-se uma So
ciedade espiritual que confessa não estar de posse da

, verdade I
« A Igreja Catholica, continúa o mesmo author, como so

ciedade espiritual be independente da ordem temporal; se
ella não possuisse a verdade não teria mais laço algum in
tellectual? Ora sem um tal nexo, que fundo baveria para
constituir uma sociedade espiritual?

II PO?" si mesnw a Igreja reformada nada vale, be uma
ficÇão: sua existencia depende da razão d' Estado bem ou
mal applicada.

« E nesta parte os factos estão de accordo com a meta
pbisica ! Sem o auxilio dos governos onde esta rião as Igreja ,
Anglicana, Lutberana e Russa? Pelo contrario a Igreja Ca
tbolica subsiste não só sem o SOCCOl'ro do Poder Temporal,

,mas ainda á despeito das perseguições que encontra, e assim
demonstra sua independencia como não menor evidencia no
facto e no direito. »

AIgreja Catbolic:.l infallivel no conbecimento e ensino da
verdade, tem além disto como sociedade espiri tuaI a condição
necessaria á salvaç;;o eterna do homem; e dabi resulta para
aquelles que a seguem, Príncipes ou Subditos, que os seus
dogmas e sua autboridade são obrigatorias, não havendo pre
texto que escuse o cumprimento.

Re por isso que todos os que se tornão refractarias ás
suas leis cabem sob a sua penalidade, e não se ub
meltendo tornào-se seus adversarias. A bere ia, o scisma,
que be tambem uma heresia indirecta, são co o taes consi
derados.

(') De imperio S!tlnlnal'Uln Potesta.tnrn cil'ca, Sa.cra. Francfort 1617.
(") P1'incipes d:u Droit de la nature et des gens. Paris 1820.
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oCesarismo, seja 'SOb a denóminação de Galli'calii'smo; séjà
sob a de Febronianismo. ou de Jos6pbismo, ou simplesmente
Regalismo, titulos com que semelb:lnte sy tema he conbecido
na historia, importando maior ou menor extensão ele preten
didos direitos magestaticos, arrogados pelo Chefe ou Repre
sentante do Estado, sempre foi repellido pela Igreja como
um adversario. E eis porque Tertulliano já disia no seculo
em que vivM, que um Cesar nunca poderia ser chri\gtão.

A razão era simp es. OCe ar era um producto da orga
nisação politica Roma~a' ell'3 rRunia em si tão grande
somma de poder que negava a dbtincç,ão das SLlas ordens
espiritual e temporal; portanto excluia a existencia da Igreja
como sociedade independente.

Um poder assim oi'ganisado era antagonico da 19Teja.
Assim eIla prerel'io comba ttê-Io duran te tres secnlos, equ ndo
fez a conquista do Imperio Romano com a victoria e exalta
ção (Ie Constantino, a Igreja até então fignraudo no segundo
plano, passou a occupar o primeiro lugar OCesai' ClJristão
nunca mais occupou o cargo do Cesar Pagão; e tanto que
foi forçado pela logica dos factos a mudar de residencia,
fundando nova capital para o novo Imperio. Exceptuamos tão
somente Juliano Aposta ta, que pouco dmou.

Foi a Igreja successora rIo Paganismo, a organisadôra da
nova sociedade, q'ue, n;10 obstante muitas alternativas, nunca
mais pôde escapar á sua influencia.

Depois dessa conquista o Mundo Romano mudou de pby
sioDomia. Em vez de uma sociedade compaeta, ioteiriça,
singela, súb um só chefe, nei e PonLifice, houve duas, djg
tinctas quanto aos seu' fins, mas cOllSpiraod@ ambas para o
bem elo homem nesta e na outra vida.

Portanto todo o systema que de perto ou de Iong@ désse
em resultado o resurgimento do Cesarismo mais ou menos
mitigado, com ou sem bypocrisia, encontraria por toda a
parte a resistencia ela Igreja.

A luta gloriosa que os Papas mantiverão com os Impera
dores BysanLinos, com os A.Hf\mâBS, sobretudo (JS Hohens
tauffens, eom os Reys da França, Inglaterra, Hespanha, Por
tugal, e preseoteme te com o da Sardenha, belO mostra a
importancia que eUa liga á causa que defende oom tabta
pertillacia.

A doutrina do Cesadsmo vencida no !lecuIo XIII, quando
representada pejo 1m erador Frederico II, a sua mais bri
lhante representação depois de Constantino, levantou o C'ollo
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com mais hypocrisia no seculo seguinte, na grande luta de
Philippe o BelIo C0m o Papa Bonifacio VIII. Este Principe foi
o fundador do G;.llicanismo com a singul:)r pretenção do
direito da Regalitt ("), doude originou-se para os defensores
do Cesarismo a denominação de Regcdistas.

A tomada de Con tantinopla pelos Turcos sob o mando de
Mabomet II, no meado do seculo XV, extinguindo de todo o
Imperio Romano, não aC<lbou com o Cesari mo. Essa dou
trina que vivia em Bysancio com o sci ma de Phocio, trans
migrou para a Europa Catholica, e veio reforçar c.om o es
tudo da litteratura cla sica, as tendencias creadas pelo ensino
da Juri prudencia Romana.

A emigração dos letrados de Constantinopla na Europa,
creou a epocha conhec.ida na historia pela denominação
de Renascimento.

Essa grande capital, ultimo reducto do Imperio Romano,
reunia dentro dos seus muros c pia extraordinaria de 1itte
ratos, menos cbristãos, que cultores das superstições my
tboJogica . Não podendo refrear, nem attrabir com suas
estereis e infectas doutrinas as raças ingenuas e semi-bar
baras da Asia Central, que o circumdavão, completamente
seduzidas pelas inebriantes promessas do Propbeta Arabe,
elles entreÜnbão o publico com o estrepito de suas pole
micas litterarias.

Era Con tantinopla um fóco incandescente, onde se acba
vão condensadas e conservadas toda a sciencia e tradições
antigas. Tantos materiaes accummulados apodrecerião, senão
houve e quem, dando um impulso, fizes e semea-Ios por
toda a tena. Comprimidos dentro d s muros de Bysancio,
rodeados de raças alheias á religião e aos costumes roma
nos, sua influenc:a seria sempre nulla.

(') A Regalia consistia em certos direitos uteis ou honurificos, de que
gosavão os Reys de França cm algumas Igrejas daquelle paiz, no temlJo. da
vacancia rlos Bi pados. ElIes percebião as rendas. apresentavão os BeneficlOs,
e ha exel.\plus de os conferirem directamente.

Uma tal prerogativa, arrancada á benevolencia e gratirlão da Igreja, dava
lugar li odiosos abusos. O XIV Concilio Gera.I congregado em Lyão em 1274,
reconhecendo esses direitos, limitou-os ,Is Igl'ejas onde então se achavão
estabelecidos, prohibindo alarga-los.

Lniz _IV rxcilado por sells l\lini~tros. C"'1 Hi7a, tomO\1 a deliberação de
applic~1' á tOllas as Igl'ejas de França e.'"e JIlJosi. im {ll'ivilr.gio. Oe tão
exaggtlrada p etenção resu!toq ,I df'claração d;: ~ 6, 2, c as perseguições de
que fUl'ão vict.H\li.lS cel tos Bjs~os, a I!n eja, e com ella o. Papas.

Veja-se - De Mai tre - De l'Eglise Gctllicane, Liv. 2 cap. 11, pago H7.
André - C01/l1's ele Droit Cano/t art. Regale,
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Foi a conquista musulmana, que, abrindo um derivatorio,
fez precipitar na Europa Cbristã, essa coborte de sophistas,
que com suas doutrinas deleterias corrompêo o ensino pu
blico. Tãr perniciosa foi sua influencia, que d'então para cá
foi diminuindo de intensidade o sentimento cbristão, no
mundo Europêo (").

Um dos seus primeiros fructos foi Nicolau Macbiavelli, pai
do Cesarismo moderno, e adversa rio declarado da Igreja,
como de qualquer religião revelada. Oseu Principe tornou-se
o manual de todos os despotas. Frederico II, rei da Prus
sia, cbama '18-0 o B1"eviario dos Reys (U),

Após Macbiavelli veio o Prt1testantismo, que como o scisma
Grego auxiliou quanto foi possivel o Cesarismo.

A doutrin<o que subordinava a religião á politica, a Igreja
ao Estado encontrou fieis e dedicados interpretes em Luthero,
Calvino e outros sectarios, como nos Jurisconsultos mais ce
lebres da me3ma grei.

Bucbauan na Escossia ("), Bacon e Hobbes na Inglaterra,
Grocio na HO:tJanda propagão as mesmas idéas. A este celebre
Jurisconsulto se deve a systematisação da doutrina da su
premacia do Estado em ma teria religiosa, doutrina facil
mente acceita em Paises Protestantes, onde a logica a
admitte; mas repugnante, impossivel nas IJações Catbolicas,
sem grande damno para as idéas religiosas existentes. Não
ba um s6 Paiz anti-catholico onde o Chefe politico não seja
ao mesmo tempo Pontifice.

« Com razão, diz Donoso Cortez ('''), por toda a parte
onde se enfraquece o poder da Igreja vê-se augmentar a
preponderancia do Poder temporal, de tal sorte que nada ba
de mais certo do que o seguinte facto. O despotismo civil
prevalece sobretudo nos Pai es em que o poder da Igreja be
opprimido, e a mais segura garantia da liberdade das raças
humanas be a iodependencia da Igreja, e sua livre acção
sobre os governos civis. »

(.) Veja-se sobre este facto - Gaume - La Revoltttion t. 6 cap. 9 a
pago 114.

(") Veja-se ainda Gaume - La Revoltaion t. 6. cap. 10, ti e 12.
C") Chamamos a aLtenção do leitor para esta individualidade, hoje esque

cida, mas que fez algum ruido no seculo em que vivêo. Foi um tIos Profes
sores chama,Jos por D. João lU para ensinar na Unil'ersidade de Coimbra e
despedido pelas doutrinas lJeterodoxas que procurava inocular. A5sevel:ão
alguns lJiographos que estivera preso por espaço de um anno por causa dessas
doutrinas, antes de sahir de Portugal.

No Compendio HistOl''iCO da Univmidade de Coimbra, ena Dedllcção Ch1'o-
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Aquella doutrina era uma verdadeira importação protes
tante, e fiE: a legitina do Cesôri3mo orna no, cuja semente
plantarão c.om fortuna os emigndos d<3 Bysancio.

Nos Estados Catt.olicos f:li penetran (I com certa mascara
e hypocrisia. Atfirmando-se fortemente o Summo Imperio
Temporal com todas as suas aspirações, não deixava-se de
admitLir a existencia de outro Summo Imperio Espiritual,
que nada tinha que ver com os meio temporaes para man
ter-se. Era desterrado lá para o mundo dos espiritos, isto be,
fór:l da humanidade.

Para designar o poder do Cesar os Romanos u 'avão do
termo-Impe1"ium. Summo Imperio, parece-nos Ilma expres
são exaggerada para designar o poder do Chefe do Estado:
mas em relação ao Cesar Romano tinha sobeja exactidão.

Todas as Magi traturas da Republica tinhão aquelle poder.
a Dictador e o Consul, o Pretor e o Proconsul nas provin
cias, erão absolutos nos seus governos, e em suas juris
diccões.

Õ Imperador ou Cesar como Dictador perpetuo reunia
aquellas foncções na sua pessôa, con equentemente toda
a somma de poder absoluto exercido por taes magistra
turas.

Aessas funcções cumpre addiccionar oPontificado, outr'ora
exercido pelos antigos Reys de Roma, que era tambem no
tempo da Republica um degráo para occupar-se a altas po
sições, sendo grande sua influencia. As relações intímas que
havia naquelle governo entre a religião e a politica, a depen
dencia a que estavão sujeites os movimentos e as evoluções
da segunda, davão ao Pontificado alta importancia, que
nào poderia ser despresada pelos ambiciosos, avidos de
marido.

~Ias o que coroava o edificio esse grande poder, era o
Tnbunato que era.a força da influencia popular, revestida

tlOlogica, Pombal e seus adeptos não deixão de lançar as maiores injurias aos
Jesuitas por causa dd exclusão deste impio Escossez. Suas doutrinas hedion
das sobre Heligião e Politica .patenteárão logo ao muodo civilisado a justiça
com que havia procedido o Governo POI'tuguez. Veja-se Gaume-L(, Revolu
tion, t. 6, pago -l71, e FI'. Furtunato-O Defenso!' dos Jesuítas n. 2 e 8.

Tendo feito publica declaração de Protestantismo, foi ellcarrt:~ado da edu
cação de Diogo I, Rei de Inglaterra, Blhu da infeliz Maria Stuart, e os actos
desse Principe I'evelão o mestre.

Vendido á Côrte de Londres, foi o maior dill'amador que teve Marie Stuart,
se~do os seus escritos a principal fonte de tantas calumnias. - Veja-se
Wlesener ..... Ma1'Íe Sttla1't et le COlllte de Bothwell. Paris, i863.
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da inviolabilidade; poder que na pessoa elo Principe tornou-se
além de sagrado} vitalicio.

No Cesar Romano, como se vê, o Summo Impel'io, isto he,
a reunião do poder temporal e espiritual assentava perfeita
mente. I o i\Tonarcba Catbolico era UUI contrasenso. A dis
tincção e separação dessas doas fuocções interpunha um
muro de bronze contra as pretenções Ce arinas.

Os Regalistas por essa causa excitavão a ambição dos
Principe , mostrando-lhes que não devião ficar em posi ão
inferior ao antigos Cesares, não tendo ou não devendo ter o
poder dos Imperantes outros limites no mundo senão os que
elJes proprios para si creassem, pois era iLlimitado. Todos
os adversarios da Igreja para obterem o apoio dos Principes
sustentárão s~mpre essas doutrinas ("). OArianismo, o Pbo
oianismo, o Protestantismo, o .Jansenismo, o Gallicanismo, o
Febronianismo e outras seitas são a prova inconcussa desta
asserção. .

Depois do seculo XVI, qnando ja o Protestantismo havia
creado raize na Europa civilisada de modo a poder manter
se em frenLe das nações c;athoJicas, a dontrina do ,-,ummo
lmperio robusteceu-se immensame'nte; e o argnmento de
que os chefes de sas nações ficárião em somenos posição, não
deixou de faz.3r brecha.

Anova direcção dada aos estudos do Direito Romano por
Cojacio no mesmo seculo, accelerando o movimento da pro
paganda das doutrinas politicas daqueUe direito, doutrinas
aliás tão barmonicas com a independencia pregada pelo
Protestantism.o ("), echoou profundamente no coração dos

('j Essa omnipotencia de mando, esse poder sem limites passou para os
Governos modenos. ~eus Parlamentos legislão sobre tudo, clJmo o Britall
nico. O poder absoluto outr'ora apanagio do Cbefl' do Estado, conlinúa a
subsi til', e he exercitado pelo mesmo Chefe com as Camaras. Não ha uni
só destes Govcr os, qne não contjnúe contra a Igl'eja a luta do Imperador
Frederico lI, mais ou menos miligada. Todos se elilpeJ1hão por sustentar fi

doutrina da subordinação da Igreja ao Estado.
(") Uhden distincto cscritor protestante, an.alisando na .gazela Hanove

riana Sladel' Wochenblatt, as ouras do Cardeal ""186I11al1, do BISpo Ketteler, e
da Condeça Ida Hahn-Hahn, exprimio-se desta sorte acerca da infiuellcia do
Protestantismo no governo dos Estados:

" IJe incontestavel que os govel'llos ganhá 'ão enormemente em authoridade,
e em podo" depois e por meio da Reforma, de que se apro\'eítárão para Sl1 b
jugar uS P(lVOS.

l( Da musma sorte não se pólle negar que o ensino da Igreja Lutberana
soure o Puder Civil servio muito ás pretenções e predominio dos mesmos
governos.
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Reys, e deu ganho de causa aos fautores do poder abso
luto, e do Direito Divino da Realeza.

A escola de Bourges presidida por tão celebre Juriscon
sulto, prodnsio logo os irmãos Pithou, Pasquier, de Tbou,
Selden, Hobbes, e Grocio, tão conllecidos por suas doutri
nas avessas á Igreja Catbolica. A esses podemos addicionar
Bodin e Gravina, alem do portuguez Antonio de Gouvêa,
que recommendou a D. João III o puritano Buchanan, ex
pulso posteriormente de Coimbra (').

Grocio condensando melhor as icléas bebidas em taes
fonles na parte politica daquella Jurisprudencia, soube
adàplal'as aos governos dos Eslados, que, como o da Hol
landa, soa patria, exercia no espiritual comp'leta supre
macia, tão ampla e absoluta, como a Republica Romana.

O ensino de Grocio fez epocha, e obteve grande acolbi
menta. Seus discipulos e successores, P. endorf, Barbeyrac,
WoUI, Burlamaqui, Vattel, e de Felice, tão protestantes como
elle, ainda maior extensão derão ás suas idéas.

A doutrina do Summo lmperio sobre as cousas sagradas,
syslematisada por Grocio percorreu toda aEuropa. Essa dou
trina fanalisou tanto os discipulos deste celebre Pnblicii,la;
que nos seus escriptos não cessão de qualificar de ignorantes
os que nos seculos preeedentes, não a bavião applicado em
pro dos representantes do principio Monarcbico. Cbamava-se
barbara (") a epocl,a em que os Reys não dispunbão com o
assen o dos doutores politicas, do poder absoluto I

Ora, como já notamos, o que não podia de frenle alta
car-se, julgou-se conseguir pela circumvallação e outros
meios indirectos. Começou-se por um Gallicanismo miti
gado, e acabou-se pelo Josephismo, em quanto durou o re-

« Emflm, he f6ra de questão que a reunião dos poderes da Igreja e do
Estado nas mãos elos Principes temporaes, investiu-os de uma ollluipotenciu,
cujo auuso he por demais geral, e deu origem a muitus perigos »

E mais adiante:
6 A Igreja Romana he fundada sobre a rasão e a liberdade pessoal. ... , ..

Elia visa a um ennobreciment e a lima glorificação da uaturesa humana qlle
constituem a base do merito dos autos, e que devem produsir a glorificação
da propria Igreja». (Monele n. 63, de 5 de lIIarço de 1863).

(') Veja-se Dupin lliné-Biogl'aphia dos JUl'iSCOI!Sllllos art. Bodin eG7'auilla,
Barhosa M'1chado - Bibliotheca Lu itall(~, art.- Antonio ele GOlluêa.- Cou
fronte-se o que diz Dupiu soure os senLimen~os religiosos dI:: Bodin, com a
accusação que fez Calvino a Gouvêa, tão relaclOuado com Buchanan.

Vllja-se tambem Gaumc -La, Reuollbtiol/ t. 6 cap. 14,15 e 1G.
(O,) V~ja se Mello 'Freire - Historia J1Im Givilis f;,usitani § 33.

4
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gimen monarchico puro. Mas, destruido esse regimen, as
pretenções tem ido mais longe, bem que se sustente que
vivemos sob o regimen liberal.

O que be certo be que a Igreja ainda vive sob a pressão
da lei dos suspeitos, e pouco melborou de fortuna. Póde
apenas bradar contra os seus oppressores, unica conquista
que por ora tem feito nos paizes daquelle regimen.

Oprincipio invocado contra elIa continúa a subsistir, e tem
produsido todas as conseq uencias que logicamen te se deverião
esperar. E he o que Danoso Cortez, em uma carta dirigida
ao Cardeal FOl'llari sobre os erros elo lempo presente, carta
maravilhosamente escripta, e lligna de ser meditada por toLlos
os verdadeiros Catbolicos, bem comprebendeu e expressou
nos seguintes termos :

{{ A Igreja pMe ser considerada de duas maneiras difIe
rentes: ou em si mesma, como uma sociedade independente
e perfeita contendo tudo quanto lhe he preciso para obrar
livremente e mover-se com largueza; ou em suas relações
com as sociedades civis, e os governos da Terra.

« Todos os erros relativos á ordem hierarcbica estabele
cida por Deos na sua Igreja, por graves que sejão na região
das especulações, perdem muito de importancia no domi
nio dos factos, porque he abso~utamenle impossivel flue pos
são prevalecer n'uma sociedade, a quem as promessas
divinas col/oeão ao abrigo de suas destruições.

« Mas não succede outro tanto quanto aos erros que se
prendem ás relações entre a Igreja e a sociedade civil, entre
o SClcerdocio e o Imperio. Estes erros tiverão em outros se
culos o poder de perturbar a paz dos povos, e este poder
ainda não perderão; não que lhes seja dado impedir a acção
irr'esistivel tia Igreja no mundo, mas oppoem á esta expan
são tantog obices e travas, que demorão o alvorecer do dia
em que o imperio da Igreja não terá outros limites senão os
da 'ferra,

« Estes erros são de diversas especies: ou se sustenta
que a Igrbja he igual ao Estado, ou lho he inferior, ou não
{]eya ter relação 3lguma com o Estado, ou lhe seja inteira
mente inutil.

« O primeiro he a afllrmação dos Regalistas moderados,.
o segundo, a dos Regalistas conseqtlentes,. o terceiro, a dos
Revolucionarias que estabelecem por primeira premissa dos
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Beus argumentos a derradeira consequencia do Regalismo;
o quarto he a dos Socialistas e Communistas, isto he, de todas
as escolas radicaes, que tomão por premissas de sua argu
mentação a ultima consequencia em que pára a escola revo
lucionaria.

cc A theoria da igualdade entre a Igreja e o Estado induz
os Regalistas moderados a sustentarem como sendo de natu
reza laical o que bemixto, p, de natureza mixta o que be eccle
siastico. ElIes são forçados ;i recorrer á estas usurpações para
formarem o dote ou patrimonio com que o Estado se apre
senta nessa sociedade igualitaria. Segundo esta theoria entre
a Igreja e o Estado, quasi todos os pontos são controversi
veis, e tudo o que he controverso deve resolver-se por meio
(le arranjos 3migaveis e transacções. Demais o placet para
as Bullas, Breves Apostolicos, e todos os actos da autho
ridade Ecclesiaslica be de rigor, assim como a inspecção, a
fiscalisação e a censura exercida contra a Igreja em nome
do Estado. .

« A theoria da inferioridade da Igreja em frente do
Estado leva os Regalistas consequentes a proclamarem o
principio das Igrejas Nacionaes ("), o direito que se arroga
o Poder Civil de revogar as Concordatas celebradas com o
Soberano Pontifice, di pondo a seu talante dos bens da Igreja,
em fim o direito de governal' a Igreja por meio de decretos
ou leis, obra das assembléas deliberantrs.

cc A tlleoria que consiste em affirmar que a Igreja nada tem
de commum com o Estado, arrasta a Escola revoluciooaria a
proclamar a sepal'a~ão absoluta entre o Estado e a Igreja, e,
como (~onsequencia forçad:.!, o prine.ipio de que a manutenção
do Clero, e a conservação do Culto devem ficar á cargo
dos Fieis.

cc O erro que s'estriba na affirmação de que a Igl'eja não
tem na terra utilidade alguma, sendo a negação da propria
Igreja, dá em resultado a suppressão violenta da ordem
Sacerdotal por um decreto que acha natnralmente sua
sanr.ção o'uma perseguição religiosa•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Todos estes erros identicos em sua natnreza, bem que

(') Estas Igrcjas er10 o sonhu prcdilecto dos Janseuico-Gallicanos do se
culu passado. No pl'ojecto ahol'lado do dCIJul..tdo E. Hapllacl ele CarvalllO,
cm Junho de '1835, vemos um3 monireslaf)ão do cspirilu quc cutio reinava
entre nós, c que leudia á cssas cn:acõcs.
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diversos em sU:J.s applicações, produsem em todas ellas os
mesmos funestos resultados. 'Quando se adaptão á coexis
tencia da liberdade individual e da authoridade publica, 111'0
dusem a guerra, a anarchia e as revoluções no Estado. . . .
. . . . . . . . . ; se se ajustão ii intelli-
gencia do homem, e á providencia de Deus, gerão catastro
pbes de que se acha semeàdo o campo da historia; e quando
se applicão á existencia da ordem natural, e da ordem sobre
natural, a anarchia, a confusão e a guerra se dilatão em
todas as espheras, c s'encontrão em todas as regiões.

« Vê-se por isto que em ultima analyse, e unico resul
tado todos esses erros, na sua variedade qua i infinita. se
resolvem n'um só, que consiste em se haver desconhecido ou
falsificado a ordem bierarcbica, immutavel em si, que Deus
estabeleceu nas cousas. Esta ordem firma a superioridade
bierarcbica do que be sobrenatural sobre tudo o que be
natural, e por consequencia, a superioridade bierarchica
da fé sobre a razão, da graça sobre o livre arbitrio, da pro
videneia divina sobre a liberdade humana, da Igreja sobre o
Estado, e para tudo dizer ao mesmo tempo e em uma só
palavra, a superioridade de Deus sobre o homem. 'J)

Estas doutrinas plantadas pela beresia percorrerão o mun
do cbristão. Os paladinos do poder absoluto não deixarão
de acolbê-Ias com ardor. Mas a seita que auxiliou-as com
frenetica energia foi a Jansenica. No desespero de SU3. luta
r.om a Santa Sé acolheu-se sob a egide do Poder Real com
summa tenacidade; e dessa cidadella accommetteu sua
adversaria.

Em França a bistoria desta seita be conhecida. De frente
nunca pôde com proveito arcar com a Santa Sé, mas acas
tellada nos Parlamentos, e nos conselhos da Corôa, fez gran
des males á Religião, e á propria Monarcbia, arrastada ao
abysmo pelo excesso de suas pretenções. Felizmente nesse
grande desastre succumbio tambem a seita, e o inferno teve
de valer-se de outros meios.

Portugal que sempre copiou a França inspirou-se das mes
mas doutrinas. A lava jansenista tinha invadido aquelle Rei
no desde o seculo XVII sob a C::lpa de Regalismo, e só tirou
a mascara na revolução de 1756 ('), quando Pombal em 30

(') Chamamos revolução, por quc desde essa cpocha tl'iumphou comple
tamente o .Ministro PomiJal no animo do Rei, supplantando a infiucncia do seu
collega Diogo de ~lendonça Corte-Real, preso na noite desse dia, e desterrado



LIlI

de Agosto desse anno, após a morte dl1 Secretario d'Estado
Pedro da Malta e Silva, occupou senão seu cargo o vali-
mento n. .

Os furores que devora vão a seita tiverão uma cruel expan
são no reinado desse perverso Estadista. O cadafalso, e as
fogueiras da InquisiçãO servirão perfeitamente os rancores
da seita triumphante.

Tudo em Portugal tomou a côr das doutrinas dessa abo
minavel seita. Arruinou-se todo o ensino na Europa e nas
eolonias, e edificou-se sobre tantos destroços, um monu
mento á seita que expirando sob as condemnações da Tiara,
obtinha ali o seu maior triumpho.

Fez-se naquelle Paiz a celebre Reforma dos estudos, de
que os Estatutos de Coimbra de 1772 são, o mais decantado
monumento. Em tres grossos volumes estão condensadas
todas as idéas, todas as pretenções da seita Janseníco-Ga1li
cana. Tão ciosa era de uas doutrinas que tudo regulamen
tou. Aos Professores nenhuma liberdade deixou. Ue um
verdadeiro systema Japonico, a guisa de leito de Procusto,
de que não podião separar-se os encarregados ela execução
de plano tão sabido, a ouvir-se os admiradores do celebre
Marquez.

Foi por essa época .que a seita, senhora do poder absoluto,
com o direito de faltar só, direito escudado nas masmorras,
no cute\10 e nas fogueiras, publicou successivamente a Ten
tativa Theologica do Oratoriano A tm(o Pereira de Figuei
redo, a Deducção-Chronologiw,. o C01nJJendio Historico da
UniveTsidcule de Coimbra, e os Estatntos da grande Reforma
de 1772.

Esse Estatutos não são propriamente um Regulamento de
Estudos, mas um Tratado das doutrinas.Tansenico-Gallicanas,
que se procurava enraisar em Portugal e seus domínios.
Plano infernal que causando graves damnos ao sentimento
christão da familia Portugueza nos dous mundos, não fez
todos quantos a perversa seita meditára.

á 40leguas da Côrte por uma suppotas conjuracão. Ora essa influencia trans
rormon completamente as idéas e os sentimentos senão do povo, da classe pre
ponderantf:. Veja-se o \ i canele de Santarem - Quadro Elemental' t. 6, pago
!J9. FI'. Claudio da Conceição - Gabinete Historieo t. i3, pago 249. Alle
doetas elo JIinisterio do ilfarqttez; ele Pombal-pago 18 (traduccão portugueza).

(') Pedro da Malta, Secretario de Estado, falleceu poucos dias depois do
tel'1'e01oto de Lisboa, em Novembro de 1755, entre 11 e 15 desse mez. Vis
conde de Sanlurelll - Quct,dro Elementa,. - t. 6, pago 71.
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Felizmente no meio ue tantos (lestroços, ainda no Brasil
e em Portugal a massa da população he catholica, e na
classe letrada pouco a pouco vai <.t Igreja conquistando de
fensores dedicados. fi.: °dia da victoria, ainda que demorado,
não será duvidoso. A Igreja que tem visto sepultar tantos
adversarios, assistirá tambem ao passamento dos que ainda
a atormentão na epocha actual.

Não foi o .Tan enismo o principêll vehjculo do Cesarismo
entre nós? Não foi ao ~eu impulso que lanto medrárão as
doutrinas Gallicanas? Não foi ao fanati mo dos sectari03
dessa beresi<l que se deveu a grande propaganda do Febro
nianismo e do Josephismo, sucoessores exagerados do Galli
canismo ?

O que be feito dessa seita? Quem ousaria hoje inculcar-se
como seu adepto, sem colJrir-se de ridiculo? Onde pára a
Mesa da Consciencia e Ordens, o baluarte onde por tanto
tempo dominou a seita?

Teve a mesma sorte que os antigos ParIamentlJs Francezes,
que <linda ninguem quiz resuscitar .

.Mas a Igreja vive. e o inimigo que tanto a assoberbava lio
seculo passado, jaz a seus pés. Foi devoraLlo por seL1S pro
prios filbos (') I Justiça divina I

Entretanto convém não perder a experiencia adquiriLl;L
Os Estatutos de Coimbra do anno ele '1772 erão o Cocligo ela
seita; foi nessa obra que ella com todo o artificio, cm
que era eminente, vasou todo o seu veneno, e por isso pro·
curou dar-lbe a maior celebriLlade possivel.

Bem que seja hoje obra pouco lida, gosa dos fóros de
fonte de sabeuoria e de bom senso, honra e gloria do
famoso Ministro de D. José I.

Os Sebastianistas de nova esp;3cie não Lleixão de ir ali
fortificarem -se nos dogmas heterodoxo, e proverem -se
naquelle arsenal de armas contra a Igreja. Para taes secta,
rios os Est3.tutos de 1772, são como que uma arca santa,
improfanavel; tem os mesmos merecirnelltos, como para os
adeptos, o Alcorão, e o Livro do Mormon.

He mister mostrar· aos que ignorão e acceitão ele outiva a
reputação de contrabando desses Estatutos, quaes as dou-

(') Lei de 22 de Setembro de i8~8. Os Sacerdotes e Magistrados ,Jan
senistas de que tanto abundava a primeira Legislatura do Imperio, Corão os
mais ardentes promotores da extincção desses Tribunaes.
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trinas que encerrão, e a missão hedionda de que tiverão o
encargo.

AquelJa maquina rle guerra só teve um fim, derramar
trévas, abafando a sciencia de Deus. Durou pouco, e como o
clarão do incendio, por toda a parte deixou ruinas e des-
troços. .

Convém que em nosso Paiz todos os que se occupão das
letras saibão o que encerra aquel\e arsenal, peior que a bo
ceta de Pandóra, pois nem a esperança existe n'uma dou
trina escorada na rocha da fatalidade e do desespero.

lIe o que faremos no seguinte artigo.

v

Entrada do Jansen:ismo em Portugal.-Recrttdescencia do Gulbicanismo Rea
cOln o auxilio dos Sectarios .Tculsenistcts. - Diflennç.a entre os 1'einados
de D. João IV, de D. Afll)1lS0 VI, e os elos seus Successores.-Triwnpho
completo ela Seita. após o terremoto ele 1'i55. - RevoLução de 1756. - O
MeH'quez ele Pombrtl.- Seus primeiros actos. - Como firmou. o p1'edominio
do seu pal'tido.- Terrorismo elll Portugal.

Antes que offereçamos :laS leitores as provas escriptas e
irrefragaveis do predominio do Jansenismo em Portugal,
extrahidas sobretudo dos Estatutos da Universidade de
Coimbra de 1772, convem que completemos com alguns
detalhes importantes a historia do nosso Direito Civil Eccle
siastico, a partir da Revolução de 1.64·0, até a elevação do
Marquez de Pombal em 1755, ou antes '1756, quando se con
solidou o seu valimento, e decidida influencia no animo do
Rei D. José J.

Parece-nos indis~eilsavel o conheeimento destes detalhes
para que se possa pevidamente apreciar o alcance da revo
lução politir,o-religiosa realisad~ no meado do seculo pas
sado, °mais .forte abalo que teve a Monarchia Portugueza
desde o seu estabelecimento, e a demonstração a mais pro
nunciada da adberencia das doutrinas Catholicas na massa
da Slla populaç.ão. Poi uma grande provação por que passou,
e para a qual conspirarão Governo e ClerJ de mãos dadas.
Não o C\tlro dedicado ii Santa Sé, e fasendo um corpo com
°~befe aa 19reja, mas o Clero transviado, e hostil por dou
trmas e por costumes á Cadeira de S. Pedro.

Já vimos qU31 foi a marcha da revolução monarchica
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em Portugal, e sua tendencia á absorpção de todos os po
deres do Estado, a contar da epocba em que a DYDasti~ de
Henrique de Borgonha se pôde considerar firmada no solio
Portuguez, até a usurpação dos 'Philippes de CasteUa que
consolidarão o regímen absoluto ou Ces?rino em toda a Pe
ninsula Iberica.

Dabi por diante houve tão somente um pequeno eclipse
no espaço decorrido da revolução de 161~O á Regencia do
Principe D. Pedro, depois Rei, em 1676, em que os Purtu
guezes chegarão a gosar de alguma liberdade (0).

Tambem foi a epocha em que o Governo, nos tempos mais
proximos á nossa idade, confraternisaodo com a nação se
mostrou mais dedicado á Sé de Roma; facto qne sempre se
dava, quando neces itavão os Reys daquelle auxilio para
consolidarem o seu tbrono.

Assim procederão "os Chefes de Dynastias: 1\O'ooso Henri
ques em 1'l46, o Mestre de Aviz em 1406 (,oL e o Duque de
Bragança em 1640.

Aressurreição da Uberdade Portogueza em tal epocha, era
o esforço reactorio do antigo regimen su[)plantaclo pela po
litica Real, e que a quadra permittia renascer. A luta com

. a Hespanha em defensa da inrlependenêia nacional, e a
tormenta revolucionaria que lavravn em toda a Europa, ma
xime nos paizes alliados á Portugal facilitarão aquelle mo-

(") Veja-se a Dedllcção Chronolo!lica,.p. I, dir. XIII, § 686. R. SouthwelI
Ilistoi1'e dn det'l'onement d'Alfonse VI, Roi (le Portugal-L. 2, pago 41.-
Paris I 742. -

Sobretudo convêm consultar sobre as occurrellcias do reinado de D. Alfonso
VI- o n. 6 do Defensor dos Jeswitas de FI'. Fortunato de S. BoaventQra
do § 20 a 2.<l.

("') Veja-se Ambrosio Ricalcato-Instl'ucções daelas lJe1a Côrte de Roma a
Monsenhor Gero/amo Capodifel'l'o, e a Monsen.hol' Lni;;; Lipponmno, Coadjutor
de Bergamo, N/meios em Portu.gal- pago .<l·I.

Como este Opusculo he hoje raro, copiaremos aqui os trechos que IlOS
interessão.

(( Esta linha (a Dynastia do Conde D. Henrique) quasi que veio a inter
romper-se depois, no Rei D. Joãu I de POJ'lugal, chamado de boa memoria,
que era Me~ITe de Aviz em Portugal. e frade 1JI'0fe1.'So, o qual com as armas,
e adjutorio de alguns Senhores Portuguezes, defendêo Portugal dos Castelha
nos, e os veneêo em campo raso, batalha esta que foi famosissima e bella por
ser ganhada por muito pouca gente contra muitos, e ter fugido o Rei de
Castella.

(( ElIe então se chamava ainda FI'. João. mas o Papa interveio, e dispensou o
dito FI'. João para poder tomar mulher, sem cuja di pensa não teria podido
reinar, o que foi como que dar-lhe o Reino de novo. »
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vimento. lIifelizmente durou pouco, a atmospbera lhe era
adversa.

Eta então a epocha de Cromwel, da Fronda, da guerra
dos Trinta annos, e das lutas intestinas da Hollanda. Estes
movimentos abalando a Europa necessariamente influião
sobre Portugal. Certa ordem de idéas ac1iarão ecbo n'um
raiz, victima ao mesmo tempo do jugo estrangeiro, e do
regimen absoluto.

Havendo-se consolidado no tbrono de AfIonso Henriques
a Dynastia de Bragança, depois da paz da Europa em 'l6LJ8,
do restabelecimento da onlem em França com o reinado de
Luiz XIV, da restauraç,ão dos Stuarts na Inglaterra, e dos
Sthathouders na Hollanda, quando o regimen absoluto da
Realesa tornou-se o direito publico da Ellropa civilisacla; vol
tarão os Portuguezes a respirar o ar mephitico dos governos
!le panboes, para o que muito auxiliava a legi lação em vi
gOI" cuidadosamente conservada e robustecida pela nova
Dynastia.

Ora, tendo clesapparecido o medo da Hespanha, para que
cortejar mais o Papa?

Sobreviverão as pretençães antiquadas e quasi ef>quecidas
dos Monarc,has de Castella, revestidas de maior orgulho, em
vista dos escandalosos exemplos de que fa ia praça Luiz X.IV.
OGoverno Portuguez, fiel il sua hisLoria, tratou de servil
mante imitar' o Grande Rei nas demasias com a Santa Sé.

D. Pedro II, Regente em nome do Rei D. AfTonso VI}
~ão foi o mesmo individuo logo que se vio sem embaraços
Hltestinos e estranhos: sentado no mesmo throno como Rei,
espantou á todos com sua in[;ratidão.

Foi neste reinado que o Ja~senismo começou a propagar
se em PGrtugal ('). Era uma noviuade Franceza} que alguns

(') Não se pode com segurança fixar a epocha em que essa hercsia per.e
trou ,em Portugal. FI'. Fortunato de S. Boa-Ventura no n, 11 do Defensor dos
JeSUllas susteuta que em 1717 tal heresia era senão rlescollhecida em Por
tugal, geralmente rcpcllida, Parecc-no quc nesta parte andava enganado o
douto Cistcrciellse, O mal lavrava suhtcrrancamcntc, c não tcria prorompido
com tania. tOI'ça cm '1756, se a propaganda não datasse dc mais longe.

Ruccllal, no seu Projecto de Reforma da llalia, IIhra publicada cm 060,
cspanta- e da força adquirida !Jcla eit.l em Portugal, grandemente apoiada
pclo propagandistas da ne pauha, França e lIollanda. Na ltalia ponco cami
nho ti!lha fcito até essa épocha.

SCl'la uma historia cUl'iosa a Ilcsta hercsia, e de sllas missões nos Estados
I.:'atholicos da Europa.
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Ministros dessa Potencia, então preponderante até a guerra
da successão de llespanha, procura vão inocular com os ar..,.
tigos de 1682. Mas em um paiz de Catholicidade tão robusta
como Portugal, nãú penetrou a doutrinil com fronte desco
berta. Foi creando-se e desenvolvendo-se nas trevas.

Uma corporação Religiosa, introduzida em Portugal, de
pois da revolução de 1640" pelo confessor de D. João IV o
Veneravel Bartholomeu do Quental, foi o mais poderoso
vebiculo que teve a Seita em Portugal. Essa Corporação,
como já terão previsto os leitores, foi a Congreg3ção do Ora·
torio de S. Philippe de Neri, que se constituio logo a rival
da Comp3nhia de Jesus. ou melhor implacavel adversaria,
disputando-lhe a influencia, principalmente no ensino da
mocidade. .

Sem o auxilio dessa Congregação, o triumpbo da Seita
teria sido senão impossivel, mui demorado no seculo ultimo,
e sem o alcance que teve. Essa Congregação, graças aos
escritos e manejos de Qllesnel, ex-Oratoriano, o mais habil
e activo Chefe que teve a Seita, em geral estava inçada
de taes doutrinas, que aliàs havião tambem penetrado em
ou1ras Corporações Religiosas.

D. .loão V mais que selJ Pai prest.ou á esta Congregação
extrema protecção. A abertura do sepulcbro do Veneravel
lJarthoJomeu do Quental, cujo corpo se achou intacto, pro
digiosamente concorreu para esse resultado (").

Este Soberano levou aincla mais longe que D. Pedro II a
imitação servil de Luiz XIV. Era tão inclinado á França que
os l\Jinistros desta nação acreditildos em sua Côrte, não
duvinavão assegurar em seus despachos, que ocoração deste
Principe era Francez. O mais insignificante motivo desafiava
SU3 suseeptibilidade, mui predispo ta contra a Santa Sé, e
contra seus legados. Havia luxo em desenvolver contra elles
a mais Febril animosidade.

As desavenças neste Monarcba, tão fatuo, e aliàs tão in
telligente e instruido, com a Santa Sé são verdadeiras mi
serias, intolera veis em qualquer outro regimen, em que
o Hei não fosse tudo.

Um paiz assim administrado., sob uma dynastia tão im-

(') Veja-se Barbosa Mar,hano - Biúliotheca L-usitana no arli~o biographico
deste Veneral'el, e Joio Bapt.isla de Castro no MapplJ, de Portugal t. 3'
pag.169.
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previdente, arrastada pelo declive fatal do systema á que
prestava lOdo o apoio, necessariamente cabia sob as garras
do scisma ou da heresia, alliados na turaes do poder abso
luto, He essa a historia dos scismas Grego e GaUicano, e da
heresia na Suecia e na Prussia, como na Dinamarca e nas
Ilhas Brilannicas.

Sem a intervenção satanica de dous monstros como Gus
tavo Wasa e Henrique VIII, paizes tão profundamente Ca
tholicos como a Snecia e a Ingl:Jterra não terião sido pre
sas da her3sia

Ja nos fins do reinado de D. Pedro II o scisma Gallicano
lavrava com summa intensidade em Portugal, e com elle
entrelaçado estava a serpe do Jansenismo, que com seme
lhante anteparo, trabalhava por alluir o edificio religio o
daquelle Paiz, sem inspirar sr.speitas.

.Ia reinado seguinte, D João V mais despotico que seu
PaI, :JS vagas se forão encapellando, rompendo por vezes os
diques; ja na questão do pagamentJ dos Quindennios, ja na
interrupção da.s relações que por espaço de dose annos
manteve Portugal com a Santa Sé por causa de um chapéo
de C,ardeal, que se exigia para individuo, cujo 'direito era
por demais problemaLico (').

E es diques erão depois reparados, mas com CJ:le pre
juiso para a S,mta 'é, cuja \ eneração era sacrificada? Foi
ne :J epocha qne das imprensa Hegi:Js sahio a ftjonomach1"a
de Gabriel Pereira de Castro, e sabe Deos com que altera
ções, Obra de desforço, como disia CelJaculo, tinha por
mi são ameaçai' e amedrontar a Santa Sé com os desvarios
da Healesa ('"),

Oque se pretendia era despir os povos dessa antiga ve
neração qne havia. para com o Successor de S. Pedro, des
moralisando-o perante o Mundo civilisado. E em grande
parte este funesto anhelo conseguio-sp,.. ,

Ne'se longo reinado lentamellte organisou-se o partido, que
nutl'ia aspirações mais revolucionaria~, não se contentando
somente com o desconceito ela Tiara em benefic.io cio Poder
Temporal, visava mais longe. Es e p;lrtido que encuntrava

.Cl Veja-se soure estas questões a Deducção Chronolo,qica em tllda a
DIVIsão XIV.

(oo) Veja-se soLre ii impressão da MOllomachia o parecer de Cenaculo, a
ra~: 1293 nota C") desta oura, na carta ao ConfIe lle Linharcs sOure·o Jan
semsta Mouton, ultimo redaclor do jurnal Nouvelles Ecclesiastiques,
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_na situação moral da classe dominante uma base tão solida
para firmar··se, velava soas aspirações na novidade das suas
ic1éas. Apregoava melhoramentos no ensino publico, e re
formas administrativas e economicas, attrahindo assim em
seu favor as classes dedicadas ao commercio e a industria,
preponderantes no elemen to laical; e para quem as ques tões
de principios, que tanto interessão a estabilidade social,
preoccupão menos que as praticas, maxime quando a solu
ção se afigura momentosa.

Ora para os homens que só tratão de arrasar, os revo
lucionarios de todos os tempos} são essas as questões que
mais afl'agão, e se esforção por agitar, porque são as em
que o vulgo inexperlo e pouco il1ustrado, parecendo melhor
comprehendê-I<ls, pode mais facilmente ser transviado.

Os adeptos deste partido, que devera completamente
tl'imnphar no seguinte reinado, acbavão apoio e conselbos
na Congregação do Oratorio de S. Pbilippe Neri, que, como
já dissemos, era ardentemente protegida por D. João V (").

O primeiro que travou abertamente a luta, pretextando a
necessidade de reforma no eosino ("), foi Luiz Antonio Ver
ney ('.'), oriundo de familia francesa, e Arcediago da Sé de
Evora.

Sob o pseudonymo de Barbad'inho da Congregação da
Italia, publicou differentes Ca1'las propondo um novo e ver-

(') P6de-se ver em Barhosa Machado - Bibliotlleca LusitalUb, nos artigos
biograpbicos dos Padres Antonio dos Reys, Manoel de Souza, Sebastião Hi
beiro e Filippe Tavares, qunl a importancia que tinha para este Soberano a
Congregação do Oratorio, cnjos membros erão seus Capellães predilectos.

E bem o confirma Canaes - Estudos Biogl'a1Jhicos, nos artigos dos
mesmos Padres, e no do Confessor do Hei, o l)adre Domingos Pereira,
10 p,.eposito do Real Hospicio das Necessidades, fastosa doação feita por
aqne\le Sobel'ano á Congregação. Sobre essa doação veja-se Jacome Ralton
-Recordações § 52, e Frei Claudio da Conceição -Gabinete Historico t. XI.
Cap. i,

Segundo a Dedncção Chronolo[Jica p. 1 disco XIV n. 8'26, D. João V esco
lheu nessa Corporaç~o Religiosa dons dos sells Confessores. Ja declinamos o
nome do segundo: o primeiro chamava-se Martinho de Barros.

(oo) Foi o mesmo motivo que deu aberta á luta da Companhia de Je tiS

com os Jansenistas lle POl't Royal eles Chwllps, e outr'ora com as Universi
dades. Ranl'e - Histnire de la Papnu.té pcndwnt los XT~I t XVlJ siécles
l. 3 pago 306 e 3.J6

(" 00) Consulte-se sobre esle escriptor o Dicciona'l'io Bibliogl'aphico de
Innocencio. e Gusta - Memoil'cs ,ll~ 1I1rtl'qu.is de Pomba,l t. 4, liv. '10,. 4.

Elle el'a filiado na cita, e protegido pr.la COlIgregaçã'o do Oratorio de Por
tugal, como provão os seus escritos e feitos.

O Padre José Chevalier, seu sobrinho, pertencia á esta Congregação.
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dadeiro methodo de estudos, methodo que foi depois segui
do nos E tatutos da Univer idade de Coimbra em '1772.

Estas Cartas que visavãu ao credito das de Pascal, menos
o espirito, parece que ficticiamente erão impressas em Va
lença na Hespanha, forão acolhidas pela Seita com todo o
fanatismo, peculiar n'estes Cél os, e por ella praticado. Era
uma arma ele guerra á que se queria dar importancia.
Elias abrirão espaço a uma polemica ardente, em que toma
rão parte pro e contra muitos lilteratos, distinguindo·se
principalmente contra \ erney, o Padre José de Araujo,
da Companhia de Jesus sob o pseudonymo de Fr. Anenio
da Piedade. Essa polemica durou por muito tempo, e
manteve nas veias do partido JausBnista toda a seiva de que
precisava para a campanlJa que approximava-se.

Ora' emey não limitou a este certamen o zelo de que
estava animado; em Roma, como Secretario da Legavão
Portugoeza, prestou serviços eminentis~imos, e que não
forão, como elle esperava, satisfactoriamente recompen
sados.

O Hospício das Necessidades da Congregação do Oratorio
era o arsenal, onde totlos o athlelas acha\ ão protecção e
excitamentos (').

No meado do secolo X\ nr, quando a Europa eslava ator
mentada pelas idéas irreligiosa , dominando por toda a
parte urna politica beterodoxa, como Portugal poderia esca
par á essa corrente? Como desviar-se de sas causas que
devião poderosamente actuar, estando alem disso ob a in
fluencia de uma potencia anti-catbolica e prop:lgandista, e

(") Na Casa do E piritiJ Santo, o primeiro e L:tbelecimento desLa Congrega
ção em Portugal, foi onde começou a conjuração Jauscnista.

Pombal filiado na Seita, e protegido pela Congregação mo Lrou-se fiel aLé o
fim da sua vida aos seus protectores d'outr'ol'a.

Jacome Halton, um dú inLim'ls deste EstadisLa, cm suas Recordações, bem
mostm o quanLo cra Pombal devcdor dos Padrcs do OraLorio, AnLonio José, da
familia Cruz, e Domingo de Oliveira, valido do rei O. José; proLecção que
lbe r~ndeu a sua nomeação de Ministro uos Negocios EsLl'all~cjros no principio
do reinado desLe 'uberano.

Bem que esta Conwegação fosse:; qlle mais se comprometteu em POI'Lu"a!
com a hcresia Jansenica, contou algun membros distincLos dedicados á caL.sa
da Igreja, como os Padre SebasLião nibeil'o, Theodoro de Almeida e JO'é
~l~r~Lo, os dOlls ultimos exLrcmamenLe perseguidos pela orLllodoxia de suas
opllllões. MOI'ato no reinarlo de D. ~Iaria J. e o ouLro no de O. Jo é r.

Veja-se o mesmo MaraLo nas SLlas Epistolct Theologicas pag. 106, refu
lando uma proposição de Manoel Fernandes Thomaz. acerca das doutrinas
professadas por essa CongregaçãO.
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potencia que tanto tem auxiliado e procMstinado a dillicil
existencia d'esse Estado?

Após esse Rei, por demais cio~o lle suas t50 pl'etencíosas
prerogativas, especie de Diogo I Portoguez, de~pota e tl1eo
logo, e mais instruido que Luiz XIV; outro sobreveio de
curta comprehensãoJ ocioso, desconfiado, e em costumes tão
mal encaminhado como seu Pai ('), Amando com ardor os

(') A frouxidão de costumes de D. João V be infelizmente um facto que
a historia n-io p6de courir com um véo. Ap6s tanta luhricidade, eguiu-se o
sanguinolellto reinado de seu filho.

Quando as Memorias fie Be enral e ,Ie 'Yraxall não depose sem contra se
melhante proceder, qne o Visconde de ;lntarem no seu QlIaclro Elemental'
1. 5 pago ';18/~ apenas procura aLLenuar, hastaria para condernna-Io o facto in
comprehensivd de um Principe Catholico, que 'olicituu tia Santa Sé o titulo de
Fidelíssimo, manila" vil' da Africa donzellas, lilhas de Regulos, seus alliauo ,
para fins pouco confe saveis! Diz-se que a con elhos ua Meuicina fôra
o Rei arrastado a tal extremidade.

Os bastardos D. Antonio. D. Gaspar, e D. José, conhecidos na histol'ia pela
denominaçãO de meninos da Palhauã erão filhos dessas infelizes. Outros eli
sem. que de uma Cunarim, freiru ele Odivellas.

Todos occuparão depois cargos ecclesiu Licos, COIOO já se hal ia praticado
com' cs do Rei D. Pedro, e dous fOI'ão victimus do rancores de romua\.

Com D. João V deu-sr. o mesmo !;\cto que com Luiz XV. Ahandonou os
Confessores Jesuitas, logo qne quiz uar largas ás snas paixões, e :\0 mesmo
tempo ser ai ,solvido no confissional'Ío.

Dos Jesuitas passou para os Oratorianos, depois para os Bel'l1ardos, e a final
tomou nos ultimos tempos da sna vida, quando jasia entrevado no leito. o
Prior da Parochia de S Miguel. Francisco Mal'Lins, Sacerdote de hoa vida.

Entretanto para seus lilhos e colhia Confessores da Companhia ele Jesus. D.
José a exemplo rle seu pai, abanuouoll-OS, logo que qlliz osteutar vida mais
sulta.

John Smith. secretario privndo do Dnque de Saldanha, na sua obra 
Jfernoil's of' lhe Marqwis of Pombal, cap. 1 pags. '::18 e 2D, exprime-se desta
sorte acnl'ca do procedimento daquelle Rei:

• Licenlio'usness was general; nor was the veil of hlJIJOcrisy lhol/.ght ne
cessary lo conceal {i'om lhe pl/blic eye t/wl lOllich lhe monarch 1/ol only
encouraged bul openly pl/rs/ted. II! lhe conuent af Otliuellas, within lOhose
sacred !VaUs were Ihree hU1J,cll'ed beauli ful l'ecluses, John V souqhl aIld
oblainetl those rela.l'alíans anel uolupluous 1ncll/lgences which lillle (lI:col'elecl
with his oulwarcl piely. ln this view af lás clla,raeler wc nre forcecl to con
sider John ralheI' as the Sullcm o{ Ctn Easlern empire, lha,n the 11l0narch af
a Chrislicm slnle. "

Pelo que respeita a Ú José 1, uasta que nos reuramos ás relaçõr.s al1nl
terinas que entretinha com a esposa do Marquez de 'ravura filho, e outras
seu horas da Nohre a, moLivo de suas noctnroas peregrillações pelas Yisi
nhaoças de Lishoa. que quasi lhe ião custando a vida na estrada de Belém.

Os excessos deste Principe derão fim a sua existencia do mesmo 1110do
como acabuu seu Pai. E todavia D. Jo:io V, Soberano popular, sabi.! en
cobrir muitos dos seus defeitos com al~umas !;randes qualidades que incon
testal'elmcllte possuia.



LXIII

praseres sobre tudo a caça e o theatro, com que despendia
sommas fabulosas ('); era D. José 1 um verdadeiro Rei
daquellas eras, talhado segundo o parlrão de Luiz XV, dos

,Jorges BriLannicos (oo), e de ouLros Principes do meamo se
culo, mais AsiaLicos que Christãos.

Desde que o Chefe da Nação se apresentava com esta
perspectiva (U'i, não admira que fosse facil presa de um

Veja-se o Panorama de 1839, artigo -O lI11trquez de Pombal. Visconde
de Santarem - Q1Ladl'o Elemenlar, t. 8 pago XLIX..

E o mais deploravel he que nunca semelhante conducta encontrou nos
hisloriadores nacionaes uma palavra de ceusura ! A mór parte desses factos
são conhecidos e divulgado, pelos chronislas eSlrangeiros. 0"\ isconde de
Santarem leva a indulgencia ao ponlo de sustentar que taes defeitos no Chefe
da uação não influem na direcção dos negocios publicas, e nem pertencem á
apreciação da historia I '

(') Consulte-se '" raxall - lIlemoires de mon temps t. 1 de pago 10 a 65,
Despendia este Principe annualmente com o thentro lyrico um milhão de
cruzados. Para que Farinelli, o maravillJoso Tenor do seculo passado, fosse
de Madrid cantar llm Lisboa, gastou-se profusamenle,

O theatro Iyrico de Lisboa, que o terremolo destruio, passava naquella
epocha por uma maravilha, Veja-se o Aferwrio Historico anno de 1756,

Este juizo he confirmado pelo Yisconde de Santarem no t, 8 rlo Quadro
E/emenlm' pag, 48 e nota (1),1

• O theatro d'EI-Rei D. José, diz este escritor, no Palacio que se queimou
pel? terremoto era o mais sumptuoso e magnifico tIa Europa, O que se cuns
trulO de novo, era inferior ao de ~Iadrid e de Oresda,

« S6 o vesluario e a sala custavão por mez 250:000 francos, e o celebre
cautor Gizzielo percebia por ,lnno 30: 000 escudos cm dinheiro, e 2:!:OOO f1'3n
c?S para a sua mesa, :tlém da casa e carruagem, Cantan~o cm um anniversa
riO, diz Scudo, o Rei ficou t~o encantado, que fez-lhe l) singular mimo de
uma gallinha de ouro com \'inte pintos do mesmo metal!

• As caçadas, qne erão magl1lficas, principalmente as de ,alvaterra, fazião
ta1l!bem uma enorme desoeza, Guardallas as proporções D. José I despendeo
maIs em theatros, do que 1J. Joiio V com a sumptuosa constl'ucção de ~Iafra,

("\ Tudos ::onhec(~m o insigne Romancista inglez - Thacke:'ay, ha pouco
fallecldo, E,'a além de dislinclo pOcta, Ifi toriadur tão orig'illal como integro,

a sua obra os Quatro Jorges (lhe (on/' Geo/',qes), fn um,} pintura tal dos
co~tumes uestcs Prillcipes da d)'lwstia lIanoveriana, !lue i1eixa em olvido.
LUlz XV, tão censurado 1I3 historia do XVlll seculo, e os dous Soberanos
Portuguezes D, João V e O. Jm,é 1.

Entrel~lIto erão taes Principe' e seus ~lillistros, que por meio dos jornaes
e hbellos de toda a sorte eSlygmaLisavão a Sauta Sé, e accusavão os Papas
por sua immoralidade.

Çonfrollte-se, perante a luz da historia imparcial, a vida dos Pontifices do
ullnno seculo cQm a dos Prillcipcs seus contempol'aneos, e veja-se de que
lado se achão o merito e os vicias.

(" ') EIS como Wraxall traça o retr~lto de D. José r.
'/ • ~ c/taque repas, il man,qeait beaucolLp el blwait encore mieu:&; quand
I qlllllail la lable, ii allail assistel' ati- combat des la',reau:r ou chasser au
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homem audacioso e astuto como Sebastião José de Carvalho
e Mello, mais conhecido na historia sob o titulo de Marqnez
de Pombal. Jansenista ultra, elle soube concentrar em si n
hypocrisia peculiar á essa Seita, e um odio sem tregoas á Sé
de Roma, e a seus mais denodados defensores.

Este personagem, cujo Ministerio f z epocha na historia
de Portugal, e na do seculo em que viveu, obteve depois da
idade de cincoenta annos occupar um lugar nos Conselbos
da Corõa, reinando D. .José I, de triste recordaç50.

Homem de genio duro n, de espirita tenaz e pouco

til' on an fet/lcon. Si le temps étcút lIwu,vetis, ii jOlutit unx cartes ou. I'a
elait an violon ewec ses filies. Le soir ii entendait 1/.11 morcean de musique
â l'Opéra 01~ dans son salon; it ne consetCl'a.it ]ias moins el'nn million â cette
distraction. Avant de se cOI/cher, ii signait to 1/ t ce 1ue Pombal Itti disait
de igner, pltiS ii s'endol'lnait et 'l'onflaitjusqu.'an ma/ln. n l1e se reveilletit,
et 1Ie se levait, que POI/I' vivl'e comme illlvait fait la veille. II

Este retrat.o parece-se um pouco com o que faz R. Southwel! do Rei
D. Afl'onso VI, menos as excentricidades.

O Barão Desoteux na Adm.inistração do lJIàrqltez de Pomhal, IiI'. 3 cap. 3,
obra de encommenda, preparada no sentido de endeosar aquelle Ministro, faz
confissões accordes com o juizo de Wraxall.

O mesmo se observa nas Aiem.oil's of the Mal'q!tis of Pombal, de John
Smith, cap. 2, escritas sob a influencia do DU1ue de Saldanha neto do
l\Iarquez; e em Saínt·Priest - B'istoil'e de la Chule des Jesltites, pag, 13.

A curteza de entendimento deste Príncipe he lançada pelos apologista (le
Pombal a cargo de D. João V, que não cuidou sua educação, especialmente
qnanto a arlministrar a Nação, o qne não he de todo exacto. Vi conde de
~antarcm - Qua(lro Elemeutar, l.. :-:, pag..Hi.

Para os fanaticos ria gloria de se Estadista, a (;rande virtude de D. José I
consistio em tê-lo mantido durante 27 annos no poder.

Entretanto ba um tal ciume das glorias do reinado de D. João V, que para
taes apologistas não se póde elogiar o do seu succes 01', sem deprimir nào
poucas vezes, e calumniosamente o governo daqllelle MOll:lrcha, procurando
se estabelecer um injusto e pal'cial par:lllelo. Visconde de Santarem
Quadro Elementa 1', t. o pag. VI.

Veja-se tamLem F. Gusta-lJ1émoires du J1Inrql~is de Pombull. i pags. 'J7,
20 e 35.

(') D. Jojo V, a despeito da protecção de Pomual, não o quiz admilLir no
ministerio quandu elle voltou de Vienna.

O rei liLLerato tin!Ja extraol'Llinal'ia al'ers:io á garl'lllice pl'Ctenciosa de Pombal,
e a expressão torva de sua physionomia. Os biogmphos deste ~linistl'O cilão
um dito daquelle Soberano, que Lem descortinava o seu caracter. II Cal'valho
tel1t ceLhel/os no cOI'(/ção. Jl

a Se não nos enganamos, diz o biographo do [letnol'Cl1IH/" foi a ferocidade de
animo e ogenio vingativo o toque principal do caracter t1e3te homem, a que po
derelTIlls chamar extl'aordinurio, mas por ventura não I'erdalleiramente gl'ande »

Estes juizos são confirmados pela propria Mãe de Pombal, quando nc pojada
de seus lJens e posta por demente pelo mho, disia que Linha dado a luz - á
'um tigre. Gusta- Ifemoil'es dou J11etrqu,is de POInba/, 1. .J pago 37.
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culto, e devotado ã uma Seita poderosa, conseguio por meio
dos seus adeptos, e das allianças que contrabira na Allema
nba, essa posição que tanto almejava, e nella manteve-se por
virtude da influencia in~lesa ('); sendo ainda ajudado pela
fortuna, com a morte dos seus mais poderosos concorren
tes dentro e fóra do gabinete (").

Tendo estado na Inglaterra como Enviado Portuguez,
ainda no Ministerio de Roberto Walpole, soube approveitar-lbe
as lições, e com os recursos de Ricbelieu CU), o seu modelo
favorito, pôde em Portugal formar uma administração typo
de cruesa e de corrupção.

Em Utrecbt, na Hollanda, filiou-se na Igreja Jansenista
4esse Paiz, filiação que foi consolidar em Vienna d'Austria,
alistando-se nas bandeiras deVan-Swieten, e de outros fun
dadores do Josepbismo C·U).

Assim industriado, e apoiado dentro e fóra de Portugal,
o Marquez de Pombal consummou a alliança do poder abso
luto com o Jansenismo logo que pôde entrar para a pasta
do Reino, depois da morte do Secretario d'Estado Pedro da

(') Veja-se o Visconde de Sanlarem no Quacll'o Elementar t. 7, 8 e 9,
e Sainl-Priest -Histoire de la Chute eles Jeslúles, pago 34.

O fallecido Rodrigo Fonseca Magalhães provou em 1840 magistralmente
esle faclO em um discurso proferido na Camara dos Deputados de Portugal,
quando demonstrou que erão alJocryphas certas cartas que sob o nome do
~larquez, correm impressas.

(") Ex.: FI'. Gaspar da Encarnação, fallecido em 1752, Alexandre de Gus
mão, em 1753, e Pedro da Motta em '1755. Veja-se O Visconde de Sanlarem
-no Quaclro Elementar, t. 6, pago 27) 4.3 e 71.

(''') MI'. Luiz de Camé em um interessante artigo-Portugal no secu/o'XIJ,
publicado na Revista dos Dous Mundos rle 1837) d~scrimina com muito Lacto
a dilferença das duas politicas, a lucidez de espirito de Richelieu, e a absurda
e cruenta applicação que da sua politica fez Pombal na Monarehia Portu
gueza.

(.... ) Não se póde apreciar bem a politica de Pombal sem ter-se a vista
os seus precedentes, e os homens de que se acercava.

Na Inglaterra as suas melhores relações erão com o rahbino Portuguez
-Jacob de Castro armento, formado em Medicina, que sendo em Portugal
cunstITo, com o nome de Henrique, passou-se para aquelle Paiz, onde mudou
de nome, e aposlatou publicamente. .

Em Vienna travou intima amisade com 11 medico I10llandez Van-SwICt"en,qull
Boerhaa,'e para ali mandou com de Haen á pedido da lmperatl'iz "!faria Theresa.
Ambos pertencião a familias da IgrejaJansenista de Ulrecbt, e forãu apresenta
dos como Calholicos. Sabe-se quaes forão as consequencias. Esses JillJos tle
Esc~lapio flserão clinica religiosa e plaulúrão lia Auslria oJanseni mo blwea'u
crallco ou Jose[Jhismo.

Veja;se ? M'lCséo Lit.leml'io U. 4 de 1833 pag. ~ 03. Compendio Ristotiro
da Umvel'sldfLde de COLmbl'u p. 2 cap. 3. de n. 100 a 108.

Õ
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Molta e Silva em Novembro de 1755. A pasta de E trao
geiros foi daJa poucos meses depois ao Conego da Patriar
cbal D. Luiz (la Cunba n. espirita curtissimo. e creatura
ingleza, Era mais uma g:-lrantia dada á influencia Britannic.a
que favorecia o novo valido.

O terremoto de 1755 foi um verdadeiro signal do tempo,
inuic.ador de outro que se ia fasel' nas idéas e sentimentos de
um povo, conhecido pelo seu espirito monarcbico e religio
so, e de indole sobremodo paçifica.

Com a iniciativa de semelhante entidade no governo, as
conspirações brotão a cada momento, o paiz cobre-se de
cadafalsos e de masmorras ("'); e a par de medidas cruentas
e ridiculas surdem reformas intempestivas, que o estado da
nação não comportava, mas impostas por meio de muitas
sevicias. Outra~ se fiserão no interesse da Seita do hiel'o
pbante, nimiamente damnosas á essa pobre Monarcbia
entregue ao alfange de uma individualidade de fundo he-
rodiano C"). ./

(') Filho uo celebre Ministl'O do mesmo nome de D. João V. Era Mioist.l·o
de POI'wgal em Londres. Cheganrlo a Lisboa em Maio de 1756, foi logo en
carregado da Pasta de Estraugeiros e da Guerra,

(00) Examine-se a historia de Portugal em todo o necurso de oito seculos,
o povo portuguez se mostl'a constantemenle ohediente e dedicado aos seus
I\lonarchas.

Neste bediondo reinado a ,partir do dia em que Pombal foi elevado a I\linis
tI'O do Reino, e a valido, até a morte de D. José I, não se passa um anno
sem conjurações de toua a sorte. Em todo esse espaço de t.empo, que não foi
pequeno, o cadafalso politico e ruligioso esteve armado, correndo em jorros o
san~ue portuguez.

Ue a grande epocha ,le PortuCTal !
("0) I-Ia ullla singular co-relação entre o caracter e inclinações deste I\li

Jlistro, e os Principes da Dynastia ldullleana.
Duresa e crueldarle, de mesUl'ada avillez e arllor em udiflcar. Uma extrema

paixão pelo grandioso, mas o graudio o horrivel. A sua gloria be to~a circum
dada de san~ue. mas sangue de cadafalso e de fogueiras_

Pnmbal, segundo Gusta e Smith, lIascêo em oure, pequena villa pl'Oxima de
Pombal e da Heuinha. A adulação o fez nascido em Lisboa. Quiz-se lil'ar á
insigniflcaute povoação a fatuidade de ter sido o berço deste Ministro.

Sua familia, be~ qne nobre, d!spunha de modestos recursos; podendo-se
consideraI' de terceu'a classe o qUilate dn sell hrasão.

Segundo as antigas tradições Herodes Antipas, filho do famoso Herodes, 6

assassiuo de S. Joãu Baptista, foi desterrado nas Gallias. Passando-se dalli para
a l'lcsp,anha acab?u seu~ dias na LusiLania, uo local onde se acba hoje situa
da a vIlIa da Hedll1\i;:\, entre Pombal e Condeixa, mas mui visinha de Soure.
Laymundo, FI'. Bernardo de Britto, Malloel rle Faria e Sousa e Antonio de
::lousa de Macedo referem e5ta tradição. O DI'. Sepp na sua Histo7'ia de N.
S. Jesl~s C/wisto em grande [JUrte couf1rma-a.

Sendo t:ste vulto historico tão acel'l'imo adver~al'io do Chrislianismo, não
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o numero das victimas dessa inexoravel administração
tão applaudida dos absolutistas, e revoluciona rios, sobe a
perto de dez mil (0), em uma nação paciente e obedientissi
mal Imagine-se a carnificina que não faria o Moloch Lusita
no, se encontrasse Portugal como Ricbelieu a França. Neste
Paiz as conspirações erão reaes, em Portugal imaginarias,
creadas adrede para cimentarem o dominio do Ministro.

A primeira manifestação da sua exuberante energia, e
sanguinarismo, foi o espectaculo de mais de tresentas forcas
de onde pendião corpos de ladrões ou de famintos, de que
abundava Lisboa depois do terremoto n. Só a mente de
um Asialico acostumado a sacrificios humanos poderia
conceber a necessidade de semelhantes becatombes I

Es es desgraçados erão a esmo apprebendidos, e ~em

processo pendurados com menos apparato que as execuções
a Linch úa America do Norte I Bem se vê que para flan-

seria para estranhar que em tempos tJo calamitosos para a Igreja, surgisse
um descendente do desterrado ldumêo, para ainda mais perse~ui-Ia e f1agella-la.

Demais a predilecção que tinha Pombal pela nação Judaica mostra as afrl
nidades latentes da sua natureza com 'os consocios dos primitivos perseguido
res do Christianismo.

Araça dos Carvalhos de Soure e de Pombal era famosa por suas atrocidades.
Se del"nlOS credito a Gusta nas - lIIemorias ja citadas, a familia do i\larquer.
na localidade aonde vivia era geralmente detestada.

As boas raças como as más nem sempre s'extinlluem; e o ruim fermento
as acompanha por seculos.

Confrontando os dous l'.pos, quem duvidará de que o sangue Idumêo não
cnrra nas veias do maior perseguidor que teve a Igreja nos dominios da
Monarclua Portugue~a ?

A su.speita de que Pombal descendia de gente hehréa não data de huje; era
conheCIda no secuJo passaJ O favor e protecção que prestou á e ta gente,
a.cabando com a distincçiio odiosa rle Chl'ist(los velhos e novos, a devoção que
tInha pelo mercantilismo, as relações que entretinhil com Israelitas fóra de
Portugal, dão corpo á essa suspeita.

O Duque de Chatelet no tomo 1 da sua Viagem á Portltgal em 1777, a
pag. 118, confirma a existencia dessa arguiçã feita á Pombal, que se acha
de acrordo com a allusão de Lord Townshend referida por Dumouriez na
sua ohra-Elat ]Jresent dlt Portllgal en l'a,ltllée 1762-,pag. 196, em que
Paulo de Carvalho o Inquisidor figura de Aarão, e Pombal lle Moisés.

(') Veja-se Francisco Gusla - llJemoires dI), Marqltis de Pombal - t. 4,
pago 113, e a obra-Alledoctes dlt i1Iinistere du il'larqltis de Pombal- pago
39(1. Varso\'ia-178 L

("l. Este bOITcndo espectaculo. todo conforme ao palarlar rle Pombal, ca
ractensa perfcifamente o individuo.

OllIercurio da Hollanda nas correspondencias da epocha confirma este facto,
bem como J. Ralton nas suas Recordações, pago 183, Gusta-Memoires dlt
Marquis de Pombal- L. 3, fi 1,2 e 3, f; o B:lrão Desoteu.\: na Administra
ção do J1lal'qllez de Pumbal, Tiv. 6, cap, 2.
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quear LiSboa de tão borriveis monumentos no meio de rui
nas ainda fumegantes, precisava ter urna imaginação ele
arti ta, á que era pediria meças (0). Ra ainda boje quem
applal1da taes commettimentos CO) !

Do que vimos de di er não se presuma qne desconhe
çamos os serviços prestados por Pombal nesta crise: nâo
lbe regateamos um só ramo dos louros que adquiria, rase
mos-lhe .i (Istiça plena. O que sustentamos he que taes ser
viços podião-se comprar por menos angue, e que o horro
res que os acompanhárão erão dispensayeis.

Bastav50 tão somente os produsidos pelo movimento na
toral do abalo volcanico.

(") Moreira de Mendonça na His/oria Universal elos Tetremotos u. 5/19,
talvez para suavisar o horror ria cruenta medida, se não !le erro de imprensa
'omo lIO parece. declara que o numero das forcas não excedia de 5eis,
exprimindo-se desta sorte:

,( Em execução destes Decretos forão coudelllnados um grande numero de
criminosos á morte, que forão executados em sei' forcas, que se levanlárão em
varios sitio, ficando os corpOs pendumelo 'noS patibulos muitos dias, para
maior horror. J)

E te final he cOl1tradictorio do algarismo seis impresso em vez tle cem,
numero mais e:acto, e accorde com o que disem os coevos, o Decreto de 4
(le Novembro de 1755, e Aviso de 6 do mesmo mez, tlignos em [uelo da redac
.ção e da indole de Pomhal.

Ncs e A iso ord na-se ao Duque Regedor que as forcas em que o réos
culpados !lOS roubos forem executados, sejão teio a/las quanto possivel fór,
ficando netlas suspensos os cadaveres até os consumir o tempo.

Veja-se FI'. Claudio da Conceição -G(J~inete Bislo/'ico, tom. 13, pag. 104.
J. Slllith- lemoirs of llie lIiarquis of Pombal, l. 1, pago 95.

Cantu tratando desta scena na sua Historia Universal, exprime-se por
esta fórma :

II Desenvolvendo um rigor riental, condemnava á morte, ipso facto, os que
se havião toruado culposos de rO!lbos por occasião do desastre de Lisboa,
porém muita "ezes mandava enforcar como ladrões os que se queixavão de
mi eria que ene lião abia remediar, e iliz-se que manda a summarilllllentc
ao supplicio até cem n'um dia! 11

Carl'ier, Collol. rl'Herbois, e outros monslros da Revoluçiio Franceza, não
crão mais expeditos, nem tão artistas. Tinhão aiuda a desvantagem de não
serem iuvenLore de tlo rapido aviamento.

('.) Viaje no Epito1/le dCI HistorieI de Portugal q alifica de admi1'llvel a
energia do Rei D. José, aliás do flJal'quez de PomJlal, nessa qllarLra.

Esl.amos certos de que hoje nenhum homem de sen"o desejaria "iver sob a
adrr!inisl.ração de semelhante ~li~i tro, que em c1'lleldade e cynismo excede.u
mUI" slmo o seu modelo, RIChe!Ieu, que aliás tinha ara ser rigoroso l11aJS
fundamentos que Pombal. ,

D!llllomiez na obra que já citamos aprecía desta sorte a epocha em que
domlllOu Pombal:
. ".A desapparição e arrebatamentos continuos de personagens conhecidas
llllpl'lmem tal terror e consternação em Lisboa e Portugal, que não co-
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NãO era a primeira vez que Lisbúa era victima de tal fJ.a
gello, e se a historia 11e fiel, o terremoto de Janeiro de "- 3i
foi maior que o ele 1755 C), Entretanto nem D. João III,
nem eus MillÍstros fiserão tanta prar.a com os serviços pres
tados com o enterro dCls mortos e com a reedificacão de
Li boa ("'). .

Como preliminar ao tetrico drama que se ia desenrolar
transparece uma medida que por si só assignala a entranbas
e moralidade do ministro, e caracterisa bem a imbecilidade
do Rei.

Essa medida, inconcebivel n'um paiz civilisado, se acba
esculpida no Edital de i 7 de Agosto de -1756.

Por virtude desse Edital mandou-se abrir uma monstruosa
devassa pelo mais depravado dos Magjstrado Portugue
ses CH), ii pretexto de um vago boato de que alguem disséra
ser licito matar-se 1WZ 1J!Jinist?,o . e sobre uma tal base fran
queou-se a porta aos delatores ele toda a casta, á quem era
promeLLida, afora o segredo da denuncia, o premio de vinte
mil c.rusados, e outras mercês Reaes C"'),

nheço pintura mais fiel do qne a Lraçada por 'arbal a Telemaco sobre o estado
de TFO durante o regimen do tyranno Pygmalião. " I

. Voltaire com muito espiriLo di ia - que era preferivel er e cravo na Ame
nca, do que Portugnez.

Ora, á pretexto de alguns serviç03 prestados por esse Mini tro, nunca com
pensaveis COlO os males que fez, muitos PorLuguezes applaudem e endeosão
semelhante administração.
n Veja-se Moreira de lIlendonça - Hi toria Universal dos Terremotos,

pago 53.
C',) .'egundo Gusta e outros escripLores o celebre dito atLribuido a Pombal

-. enterrar os mOl'tos ecuidar dos t'Íl'o , por occasião do terremoto, foi [11'0

fendo por D. Pt:dro de Al'neida, Marquez de Aloma. Por outro lado bem de
morado foi o começo de SOl reedificação que aiuda hoje tanto se preconi a,
. C'·) O Desemb,lI"ador Pedro Gonçah'es Corcleiro Pereira, o melhor dos
ln trumentos do [\liui tro, enLre tantos que enconlrou para o desempenho de
slla politica.

(.... ) FI'. Claudio da Conceiç,ão-Gabinete Historico t. 13, pago 253.
E te Decreto não foi uma simples ameaça, e Pombal não era do tempera

de não aproveita-lo como quem sabia o valor do instrumento.
Elle hahilitou-o a ter dessa epocha em diante uma guarda de cem homens a

cavallo qne por toda a parte o acompanhavão. receiLa de Pisistrato nHO
e tava perdida. Fa ia perante a população figura mais proemineute que o f\ei.

E quando, st:gundo henevolos llioaraphos, já os seus furores estavão appla
~ado~, no pleno goso de tão faceis triumphos, f<:sia esquartejar por cavallos o
l~fehz Genovez João Baptista Pele, por uma imaginaria tentativa de a sas
malo contra a sua pessoa! A senlença que corre impressa be mais um mo

llnmento (le iniquidade, e barharia, legado por csse reinado..
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Com o auxilio de D. Luiz da Cunha pôde o valido em 30
de Agosto de '1756, completar por meio de uma 50nIJada
conspiração o seu dominio DO Paço. O Padre Diogo ne Men
donça Côrte-Real, Ministro da ~larinba e do Ultramar, foi
em uma noite preso, e desterrado á 40 leguas de Lisboa,
vindo depois parar em Mazagão, e a final nas prisões do
Porto, e nas Berlengas, onde misera velmente falleceu (').
Foi a sorte qne teve o seu collega ue Ministerio, com quem
o valido convivêo durante seis annos !

Este golpe de Estado foi uma verdadeira revolução. Côrte
Real representava no Gabinete a influencia Francesa, e os
interesses oppostos á facção de Pombal. Era um antagonista
que podia contê-lo em seus desvarios; tanto mais sendo
Diogo de Mendonça, homem illustraclo. sympatlJico, e po
pular. Em tudo o 'aotipoda do seu emulo.

Portugal ficou então dividido em dons campos: oppres
sares e opprimidos. E acima de todos divisava-se o vulto
sinistro de Pombal.

Seguia-se logo a creação da Companhia de Vinhos do
Alto-Douro, reforma tão irn previdente como aIl tocra tica 
mente imposta, como erão todas as medidas deste impaciente
Ministro ("). A execução desta reforma produsio uma pe
qnena a suada popular, um insignificante motim, que foi
afogéLdo em sangue. Mais de quatrocentas pessoas farão

t) Sobre es a pretendida conspiração ha differente versões; mas o ver
dadeiro motivo da desgraça de Côrte-Real foi a ambição e o ciume de Pombal.

A Redacção do Decr'flto de 30 de Agosto de 175G bem o demonstra.
Veja-se o Visconde de Santarem - Quadro Elementar t. :3 pag. LXIV. J.

Smith- Jl'Iemoirs of Pombal t, I pago 1'29 e '130. FI'. Claudio da Conceição
- Gabinete H'istorico t. 13 pag. 2 W. J. Ratloll - Recol'dações pa~. 180.
Gusta - il'fe1Jwíns d'l~ 1I'Ja,l'fJlás de Pombal t. t liv. 3 § 8 - Aneductns do
ltlin-isterio do Marque:, de Pombal (tri).dllcção Portugueza) pag. t 04 nota (I).

O substituto deste ~Iinistro Thomé Joaquim da Losta Côrte-Real. tambem
incorreu em 17GO no desagrado do Valido omnipotente, afim de dar-se o seu
cargo á Francisco Xavier de Mendonça Furtado.

(00) Veja-se o Opusculo - ReheLliào de 17057, e Arnaldo da Gama
U,n Motim ha CCIll annos, Porto 1861. Ue um romance. mas contlÍm
curiosas noticias sobre este facto. Couvem muito ler sobre e. te aconteclfileuto
J. Ratlou - Recordações pago 223 e 2'29, e o Visconde de Villarinho de S.
Romão na sua interessante - Memoria h.istorica e annlytica sobre a COllljJa
11hia de Vinhos, denominada da Agriwltura elas' inhas do Alto Douro-em
differentes lugares. Apesar de partidista de Pombal, nào deixa de mostrar
se rasoavel e imparcial.

Eis o que este autur diz a pago 39, da sua interesõante Memoria acerca
desta Companhia:
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perseguidas, padecendo no cadafalso desesete. butras farão
acabar nas terras inbospitas da Africa ('l.

A campanba c.ontra os Padres da Companhia de .Jesus,
emprehendida com geito e tenacidade por causa do Tratado
de 1750, muito antes do terremoto, ia tomar novo calor
tendo-se feito improfícuos esforços para involve-los na pre
tendida conspiração do Porto.

Precedentemente, a creação da Companhia do Commercio
do i\laranhão e Grão-Pará havia dado pretexto ao desterro
e expulsão do Reino de alguns Padres, cujos sermões farão
pharisaicamente interpretados C'). As causas ião-se accumu
lando para a grande medida que se aguarentava in menle.

Pelo lado do Sul do Brasil a campanha estava adiantada,
graça ao Governador do Rio de Janeiro Gomes Freire de
Andrade, e ao Bispo D. FI'. Antonio do Desterro, que ple
mmente satisfasião as vistas do Ministro da Guerra e dos
Negocias Estrangeiros. Mas o procedimento dos Jesuitas
Hespanhoes não podia prejlldicar ao Portugueses, qU(lndo
fossem verdadeir<'ls as ::lllegações ('alumniosas dirigidas con
tra os seus confrades, empregados nas ~Jissões do Uruguay,
porquanto em favor destes militava natural patriotismo ("').
I!:ra mister provar que uns e outros erão dominados pelo
yslema attribuido á Compaohi::l.

« Um Ministro, que aconselha a seu Soherano a creaç.ão de um mOl'lopolin
destes, que pesa todo inteiro no Paiz, sem nenhuma utilidade do Estado,
~orna-se responsavel a Deos e aos homens de todo os tempos, e de todas as
Idades. ElIe só bastaria pam denegrir o nome rio Marquez de Pombal, para
mf)strar "ti ue os g'randes homens tem tambem g'randes defeitos, e que o lumi
noso (aclto da Economia Pohtica.1tunca brilhou diante de seus olhos. "

lIa nesta obra cllriosas revr.lações acerca do e pil'ito de ganancia de Pombal.
(') O numero das victimas orçou por ns, sendo 4·24 homens e 54 mu

lheres.
(") Veja-se o que diz o autor das Anedor.tlls do !Jf;ll;sterio do Marque: d~

Pombll.l a vago 17, e .José Bonifacio uo Elogio de D. Alaria I. a paR. 59.
OVisconde de Villarinho de S. Homãú na sua já cilada-Jlfemoria-expri

me-se de ta sorte a respeito desta Companhia, e de outras da mesma especie,
creadas pelo Marquez :-

" Todos sabem qual foi o fado e breve duração da Companhia do Grão
Pará e ~laranbão, instituida em 1755, e bem a sim a da ParahyLa e Pernam
buco, creada em 17M!, as qU<1es forào semelhantes as ephemeras; apenas
der~o alguns võos, e logo morrerão. Os seus fundos nunca mais se poelerão
redil ar, c parte dos da ultima, estão hoje coofunrlidos com os ela Companhia
dos Vinhos. Il

~omlJal era accioni ta gratuito das Companhias que creava, o que bem
fusla seutir Nicolau Tolelltino Uél sua e virituosa Qu.ixotada.

C:·) Veja-se J. B. Gay, Historia da Republica Jeslbitica do Pamguay. na
ReVista do .fnstitlbto, lo 26, cap. 14, e nota 34..
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. Ora nisto havia ja pensado o Ministro, quando fez nomear
para o goveróo do Estado do Iaranbão, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, seu irmão; que ali foi bem auxiliado pelo
Bispo D. Fr. Miguel de Bulllões, de deploravel memoria.

Foi ligando as absurdas e calumniosas informações destes
dous Agentes, quanto:ao procedimento dos Jesuitas no Sul e
no Nort.e do Brasil, com outros factos adrede invertirlos e
aproveitados que se preparou o celebre pampbleto da Re
publica que taes Congregados querião fundar no Uruguay.
Ao passo que em Lisboa era esse pamphleto publicado sob
o anonymo em 3 de Desembro de i757, anniversario da festa
do Apostolo das Indias, no mesmo dia era apresentado em
Roma ao Pontifice, e distribuido pelas Legações Portuguesas
nas CôrLes em que estavão acreditadas, tradu ido, como um
documento officia!. Era urna calumnia imbecil, semelhante a
do Imperador Nicoláo do Paraguay, preparada tào somente
para faser effeito fóra de Portugal, de modo que alE não se
lbe dêo a merecida importaocia (l Por oulro lado os que se
disposerão á refuta-la nos dominios de Pombal, abandooárão
a empresa, tendo de ba ver-se com quem não ameaçava.
em vão.

Antes da publicação de semelhante libe1l0 ("'), já Pombal,
depois da cbegada da Frota do Brasil 00 mez de Setembro,
bavia forjado uma pequena conspiração ('''), dando em resul-

(') Veja-se Cretineau-Joly - Clement ,11Vet les Jesuites -a pago 58. A
f"bula do Imperador Nicoláo I, do Paraguay, era de invenção hespanhola.

(") Este libello era em demasia escandaloso nas falsidades que encerrava.
Em Lisboa, se niio foi tratado com despreso, não se lhe conhecêo logo I) al
cance, mas na Hespanha foi queimado tres veses pelo carrasco, na praça de
Santa Cruz em Madrid, por sentença do Tribunal Supremo.

Veja-se Gutierres de la Huerta - Dictamen presentaelo y liedo en el Consejo
ele Cast'illa sobre el restabellecimento de los Jeslútas, pago 188. Compendio
Istol'ico deU'espulsionedei Gesuiti dai Regni di Porto,qullo, pago 52. Nice 17!.11.
Anedoctas do lI1inisterio doll1CLl'quez de Pombal, pago 83, e Cretincau-Joly
Histoil'e de la. C011l1Jagn'iede JeSltS, t. 5, pago 128.

C") O ciume de Pombal, comojá vimos, prol1nsio ogolpe (rEstado de 1706.
Para justificar peranle o Rei a lraição de COrte-Real era indispensavel a exis
tencia de faclos verdadeiros ou licticios, Facil larefa foi para elle, em presença
de um Principe fraco de animo, de confiado, e de curk1 intelligencia.

O fim de Pombal era casar a Princeza do I3rasil (D. Maria 1) com o Duque
de Cumberland, e protestantisar Portugal. Era um dos empenhos a que se
tinha obrigado quando subio ao poder auxiliado pela influencia ingleza. Nau
fragou no seu pl'oposilo pela opposição da Côrte Hespanhola. e da Raioha D.
Marianna Vicloria, irffiã do Rei Catholico, e Princesa de muito merecimenlo,
a quem Pombal votava odio mortal, diffamando-a sempre que se lhe oiferecia
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tado a prisão de pessoas importantes ('l, e a expulsão dos
Confessores Jesuítas do Paço, pretextando {)s successos do
Pará e Maranhão, preparados sob a direcção de Francisco
Xavier, irmão do Ministro ("), que havia por sua parte

opportunidade, como o fez perante o Duque de Chatelet em '1 i77, depois da
sua quéda.

Oeseseerado pelo mallogro que attribuia á Côrte-Real e aos Jesuitas, inven
tou a conspiração ql,le deu em resultado, primeiramente a desgraça daquelle
~linislro, depois a destituição, desterro e exterminio dos seus amigos, e Ilnal
mente a retirada dos Jesuítas do Paço, como preparo de sua expulsão com
pleta de Portugal.

Ao seu projecto contrapoz outro. Sustentou que se tramava o casamento
da mesma Princeza com o Príncipe Hespanhol O. Luiz, irmão da Rainha, que
tom esse intuito viera a Lisboa disfarçado, recolhendo-se elll casa de ~Iar

tinho Velho Oldenberg, negociante estimado do Rei, que entrando no caroere
nunca mais se soube do seu fim. Saint ·Prie t - Bistoire de la Chute des Je
sl/,ites, pago 34- Cretineau-Joly - Bistoire des Jesuites, t. 5, pago '138
Testament poNtique du.!t[ar~chal de Bellisle, pag. 108.Yisconde de Santarem
-Quadro Elementar, L. 6, pago 1'15, e t. 8, pago 65. J. RaLton - Recordn
ções, palt. 180. Gusta- j)[emoil'es du ~farqltis de Pombal, Lo 1, pago M.

Pal'a facilitar o casamento do Duque lnglez, entretinha perante o Rei a in
triga de aspirações culposas do Principe O. Pedro, noivo de O. Maria, pretex
tando sna popularidade, e a má nota dos Principes deste nome, totlos em Por-
tugal rebeldes ao Soberano. .
n Depois da queda do Ministro Côrte-Real, forão destituidos os Ministros

de Roma e de Fr~nça - Enccrrabede , e Galvão de Lacerda, recompensados
n~ volta com a pri ão discricionaria. O primeiro foi substituido por O. Fran
CISCO de Almada e Mendonça, primo de Pombal, eo seijundo por O. Antonio de
Saldanha, irmão do Cardeal. Ambos os 1\']inistl'Os erào Ecclesiasticos, e Almada
era digno seíde de seu primo.

P6de-se ver em Gusta e outros escriptores o inqualificavel procedimenlo
dest~ Ministro em Roma, sua vida escandalosa, as torpesas e insolencias que
pratIcava. Pombal não podia ser mel boI' representado. Foi mais um soffri
AJento, uma tortura imposta a Santa Sé a presença desse homem em Roma.

Adespeito das reclamações do Papa Clemente XIII, cuja infinita pacieneia
e longanimidade se punha em prova, o Governo Portugtiez conservou-o em
Roma, conspirando. e dilfamando o Pontifice e seu Governo por meio de libel
los impressos clandestinan,ente em sua casa!

Por esse tempo O. João de Bragança. Duqne dlJ Lafões, retirou-se de Por
tugal, e conservou-se em exilio até o reinado de D. Maria I. Ü Bailio de
. Ousa foi desnaturalisado, e confiscada sua fortuna; sendo desterrados seus
Irmãos D. Manoel de Sousa, Qp.piJão da Guarda Real, e O. Luiz.- Viscoude
de Santar 111 - Quadro Elementar t. 6, pago 1J5e 116.

(") P6de-se avaliar do caracter de te JlC!' onagl)m, digno irll1:io I) instru
mento cego de Pomhal, pelo que revela J. RaLlon, authoridade insnspeita, em
ua Recordações, a palro 20'(, e FI'. Claudio da Conceição no l. IG do Gabinete

ffislorico, a pago 321. ~

O que elle praticou no Pará e no Maranhão com o Bispo D. Miguel de 8u
lhões, justifica o juizo de RaLLon.

Gome Fl'Cire de Andrade, era de outra tempera. ComquanLo fosse o pro
motor do Tratade de 1i~O, phantasiando encoutrar nas Mi sões do Uruguay
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deportado das Missões differentes Jesuitas, por motivos fu
teis (').

Todos estes meios tinbãQ um alvo, indispor o espirita do
Rei eontra os Jesuitas'; pois o da Europa era excitado por
ionumeravel quantidade de libellos diffamatorios, em diffe
rentes linguas ("). Para esse fim concorria o Ministro con
tribuindo largamente para a celebre eaixa denominada
Perretle C"), de que dispunha a Seita. Por sua conta tinha
a soldo diversos jornaes (....), e o Enviado Portugllez em

grandes riquesas mineraes, logo que reconheceu o erro, manifestou-o á Côrte
de Lisboa.

Mas quanta rli!ferença entre estes agentes do Governo Portuguez, e os que
a Hespanha mandou á America para examinar e informar acerca das Missões
a car~o das Ordens Religiosas, com particularidade as dos Jesuitas!

D. Jorge Juan e D. Antonio de Ullóa, nomes conhecidos por sua integridada
a illustração, deixárão no seu ralatorio publicado por David Barry nas Noticias
Secretas da Am.erica, um monumento immorredouro da sabedoria e serviços
da Companhia de Jesus, que nunca podérão abalar as calumnias posthumas de
FelIx d'Azara, irmão do celebre Jansenista José o'Azara, Agente da CÔrte ue
Hespanha em Roma nos PontiBcados de Clemente XIII, Clemente XIV e Pio VI,
na sua obra sobre o Paragnay, romance ridículo e escandaloso.

(") Os Padl'es Roque Huodertpfund, Theodol'o da Cruz, e Antonio José,
forào os mais notaveis, - Veja-se alem do Visconde de ~antarel11 - Quadro
Elementa'!', L. 6, pago 115-as Anedoctas do Ministe'rio do llTarquez de Pom
bal, pago 23 e 24. Compelldio Istorieo dall' esPlblsione dei Gesu,iti dai Regno
di Portogallo, § 7. .

(") Os melhores agentes de Pombal erão os Jurleos de Amsterdam, de Franc
fort e de Leorne. ~'asião o que hoje ainda fa em os seus co-religionarios COI11
a grande copia de jornaes de qne dispoem, sem pl'e que se faz preci o diffa
mar, e calumniar em grande escala o Vigario de Jesus Chl'isto, e sua I!;reja.
Veja·. e Cretineau-Joly - Clem.ent XIV et les .Tesnites, pago 34.

(... ) Pel'1'elle el'a o nome da creada de Nicole, em principio a thesoureira da
, eita. Assim se Bcou conhecendo o Banco Jansenista, que chegou a dispôl' de
grandes som mas, com que assoldadava agentes em Roma e propaganrlistas em
difTerenles Paizes Catholicos. além de costear as despesas rio jornal Nouvelles
Eec/esiastiques, e nm enxame de libeIlos de toda,a sorte.

Pomhal era um excellente fTeguez, gracas ~s minas do Brasil.
Veja-se Picot - ilbnoires pour servi'!' à l'histoire Ecclesiastique du siecle

dixhuitieme, tom 5, pal{. 65.
(.... ) Alem do jornal da Seita, tinha o IIfercurio historico da Hollanda, e

outros menos importantes na Inglaterra e na TiOscana.
Havia alem disto a seu soldo o celebre Capuchinho Norberto, que com r1if

[erentes nomes, publicava obras no mesmo gó to, e era dos que mais honrava
a escolha de Pombal. As suas Memorias Historicas, em sete grossos volumes,
forão impressas á custa do Erario Portuguez.

A este Beligioso, cnmpre addicionar o typographo Nicolau Pagliarini,que pelos
escritos clandestinos que imprimia ua residenciado Ministro POl'tuguez em Roma,
foi condemnado á galés, pena que não cumprio pela clemencia do Papa. Foi
depois condecorado e nobilitado em Portugal, sendo muito aceito na sociedade
do Marquez.- Vej::-se Cretineau-Joly-Ciemellt J'IVet les Jesnites-pag.58.
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Roma havia attrabido a sua causa certos Padres, e alguns
personagens Ecclesiasticos, altamente collocados, afim
de fazerem valer perante o Papa Bento XIV, essas calumnias
amplamente propagadas contra a Companbia de Jesos.

Entre esses personagens distinguião-se o's Cardeae Ar
cbinto e Corsini ("), e sobretudo o Cardeal Passionei ("), Se
cretario dos 'Breves, homem illustrado, mas sem crenças, e
inimigo decidido e implacavel da Companbia. Demais} pelo
seu espirito, elle havia adquirido as boas graças desse ex
cellente Papa.

As pretençães da Côrte de Portngal, depois de todo este
preparo, erão a principio mui modestas. Limitava-se a so
licitar a nomeação de um Visitador p.ml examinar o estado
da Companbia na Monarchia Portngueza.

Pa sionei obteve a expedição de um Breve neste sentido
nos ultimos dias da vida daquelle Pontifice, e secretamente
fé-lo pa sar á. mãos da LegaçãO Portugueza C"). O Cardeal
'ald(lnba era o encarregado dessa missão, conforme os de
sejos da Côrte de Lisboa (....).

( I O Cardeal Corsini era o patrono de Portugal no Sacro Collegio. Era
al~m de filiado nas ociedades secretas, mui corrompido. Os Cardeaes Ar
chll1to, ,pinelli e Pa sionei parLilhavão os me mos sentimentos. Anedoetas do
Marquez de Pombal, palt. '119. Cretineau-,loly-Clemel1t XIV et les Jesuites,
pago 34. Ravignan - Clement XJJI et Clement XlV. pago 69.

( ) Pam se fazer uma idéa do qllP. era este Carde,t1 que fez algum rtIido
na eponha ell1 que viveo, souretudo pelo valimento do Papa Bento XIV, fare
mos aqui dilas citações, extrahidas das Memorias do Presidente Ifellault, a
pago 298, 301, 30S e312.

• Pas iOllei, e crevia o Cardeal dcFleury ao Embaixador francez cm Roma,
parece-me um homem mui perigoso,. e nunca me posso esquecer de que em
Utrecht elle professava o Deisl1lo para af\rarlar ao Principe Eugenio. »

" Mandei ler a Bulia do Papa soure os negor,ios da China, e nella reconheci
o.estylo do Cardeal Passionei, que he Imú cOllforme com o seu nome. OPapa
nao. he theologo, e Slla prevenção em favor dos Dominicanos póde tornar-se
pen~osa, pois noto todo o dias o quanto os Heligiosos desta Ordem e ap
proxJm~o dos Jansenistas. "

Era acerrimo adversario dos Jesuitas, e alaI ponlo que não tinha uma só
Oura dos membros da Companhia na sua uibliotheca.

~oryado, como ecretario dos Breve , a a -ignar o que condemnava a Ex
POS1ÇriO da Dou./.ri-tl(l. Catholica do celebre ,Tan enista Mp.senguy, moneu de
palxâ(l. Goujet, Outl'O escritor da mesma seila, fez-lhe o Elogio his/orieo.

("') Con ta que para obtc-Io despendeo r mual 300,000 cl'llsado . Veja-se
asAlledoctas, pago 12!J nota.-Gnsla, Memoire dnJlr. de Pombal,L 2, pa~.45.

(.... ) Póde-se apreciar o caracter deste personagem, pelo modo ignohil por
~ue deu execu(lão ao Bl'Cve, excedendo em tudo as rerommenda.ções do Papa.
Convem ler em Ravignan - C/ement XIII ,t Clemellt xrv, L 2, pago 24. bem
como no Compelld'io Istorieo dell'espulsiolle dei Gesuili d(/.Í Regllodi Portogallo,
pago 6ll as instrucções do Papa.
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Este Breve chegou a Portugal em Abril de '17~8, e foi inti
mado aos Jesuitas em 2 de Maio, um dia antes do falleci
me.Dto de Bento XIV. Comecando a executa-lo, o Cardeal
Saldanha afastou-se da sua letra, e elas instrucções que lhe
mandou o Papa, e sem o menor exame, foi logo con
demnando os Jesuitas de Portugal, de accordo com os pla
nos do ministro e da Seita dominante.

Chegando pouco depois a noticia do fallecimento do Papa,
os poderes do Visitador caducárão, nos lugares onde o
Breve ainda não havia sido intimado. Mas nem Pombal,
nem Saldanha importárão-se com a infracção das leis cano
nicas, e como achárão os Jesuitas nimiamente obedieates,
sem ouvi-los, forão-os condemnando. Para isso tambem con
correu o Patriarcha de Lisboa ('l, forç.ado por uma ordem
do Rei, real ou supposta; e comtudo era principalmente
contra os Jesuítas do Brasil que se havião feito reclama-
ções. .

Tendo em 6 de Julho desse anno sido eleilo o Papa Cle
mente XlII, o Geral dessa Companhia, sabedor das tropelias
de que erão victimas em Portugal seus irmãos, representou,
implorando a justiça do Papa. Para esse fim escolheu o dia
31 de .Julho, em que se celebra a festa de S. Jgnacio (U).

Clemente XIII sujeitou o requerimento do Geral, que

Nunca se abusou tanto, e com tanto escandalo de uma commissão, como
praticou este indigno Plll'pw'a(lo, verdadeira alma perd'ida, de Pombal.

Elle suspirava pelo Patl'iarchado de Lisboa, e o obteve depois de semelhante
façanha!

Antés de empunhar este instl'Umento tão maneavel, tinha Pombal lançado
as vi tas em D. Francisco da AnnUJlciação, ReiLor e Reformador da Universi
dade de Coimbra, que e cnsou-se. Tal foi o despeito de Pombal, que logo fez
destitui-lo do cargo de Reitor, indo acabar a vida n'nm carcere, com outros
Conegos Regrantes de S. Agostinho á cnja ordem pertencia.

Era tão regalista o Cardeal Saldanba que assegurava - ser capaz de ati
rar-se de uma janella abaixo, se soubesse ser isto do agrado do Rei!

(') A violencia que sotrreu este Prelado quasi nonagenario, sendo forçado
a condemnar os JeslLitas, sem ouvi-los, levou-o á sepultnra em poucos dias,
abrindo espaço para o feliz Visitador.

O desgraçado acobardou-se quando se lhe disse que o Rei exigia sua coo~

peração vara semelhante iniquidade; nfio teve animo para alfrontar as iras do
Valido, e cumprio o que Pombal e Saldanha lhe imposerão. OBreve nunca
lhe foi apresentado.

Infelizmente era este o typo dos Bispos de Portugal nessa calamitosa epocha,
quando não se atiravão à corps perdu no partido dominante.

Rarissimos forão os que, preferindo o martYl'io, trav,lrão luta aberta com
Pombal.

(") Veja-se Cretineau-Joly - C/elllent XIV et les J. l~ites, pago 41.
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então era Lourenço Ricci a uma Congregação, e o resultado
não podia deixar de ser favoravel aos opprimidos n.

A trama urdida e executada com tanto sigillo se mallo
grava) e o Ministro omnipotente talvez fosse sacrificado: 
como salvar a situação?

Eis o fondo da conspiração - Tavora-jesuitica de 3 de Se
tembro de 1758) posta em execução, após o mallogro do pla
no contra os Jesuitas em Roma. Já não era possivel fazer en
trar a Santa Sé no accordo feito para debellar a Companbia.

Não acreditamos na existencia de semelbante conspiração;
a urdidura foi toda da fabrica de Pombal, e quando outras
provas não exi tissem bastaria a sentença ele 7 de Outubro
de 1781 C'), que declarou innocentes as victimas sacrificadas
em 12 de Janeiro ele -1759, condemnanc1o o seu algoz (U');

(') A Congregaç.ão de CaJ'deaes, nomeada para examinar esta questão, deu
parecer favoJ'avel, mas o l\Iinistro Portuguez Francisco de Almada teve a au
dacia de fazer publicar uma apocripha decisão da Congregação contra o Geral,
a qual foi declarada falsa e call1lwliosa, sendo queimada em praça publica em
Roma e na Hespanha, depois pe lacerada pelo carrasco. Cretineau-Joly, obra
citada, pago 43, Anedoctas do lIlinisterio do Marque:::, de Pombeti, pago -141.

(oo) Esta sentença foi impressa cm Li boa 110 anno de 1~08. EUa foi
precellida do Decreto de 10 de Outubro de 1780, que ordenou a revisão do
proce soo Veja-se a Ga:::.eta de Portugal de 21 de Junho de 1864.

r") ODecreto perdoando o larquez de Pomhal tem a data de 16 deAgosto de
1781. P6de-se ler a sua il1leo'!'a nos documentos annüxos ao quarto volume da
obra do Barão Desotenx - Administração do Marque:::. de Pombal, producção
que, segundo o protestante Schlosser, he menos uma apologia que ironica acc~

saç.ão. E tamLel1l em J, 'mith, 111emoiJ's of lfial'qltis ofPombal, L. 2, pago 387.
Citaremos algumas palavras de e documento que he um brilhante de a"

gravo do ho1'l'ol'oso escandalo de 12 de Janeiro de '1759, justificando o humano
e justiceiro coração da R'(\inha D, Maria L

• E manc1ando-o ouvir e interrogar sobre "UI'ias cargas, que conlJ'a e]]e
(o Marque:; de Pombal) re ultárão, não só se não exoneJ'()u c1ellas, ma antes
'om a Sllas resposta, e differen1es averi"uaçõl:\s, á que mandei proceeler, se
qualiflcárão e aggravárão mais as suas culpas.

« O que sendo tudo examinado por uma JunLa de Ministro, a quem me
parecen encarregar este negocio, foi vencido por e]]es que o dito ~larquez (Ie
Pomhal era réo e merecedor de exemplar castigo; a que lião mandei proceder,
attendendo ás graves molesLias, e decrepita idade em <rue se acha, lembrando
me .mais oa clemencia que da justiça, tambem porque o dito ,Marquez me
pedio perdão, detestan<lo o temerarlO excesso que commettera; pelo que. sou
servida perdoar-lhe a penas corporaes, que lhe deveri,io ser impostas. »

As rasões exhilJidas no Decreto não jusLificão o perdão em crimes tão odio
os, mas a Rairlha vio-se forçada a pI'oceder assim em vi ta da caulela qne

leye o a tuto ~Iinistro, munindo-se de ordens po itivas assignadas por D, Jo é
lleterminando-Ihe a execução dos attentados que pralicou,

Foi respeitando taes ordens que o perdão e a vida forão concedidas a tão
grande criminoso, limitando-se o casLigo ao desterro a vinLe le90as da COrte.
Saint-PriesL et Lamache-Histoire de la Chute de Jesuites (til XVIII $iecle. J
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e sobretudo o julgamento excepcional e monstruoso a que
se soccorrêrão para condemna-Ias n.

EIltretanto, no meio elos mysterios que ainda cercão essa
catastrophe, admiLtiremos (") que houve um facto de que se
aproveitou Pombal para tecer aquelle enredo, e que de feito
o Rei D. José correo perigo em sua vida na noite de 3 de
Setembro de 1758.

Ofacto de qualquer fórma que se apresente, sem desclll
par o Ministro, Ile uma nodoa indelevel na vjda daquelle
Rei (O"). O Soberano de um Pajz foi attacado quando abando-

C) Esta senlençalê-se nos documenlos annexos <l obl'a do Bal'ão Desoteux
Administmçüo do lIfa,l'qlle: de Pombal, lo 2, pag, 206, e no Dictamen do
Fiscal rle la EJuel'la, pago 37.

('.) Nossa opinião privada he diff'erente, e a funrlamos nas incoherencias e
ahsurdos da propria sentença lanada por PomlJal, JUIz e algoz.

Estamos conveucidos de que, achando-se o Paço nessa éIJocha alulbado de
creaturas do Valido, não era prol'avel que os pl'etendidos réos soubessem que em
~emelhanle noite podesse o Rei,faltantlo á lodas as conveoiencias, demandar a
casa de suas amantes; a menos que estas não o trahissem, o que a hisloria não
assegura.

O romance composlo por Pombal vem ainda corroborar a suspeila de que
se houve tiros, forão de proposilO mandados dar pelo valido, não por certo
com o fim de matar o Rei, mas para al.lerra-Io, e, juslilicando sua vingança 'e
aslllla previ'ões, fortificar sna iaOuencia.

Falhando o golpe de exlermllJar os Jesuilas com o auxilio da Santa Sé,
Pombal lemia que sens emulos por intermedio da Marqueza de Tavol'a ( D.
Theresa ), amante do Rei, não o supplantassem. Pombal saiJia que essa ~e

nhora se podel'ia tornar em influencia outra Pompadour, Portanto um grande
golpe era preciso, que pOlido termo á paixão do Hei, acabasse com os seus
ad vl:lrsarios,

E,'a um enorme attenlado: audacioso não hesitou em pô-lo em pratica.
Um dos Juises da entença de12 de Janeiro-u Desembargador José Antonio

de Oliveira ~Iachado-, fallecido em ahril dl{ 1783, declarou antes de morrer,
na pl'esença de um Tahellião e testemunhas, que tudo quanto se havia escrito no
proce so e sentença, fOl'a dictado por Pombal! Que Tribunal e que Juises!

V. COl'dara-ll bu.on m'ziocinio SItU (amoso processo, e tl'agico fine dei (n
P. Gabl'iele Jlfedagl'icla-pag. 213, nota (a).

C") Uma das grandes qualidades que disLins'uem os Principes da Dynastia
de Bragança he a extrema bondade de coração, tantas vezes expl'essada no
perdiio dos aggl'avos, 110 esrluecimento de ofl'ensas e injurias. Sem uos soc
cOl'rel'mos de exemplos modernos limitamo-nos a citai' D. ~Iaria I e D, João VI,
dous corações magnilicamellle confol'mados.

O ponto negro nessa Dyna tia Iie 'D. ,Iosé I, arrastado ii actos de cruesa
que de lustrão seu reinado pelo perverso ~jinistro. á quem se sujeitou.

Em verdade ha uma nodoa indelevel na vida deste Prinr,ipe, o assassinato
juridico de tanta pessoas illnstres e il1l1oceutes, lI1axime o do marido da JIlU

Iher qlle elle desviára da sellda do deveI'.
D, João' Vattacado uma noite nas ruas de LislJoa, defenden -se como um

cavalheiro, e nunca n,andou justiçar os aggressores pOl' crime de aHa traição
li regicidio.
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nando sua residencia ia de noite, senão correr os prostibulos
de Lisboa, infamar o tboro de um de seus subditos altrt
mente collocados, ou o genicêo elas esposas consagradas ti
Jesus-Cbristo.

Disem alguns dos hiographos do famoso Ministro, e be
esta a versão mais acreditada, que estando o Rei na carrua
gem de Pedro Teixeira, na noite daquelle dia, fôra accom
metlido por a sassinos, que c!eixárão de proseguir no seu in
tento, logo que o cocbeiro di sera que dentro vinha o Hei,
circulIlstancia feliz, se outro fôra o empenho (*).

(') Eis como o biographo do Panorama relata o facto. Esta "ersão parece
nos mais bem fundada que outras, sem contai' a que authorisou o Ministro
a fazer a carniliciua de 1759 :

II Tinha passado grande parte do anno de 1758, quando succedeu, em a de
Setembro, o lastimoso caso dos tiros dados em El-Rei.

II Be "ulgarmeute sabiclo que os fidalgos da primeira nobresa forão accu
sados de perpetradores. ou instigadores de um regicidio, que falhou por mila
gre, como então se disse: ninguem ignora tambem que uma senteuça dada
cameral'iamente, e pouco fundada, os condusio ao patíbulo, onde padecerão
suppJicios diO'nos dê séculos barbaros. Bem negra nos parece esta pagina da
vida do ~Jarqnez de Pombal; todavia não ousamo , neste lugar, fazer-lhe o
o que elle fez aos fidalgos - coudemna-Io sem innegaveis provas.

II Um mysterio encobre grande parte das cil'cumstancias de tal aconteci
mento. Be es e um mysterio de iniquidade? - Quem onsará decidi-lo? ~luito

se tem dito e escrito a esse respeito: varios documentos importantes, que
poderifio lançar grande luz nessa questão jasem ainda escondidos.

II ~Ias não podemos deixar de fazei' uma pergunta, para responder á qual
não serão precisos documentos: que vantagem tiravão os fidalgos de cor
rCl'em os riscos de um regicidio, quaudo podifio matar, sem grau de perirro, o
ministro que os perseguia, e que depois de morto e nào podia vingar?

u Não faz i lo crer, qne, disparados os tiros contra a sege de um valido
viIi simo, qual parece ter sido Pcdro Teixeira, era este quem os Ildalgos pre
tendião matar, em desaggTavo de certa injuria que elle Ilwra uo Paço ao 01'
p;ulho o DU,que d'A veiro? Porqne fugirão o assa iuos quando o cocheiro Ihcs
gritou que naquella sege ia El-Hei·) - E como, emlll11 , podérão elles uspeitar
anles daquelJe grito, que ia ali D. José, sendo e. tc monarclla tão cauteloso em
dlspôr os meios para que ninguem souiJesse das uas viagens nocturnas!

" eja o que fOr, uma parte da nobresa de Portugal padeceu a longa agonia
~e um supplicio cruel e all'i'onto o, e sobre a sua memoria pesa um ferrete de
!gnominia. A historia dirá se he a e SeS de graçados ou a outrem que essa
Ignominia pertence; que não he para este lugar a resolução de tal problema.

" Na conspiração I'cal, ou imaginaria, contra a vida de El-Rei appal'ecêrão,
como era ele esperar, implicados os Jcsuitas: muitos forão presos, e entre
estes o Padm ~lalagrida. que dabi a tl'es anuos sahio a qucimar no auto da fé
de 1761 como lierege, devendo ser rnettido nas palhas, pOI'que toela sua hercsia
se reclusla a ser doudo. He em verdade um dos capitulos menos brilhantes da
admini tração do Marquez de Pombal, sení sempre o auto de fé de um louco,
feIto á face da Europa na segunda metade do SecuIo XVlll. Jl

Accresce ainda uma cil'cumstancia, como poderião os conjurados saber da
sahida do Rei nessa noite, estando como estava de nojo pela morte da Rainha
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Pedro Teixeira, agente ou director dos pl'aseres noctur
nos do Rei, fôra secretamente instigado para injuriar no
Paço o Duque de Aveiro (*), que projectára vingar-se man
dando espera-lo na estrada de Belém.

Acceitando esta versão he. patente a mon truosidade do
algoz, que sacrificou a familia Tavor:l, fasendo de um crime
privado, um attel1tado de primeira cabeça. Não enumerare
mos GS Jesuitas, innocentes em semelhante empreza, porque
contra elles, como recommendára Calvino, todas as aggres
sões são bem cabidas C·j.

Ora este facto veio completar os cruentos desejos ue
Pombal. O Rei já mui predisposto contra os Jesuitas pela
gente que o cercava, pelQs jornaes que lia com especiali
dade o JrfeTC'UT'io da Hollanda, e as lVouvelles Ecclesictstiques,
orgão da seita, ainda mais ficoú depois da punhalada que ati
rou Damiens contra Luiz XV em principios do anno de 1757.

Este attentado foi logo explorado pela seita em França.
Sustentou-se que Damiens era um discipulo da Companhia,
sectario das doutrinas regicidas de Mariana, e dahi se de
dusirão corollarios em damno dessa Corporação Religiosa.

de Hespanha D. Maria Barbara, sua irmã, fallecida em 27 de Agosto, e cuja
noticia acabava de chegar á Lisboa? A occasião como se vê era a menos asada
para a empresa.

Convem ler sobre este successo, o opusculo publicado na epocha, e intitu
lailo - os 1'(woms.

(") Aeste facto attribuido a Pelll'O Teixeira por Gusta, e outros memorialistas
da epocha, Pombal dá a patemidade a Rainh:l mulher de D. José, como diz u
Duque du Chatelet, no t, 1 d,l sua Viagem a POl'tug(tl, a pago 2-lG.

Mas os fins de I ornhal eráo visiveis. Explicar o allentadú do Duque de
Aveiro pela imprudencia e zelos da Rainha.

(") Eis a maxima do Reresial'ca de Genebra: ella deve ser bem meditada por
todos os Catholicos.

« JestLÍtw, qui se Ilwxime nobis o]JpOn1lint, mtl necandi, amt si I/Oc c011l111ode
fieri llon potest, ejiciendi, oul certe mendaciis et calmlllliú opprilnendi SUl/t.
Calvino apud Becan.-Opllsculo 17, aphor. 15. - De modo propa.qalllli Cal
vinismtlo1n. Em carta :í M. du Poel o mesmo Calvino exprime-se desta sorte:

(I Solu'etudo não deixeis de libertar o paiz destes zelosos tratantes, que
exhortão os Povos a pronullciarem-se contra nós. "emelhantes monstros de
vem ser exterminados, com ja fiz aqui queimando l\liguel el'vet.»

O hiogra]lho do Pallommet fiel á estas m;tximas não deixa ue applaurlir o
Mal'que~ pela destl'Uição da Compallhia de Jesus, embora os meios fossem de
testaveis,

« A luta com os Jesuitas deve causar espanto, se nos lembrarmos de que
srande era a influencia desta Sociedade, e de que elIe não só a destruío em
Portugal, mas foi o principal movedor da sua ruina em toda a Europa; em
bora para tão grande trinlllpho empregasse corrupções, calumnias, e muitos
meios illicitos, »
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,p;rM~u-se ;Jostêrii)hlllffite qf1e nârltlénS e'râ jllilsenisti! de
primeira força, mas nã'ó Hé próvave~ 'qúe 'aJgt\'em o\YS'~l;S'e
~gstrti~r aquellas iiil'p'l'ess'õ'é's hó a1HltIti 'd-o itei, t!~s(bonfiâdo e
ássustadiço r). Pelo tontrari'ó eta t'âda 'ala exá'~erj)àdo tófn
a laitura qe satytas pub'lrentes àêérc.a tlos seus costume,
qH~ se tliBÍãG f~itutá df:1s Je ui'tas etli Pb·Ptbgai \~ no ~slràn
-géh'o.

NeSS3 conspiraç.ão Javora os rancores do ~Jioistl\) cohÍ'r'a
os sêt1s emUIl} se ligarão ctlIti t}s furores Bb secHrib, e
~or isso 'Os Mernbrt} da Cómpahhiá àe Jesus furão iniqua
mente jungid'o'S ao ,meHslrlH~sb processo, em que é p'oSter
gdrão lodos os privH~'gl'Os do O'obr~s iildiéiâti'Os, e If'atura~s
gàfilntias do nccu. á-tlos ("j.

MlIs à despei-oo dd sigiHo da ac'dusácãó; da sententà prore~

rida por Pombal e snas creaturas, e da tortura empregada
~e um modo horrivel e ifl3udito, \lã se pôde levar ao cada
mlso os Jesuites, oom0 se procedeH eo.m (\IS membros da
primeira Nobreza d0 Reiho. 0 MoIO'ch Portl1gliéz tendo
obtido as cabeças dos seus il\ustres adversarias, t0llid rêo's
'da al a triiíção, nào éonseguio a execução dos Jes-uHas, pelo

,~/) fie notavel o qoe diz Voltaire na carta a Damilavitle de Bde Março de
i 163,_ acerca deste facOO: . _

« ~Jeus irmãos, deveis saber que não poupo os Jesuitas. Mas eu excitaria
~ posteridade em seu favor ~n os accusasse de um crime~Je que a Eurdpa e
Uamiens os tem justificado. Se fallasse de outra sorte seria um vil éclto dos
Jansenistas »

Veja-se Lamache - iI. de la Chute eles Jesuites au. x-vm siecle, pago 42•.
(") Armado do poder ab's'Oluto Pombal creou um Tribunal ad Mc, tI'ibunal

e~cepcional, horrivelmente celebre sob o nome de inconfidencia, em que elle
fOI accu adbr juiz. As viclimas condemnadas n'um diá farão eltllculadas 11'0
oulro! Entre ellas hal'ia um mancebo de desenove a vinte annos, TIlho do
Marquéz de Tavora!

Ofuror de Pombal contra suas viclimas eslendia-se aos parellle~, e ainda
ás proprias créan'Qas.

~ntre os mais notavei, citaremos os irmãos do Marquez dti TalJ.ofa, que
resldlào fáru de Lisboa, cncarcerlldos até o fim <ln rcillado de D. Jo li, e o
Desembargador Francisco de cabra, privado do séu lugar j préso, e con
demnado á nunca mais exel'cer cargos de magistratura, sótnenLc por ser irmãb
de José de Seabra.*sorte do des'gracado mimill0 'filho do Duque dé Aveiro, e a de 0. Leonor de
Almeirlà, depois Marquesa de A'lolna, tão conhecida no mundo Ilueréfrio sob o
nome de Alcipe, encarcerllda em Chellas aos cinco annos de idildc, cumpre
que se não olvidem.

Ofamoso Ll1ibunai dà IncOItfidcnclrt só acab'ou soa UlHivel ttl'issãb ~lJàndo
D. J~sé ceSSOll de veinár. Ellle foi fYl'étorsl1r e modêlo dI! Comité de Stltrd
PublIque em FralÍQlII que aliâs por b!ellt !lá lfumanidadé não duróú t:lnl'otempo.

6
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mesmo motivo ('). Sobravão-lhe outros recursos, de que
lançou mão com sanguinaria avidez. I

Os ,Jesuitas implicados na conjuração, sem que fos
sem ouvidos, forão condemnadus ás penas dos Tavoras,
mas não executadus. Perecerão nos carceres da JUllqueira
e ele Asdtão no meio dos tormentos da fome e da nudez, e
de outros horrores sympatllicos áquella pLJaLarica imagina-
ção ('"). ,

Para exterminar o infeliz Malagrida, victima que não
dev,:ra escapar ao seu furor e impaciencia de seclario, por-

.que o inferno lh'a exigia, notando que não poderia obter do
Rei a sua cabeça, recorreo ao Tribunal da InquisiçãO, por
elle ad !toe organisado, tendo á frente seu irmão Paulo de
.Carvalho ('''). Horroroso processo, e iniquissima condem-

(') He inexplicavel o motivo porque Pombal não fez justiçar os tres Jesui
tas, réos do crime de Regicidio, preferindo faser morrer nos carceres, a dous
-João Alexandre de Sousa e João de Mattos, e a Gabriel Malagrida nas foguei
ras da Inquisição.

A principio solicitara·se com phantasticr "i1lpenho a coadjuvação de Roma
'para a punição dos Religiosos envolvidos. ~l'eteJlllida conjuração, e quaes
quer outros que a rêde abrauges~e, como demonstrào a supl'lica ao Papa do
Procurador da CorOa José da Costa Riueiro, datada de J5 de Abril de j 759, e
Carta Rel{ia de '20 do llIesmo mez e anilO, iustruida com uma IIluga Pro-me
moria, recheiada de declamatorias allegações sem provas contra esses con
gregados .
. Era um pretel\: que se procurava para justificar futuras sevicias, e o rom

pimento ql.e se projectava contra a Santa Sé.
Depois parece que se nào pOde vencer a vontade do Rei, de ordinario tão

propicia aos menores rlescjos do valido. '
Em data de 10 de Setembro de 1760 essas disprsições do Rei já erão CD'

nhecidas em vista de um de~pacbo do Agente F,\,ncez MI'. de Saint-Julien,
mui devotado a Pombal. Veja-se o Visconde de Santarem-Quadro Elemen
tar-t. 6, pag. 3111.

r') !'ombal não era só avido de sangue, tinha praser no torturamento das
suas victimas.

Os seus carceres são famosos. Para terem maior celebridade seria preciso
que .pennas como as de Howard e de Gladstone os immortalisassem.

Convêm lêr em Gusta-Jlfemoires du Marqu'is de Pombal, e nas Anedoctqs
de C. Smet sobre o mesmo ~Iinisterio, até oude a!cançavão as invenções attn
bulantes de semeJhanle perverso. As celebradas oubliettes dos castellos feudaes,
se existirão, nada lHe ficarão a dever.

r") D. José, irmão bastardo rIo Rei, occupava o cargo de Inquisiaor,
mas não era o instrumento asado para satisfazer o odio reconcentrado .de
Pombal. que tiuha contas á ajustar com o Parire Gabriel Malagrida, MisslO
nario famosu pelas suas virtudes, e pelos serviços prestados no Brasil.

Com ou sem fundamento Malagrida passava por autor de um drama latino
intitulado - Aman-, em que o valido era perfeitamente retratado. Consta
que o compusera na sua mocidade, estando em Bastia na ilha de Corsega, e
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nação, em' que forão calcadas todas as ptescripções da
mesma Jurisprudencia Inquisitorial (') I

o fisera representar em Setubal, depois do seu desterro. Promoveu-se
a desgraça tanto do Inquisidor, como do irmão, D. Antonio, que podia succe
der-lhe no cargo. Ambos não erão affectos ao Ministro, que por si e pelos seus
os d'lsignava sob uma odiosa alcunha em referencia á sua origem. Consta que
a principio Pombal s'esforçara com Pedro da Motta, para que esses bastardos
não fossem reconhecidos filhos de D. João V. Posteriormente a desaffeição
teve outras causas.

A intriga de que se valen o astuto Ministro vem narrada pelo Duque du
Chatelet na sua Viagem a Portugal em 1777, t. i, pago 'J02, que a ouvia do
proprio Marquez, já no seu retiro de Pombal. He inacreditavel.

Sem es:e ignobil manejo não era possivel pÔr á frente da Inquisição Paulo
de Carvalho, entidade inferior ao Ministro á todos os respeitos. Veja-se J.
Smith, Memoil's of MaJ'q'uis of Pomba,l, t. 1, pago '126.

Em deferencia á verdade, cumpre-nos declarar que, tendo vindo ao nOSSO
conhecimento, depois de impressa a nàta (') a pago 72, a declaração de 6 de
Agosto de 1742 assignada por D. João V, que authorisou o reconhecimento
desses Principes por Decreto de 21 de Abril de 1751, nutrimos duvidas
quanto á CÔr e naturalidade das mães dos mesmos Principes. Talvez nenhuma
fosse Africana, mas uma tão sómente canarim, sendo as outras brancas.

I") Veja-se acerca deste processo - a carta que o Bispo de Cochim D.
Clemente José Collaço Leitão dirigia ao Arcpbispo de Cranganor D. Salvador
dos Reys; documento tão importante que mereceu as honras de ser refutlldo
em um livro volumoso, publicado á expensas do Governo, além da pena de ser
lacerado publicameute pelo C~l'I'asco, e quelmario.

Foi encarregado dessa l'efutação FI'. Joaquim de Sant'Anna, Eremita da
Congregação de S. Paulo da Serra d'assa, theologo talentoso, mas devotado
á Seita dominante. E:ra qnalificador do Santo ameio, e provavelmente um
dos Juizes de Malagrida .

.C?pi~remos alguns trechos desse celebre documento, que bem demonstrão
a llllqllld,lde de semelhante condemnação :

a Demos pDrém. diz o Bispo, que nestes Ditos, e nos E:scritos, que se attri
buem aI) Padre ~Jalagrida, ha muita cousa dignissima de censura, muita heresia,
m~llta blasfemia, e tudo o mais que qnizercm: Basta isto para que Malagrida
seJadecla1'üdo por Herege e castigado como tal? »

Citando o exemplo de Miguel Molinas cujo processo foi feito regularmente
peb Inqnisição de Roma, contiuúa desta sorte:
. " E:sle sim, este he bom modo de proceder: se constasse que assim se

tmha procedido com. Malagrid<\, não haveria que diser. ao menos pelo que
tocava a esta par'le. ~Ias donde consta que e procedeu assim? Appareça na
se.nLença a discussão das Proposições; appareça a condemnação dellas; se não
fella pelo Summo Pontifice, ao menos feita judicialmente pela Mesa do Santo
UfI1cio. ,

• o Demos ainda que fosse Malagrida ou confesso ou convencido. Ofim prin
CIpal que tem a Santa Igreja em proceder contra os Hereges, não he castiga
los, he redusi-Ios. Por isso no anta amcio se procura com tauto zelo, que os
réos conheção os sens erros, e os deteslem, para que merec'lo ser admlUidos
outra vez ao gremio ria ~anta Igreja, e não percão as sU,JS almas.

o .Conforme eSle cstylo, que ainda he inalteravel, se i\lala rida era reco-.
nheCldo por Herege, a maior diligencia que se havia de fazer na Mesa, seria
de fazer-lhe conhecer os seus erros, convencê-lo denes, exhorla-Io que us
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No meio de tantos capr,iCibos que a imbecilidade ·de 'Um
Rei facilmente lhe permittia, juntou a de queimar-se como

'abjurasse, e tOllnasse a abraçar a Santa Fé Catholica, de que se tinha infeliz
lDente apartado. Lêa-se toda a sent1!nça, e veja-se o que se póde descpbrir
acerca disto.

I Mas he incomparavelmente maior a admiração que me causa a sentença
que ultimamente se proferio contra o Padre Malagrida.

I 1ella o declarão por convicto no crime de heresia, por affirmar, seguir,
escrever e defeuder proposições, e doutrinas oppostas dOS verdadeirus do"rnas,
e doutrinas que uos pl'opõe e ensina a banta Madre Igreja de Ruma.i Se as~im

o fez bem merE'cia ser condemnado; mas parece que seria couveniente, que se
declarasse quaes forào aquellas proposições e duutrinas. .

I Mas faça-se muito embora apparecer Mala~riaa em publico, n~o já Rccla
mado Santo, e por Propheta, Domo alguem diz; mas sim dedarado sojnm
nemente por Herege, e tambem por Heresiarca; ainda que não conste, que
semeasse ou eusiuassr, e persuadisse á alguem as suas heresias.

• () que mais me admira he que o rleclarem por Hereje, não só convicto,
mas pertinaz; que uãu só liuha sido, mas era aiuda enLãu herege, e profi
tente dos erros que se lhe irnputavão. D

Relataudo () que se fez com o celebre Abbarle Joaquim, no Concilio -Geral
Laterauense, que com uma protestação que fez uão foi declarado HereJe~ aiuda
que as ~uas obras fossem condernnadas, comiuúa:

r Se esta protestação bastllu para que O Abhade Joaquim não fosse tido
}Jor Herege, ainda que Vivesse sirlo condemnado o seu livro, e a sua doutrina;
he possivel que não baste a Malagrida, ]Jara não ser lido pO,r hereje, e por He
rege pertinaz, o protestar na Mesa do Santo Offieio, como se lê 11a Sentença,
que sujeitava á Igreja os seus escritos, revelações e mais p,ll,eis, para que se
lhe dessem as censuras que merecessem, porque queria morrer no gremio da
mesma Igreja, em que sempl'll crêra, e em cuja contelllplação otrerecêra muitas
vezes a vida? _

Apontando varios dilos de Malagrida notados na Sentença, favoraveis ao que
se acaba-de ler, continúa : .

• Disse, que, se em aJguma cousa ofl'endw a Fé, se sujeitava ao Santo
Oflicio: para que, se não para estar pelo que elle determiuasse? E que mais
se pretendia? D

lotando ainda outros ditos retractando-se dos erros que se lhe imputava, diz:
« Que mais se busca? Já MaJagrida se retractou dl~ tudo; reconhece as

suas revelações e prophecias por ilJusões; as suas proposições por Herelicas.
Que se segue senão recebe-lo no gremio da Igreja; como Herege, sim, mas
penitente; e castiga-lo como tal com penas graves, mas nào de mar/e.

I Nada disso. No Assento, que se tomou na Mesa, foi juIgallo e pronun
ciado Herege, Confitente, Revogallte e Profitente de varios crimes hereticos.

• Quando se chegou a estender a ultima Sentença, examinando com a
consideração que pedia a gravidade da materia, f! Chr,Lsli Jesu nomine invo
cato, de lhe accrescentar o titulo de Pertinaz, que antes lillha esquecido. Mas
em que se mostrou pertinaz, uepois de ter tantas vezes dito, que sp sujeitava
em tudo, e depois de fazer a retractação universal sem excepção alguma? J

O fim era queima-lo vivo, e por isso er::! conveniente a declaração de Per
tinaz que sujeitava á essa pena; mas depois por outros motivos, talvez re
!D0~o dos Juis~s, a pena foi commlltada: a queima SÓ teve lugar depois de
JustIçado o pacIente ã garrote I
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herege. esse defénsar lila Fé n. sendo @s juizes inimigos

No extracto do officio de D. José Torrero, Embaixador da Hespanha em
Li~boa, a D. Ricatdo Wall acerca do prócessó e supplicio do Padre Malagrida,
a que assistio em 20 dli Setembro de 1i61, na companhia dos outros Minis
tros estrangeiros a convite dos Inquisidores, lê-se as seguintes palavrás :

.' Durou a leitura da sentença hora e meia, durante a qnal pedio o paciente
que o condusissem á presença dos inquisidores. o que lhe foi conce.lido, mas
para nada lhe servio quanto cm sua defensão lhes disse. A este Au,to de Fe
assistirão os Tribunaes e o Conselho d'Estado. D

Confrontalid!l-se este trecho com os da carla do Bispo de Cochim, bem se
manifesta que o supplido de Malagrida foi um verdadeiro assassinato politico é
religioso.

Veja-se no Quadro Elementar do Viscllnde de Santarem, tom. 7, pago 26 o
resumo desse extracto.

(') Quando Mt. de Saint-Julien communicara ao Minislro' dos Negocios l!;s
trangeiros da França, então o Dnque d'e Choiseul que os tres Jesllitas conMm'1'nI
dos á (rena capital não serião executados já havia chegado á Lishlla o celebre'
ex-Capuchinho FI'. Norberto, cllnhecido tambem pero nome de Padre Platel,
outr'ora Missionario no Indoslão, inimigo de longa data da Companhia de Jesus,
agente da Igreja Janseni ta da 1I0llanda, e protegid'o do OuqlJe de (~umherlan'd.

Ell'l foi engajado em Paris pelo Ministro Portuguez o Ahbade Salema, e
chegára á Lisboa em '14 de A:gosto de '1760. As dis~osições da Córte de Por
tugal nessa epocha erão orgarrisar alli uma Igreja á goisa da Jansenista de
Utrecht, e p'ara es~e 11m vinha o ex-Capuchinho, como na epocha declarava
o Duqoe de Choiseul a'o Nuncio do Papa em Paris.

Ora a mania desse Agente desde a pu blicação de sl1as primeiras /f,lemon'as
em' 1~45 era aLtacar os JesuiLas conTo hereges em cO'llsequencia da questã'o'
dos Bltos Malabares e Chineses, cuja manutenção, dizia-se, permitlião esses
Congregados aos neophitos que caLhequisavão, como meio de facilitar a sua
conversão, p~estando-se elles prl~prios a imita-los,

Pa!ece qlle foi depois da vinda de FI', Norberto que Pombal rosolvéu-se,
definItivamente á queimar o Padre Gabriel Malagrida, de' preferencia a fasê-I~
exeClt.ta\r como re!j'icida. Era um espeotaoulo agradavel á Sei La, altln do des'"'
conCeltol em que faria cahip tanto o' virtuoso Missionario, como a Compaoma
tão dedicada á Santa Sé.

Não havia base: para uma accusação de heresia, creou-se. Malagrida que'
estava rnettido n'um estreito e escuro oarcer'e ha\'ia "'ái" de dous annos, teve'
logo tempo e recursos para preparar duas obras -a Vida. de Sallt'Anna, em
partugnez, e o - Impel'io do An~i-Chn'isto, 001 latim'- ; e o homem que era
um IIl?delo de virtudeS' passou a: praticar nas casinhas do Santo Oflicio actos
do maIOr devasso!

Pr. Norbel'to de accordo com outros instrumentos de Pombal, encarregou-S(l'
de ~reparar as int4tuladas duas- obras de Malagrida, ou antes os fragmentos
precIsos pa!'a o corpo de delicto, que se disião copiados por um amanuense
da mesma Compa-nhilt.o 'Padre Pedro HOI:nelll, martilad15 trasladar de propositu
do~ cnrceres ria Junqueira para benevolamente auxiliar ao desgraçado l\1ala
grlda, nas suas elucubrações liLlerarias e servir'-Ihe d'e confessor, mas e tão
sómente para copiar os borrôes d'e Fr. NorlJerto e figurar no Auto de Fé,
onde compareceu com uma vela. branáa. na mão, co~o innocente, sem que
poddesse sahu' dos- caroupe do Santo OffiCIó, senão depOIS da morte de D. José,
e a desgPaça dOl Minist}lo.
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figadaes da Igreja, e fazendo-se desta façanha garbosa
ostentação (').

o Tribunal, como já vimos, foi ad hoe preparado. Expellido da direcção o
Inquisidor Geral desde 21 de Julho de '1760, fez-se a limpa dos .fuises menos
doceis, ou escrupulosos. O nltimo foi o Dominicano Fr. Francisco de S.
Thomaz, qn'l por se achar em taes condições foi mannado pilr,l Angula em
fins de Abril de i 761 afim de administrar aqnelle Bi~pado, e poucos dias
depois transferio-se lIIalagrida dos carceres da Inconfidencia para o Santo
Offkio.

Entrárão logo para Juizes o bastardo do Duque de Cadaval D. Nuno Alvares
Pereira, e FI'. José de Mansilha, Provincial dus Dominicanos, os princi
paes instrnmentos de Pomhal deRtro do Tribunal, alem de FI'. Lniz do ~Ionte

Carmelo, FI'. Ignacio de S. Caetano, e FI'. João Bapllsta ne S. Caetano, e
outros menos conhecidos.

Durante o espaço de dons mezes Pomhal não deixou de fl'eqnentar o
Tribunal do Santo Omcio, trasendo em seu carro D. Nuno, e lia vespera do
Autu da Fé dormio no Palacio da Inquisição onlle concorren para os ultimos
retoqnes da sentença, dirigindo com o mesmo zelo e intelligencia aquella so
lemnidade, comu já havia praticado com o cadafalso ao Dnque de Aveiro

FI'. Norberto preparou logo uma Apolugia dessa iniqnidade na lingna Fran
ceza elevando até as nnvens as perfeições do Conde de Oeiras, e a integridade
do Tribunal. Esse docnmento foi profusamente distribuido na Europa.

Veja-se Platel - Jl'femoires Hisloriqlte.s, t. 3, pa? 275. Cordara -ll buoll
raziocinio, em dilferentes lugares. Theiner - I1istoire du Pontifical de
Clement XIV, l. i, pa~. 31. Fllller - Dictionllaire Biographique, arts. 
N01'bert, Mala.grida e Pombal. B. Desoteux - fldm'inistração do Marque:
de Pomb4l, liv. ,l, C.lp. 1i. Noticias de Lisboa de 1861 ns, 2 e 38, de 13
de Janeiro e 22 de Setembro.

(") Veja-se o Visconde de Santarem -- Qltadro Elemenlar t. 7, pago 151.
Vê-se que para este Auto da Fé houve elltrema ostentaçào de convites,

além do escandalo de um !(rande e esplelidido banquete no Convento de S,
Domingos á que assistio Pombal, depois de haver saboreado o supplicio ela
sua victima. Foi dallo este lJanquete pelo Inquisidor Nuno Alvarus Pereira,
bastardo do Duque de Cadaval, e digno instrumento do Mioistro. He o Ilue
assegura C. Smet autor das Anedoctas; mas acreditamos que para esse banquele
concorrêrão todos os Juises deste assassinato, entre os quaes distinguia-se o
celebre Fr. José de Mansilla, Provincial da Ordem Dominicana, e agente ele
Pombal na Companhia de vinhos do Alto Douro.

Na execução barbara e iniqua de Malagrida houve atropellameuto de tudo.
Na or((anisação do Tribunal em que fui preterido o accordo da Santa Sé, que
não havia demittido o Principe D. José, nos Juizes adjuntos escolhidos de
proposito para condemnarem a victima, no processo e na execucão em qn.e o
excesso do absurdo tanto se ligava ao ridiculo, como bem observon Vúltalre.

Além da carta do Bispu de Cochim, consulte-se a obra ,lo Padre Cortlara-ll
Buon Raziocinio sul famoso proc~sso, e tragico fine dei tu P. Gabriele ~lala-
grida. Lugano 1784. .

pombal achava-se tão satisfeito com o supplicio qne ia infligir a Malagl'lda
e do partido que podia tirar da Inquisição em favor dos seus odios, que autes
do dia apra~ado disia á MI'. de Saint Julien, Encal'regado de Negocios d.a
França, e um dos seus panegyristas: • Eu quero recollcil'ial' o vosso Pal~
COllt a Inquisição, e mostmr ao Un'iverso a ut'ilidade deste Tribunal, que
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Não se imagina quantos tormentos moraes e physicos
curtio a desgraçada victima no dia de tão atroz solemnidade I
Em pé na idade de 74 annos por mais de quinze horas,
opprimido com uma mordaça, até st>r garrotado e queimado,
não desmentia um só momento com angelica paciencia e
animo recto, o seu heroico passaclo nI

Apostolo do Maranhão e rIo Brasil foi menos afortunado
qne Antonio Vieira seu ilJustre predecessor, exposto c.omo
elle ás iras do tremendo Tribunal.

Mas em t667 a Inquisição. Tribunal mixto, teve na Santa
Sé quem lhe impedisse as demasias (").

aliás não foi estabelecido pelo Rei Fidelissimo senão para preencher certas
fu,nr.ções dos Bispos, funcções mais seguras nas mãos de uma Corporação
escolhida pelo Soberano, do que nas de um individuo que póde enganar ou
wganar-se. •

(') Entre as torturas mais acerbas porqne passou este Sacerdote exemplar
no dia infausto de sua execução (20 de Setembro de 1761), he digna de
commemorar-se a seguinte:

Segundo a pragmatica inquisitorial, dous Seculares e dous Ecclesiasticos,
assistião aos padecentes, e c~rão seus orgãos perante o Tribunal, então já
sf,cular, se pretendião reclamar alguma cousa.

Os dous Ecclesiasticos que derão á Malagrida erão l\1on~es Benediclinos da
peior especie, sendo um parente de Pombal, e de raça hebréa, 011 infecta
como então se disia. e havia algum tempo tinha entrado na Ordem por impo
sição do Ministro.

Esses Monges em vez de lhe suavisarem a existencia lIaquelles curtos mo
mentos qUI' !.inha de vida, constantemente o reprehendião e mortificaviío.
~egistamos aqui os nomes desses detestaveis instrumentos da iniquidade

pohtico-religiosa. FI'. João Baptista de S. Caetano e Fr. Fran'cisco de S. Bento,
a~lJos apolo(,ristas das ohras de Fr. Noruerto, e approvadores officiaes: o
prImeiro foi tambem da Tentativa Theologica de Antonio Pereira de Figuei
redo Ambos enio Qualificadores o Santo Officio.

Veja-se Platel - Memoires lti. oriques, t. t, pago 2 e 31. C. Smet.-
Ancdoctes d/L Marq.uis de PomL.', pag. 4t e nota (a). . .
. Durou o Autn desesete horas, das sete da manhã até a mela nOIte, quando
o cadaver de Malagrida se achava redusido a cinzas,

Concorrendo 62 réos nessa exposição do Santo Officio, as honras da fo
gueira cOlluerão sómente ao Jesuita. l\Iuitos desses réos erão criminosos da
p~ior espccie, mas para todos a larga alma de Pombal foi de uma clemen
Cia sem limites. O grande crime era ser Jesuita.
,_Essa mesma nobresa de sentimentos manife~tou o valido, quando por occa

slao .do casamento da Princesa do Brasil (D, Maria I) qniz o Rei perdoar os
cnmlllOSOS politicos. D. José achou-se no Conselho d'Estado tão somente
com o Ministro d'Estrangeiros D. Luiz da Cunha, Pombal arrastou os outros
memlJros, entre os qllaes notava·se o Cardeal Patriarcha Saldanha, e o Arce-
biSpo. de Evora, depois Cardeal da Cunha! .

Veja-se oVisconde de Santarem - Quadro Elementm', t. 6, pag, 279 ..n A sentença da Inquisição de Coimbra condemnando o Padre Antonio
VIeIra p6de ler-se no primeiro volume das Provas da Declucção Chronologica
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Em i ~6t, essa orgilillísaQão tinhal d~8appar(tGido,;- ().. que
havia e a nma Jnquisiçwo d-e. ccmLl'abando sob a (!\ipeoçih:>, de.
um; gnancmJ p(trv..erso. maIS (ligno (;]e· fig'l'lrar nos A,utó da
Fél do (l):ue o> desastradoJ que nem, GemlJra o Es.tad:o~ n~m.

oontra a ]g~eja tinJ;1ai c<&mmeLtidol a mais l~~el offensa. (l

a pa~ i 78. A de Malag,rida p.arece uma ljopia daquel)a, ~ a lemqrança do
séu JmlJerio do Anti-Christo éomo qu~ foi extrahida do Qlfilllo I'!l-periu d~
Vieira.

JFfltr.etAlltO. l)u'lJ1pre, no1qr qu~ tAo· con~qcid!l. erA í\linnpcencia dpste Mi;;sio
nano, que o ReI e a Familia Reí\1 n~o. compar~<;~rã!l no Au,lQ, confprme 0.,
costume, não obstante os desvelos de Pombal em preparar com modas triounas
para o Rei e a Côrte, d'onde se pudesse apreciar a solemnidade, já de ha
muito provista e annunciadn nos jor.oa·es f6ra de Portugal, -

01 Enlbail\ador Hespanhol D J\)sé 'I'orrF,l'!l no despa«bo em. que oom01uni,
oou aO.St;U Governo qsta solemne barbaria. explica-se desta sor~e·:

• Muita gente ficou sorprehendida de tudo quanto relatava a sentenQa' qo
P.a.(irQ MlllazrJ(!a,. m.axirne sa.belldo~se a copsiderilono,ql\.e· hllvia tido QlT\ outra
epoQIWH e ajltes de sua prisãl1, como UJll hOJTIem, cheio de vir4.nde&. emp.reglldo·
em missionar. Por isso era visto com m,Jitissimo. interesse c benevQlonciª,
nessll tC.ITi:vel, Qircumst;lO«ia, qQ Albt(J, da F6\ em, que era acompí\nbadOldedllus
l'd.ongestBe,nedictjIlPs qUe o a.ssis.ti~!l. » '

Cordara sustenta que o Rei se achava pres~ote' a s.oJ~mnia<\de. Oque não ha.
eXllcto. O ~!inistro,I1!lsp~nbQhrrll\ncionando que, o,npvo Consel\\o d.Estado., os
IIJinis.tros, e membrp\j dps, Tripunaes. ha~iiio comparecido, guarda. silencio á
rellP'f,ito,dp 8e;i.I~\ne,a.1 F,4\1'Úlií!;. .

amesmo silencio se nota na folha de Pombal, intitulada - Di$bna -, im~

Jlres.~a:nll, trPllg,mp,hia d(ll Sçe.çetlll'ia d:Ejsti\(~O cO),J~ Ul'il~legio, (l'Fil~Rei IYosso
Sellho.r; hrol~il.nd!-He,no n, 3~(d,e 2,2; dcSe-l!l!1J,PXP, de ii/H, ní\~ IWllCa,~ ]l(Ih.a~.
C/ll: ql1!l.ldálconta:.fl,al l\.\gubç~ 5,QJe,wnidade., á, qIlC)ílil'ílf' o compal'e<;imMtp da
f1tGiP'/j·pq.rte..rlll, C9.rte", ~Hoj~tro~. Gorpo, DiRlplT\í\lioo, C.oml)lul1iclí\des,ReJigio
sas D; NO,brAsiI.

Tawl>e.m o,.)lfe(OJ1-71itMI/),4itiqp ~lkistor.ilJ{J, da4l-fp,lJand~, de NPYe)ll~ro de 17~t'l\
na correspondencia de Portngal posHivll~~t~, at\if/W1.! q\le. 01 Roi O:laIF.amili'!l'
Real' ~o' a~sistirào a exe.cp'çã.o. de t~Q iJAAql11l julgílmen~o,

(') Mala~rida até a sua u.1b\ma hora conservou o uso perfeito de suas fa
culdades mentaes, não ohstante sua idade septuagtlnaria, oi~cumstancia'que

os cautos Inquisidores haviiio previamente verificad'b. .
Antes de ser g~rrota~o, exigirão os seus algosos que elie pedisse publica

mente p'ordão do matque tinb.a querido faser ao Rei, c do escandalo dado ao
Povo com suas dcutriuas e, profecias.

Com animQ. tranqui~o respendllu.: - Nunca- o/fendi ao Rçi Fidélissimo em
cousa alg~mq.., e se,sejll,lga a!J,gr-avadl}, O!b qualquer outra· pessoa, á todbs
peço hum'lldemellte désl'1tÍpa e perdão.

Antas diste jálhav.ia reclamado dos Inquisidores q~e não devêra ser exeou
tado, por lhe' constar que, o Rei lhe bavia· perdoado. Mas os algoses respon
dêrão.• Na verdaáe o,Rei vos perdoou lJela, ofT'ensa que lhe fizestes, ínu$
agora ui1J.des responder pela q!te praticastes éontrá a MlJgestade Divina q.ue
ainda não fõi desa[Jgr.a vada~ II Assim.. relata a. oorrllsponl1cncia d~ Portugal
nOJ.Mer.~rifu.da. Hol1JiJld,11 do" mez de Noyembr.o,. jár citada, insuspeita por( ser
derliG~dalaos jnllU'~sses, de,Po.m1JaL '
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Eo.tretanto, 80mijal" a,s~utp e ca,utelosQ, nã@ quiz netü;ar
~al~g.riM dos carcer:ll~ da. Inconfidenoia- senão, depois d,e,
expulso o Nuncio Apostolico; medida indispensavel para
faser excluir do Tribunal da Inquisição o InfanJe D. José,
i'rmão do Rei, corrmon.do a seu geito, o Tribunal" sem de
Rendelilcia ~lgwna 'do, Santa Sé. 01la sem rompimel'lto com
o Halla, corno: poderia processar-se Malagriàa da maneira
iniqua por que. se ~z?' Como constituir Paulo de Carvalho
Il).qpisidor n.flo lendo a Santa Sé àemittido.o Infante D, José?

S3be-se quanta paciencia teve o &apa Glemente XI]], sup
flOI'Iia'ndo, 25 insolencias da Cerle de Portugal tanto em
Roma por meio do ind~cente F'ranpisco de ÀlmadaJ como
ell), Lisboa. O Nupcio Acciajuoli foi um verdadeiro mar,tyr.
I?olJ)bal.::rt.olimentava-o.a todo omomel1to, mas quando vio que
qualquer esforço na ol'bita dp licito, era· balCl!Ido para o
rompimento que almejava, jogou sua ultima cartHla. A lodo
o cu t.o queria'rompcr com a Santa Sé, para ler mais desem
pedido os, bra(;o .

Rerdidas as c perimças ele Célsnr D. Mal ia I com um Prin
cipe ela Dynastia Uanoveriana n, tomon-se inopinad~\mente

Neste Au.to foi queimado em e tatua outro Jesuita" Francisco de Oliveira,
por haver lJscrito contra a institui1ião do Sauto Qfficio.

Diz-se que a respeito do cad~vcr de ~lahl"l'Írla houve phenomeno identico
ao de Joanna d'Arc, qu~ill1ada viva.pelos Inglezc em 30 de Maio de f/~30.
Entre a cinzas achou~se intacto o coração, e tlldo foi precipitado no mar.

Depois de morto, foi ainda cl'llelmelllp dilfamado o infeliz ~Iissionario asse
gurande-se que morrêra impenitente, por não haver confessado de publico QS
crllnes com que o galardoara Pombal.

n Já em outro lljgar dissemlls ala.umas palavras sobre o casamento desta.
Prll1cesa, que fallecidu D. João Y teve tanta peripecias. Tanto este 'oberano
como sua esposa a Bainha D. Marianna d'Austria mostrávão eXll'em,l alfeição
ao .Principe D. Pedro, e fasiào todo o empenho por c.a;:a·lo com slla neta a
Prll1cesa D. Maria. As dispensas solicitadas durante a vida de lI. João, não
p,rofluslrão logo elfei\o. cm ras~o da rnoleslia qlle cm brel'll le·vou-o ao tllmulo.

epultado O. João V', lIãu se Iratoll mais de semelhante consorcio. Nem D.
José ueRl sua mulher a Raillha D. ~Ilirianna \ ictoria orão a elle inclinado"
por dllferentes mot.il'os. O fiei nutria contr:l eu irmão alO'lIns resllntimentos,
e ~ Rainha fasia, m~iur oppo ição ou por temer a innuencia tio Principe no
111111110 do Rei, ou, por ter CI11 mira casal' a Princesa com seu irmão o Carde?l
Infante de He panha D. Luiz, como SI) di ia, e pra este o pensar de Pombal.
O certo. hc que clla, e O" qoe a uuxiliavão, forlific<Írlo o Rei em sllas
r.epugnancias; até que em 1i54 falleceu D. Marianna cl'Allstria sem ver rea
hsado o projectado enlace, hem que na hora extr ma renovasse o pedido.

A demora do casamento da lierdeira da Corua de Port.llgal desafiou muitas
~~~9. . ~

OArchidllque d'Austria (depois JOScl II) foi omais illi,lstre do. pretendenles, e
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a resolução de casa-Ia com o Príncipe D. Pedro, segundo
os desejos de D. João V; explicando tão longa demora, o

sua apresen tação a mais bem acolhida pelo pOVQ, por satisfazer melhor a vaidade
nacional. Notão-se ainda no estrangeiro () Pl'elendente Stuart. Carlos Ednardo,
o Cardeal Infante de Hespanha D, Luiz, o Duque de Cumberland e o Principe
de Wurtemberg Carlos Eugenio. convertido ao Catholicismo. Em Portngal os
dous Infantes D. Antonio, um filho legitimo de D. Pedro U. e outro bastardo
l:e D. João V nutrirão esperanças deste consorcio. Mas por ultimo o concur·
rente mais serio foi o Duque de Cumberland, pois o Infante Hespanhol D.
Luiz, nunca obteve as boas graças do Rei.

O primeiro Ministerio do reinado de D. José era todo dedicado aos interesses
da Inglaterra. As divel'gencias forão posteriores.

A Rainha D. Marianna Victoria ou por odio á França, cujo repudio nunca
perdoou, ou para arredar os amil;os do Principe D. Pedro, concorreu muito
para a organisação de~se Ministerio, supplantando-se a inflnencia de FI'. Gaspar
da I):ncarnacão (preceptor dos Infantes da Palhavã). do Duque de Aveiro, de
Alêxandre de Gusmão, e de outros mui arceitos no precedente reinado.

O fallecimento de D. Marianna d'Austria tirando a D. Pedro o seu mais
forte sustenlaculo, revelou bem depressa á Raiuha que não podia coutar com
o auxilio do lVIinisterio pam suas pretenções, se com elfelto as teve em pro de
seu irmão. Pombal contrapoz-Ihe a candidatura do Duque de Cumberland,
como já nolamos á pag. LXXII, nota ("")

Este projecto fez tantos progressos no animo do Rei, cada vez mais incli
nado á Inglaterra, que o Duque, diz-se, chegou a embarcar-se n'uma esquadra
para vir a Lisboa elfeituar o casamento, depois dl1 seu desastre de Closeustern;
o que n;io realison por ter em tempo chellado aviso do mallogro de sua pre
tenção, de modo que a esquadra simulou uma excursão até a costa da Sene
gambia, e recolheu-se a Plymouth.

Esse mállogro Pomhal atLribuio-o á Rainha e aos Jesuitas. que virão no
enlace do Pri ncipe Iuglez perigo serio á Religião do Paiz. A COrte de Madrid
impoz-Ihe o seu v~to, de modo que a Inglaterra preferio romper os ajustes en
tabolados, iuulilisando lambem quaesquer pretenções da Dynastia Hespanhola.

Por sua parle Pomhal não podendo vingar-se da Rainha, não s6 impedio
que a prelenção hespanhola tivesse melhor exilo, como fez uma guerra ex
terminadOra aos que de perto ou de lon!!e protegião os interesses ou as aspi
rações da Rainha, principalmenlt: depois do telTemoto, quando se julgou
senhor do espirito do Rei.

D. Pedro, que narla havia alcançado por seus esforços e de seus Paes, con
seguio tudo, inopil,adamente, quando menos o esperava, do concurso feliz das
cil'cl.IIDstancias, anxili:lndo-o n'u pouco sua inofl'ensíhilidade, e o ciume das
COrtes de S. James e de Madrid. O casamento se fez com uma pressa im
propria de tals actr1S, para se satisfazer a impaciencia de LOI'd Kinnoul, Em
baixadol' de Inglater~a, que temia a vinda do novo Mini 1,1'0 Hespanhol cuja
missão era reclamar o casamento de D. Pedrn, para impedir de lodo a preten
cão do Duque de Curnberland. Como essa pretençiio não podia vingar, con
vinha que o casamento se fize~se, sem que para eIJe parecesse influir a Po
tencia vi inha.

Pumbal (Iue havia tudo envidado pJra arredar D. Pedro, apresentando por
ultimo ii candidatura do Infante D Antonio, para quem já eslava reservado o
titulo de Duque de Coimbra, vio-se obrigado a abandona-la. Parece que este
Príncipe, legitimado pur Decreto de 21 de Abril de 175'1, não estava nas
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facto de haver o finado Jesuita Carboni escondido em sua
cella Cl as dispensas dadas pelo Papa Bento XIV!

Fixado o dia do casamento communicou-se á todo o Corpo
Diplomatico, menos ao Nuncio. Entendendo este que havia
es~uecimento ou descaminho na communicação, procura o
Ministro dos Negocias Estrangeiros D. Luiz da CuÍlha, que
desf(1sendo-se em desculpas pouco nobr'es e improprias da
dignidade ele um Ministro da Corôa, promette dar uma so
luçào r-oncligna á justa susceptibilidade do representante da
Santa Sé, depois de submetlê-la a apreciação do Rei. Mas
como o proposito era romper com a Santa Sé, np.nh uma sa
tisfação se clen á justificada exige'lcia do Nuncio (").

Depois destas occurrenciils comprehendeu o NUDCio, que o
seu carac.ter lhe não permittia, sem re~.aix.ar a Santa Sé, to-

condições de sen's irmiíos D. Gasp;tr e D. José, e ;tpenas tinha as primeiras
IIrdens Ecclesiasticas, desde a epocha em que foi admillido na Congregação
dos Conegns Hegl'antes de S. Agostinho.

De então vor diante a Bainha mostrou-se perfeitamente indiffemnte á gestão
politic;t da ~Ionarchia.

O conhecimento dcstes factos da-nos a chave de muitos acontecimentos, de
outra sorte indecifraveis, tanto de um como de outro reinado.

Tmagine-se o que seria hoje Portugal e o Brasil se se til'esse verificado o
enlace da herdeira do 'I'hrol1o Lusitano com o fel'ol I'encedor de Culloden?
Qúantas r~linas, qnanto sangue se não houvera derramado para cimentar-se a
reforma pl1litlco-religiosa de Pomhal?

Veja-se 11 Visconde de Santarem-Qua.dro Elementnl', t. 6, pago 3,23,80,
32, i3, k7, 53, 192,2'13. 219,236, 26f\ e '269, Belle-lsle- Testal1lent
politique, cap. 5, pago 813,

(') Veja-se a Deducção Chl'onologica. Divisão XV, u, 910 nota (a) segunda.
e Pl'ovà' 11, 66.

He um dos actos mais cynicos de Pombal.
Confl'onte-se o termo da achada do Breve de di pensa, com o que se lê na

nola precedente, e bem assim no tomo 5 do Quadro Elementar do. Visconde
__ de Santarem a pag, 377 nota (k61).

(") P6de-se ler na Le,qislCLÇão P01·tnguesa. (Collecçiio Delgado) em nota ao
AVISO de H de Agosto de 1iGO dirigido ao Nuucio ° Manifesto da Côrte de
Portu~al sobre este desagrarlavel negocio, um dos primeiros actos em glle o
nt)~'~ Conselho d'Estado, feitura de Pomuili, tomara a responsabilidade. Delle
faslao parte, como jil notamos, dous l':cclesiasticos de prillmira ordem o
Cardeal ~atrial'cha de Lishoa, e o Arcehispo de Evora!

9Malllfesto da Côrte de Roma vem tl'llIlscriptlJ nas obras de Gusta-1l1e
11I011':S dlL Ma.l'qnis de POII/bal, liv. 6 n. 7, e do Barão Desoteux - Adminis
tmçao do Afal'quez cle PombcLl, IiI'. 9, cap. 2.

d
. A má fé trausuda no primeiro documento, aiuda que o Nuucio teria pl'Oce
J(Jo I'uelhlll', se houvesse ainda uma vez uegado á Pombal a ;trma que lhe deu.

Veja-se o Visconde de Santarem - Quadro Elemental', 1. li, pago 270,273
e 294.. ~
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mar parte em quaesquer festejos, quando era maltratado por
modo tão positivo, como inqualificavel (')" .

E.ra o que PO[)1ba I, esperasa. A Cô,rt.e àe Portugal j olgou
se otTendlda por es,s~ abstenção do Nuncio n. Com o maior
escandalo foi mandado 5ahir de Lisboa incontinente. apos.
sando-se Pombal dos seus papeis.

Com Qutra qualq,uer. poteucia não se praticaria um desacato
desta ordem ('''): con'! a Santa Só applalldio-se I

Consegujdo. este empenho, verdadeiro salto mortal n'um
paiz. nas condições ele Portugal, era forçoso não estacar na
car;reira, d,€ enormi0,ades a CGlIIUUetter, para que o. edificio.
não Or,asse incompleto.

O padre Antonio Ppreira de Figueiredo começon a publi
ca,r ;1S Sllas celebres ConclusiJes contra as prerogativas do
Pontificado, e ela Santa Se. Nesta senda foi acompanhado
por outros ("'").

Lançúrão-se a bases de um Concilio, a que deverião con
correr doutores Gallicanos da França e Bespanha, com o
fim ele ol'gwisar-se a Igreja de Portugal ~enão pelo moMlo
da Francesa, pelo padrão da Jansenista de Utrecht, para que
havia mais inclinaçãO. Parece que á conselhos do exterior
0,11 a escropolos do Rei não se levou a effeito tal deside
raMwn (.....).

(') Veja-se no Quadro ]!J/ementuf lia Vi conde de Santarem, t. 6, paS'.
2,76. Q déspacl),o do Cunde de Merle, Embaixador li'rancez, dÍl igido ao Duque
de Choiseul, onde vem relatada a maneira- brutal com qlle foi executalla a
ordem da expulsão do Nnncic. ..

(oo) O Nuncio vendo-se constrangido a não dar demonstrações de regoslJo
pelo casamento da Princeza do Brasil, por intcrmedio do Conrle de S. bou
renço, Fidalgo da Ca~a do lnfartte)i). Pedl'o, desculp.ou-se de não poder fase-lo
em vista rias circum~tancias em qne se acha-va collocado, tanto papa com a
Princesa, como para com seu Esposo.

Foi motivo bastante para o Conde som'er uma longa perseguição, de que so~

mente libm'tou-se no fim de '18 annos; quando começnu o IIOVO reinado.
(oo') Parece que Lord Kinnonl,EmiJaixador Britannico, mui amigo de Pom\la!

não foi estl'anho a del11onstl'aç~o qne houve com o Nuncio. segundo o que
informou o Conde de ~Ierle, Embaixador Francez ao seu Governo em data de
8 de ,Iunho de 1760.

ITavia tanta má vontade no casamento de D. l?edro, imposto pelas circum
stancias, qne somente compareceu á audieucia de fOl'lllalidade por este acto, o
Emb.aix:adol'- BJ'itannicoJ, reVfcsentante de uma, Potencia Prolestante!

(OO,,) Essas theses ou Conclusões estampadas no a,nno de 1766 forão con
demnadas pela Sagrada Congl'egação do Inde.'I; em 16 de Junho desse anno.

("".) \ ejarse oVjsconde de SanlareOl- QU(I(lro. ElcmimtlM; ,. t.. 6, pa~. '224,
e t. 7, paI\'. 27,1. A. '1'heiner- [-[jstoire du Pontifical de C/emenl XIV, t.1,
pag.29 e 31.



Uma lei estabeleeêo 'D Pl:acet Regio palla todos os -Reseri
ptos da Santa Sé. A nova medida, pilra ser mais provei- .
tosa, tinha effeit0 retroactivo, abrangend-o actos da mais re
mota anf.iguidade (').

Poz-se em duvida a autboridade do Concilio de Trento.
Declarou-se sem disfarce que a sua entrada em Portugal
fàra o resullal!o de uma caballa .lesuitica C') I...

A edur,ação primaria e secundaria foi sem demor'a secu
larisada. Como proclromo da parte religiosa que ilinda por
insigne favor se lhe ooncedia, decretou-se que seria regu
lada pelo Catbecismo de Montpellier do Bispo Jansenista Col
bert r").

Organis0u-se um tribunill de censura para a publicação
dos livros e de quaesquer impressos r""). Componha-se de
graRde numero ele membros, e entre elles estava a nata do's
JanSenistas Portuguezes, os principaes allxiliares de PombaL
Esta corporaç~o foi creada para. se contrapôr a Congregação
Romana do Index. Denominavil-se Mesa Censon:a.

O que Roma rlesapprovava era bem aceito em Portu
gal. Os seus Indices expurgatorios erão .(\ntipodas do da Sa
grarla Congregação. Em breve e a famo"a mesa começou a
dar copia de .si, tornand.o-se para os authores orlhodoxos'
oulra Inconfidencia. Hecatombes de livros forão .sacrificadas
ao capricho ria Seita (.... ').

ln.ttwromplrla a commtllljoaçâo com Roma, os Bispos e
CClpitl1lares não hesit.arão na expedição de di pensas de ca
samento para os casos que Ibeserão vedados (......). Por seu

n Veja-se a Lei de 6 de Maio de 1765, e Carta Regia de 23 de Agosto de
'1770, e Aviso de 20 de Abril de 1769.

(") Veja-se a Deducçcio Chroll%gica, divisão 4 e 5.
(''') Veja-se as Instituições de 6 de .Iunho; o Decreto de 6 de Julho de '1759,

eAlvará de 30 de Setembro de 1770.
(.... ) Veja-se a Lei de 5 de Abril, e Alvará de n de ~Jaio de 171j8.
Convem sobretudo allender Ilara a doutrina dos §~ do titulo S do mesmo

Alvarà, e regras dos titulos 'lO e II.
(..... ) Consultem-se os EdiLae desta Mesa até á sua ex'incç~o. .
Dou~ dos mais singulares são os de 30 de Abril e 26 de 10 l'embro de f 77'2.

O primcil'O con,lemnaullo a ohra du Malagl'ida sobre as cau as do Terremoto,
qUll havia sido puiJlicada em 1755 com todJS as licenças; osegundo df.c1arando
orlhodoxa a Historia Ecclesiastica do Padre Fleury, e lião os seus Diswrsos.
Arasão era simples. Fleury nos Olscursos approxima-se da verdadeira doutrina
da Igreja.

(......) O primeiro que den (exemplo foi o Arcebispo de Evora, depois
Cardeal da Cunha.

Diz-se que o Cardeal Patriarcha Saldanha, a principio hesitára, mas tendo
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turno o governo impunha outras pela força do seu despo
tismo (*l.

Varias obras respirando o odor da heresia e do scisma,
forão lan'çadas na circulação para justificar taes reformas,
aguardando-se a principal, esteio de todas. Erão escriptas
com fel, revelando o empenho de macular-se com ou sem
fundamento tudo quanto até ali se havia f,'ito em Portugal,
no interesse da Religião e do Estado (").

Nessa quadra tão fecunda em males para Portugal, houve
um Bispo, que atreveo- e a mostrar que tinha dignidade e
independencia, entre tantos qne envergonhavão a Igreja.
Era D. Miguel d'Annunciação, Bispo de Coimbra ("').

Observando que a Mesa Censoria era uma 'maquina pro
pria para facilitar a divulgação de doutrinas adv3rsas á
Igreja, entendeo que o seu cargo lhe impunha o dever de
contraria-la, sob pena de trahjr sua missão. Lançou um
Mandamento condemnando differentes obras de Philosophos
do seculo passado, e entre el1as contemplou duas, urna do
Jansenista ElIies Dupjn, e outra tão famosa do Bispo HO!I
tbejm, sob o pseudonymo de Juslinus Feb1'onú~s, acerca do

sido desterrado para um sitio proximo á Lisboa, snjeitara·se á pres~ão

ministerial. Gu~ta -Mellloi1"es, liv. 8, n. 20. FI'. Clau!lio da Conceiç,ão
Gabinete Bistorieo, t. 16, (la!!. 256.

O intrnso Vigario Capilular do Bispado de Coimbra Francisco de Lemos de
Faria, tambem nào deil(ou de distinguir-se publicando uma Pastoral de con
formidade com essa doutrina em 14 de Fevereiro de 1769.

(') Veja-se o Alvará de 5 de Outubro de 1i68 sobre o Puritanismo, appen
dice do qne acalJon com as di~tincções de Chl'istãos velhos e novos.

Tão inclinado era II Reformador as praticas al'bitrarias, que suas melhores
medidas resentem-se de t.ão má origem.

(") Basta commemorar a DeduGÇclo Chrollologiea, e o Compelldio Bistorico
sobre a Universidade de Coimbra.

("') Veja-·se FI'. Claudio da Conceição - GllbÍ71ele Historieo, t.16, pago 259.
Pncca -NonC'Íature en Portugal, pago -:l86. Montalembert -lllterets Catiloli
ques au XJX siecle, pago 1iO.

Em verdllde foi este o ullico Bispo que ousou francamente resistir ao ty
ranno Porl.llgue7.. Em 'J 76J já havia rlado provas da sua cOI'a~em indo ao
Bussaco visitar os Infantes D..10 é e D. Antollio, desterrados. Veja-se o Vis
conde de anlm'ell1-- Q/ladro Elementar, t. 6, pago 30B.

Singular epocha! e desgraç,ado povo! 1'ndo se curvava ao Ministro omni·
potente, as. resi tcncia~ que encontl'ava erào tão somente passivas.

O ArcebiSpo da BalJla D. José Botdho de Maltos, e o Bispo de Maranhão D.
FI'. Antol!io db S. José manifestão o se~ desgos~o silenciusamente; apropria
Compan\ua de Jesus. cOllfiada cm sua IIlnOCenCla e hom direito )'r.si"lIou-se
ao martyrio, pensando assim melhor defendel·-se. Houve em se~elbal~te pro
ceder uma inintelligencia fatal.



xcv

estado da Igreja. Erão obras já condemnadas pela Santa
Sé n.

Excitou este facto enorme celeuma. A Seita bramia de
raiva, vendo que a Igreja não estava de todo abandonada, e
que nos Estados do Rei Fidelissimo se ergnêra nm Bispo que
Cllsava afflontar o m3rtyrio. O furor de Pombal não teve
limites. A certesa que adquiria de que sua mão de ferro não
era bastante poderosa para domar tonas as consciencias, e
que no unirer ai silencio havião voses autorisadas que pro
testá vão contra as suas refurmas e seus crimes) levou-o a
praticar novos desatinos.

Era indispensavel punir logo tanta ousadia
Um De~ret(l lIa Inconfidenl'.ia delilarou o venerando Bispo

criminoso de alta traição, demitticlo do cargo, e morto civil,
senno immedi:ltamt'nte encerrado em escura e estreita
prisão. Vaga a mitra foi o Cabido encarregado de eleger 'Vi
{{:'lf·io. r.apitular. sendo o caJdidato do Governo no mesmo
decreto irJdicado ("*).

Por slla parte a Mesa Censoria declarou o Mandamento
falso; sedirioso, fanatico, e infame, sendo publicamente
queimado pelo carrasco (' ").

A pretexto da descoberta ele umas Theses sobre a. refor
ma religiosa que outr'ora havia feito por authoridade Ponti-

(') Pode-se ver em Gusla - Memoires, t. 3, pago 193, uma trarlucção
por exteuso desse Mandamenlo.

(oo) Veja-se a Carta Regia de 9 de Desembro de 1768.
Este Prl'1ado Ião indignamente tralado por Pombal, que o releve no carcere

de PedrolJços nove annos, obteve o mais bello triumpbo, quando depois de
restituido á sua Diocese, foi el11 visita ao lugar oude residia o seu perseguidor
em desgraça. Outros disem na sua volla de Li uoa.

Consta que nessa occasiào Pombal fõra cumprimenta-lo, e solicitando o seu
perdão, se lhe lauçllra aos pés. em 1I1e fazcr a menor exprobação o virtuoso
Prelado fez outro lanlo, auraçando-o paternalmente, c chorando ambos. Esta
scena commoveu o coração duro de Pomual, que sahindo de casa de sua victi
ma, exclamava: he um Santo, he wn Santo!

.~ ~omtudo, este Bispo csteve para figurar n'um Auto da Fé. como herege
Slglllista! Parece que li indignação que excitára na Europa o monstruoso
proce.sso de Malagrida deveu o ter cscapado.

\cJa-se Pacca-/Vollciature en Portugal, pago 286. - Visconde de Santa
rem - Quarlro Elementm', t. 7, pago 81. Cordara - Ii bl!On raziocinio, pago
18, nota. Cornelio Smet - Allerloctes d'/! Jl1uI'quis di Pombal, liv. 5. n. 7-1.
Gu.sla-Memoires, liv. 9, n. 28, e liv. H n. -17. e Canaes-Esturlos Biogra
phtcos pago 312, nota (3).

(''') Edital de 24 de Desembro de '17.68. Veja-sê Fr. Claudio da Conceição
- Gabiuete Historico, t. fi':, pago 261, e a Consulta da Mesa Censoria de 13
de Março de 1769 na Coliecção Delgado (Supplemento), pago 203.
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'ficia FI', Gaspar da Encarn~ç'éio, de quem o Bispo condem
nado fóra discipulo, inventou-se a seita da Jacobi'a (') ,
tendo por fundamento os el'l'os do Sigimsmo, que à Inconfi
dencia, a Mesa Censoria. o Santo-Omcio fulminarão, tornan
do-se urna fonte inexhaurivel de perseguições ("), 'Era preciso
infamar a memoria ào insigne Missiona rio, tio do Duque
de Aveiro, já que não era Ilos!:ivel leva-lo á fogueira ("'),

O Santo Omcio reorganisado pelo Refortmdof obteve
pe~üs seus serviços o tralamel'J~o ele Magestade, 'Como Tri
bunal Regio (....). Esta corporação, com a fnconfid'encià,
Conselho d'Estarlo, e Mesa Censoria, 'erão peças obrigadas
da machina movida por Pombal (.....). '

n Vl::ja-se sobre esta Seita as CarIas Regias de 14 é 19 de Desembro de
176:-:, Fi e 16 de Março de 1769, e Lei de '12 de Jnnho de 1i69.

Convem ler sobre o erro de Sigillismo o Memorial apresentado pelo Pro
cnrador da Coroa - José de Seabra da Silva, á Mesa Censoria no anno de
'1769. Corre impresso.

Não era possivel deixar de envolver a Companhia de Jesus na Seita da
Jacobéa, e por isso a Mesa Censotia no seu Edital de 21 de Julho de 1769
coudemnou muitas obras dos membros daquella Congregação, entre as quàes
he notavel encontrar-se as de Suarez e de Vasques, '!ue 'Bento XIV chamava
duo lumina Theologire!

(' ) Neste lugar apenas notaremos as que iniquamente se praticárão com o
irmão do infeliz Ministro COrt.e-Real, o Principal Nogueira, e outros. Os pti-'
meiros condemnados para us sertões da Africa em breve lerminárão sua exis
lencia.

O grande crime desses desgraçados era não applaudirem o glorioso governo
de Pombal. mas o prete~to de sua desgraça .foi o encontro em suas casas do
livrus orthodoxos cOlH1emnados pela Mesa Censoria! A delação autnorisou a
entratla da policia da lnconlidencia, e o irmão daquelle Ministro veio a cahir
na rêde armada pelo perseguidor de sua familia, deseseis annos depois do
exterminio de Côrte-Real!

Veja-se o Visconde de Snnlarem - Quadro Elementar. t. 8, pago 34 e 5i.
C' -) Acerca dcstll ~lissionario qne fez tão importante papel 110 reinado de

D.João V,e a ql1em conflon estr: .:Soherano a educação de seus flllJU uaslal'u<lS
D. Antonio, D. José, e D. Gaspar, com a dec!araçàll escripta em 6 de Agosto
de 1742, para qne fossem lell'iLimados no seguinte minado, convem ler FI'.
Claudio da Conceição - Gabinete Historico, t 12, pago -194; o Vi conde de
Saularem - Quudro Elemelltar, t. 5, pago 230, e l. 6, pago 3 e 27; Seahra
- Memorial sobre o scisma do Sigillismo, em difl'erentes lugares; e Gusla
- 111emoires, l. -I, pago 10.

C.. ·) Veja-se a Lei de 20 de i\laio de 1769. ea de 12 de Junho do mesmo
.anno em que se cllmpend.ão os erviços prestados á Portugal por esse Tri
uunal.

(..... ) O Conselho d'Eslado organisado em 7 de Março de 1760 por Pombal
para apoiar todos os seus arbitrios, he uma das mais cUI'iosas creações do
reinado de D. J·osé.

Compunha-se de cinco membros, lodos devotados ao seO partido. Erão o
Cardeal Patriarcha Saldanha, o Arcebispo ue Evora, o Ma1'quez de Tancos, D.
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parenws aqu\: A historia negra deste iníquo reinado
aiQo.~ p.~o foi ~$crHa, e por isso tem sido tão mal oomprtho
l1endida. Atá agora não foi passiveI eaorev6-,la condigna
men~& ew Portpgé\!. Muitos interessefl1 tê-m obstad6.

Uma verdade transl11Z neste sangulnarlo dQminio, e h~

qlle n'um paiz outr'ora tão tranquillo, as eonjl:1l'acõ~s, eo
maçarão em 175@, e só acabapão CelED a fJiH>rte de D', Jos~ I,
ou al'ltes quando o Molocl1 dei:x.O'l:l de ~overnar ~ l. .

João da BeJll'p0sta (bastardo.reconhe~ido d9 tnfan\~ l), Frapcisco) ~ Q CQJldll
B3rão de Alvito. Os tres &hmstros tilSlão parte do Conselho.

A excepçãQ (lo p. João da Bemposta, nenhum Principe de sangue, nem
Duql1e, pôde ~er ~mHlillo, '
n Sabe-se quaes erão as opiniões religifl "as do fal1eaido Jos~ Bonlfacio ~o

Andrada II SilvfI, s<\bio distil1G\o, ç uP1~ d!\s gloriqp cip nos!\o J.lai~. Quando
eHe não as mapifestilssQ nQ .lElog(q d~ [J. Maria f, l:40 pronpuoiapamente, e
em Olll1'os escritos, era sufficiente o facto de haver 'p'od~rosi\1T)~pt~ ílll;'íiliado
a propaganda Maçonica no Brasil, de que foi o primeiro ~rão-Mestre.

Uln elps p,rin1Ciros filho!\ da Reforma de 17'12' da U,lÍversidado do Ooimbra,
Óql/ll presta gratos elogios, hf) ~lIfj \l1ui coll]~et!lJ1t!l Ptlf!\ ilPl'eciav a adminis"
trall,iQ de Pombal, (lue qirlda llnl:OntrOR vivo q43ndp foi a Portljgíll 1101 ~780.

Depois de agradecer ao Céo o ler dado a Portl/gal depois IlQ sangllinol~ptp
reinado de D. Joséol, o de sua filha, t~esouro de bondade, de ~ahedoria e
de PI'O(jencia, eXllrirrlO,.se desta SOI:tO :

u Nunca entre nós levo r:abi\l1eptQ o llgpismo politico C!llssa chamada Lei
salic~. Mas flue horrÍye[ borrasca se lev~flta alt0ra contra p~ diueHos de Mql'íq,
e contra a nossa futura felicidade '! Esta lei justa e fUI1Qap1ellti}! <J.'l &lonarc)lia
querião destl'uir de um rasgo de penna alguns uesse;; homens energicos, mas
atrozes, que pisão as. mais santas leis, quando se lhes antolhão contrarias aos
seus fins; (less~s homens í1stuçiosos e '1mcstrado~ 11ft. artes do lJI9~hiayelismo,
que sabem aproveitar as occasiões, e talvez cria-las para dominar a opinião
com projectos grandes e vastissimos, que pOl'êm não podem J nem sabel)'l
realisal'; que afl'octanuo com uma loquaz hypocrisia mostras da m:ris pura
lealdade ~os' Sobaranos, abu.ão da sua bondade e confl4nça r,al'íl sacl'iflcàrern
os Estados aes idolos do seu aoraç.ão, á am):lição e á avaresa; desses !lOmens
solapados, qpe so apre~o~o 01) amigqs dp põvo fl das nilçõos. quando á aquelle
carregiio i111 cadêns p miseria, e II estas qllebl'ão,.Jhes a mpla da nOb!'eBIl de
caracter, roubando-Hles a liberdade 111gal de que ~llsaNão, e 9. direito sngrado
de ir aos pés do throno reprpsel]tar SIlUS males, e pedir ventura.

« E este~ s(ip, serl/lOres, os ~Iolpch& d(~ loi nova, 'flOI' quem pscl'iptol'es preoc
CI~P(~dos, ou ?lIalignos tell~ (j./UJ"q.do a 11lendigar nossas u(lomções. e, cu.ju li~I61'
ma hão cO/lSlunado flm ce/ltell.al'e~ 4~ l)agmas, que certo rasgara un~ dia {1
hiStOl,iq imparcial, rI

Em outro lugar:
, TJrn lQ/l!l'p minjs~lIriQ ~I}ergico II gl'llndioso, mas duro e inflexível, cula

midaQos paVOI'O.RS II sam IH\nlQ, liph50 llbysll111do as almas todas em terror
e medo. Sobre o desgraçado Portugal tinMo cahido em poullO tempo, como
gfíllli!\o, taflto,s males IIhYllicQs e fllorlllls. q!Je pal'ecião vomitados palo Inferf)Q.
TOITPfllQtos, innupdaçãe~, incendios, pl'isãea clllltin uas, masmor~as a~ljlh~dn9,
castigos e crimes atl'ocissimos tl'asião aterrados todos os espil'1tos. Não me

7
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Estamos convencidos de que essa administração teria sido
menos barbara, se ao odio politico não estivessem associados
o fanatismo religioso, e o reconcentr3do rancor do sectario;
tanto mais horriveis quanto era o algoz forçado a aparentar,
pela singularidade dessa heresia, to(la hypocrita, fidelidade á
Igreja que detestava.

A facticia conspiração Tavora completou os designios
malevolos de Pombal, e da seita; o Rei assignou a Lei de
3 de Setembro de i 709, no primeiro anniversario do pre
tenso attentado, decretando a expulsãO dos membros da
Companhia de Jesus de todos os Estados da Monarchia
Lusitana, declarados réos de enormes crimes, expiados sem
processo. Pouco tempo depois como já vimo, por manejos
tão tenebrosos quão torpes, a despeito da longanimidade
da Santa Sé, romperão·se as relações com o Successor
de S. Pedro, sendo o Nuncio expellido de Lisbôa (*).

Todos estes passos erão indispensaveis para que o Minis
tro omnipotente podesse plantar e cimentar a sua reforma
no meio de terrifico silencio. Gobrindo Portugal de ruinas
e desolação, declarando guerra sem tregoas ao Pontifice
Romano, pôde a Seita sahir do seu antro. e 30 ar livre,
emmordaçados seus contendores, impôr sobre as nascentes
gerações a baba empestada de suas doutrinas, e suffocar a
voz da Religião e do dever nos E tabelecimentos de edu
cação, creadas pela Santa Sé, crucificando-se ainda uma vez
o Redemptor do Mundo.

Sem um tal vandalismo como explicar a revolução que se

compete á mim, senhores, rasgar o véo que sobre tantas e tamanhas desditas,
nem sabe meu entendimento descobrir uas causas, son ente sei que sllcce
dériío, quando a ?'asão menos as podia suspeitar on l'eceiar. II

n O mesmo quasi que se p,'aticou em 1833 com o Cardeal Justiniani pro
Nuncio em Port~ga1. Por Aviso de 2() de Julho desse anno, mandou-se que
o Cardeal despejasse Portugal em tres dias.

Queria-se imitar Pombal, e foi-se rompendo com a Santa Sé.
Por Decreto de 10 de Outubro do mesmo anuo, fez-se ao famoso Ministro

um pomposissimo elogio, mandando-se repOr no pedestal da E tatua equestre
de D. José, o seu retrato em bronze, retirado desde o reinado de D. Maria I,
ha"ia cincoenta e dous annos. De modo que com um ras"'o de penna destruio
se o efl'eito de uma sentença jurídica, mantida durante tres reinados.

E a proposito do facto da retirada do rf~trato, consta que Pombal quando
informa.do disséra com espirita, mas com fingida satisfação, que estimava o
acontecIdo porque o retrato nüo era parecillo.

(I J'en suis bien ctise, il ne me l'essemblait po.s d'n tOut.ll Carrere-Pol'trcút
histo1'iq~te du 1J'Ia'rq~às de Pombal a pago 437 da obra - Voyage en P07'tuget/
en 1796. Paris i 798.
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fez nas idéas das novas gerações? - Como harmonis~r os
actos nefariDs do Reformador com a prodigiosa nomeada que
ainda gosa?

Infelizmente por toda a parte se observa ijentico pheno
meno. Henrique Vlll, Gustavo Wasa, e outros monstros
tiverão admiradores de suas virtudes após seus detesta veis
reinados, e muito depois foi que a historia imparcial começou
a fazer-lhes justiça.

Ha tre seculos que os inimigos da Igreja e da verdade
têm abido deturpar a historia em seu beneficio. No seculo
pas ado com o proposito de favorecer-se as de temperadas
pretençôes dos Principes, es e transvio tornou-se mais escan
daloso. Boma e o Pontificado são a bete no'Í1'e dos defensores
do Cesarismo, e das doutrinas heterodoxas.
. ~?dos os obices são postos a marcha lenta, mas segura da

clvlltsação catholica, Os Reformadores querem em sua im
paciencia faser marchar o mundo com o auxilio dos altos
morlaes.

Imagine-se o que poderião ser, tendo as nações por Cbefes
Principes desvairados, e sendo governadas por homens avidos
de mando, e a mãos largas dispondo do poder com um
arbitrio sem bori'ontes. .

Neste ponto ninguem gosou e abu ou tanto como Pombal.
Excluimos os paizes barbaras, e os governos Asiaticos. O
empl'ego desta arma era levada ao gráo de insensatez, como
praticava Calígula (').

(') Daremos aqui alguns exemplos desse arbitrio insanioso, que não pare
cem actQS de um governo regulaI', mas arrancos de um maniaco. Tal era a
norma dos procedimentos de Pombal, tão burlescos na fórma, tão barbaras
110 eSlylo, como horriveis nos resultados:

Citalos-hemos por sua ordem chronologica : comecaodo pelo Decreto de 30
de Agoslo de 1756, que condemnou sem ouvir o desgraçado Ministro-lIlen
donça Côrte Real.
, • Sendo-me presentes a grande desordem, e inquietação, em que tem mo·

VIda com barbaras e infleis pretextos do desagrado do mell Real Serviço Diogo
de Mendonça Corte Real, ecretario d'Estado da Marinha e Ultramar, exci
tando com barbaras e infleis pretextos a paz, religiiio, civilidade, e olJrigacão
de guardar segredo; allendendo á relevantes considerações de demonstraç~o;
Sou servid.o ol'denar, que D. Luiz da Cunha Manoel, l\leu Sec!et~ri~ d'Estado
dos NegoclOs EstrangeirlJs e da Guerra, vá JoglJ em execu.;uo Jnllmar este
Decreto ,com as ordens que lhe t~nho det~rmin~do, para que dentro em Ire
horas sala da corle e cidade de LIsboa o dito DIOgo de Mendonça Corte Real,
para distancia ,JeHa 4.0 lcguas donde não entrará mais, ~ apresentará certidão
como tem cumprido no dito degredo. no termo de 15 dIas da data deste, sob
pena de que rasendo o contrario, além do grtlnde desagrado em qne tem inca r-
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As gerações educadas na crença das virtudes e subli
midade do genio de Pombal, não podião deixar de trans
mittir essa doutrina aos vindouros, que bana (ide a aceitavão
e repetião sem discussão e sem critica. As victimas erão
oondemnadas sob o peso de aUegações não provadas, e
das injurias dos seus carrascos. Ninguem prestava ouvidos,
nem credito aos seus gemidos.

Nem era possivel que de outra sorte succ~desse, durando

rido, se dará outra maior de,monstray~o de providencia, com que se satisfará
obem publico dos meus fieis vassallos. Belém, 30 de Agosto de 1756.- Rei, ,

Não podendo o Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens dar um parecer,
de conformidade com as já conhecidas doutrinas do 1I1inislro, expedio elle o
seguinte Aviso:

« Sua lI'Iagestade pão dá á esse TribllTlal, por sua Real Piedade o exem'
piar castigo que merece o eXE:crando delicto de se oppor ás Reaes Leis d~ Su~
IIlagestade. O mesmo Senhor manda que esta Consulta seja logo queimada, e
riscado o assento da mesma, e lançado no livro dos Assentos este Aviso para
que em tempo algum os Desembargadores deste ou outro Tribunal não com
mettão tão enorme ~elic~o. Assim o tenh~o entendido, e cumpl'ão cegamente,
para não decabirem no Real desagrado de Sua Magestade. Belém, 27 do
Junho de 1757. - Sebastião José de Cal'valho e jJilello. D

Outro documento do mesmo quilate do precedente:
" Por justos motivos do serviço de Deus e mel,l, de que fui plenamepte

informado: Sou servido desnaturalisar dos mel,lS Reinos e dominios a D. JoãO
de Sousa, Bailio da Religião de ~. João de Jerusalem, e havê-lo por privado do
todas as hOllfas e dignidades que competem aos meus vassallos.

« A l\')esa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, c mande logo pôr
EditaE:s nos lugares publicas e costumados, e proceder immediatamente á
sequestro de todos os bens do sobredito Bailio, e dos fructos da Commenda,
que elle administrava, até ser provido em pessoa habil. Belém, 1. 6 de MaIO
de 1757.- Rei. »

Veja-se sobre este Bailio o que diz Gusta - Memoires - 1. 1, pago 77.
Disputando e convencendo o Desembargador Manbel Gomes de Carvalho na

Mesa do Desembargo do Paço as pretenções que sustentava como Procurador
da CorOa, José de Seabra da Silva, mandou-se-lhe intimar o Decreto infra pelo
Corregedov do Crime da COrte e Casa- Romão José da Rosa Guião. Odes
graçado Desembargador curtia esta afTronta até Junho de 17G8, gemeu d~us
annos, quanQo teve orllem de vil' para a COrte, onde pouco durou 1 Enlre
lanto a classe dos Legistas foi uma das que mais servio Pombal.

" Havendo-se verificado na Minha Real Presença, por factos decisivos, qu,c
o Desembargador Manúel Gomes de Carvalho tem cahido em uma n% rro
demencia, que o impossibilita, para reger os importantes cargos que occupai
fui servido havê-lo por escuso de todos e cada um delles, e maudo que!
usar dos remedias de que neclJssita na sua quinta de Loures, da qual nao
deverá sahir até nova ordem minha. ,

a O Arcebispo Regedor o tenha assim entendido, e faça execular. PalaclO
de N. ~. da Ajuda 13 de Novembro de f766.-Com l( rubrica de SI/a Mo-
gastade. .

Veja-se a Legislação POl'tu{jlleza (Coliecção Delgado) anno de f766.



GI

o dominio autocratico da Realesa por quasi meio seculo
depois da queda do Reformador, com todo o apparelho legal
organisado e reforçado nos periodos nefastos que temos
descrito.

Não era o systema improvisado de um Ministro, imposto
por meio de violencias á um Estado, e que desapparecia
com a morte ou destituição do seu author; o que imperava
em Portugal depois do passamento de D. José, era um par
tido, on seita politico-religiosa, que já tinha raises no Paiz,
e de todo se fortalecera em quasi trinta annos do reinado
do seu Chefe. Logo que a exuberante energia deste, nãó
se tornou necessaria porque já não havia inimigos a
debellar, forçoso era acabar a~inconfidencia, e parar com o
terrorismo, prescindindo-se do principal instrumento, para
que não devorasse seus irmãos, como já ia fasendo n.

Pombal, na epocha do seu predominio, fez completo mo
nopolio da publicidade (""l, não ignorando que quem n'um

(') A influencia e predomínio de Pombal, mantidos em tão largo espaço de
tempo já enfastiava aos seus sectarios, e era para elles um perigo.

Prevendo que D. José pouco poderia durar, o astuto Ministro tentou col
locar no throno de Portugal, de preferencia á sua ~Iãe, o Principe D. Jose,
mas sentindo que el'a oclioso <i ambos, foi coagido a abandonar a empresa,
tanlo mais quanto não podia confiar na fidelidade dos seus companheiros do
Minislerio, anciosos por vê-lo fóra do poder, e livres do seu jugo.

De modo que súa desgraça era certa fosse qual fosse o successor do
Rei D. José.

Já era insupportavel para todos esse terrorísmo de que Pombal não podia
prescindir pelo habito contrahido, e ninguem se julgou seguro lendo sobre sua
cabeça essa espada permanente de Damocles.

Os seus Collegas o deteslávão e temião, tendo sempre presentes a sorte
dos dous Côrte-Beaes, e de Seabra. O primeiro que abandonou·o foi o Car
deal da Cunha, outr'ora o mais submisso dos seus cortesãos!

i\las tal era o terror que inspirava o Valido. que a principio todos fugião do
Cardeal receiant10 serem envolvidos na sua desgraça.

Veja-se o Visconde de Santarem - Quadro Elemental' , t. 7, pago 395 e
39~ e t. 8, pago H, 105. e ~96, e no prefacio pago 62 e 65. Gusta - Me
mOtl'CS t. 4, pago 84 e 87.

(") PombaluLilisou-se muito da imprensa dentro e fór~ de Portugal na
guerra de extermínio feita á Companhia de Jesus. Tinha em Lisboa uma
Gaseta, e por ultimo um impresso inLitulado Lisboa. que continha noticias
~strangeiras, e mui raras do Paiz, cu]a publicação el1e permittia. Mas tudo
ISSO acabou em l i62, não obstante estarem á cargo dos Officiaes da sua Se
crelaria d'Eslado esses impressos.

Parece que o celebre poeta Pedro Antonio Corrêa Garção, encarl'egado
da redacção por conta da Secretaria, commetteu algumas indiscrições que
desagradárão ao Ministro, e foi isto bastante para a suppressão dos jornaes.

Poucos annos depois foi o misero Garção, mettido em escura enxovia, sob
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Paiz empunha semelhante arma, de tudo dispõe. A guisa de
Cromwell, era elle somente quem nos Estados do Rei Fide
lissimo fallava e mentia C). Assim suas victimas depois de
sacrificadas, erão c.ruelmente diiIamadas· por scribas venaes.
Assassinando-as duas vezes no presente e na posteridade,
as asperas sedas do seu toryo coração ficavâo abrandadas.

Essa herança legou Pombal intacta a Seita, á quem serviD.
Por sua parte a legataria fez della uso adequado. A historia
dos cincoenta annos que precederão a independencia do
BrAsil, embora mystificada, por ahi corre para o de
monstrar.

Passada a effervescencia natural motivada pela desgraça
do poderoso Ministro, curto praso em que suas victimas
tiverão algum desabafo ("), c.ontinuon a Seita a empunhar

um frivolo pretexto, e la falleceu; concorrendo esta perseguição para dissol
ver-se a celebre associação da Arcadia Portuguesa" de que Garção cra a
alma, e talvez o mais distincto dos seus membros.

A Gasetta de Lisboa reappareceu no reinado de D. Maria 1.
( ) Assim s'uxpl'imu Sagredo, Embaixador da Republica de Venesa, lia

epocba de Cromwell.
• Cet homme a chassé la Chambre des Communes: ii parle et 11lent tou!

seul. ))
Veja-se Montalemhert - De l'avenir de l'Ang/etel're, pago 264.
Em Portugal não havia Camara de Communs, lIlas ::í todos que podião diser

a verdade, e censurar suas medidas, impOz o valido uma tel'J'ivel mordaça.
( ) O espaço comprehendido entre os annos de -1777 á 1782. Depois da

morte da Rainha D. ~Iarianna Victoria em -1 nS'j, sua filha ficou inteiramente
entregue ao partido montado por Pombal, partido que demorou [101' muito
te!llpo o processo desse Ministro, e impe.lio que tivesse completa solução a
revisão da sentença das victimas de 12 de Janeiro de 1759. Era Pl'Ocllrador
da CorOa_ João Pereira Ramos, um dos mais devotados sectarios de Pombal.

Por outro lado a Rain-ha D. Maria I desde 'l757 até enlouquecer s6 teve por
confes~ores, Ecclcsiaslicos da esc61a de Pomhal. Um e o que mais influira no
seu anImo era o celehre Carmelita FI'. Ignacio de S. Caetano, vulgarmente
conhecido pela alcunha de - Mm!tinfta.

fe~ tão bons serviços a Pombal, que para elle se creou de proposito o
Bispado de Penafiel, depois supprimido, quando passou á Arcehispo de Thes
salonica in pa.l'tibus, e Inquisidor Geral.

.Para se apreci.ar o personagem, basta attender-se que foi um dos iniquos
JUlses de Mala!!l'Ida, e membro da Mesa Censoriaque condemnoll a Pastoral do
Bispo de Coimbra D. Miguel rl'Annunciação, e as obras de Suarez e de Vas
ques, como Sigillistas !

Era o Principal Conselheiro da Rainha D. ~[aria I, que eleyou-o ao cargo
de ~Iinistro assistlmte ao despacho.

Dep.ois .da sua morte em 24 de Novembro de .[ 788, passárão os seus cargos
Eccleslastlcos para o Bispo do Algarve D. ,José Maria de Meno, ParIre do Ora
torio, e em doutrina igual ao sen pl'edecessor. Aeste Confessor SI: attribue a
loucura da Rain~a, mas parece que grande quinhão cahe ao seu antecessor ou
melhor ás doulrmas desesperantes da Seita, de que erão orgãos.
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o timão do Estado, êxecutando o programma do Reformador
com fidelidade mais ou menos rigorosa.. segundo as circums
taneias de momento reclamavão ('). Sati feitos os inimigos
pessoaes de l?ombaL exaltarão-o depois de morto como, com
Romulo, praticárão outr'ora os Senadores Romanos (").

Para contra tar com a Seita, o que havia em Portugal,
alem das massas populares profuudamente catholica ? O
pessoal da Realesa menos quebrantado pelos annos do qne
pelas terriveis provações do precedente reinado C"); e na

As scenas tragicas que presenciára essa Princeza durante o cruento reinado
de seu Pai, e as pêrdas tão proximas de seu marido e de seu filho callsárão
extremo abalo em sua .rasão: mas se a seu lado não tivera confessores Jan
senistas, suas dores acharião lenitivo nas consoladoras dontrinas da Igreja,
muito oppostas ao rigorismo obcecado da seita do Bispo de Ypres.

O mal já vinha de longe, t) o Bi po 00 Algarve teve de pagar menos por si
que por seu antecessor. Quando a Rainha em suas afflicções clamava que
eslava condemllada. e ·não se salvava, recusando por imIteis quaesquer conso
lações, era fundada no que lhe havia en 'inado o Arcebi po de Thessalonica
durante o espaço de 20 annos. EJla exprimia o fatalismo calvinista da eita.

Veja-se FI'. Manoel de S, Ambrosio - Ellit07ne da, vida de FI'. Ignacio
de S. CaetmlO, pago 58, 96, 24.3 e 151. Memorias dct Academia Real de
Sciencias, t. 6, pago M, artigo - D. José Maria de Mel/o. J, Ratton -- Re
cO/'dações, pag, 271 e275. Pacca-Noncial'u.re en Port/tgal, pag, 276 e 277.
n O cargo de ministro assistente ao despacho que tinha o Arcebispo de

Thessalollica passou por sua morte á José de Seabra da Silva, ja conhecido
pelas suas doutrinas no ultimo reinado. Aguerra contra a Igreja tomou maior
calor, e raras ,reses abrandou. Os ministros que lhe succeddrão, depois do
eu novo desterro em 1799, quiserão como elle representar o papel de Pom

bal, pagando a Igreja as cu tas.
(oo) Desde que Pombal falJeceu começarão as apologias de todas as es

pecies, principalmente no estrangeiro. Seus erros e crimes forão esquecidos,
rasendo-se avultar seus serviços ainda os menos provados. Foi quando o
Barão De oteux encarregou-se de publicar em Amsterdam a sua obra sobre a
Aclministração do 111((.j·q/lez, tão excessiva em elogios, e tão pouco discreta,
que Schlo ser qualificou-a de ironica.

('".) Este pes oal resumia-se em duas Senhora ja adiantadas em annos:
a maIs moça (O. Maria I) quando subia ao throno contava quarenta e tres.Seu
marido D. Pedro Jl[, tinha nessa epocha ses enta. E todos havião passado o
10n[;0 reinado de D. José, afl'astados dos negocias do Estado.

D. Pedro, ou por demasiado escrupulo, ou por querer desca.nsar, não se
envolvia uos negocias do Estado: era um homem perl'eitamente inutilisado.

Havia o PI'incipe U. José, educado por Cenaculo segundo os planos de
Pombal, mas pouco durou.

D. João VI era uma riança em 1777. Qnando em 1792 tomou conta da
Rügencia, foi, póde-se diser, dirigido por Seahra, conservando-se nessa tutelJa
até '1799, epocha em que reassuminrlo completamente sua autonomia, expellio
do Governo esse Dictador.
. qomo com tal pes oal, e vivendo-se em semelhante atmosphel'a, poder-se
Ia lmpeclil' a ascendencia da Seila dominante, maxime no estado cm que sç
achava então a Europa?

•



sóciedaclê actlvá àlgUns restos mutilados pelos treméndos
golpes. d,á ReroI'ma, s.em influencia nas novas gtH'âéôes.

Sahé"sê qual ó espectaculo quê a Eu'ropa Inteira aPt'ésen
lava dürante à ultima 'metade do s~cúlo declmo oitavo. A
verdade, a rasão, e ó direito tinbão por ~upremo defensor
o Pbntificàdó Romano. Os homes dos Monal'ebas desses
tlesgtaçados tempos e'rão, Como diz Luiz Venillot, outras
hmtas l'écol'c1ações de devassidão, de frivolidade, de irreli
gião, e d'e despotismo. Os seus Ministros, impossíveis em
epochas normaes, erão dignos de servi-los. O esquçcimento
tolal dos deveres, o metlospreso de Deos e da alma húmana,
tão tâo tonge quantO era possivel..
. Ij;ntreLanto, oontemplando fi historia dós successores de
D. José I, a alma sebte extremo allivio, qúando observa que
n'i'll'na M'Oharcbia tão atoí'ment.ada Como fói aLusltana, se não
rol pM,sivel pÔr uui 'prego no carro da revolução Pombalina,
ao menos não se vio venerado no S(\Jio o vicio, e ainda
menos a ~rueldad~ e a injustiça nobilitadas nos livros, e es
canllálo'Sam~nté esculpidas nos mohumentos.

n. Maria i, Q D. João VI não serão grandes vultos histo..
FI'COS, mas em Qomportamento publico e privado, em bran
dura tIe seotimentos aquelles Soberános dei'xão a perder de
vista o puplllo de PoJhbal. Reléva }linda prenotar: a politica
ptudênte e h~al destes Principes salvou a Monarchia de
AffOí:l<::o Henriques na grande crise EUt'0péa de que foi ori
gem a Revolução Françeza} e bem ãS"im dos comprometli
mentos en'l que a tinba envDlvido, á t.ortuúsa direcção do
inquietb e ptetencioso Ministro, c.órn tanto prejuizo do Brasil.

E~tes detalhes parecerão-nos indispensaveis para bem
aquilatar-se a histori'a do nosso Direito Civil Ecclesíastico du
rante o seculo passado, em reinados tão imptlrtantes} quando

, sê consufrtm ~a uma tal tevolúcão nas idéas.
Em veNade a Seita, na cõnquista que emprehendeu,

mostrou-se pr'uclent'é ~ ~rt1Hosa, Nad3 arriscou ern tentati
vas 'Vãs. Seus golpe~ fo\'ão tão rapid'Os, como certeiros e
e profundos. Essa tactica sagaz e ousada era-lhe indispen
savel n'um paiz eminentemente Catbolia@] e que ainda re
-sista á I1ll'ü81Sãb de SUQIS doutt'inas com miraculoso vigor.

Por meit) {1ú é11'tello, das f'Ogueiras, das prisões, e dos
tlestétros, conseguio ímpôr sitenclO aos que podlão contl'a
n;l.in<!Jl'-lhe os. projeotos. Seu adeptQs compa recerão D<l are'Da,
üã{) para oomb6terem~ mas flara c'Olhe~m louros de victoria
tão ignominiosa.
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Não contando com ti géraçaó educada nas antigas esêólas,

formada em outros moldes, encerra o Reformador por algum
tempo as Ulli'VerSidades ('); emquanto prepara va o toxico que
ia propinar as novas gerações de quem esperava hosannas.

Tal foi a celebrada Reforma dos Estudos da Universidade
de Coimbra, tão abominavel em sua origem quanto esteril em
seus fructos (")!

Passamos a exhibir nossas provas, exarando algnns ex
cerptos de'Sse famoso monumento da heresia Jan3eD1st:l; e
do Scismà Gallicano, unido em apertado amplexo. Elles
clispensatã'O largos aommentarios.

Applauda-se embora Pombal pelas atrocidades que prati
cou, celebre-se o seu genio e sua humanidade, suas virtudes
e inteil'csa ("'), ha neste mundo paladares proprios para taes
manjares i mas élO menos se firme a convicção de que sua
politica foi toda adversa ao principio Catbolico C"'), sendo os

n AUniversidade de Evora pelo facto dói proscripção dos Jesnitas ficou
lo~b euaelTada, não senilo nlais reslia belecida. '

A de Coimbra depois de algumas infructireras expcriencías feilas com pro
fessores mandados vir do esh·angeiro. foi mandada encerrar em ii7!.

Veja-se o Visc'Onde dp, Santarem - Qu.adro Elementar, t. 8, pag -ti e 46.
i' ') Confrollte-se a historia uns Universidades Portuguesas, a importanllia

e olidez dos estudos, o nUnl&ro de homells emínelltes, que dellas sahirão
antes e depois da refórma de 17i2, c veriGcal'-sc-á a justesa de nossa obscr··
vação.

("') Sohre' a probidade e incortuptibilidade de Pombal, consulte-se - J.
Batlon - RecoNlações, ~ 52 Duque du Chatelet - V01Jetge en Porbltual, L, 1,
pago 110, t39 e 18,L Visconde de Villarinho de S. nomão-ilfemol'ia sobre a
Companhia de Vinhos do Alio Douro em differentes lugares. - Visconde de
S~nt;lI'l:l1l - Quadro Elementcw, t. 7, pa~. 886.

OBlOgrapho do Panorama exprime-se desta sorte:
. ~ As nOLavei qualirlarles qlle recebera da natuI'csa for'io deslusidas por dous

VICIOS, qlie talvez se devão al:tl,ibllir â edu1XlfiãO: era um delles a demasiadu
c~biça, no qual teve parle a acanhada fortuna íla sua mocitlade; o outro con
SIstIU cm serem ás vezes as suas astucias indignas de Ulll homem grande. D

,C''') Pombal era Jansenista nItra em religi~o, pelo menos, erão essas dou
tnnas p01' elle 11I'otegidas. Mas ha qUCll1 sllst1luLe que ecreLarncllte era incre
dulo, e pro\'avelmcllte tlliado na Sociedarle da l"I'anc-~laçonaria, muito em
moda na lng\aLeJ'J'a na epocha em que ali servio como Mini tI'O residenLe do
Porl!Ugal. A primeira loja de Lisboa foi fund:ula em '1742.

Pret-ende-se com algum fundamenLo, que elle protegia a tieila de Jarlsenio
como um meio com modo de combater a ortodoxi.l em Portugal, que não podia
sem perigo ser logo atacada d'outra fórma.

P~ra alcançar o ponLo que elle mirava convinha ii' por gradação, como
praticarão os Ministros das ootras COrtes, ClloisCtll, Aranda, Roda, Tanucci, e
Outr.os. He este ainda IHlje o systema preconisado por Quinet, e que se procura
rcatisar na Italia. Romper abertamente cOlltm o ChristianislUo seria rematada
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meios a que se soc.correo para cimenta-Ia os mais detestaveis
do mundo. . I

Para os que entendem que a boa politica depende da in
tima e çerfeita alliança do Estado. com a Igreja, a de Pom
bal foi execranda.
• Suas reforma não conseguirão radicar nem a ordem e
nem a liberdade; e menos produsirão para a vasta 1onar
chia que governou riquesas e verdadeira gloria.

Apenas dessa politica colherão os povos um beneficio, ins
pirando-lhes salutar horror por esse regimen fundado no
arbitrío, e na profanação de todas as garantias sociaes.

VI.

Dout1'illa Jansenico-Gallicana dos Estatlltos de Coimbm de 1772-Como
definem. e cOllsidenlo a 19reja, e o Papa-Varias considera-ções sobre o en
sino da Historia Ecclesiastica-Difl'erentes excerptos dos Esteltu,los.

A pedra do toque por onde podemos com segurança cer
tificar-nos ela puresa ela doutrina de qualquer Seita, que se
desvia da Igreja, he geralmente a definição que cada uma
dá da mesma Igreja.

Nenhuma acceita a definição catholica: e se a admittem he
com taes resguardos que desfignrão inteit'amente o cle
finido.

loucura, tanto mais quanto sabindo-se da orthodoxia, vencido está o pleito,
sendo o mais questão de tempo.

D. Manoel de Roda, Ministro de Cados III, e que na epocha passava por
ardente Jallsenista, escrevia a Choiseul, depois da expulsão dos Jesuilas na
llespanha, nestes termos:

li Tl'ilfmpho COITIlJleto! (I operação nada deixa a desejar. Matamos o filho;
{alta tão somente {user out1'O t(mto á mãi, nossa santa Igreja Romana. II

O que i1evêra esperar-se dos outros?
O cerlo he que Pombal mOl'l'eU sem confessar-se resistindo a todos os es

forços empregados por sua mulher, de quem n'um momento de m,ío bu.mor
provocado por taes solicitações disse: li Fi:. em ?ninha vida, pode-se di er,
tu.do qua,nlo qui:. : somente lima COlISll não lJlule aIC(lllçllr, da,r 'lllll lJUUCO de
siso á 111arqlleza, 1IIil11uI mulher. II

Alem dislo - mandou riSCai' elo Kalenrlario Portuguez os Domes de S. Gre
gorio Vll, S. 19nacio de Loyolla, S. Francisco de Borja e '. Francisco Xavier.
O tumulo do ultimo foi saqueado em GÕa. e tran portadas para Portugal as
riquesas que continha. Estas enormiclades farão reparada no seguinte reinarlo.

Veja-se Sainl.-Priesl - Ch'llte des J, suites, pags. 13, ~U, 25 e 28 Monta
lemberl- Des interets Catholiques au XiX siecle, pag, 167 - Cardara - fi
buon m::;iocinio, pago 43, 1l0la (a). L, Vellillot - De quelques 61'1'6l/o1'S SUl'

lei Pa.pallté, pag.143, Gusta - JlIemoi/'es, t. 44 V., 79 e 119.
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De ordinario a heresia quando começa a affastar-se do
gremio da IgrAja, define esta por tal forma, que sem confes
sar a puresa da doutrina, lhe permitta manter-se no seu
gremio sem prejuizo elas idéas nue nutre, seja por meio
de um equivoco, ou pelo ilencio de alguma circum
stancia caracteristica, ou aCQbertando-se com palavras
que exprimindo certa generalidade, não possão ser repudia
das pelos amigos da ortbodoxia.

Neste manejo nenhuma mais se distinguio que a .T3n
senica, a rainba das Heresias, como bem a qualifica um Tbeo
logo. Ao inverso das outras, essa heresia} negando a Igreja,
á ella se apegav::! como a tunica !'la Nesso , para raelusi-la
a cinsas por meio de um immenso incendio. Se a esposa de -;:::
.Tesus-Christo não estivesse sentada em base tão firme, outra
dever;} ser a sua sorte, tão avantajado era o golpe que Ibe
desfechavão.

Em Portugal foi essa Seita o mesmo que em outros
Paises, mas com outra fortuna. Repentinamente achou-se
armada de Governo, e de Governo intolerante e cruel.

Nós ja lbe conhecemos a hi toda, vejamos como expunha
sua doutrina nos celebres Estatutos, tan tas vezes por nós
citados.

A orthodoxi::! Catbolica (letine a Igreja desta forma: A so
ciedade do Fieis 1'ennida debaixo de tt11~ só chefe, que he
Jesus-Christo, pela comnwnhão fte crenças e participa.ção aos
~a.cmmentos, sob a d-iTccção de se1ls legitimos PC/sto-res, prin
Cipalmente o Pontifice Romano (').

Os Estatutos da Reforma ele Coimbra aconselbão e im
poem doutrina mui c1ifferente: registemos aqui os preceitos
de e corligo dirigindo-se aos Profes ores.

l( Ensina rá que a Igreja he: - ti-ma Congregaçiio de ho
mens ttnidos em Christo pelo bapt-ismo, paTa que vivenclo
todos confoTme a 1'W1'ma estabelecida no Evangelho _e pro
mulgada pelos Apostolos p01' todo lVlundo e debaixo da di
Tecção e governo de unw cabeça l'isi1 el, e dos outros Past01'es
legitimos; possão hOn1'ar bem fI venladeiro Deos,o c P01' meio
deste C1tltO consegui1' a bemaventttrança eterna C')- })

Confrontada esta definição com aprecedente, he visivel que
a primeira sahe ser conforme ao definido, nenhuma duvida
deixa ao espirito quanto á sua perfeita orthodoxia.

(') G. Phillips-Dn Dl'oit Ecclesia~tique, l. 1 pago 16 c 17.
(") Estatutos da Universidade de Coimbra. Liv. II, til. IV, cap. 4, n. 6.
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A segundti comprehende na conta de Fieis todos os bap
tisados, seja qU31 for a Seita. Demais a norma por onde se
tem de regular be a que se acha no Evangelho, e pro
mulgada p'etos Apostolos, ,o que induz suspeita de que ba
Evangelho que não tem origem na doutrina dos Apostolos,
parecendo excluir a tradição que a Igreja recebeo. A cabeça
visivel não se diz quem seja, podendo p~'ima facie ser o
Patriarcba de Constantinopla, o Imperador da Russia, aRainha
de Ingla terra, ou qualquer Monarcha. Este silencio parece
occultaruma restriceão mental dos que não querem oPontifice
Romano por cbefe visivel da Igreja.

A expressão hom'ar bem o verdadeiro Deos authorisa a
pensar, que na Igreja ha quem honre mal, e essa distincção
póde dar origem a duvidas e questões apreciaveis para os
que nenhum culto externo querem prestar á Djvindade, 6
se julgão os unicos que honrão bem o verdadeiro Deos.

Tal era a doutrina que Pombal mandava ensinar em
Coimbra.

Esta definição da Igreja está em harmonia com a idéa que
os Estatutos dão do Papa e de suas funceões.

A sua jurisdicção ha tão limitada que o Papa não passa de
um simples presidente ou administrador sujeito ás decisões
do COl'pO Episcopal' cujas faculdades se estenderião á üepô
10, e a fnnccionar muitas veses sem a sna presença ou desens
delegados.

Be a dOl'ltrina Gallicana da preeminencia do Concilio Ge- .
ral sobre o Papa) doutrina tantas vezes condemnada.

OLleambs os Estatutos:
«Fará vêr: Que a cabeça visivel, que Cbl'isto deu á Igreja,

he o Summo Pontifice; que a forma do governo della
con iste em que aquelJe Supremo Pastor e Primaz a govel'Oe
juntamente com os Bispos; não como o Senhor, e Monaroba
com livre Poder, e pleno Dominio nos Canones, ainda qne
tenham sido estabelecidos nos Concilias Universaes da Igre
ja; mas sim. como bom P1'esidente ('), Administmdo1' e Dis-

(') Bon~ Presidente. Administrador, e Dispen ador de graças; eis como a
heresia Jansenico-Gallicana con ehia o Papa, o Vigario de Christo.

As promessas feitas á Pedro licaviio destá forma completamente annulla
das. Desde que o Presidente não fosse bom, os Bispos poderião depô-lo, c
escolher outro que melhor dispensasse e administrasse!

.Em luga~ ~le ser monarchica a constituição da Igreja, passaria a ser repu
blicana; OJllDlão que sempre as heresJas tem sustentado.

A Bulla dogmatica - Altctorcm Fidei - do Papa Pio VI, condemna coroo
heretica esta qualificação do Pontificc Romano.
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pensadÓ1' pmdente de tttd&, o que pôde conduzir para edifi
cação dos Fieis n. »

Enfraquecido e limitado o poder do Supremo Pontificado
pelos Bispos, nem por isso ficava melhor aquinhoada a ju
risdicção 'da Igreja. Os Estatutos erão previdentes. Aacção
da Igreja era quebrantada pelas balisas do Poder Temporal
consideravelmente alargadas, estabelecendo-se no Mundo
uma especie de Manicheismo. Dous poderes rivaes, separa~

dos, e sem nenhum laço ou dependencia.
Alem disto creavão-se as Igrejas Nacionaes, dependentes

do poder T(3mporal, e com ficticia sujeição não á Igreja
Apostolica de Homa, Mãl e Mestra de todas, mas á uma
Igreja Universal, inteiramente nominal, que com difficuldade
se congregaria para fazer valer seus direitos, ~ irppor um re
gime!), sendo este em cada Nação aquillo que o Poder Tem
poral houvesse por bem.

Eis as provas:
a 1-1. Mostrará, que ba dOlls Poderes, pelos quae~ se rege,

e governa o MundQ. Convém a saber; a Autoridade Sagrada
da Igreja, ~ o Poder Real: Q~te ambo procedem irnmeqia
tnrne?üe de Deos (").

« Que a Autoridade da Igreja só tem por objecto as oousas
espi?'ituaes, e pertencentes av espirito: E que só sobre as
mesmas cousas espirituaes 11e que ella tem intendencia, e
e póde legislar; não lhe competindo Poder nem Autoridade
alguma cli?'ecta nem indi1'ecta sobre as cousas temporaes
quaesquer que ellas sejão ("').
. « 12. Fará ver: que Deos distinguia, separou e fixou os
lmpreteriveis limites de ambos os' ditds Poderes: que lhes
paz a esse fim determinadas balizas, patentes, manifestas,
e taes, que, se ellas não se transgredissem, haveria uma per..
petua cQncordia entre o Sacerdocio e o !mpe7"io; e não seria
f'acll baver uma só contenda, ou dissenção entre elles. '

~ 13. Fará da mesma sorte ver, que, sem embargo da
admimvel Providencia, com qlte Deos sepa1'ou os SOb7"editos
do'/ls Podm"es, não querendo deposita-lus jamais em mna só

(') EstatuIos ciLados n. tO.
('") NUljca a Igreja ensinou sf}meUlRl}le dOl,ljrioa.
r") Apreciada desta sorte a sitllaç~o da Igrejll, não Gra esta fundação' feita

para. o Mundo,redusida á pum espiritualidade. Era pois a instituiçãO da Igreja
mutll, uma verdadeira excDescencia.
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mão: com tudo começou a Igreja a exercitar depois, e
exercita ainda hoje muitos direitos temporaes (1).

« 14. Mostrará a verdadeira fonte, de que elles proce
dem. E quando chegar com ás lições a cada um dos ditos
direitos temporaes, que a Igreja exercita, billos-ba decla
rando, e apontando aos ouvintes; para que os vão logo co
nhecendo, e não os conftmdcto com os Espirituaes. E assim
como o Professor da Ilistoria da Igreja deve apontar, e
declarar historicamente a origem, e os progressos dos mes
mos direitos temporaes adventicios á Igreja pelo decurso
dos seculos, em que elles se tiverem neHa introduzido;-da
mesma sorte os irá dando a C\lnbecer scientificamente em
cada artigo, conforme a ordem das materias, a que per
tencerem.

« 15. Dará a conbecer: que ambos os ditos Poderes posto
que sejão em si rwlrnente independentes, e tendão a fins di
versos; comtudo quando são bem exercitados,cada um cons
pira, e contribue reciprocamente para os fins proprios do
outro: que a Igreja manda pregar aos vassallos, que obe
deção ao Soberanos, que reconheção o Supremo Poder da
Magestade como provenimJte de Deos: que manda ensinar
lhes, qtte q-ttem ?'esiste aos Soberanos, resiste á ordenaçãO,
e vontade de Deos:

« Que da mesma sorte as Leis Seculares mandão, que se
cle Ct Deos o que Elle rese?'vou para si (2). E quese auxilie, e
soccorra a Igreja com o Braço SeCttla?'; E d'aqui concluirá,
que tanto a Igreja, como o Estado, só podem ser felizes, ha
vendo boa harmonia entre ambos (3). )

Continuemos.
« 16. Mostrará, que a Igreja: Ou se póde tomar pela

Congregação Geral de todos os Ch?'istãos (4), que espalhados
por todas as partes do Mundo, professem a Religião, que

(I) Portanto, segundo estes bons Jansenistas, era a Igreja a causa, a ori
gem de todos os males, nio se tendo redusido ao pLt!'a.mente espil'itLLal, con
tradisendo a admiravel providencia com que Deos separou os sobreditos dous
Poderes!

A esposa immaculada de Christo, a quem elle promeUeu assistir até a con
summação dos seculos, constituio-se ré de tão graves crimes.

Oh ! Jansenismo':'
(2) Quem será o Juiz dessa distribuição? Será o Poder Temporal ou o Ec

clesiastico? Be o que não disem os Estatutos, mas he eEse vago de que soe
aproveitar-se o Poder que dispõe da força material.

(3) Estatutos da Universidade deCoimbm. Liv. U, til. 4, cap. 4.
(4) Todos os Christãos, e não todos os Catholicosl
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Chrislo prégou, e ensinou n: Ou se póde considerar em
quanto consistente na Congregação dos Fieis de uma Nação,
de uma JVJetropole, ou de uma Diocese. Tomada na pri
meira accepção, he a Ig1"eja Unive1'sctl. Considerada na e
gunda,ou he Nacionctl ("') ou he Met1'opolitana,ou Diocesana.

« 17. De todas e tas Igrejas dará as noções necessarias :
Fazendo ver, que só a Igreja Unive1'sal (''') he a Mãe, a
~festra, e a Directora commum de todas as Igrejas parti
culares: Que só á Elia pertence a suprema Inspecção, e
Intendencia Geral sobre as sobreditas Igrejas inferiores,
para o fim de dirigi-las, encaminha-las, corrigi-las, e con
firma-las na Fi', ou na Moral, quando succeda desviar-se
alguma dellas da Doutrina, e caminhos, que lhe forem en
sinados por Christo:

« E que' em todas a3 Igrejas particulares, a que ordina
riam~nte compete o governo " e a direcção dos Fieis, que
nellas se acbão congregadas conforme as Regras dos Cano
ne , não ha 11'I,ais ctllentção, que a de ctlgw~s pontos. de Dis
ciplina Externa j salva sempre a indivisivel Unidade do Mi
nisterio Episcopal nos casos em que EUa foi reconhecida pelos
Santos Pad1'es (4) .
. « 18. Mo trará que não he 1'ep1tgnanteao Systema Catho

ltco, que, sendo a Igreja Militante uma só, e unica para
todo o Mundo Christão , possa haver muitas Igrejas Nacio
naes, Metropolitanas, e Diocesanas, sem que com a multi
plicação de tantas Igrejas se divida a Unidade, e se dissolva
a Communhão com a Igreja Universal.

(') Qual he a seita que se não julga nestas condições?
(") Na hierarchia EcclesiasLica, não se reconhece semelhante divisão. A

hcrcsia Jansenico-Gallicana reclamou-a sempre para firmar o predominio do
Poder Temporal sobre a Igreja.

I
C') igreja Universal, nunca a Igreja Romana, Mãe e Mestra das outras

grcJas!
,Igreja Universal, termo vago e indefinido, mas de proveito para as prelen

Çdo es da heresia, que foge de llma authoridade visivel, permanente, e fiscalisa-
Ora da rloutrina. .
A.lgreja Universal na accepção do §1G, seria a mistura e confusão da ver

da{\Clra Igl'eJa com todas as Seitas oriundas do Christi"nismo. Uma tal Igpeja
Scna do agrado de todos os despotas, e muito do paladar do Reformador Por
luguez.
l (4). Previdencia indispensavel para radicar a heresia em qualquer circum
~a~cla conveniente ao Poder Temporal. Quem será o interprete dos Santos
a res com semelhaute organisação da Igl'eja?

I E. aqUi temos a authoridade dos Santos Padres preferivel ás declarações da
grcla e do Pontificado I
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« 19. Porque COP.l0 todas as <;1itÇl.s Igrejas particqlares
ensinão a mesma fé, e proiessão a mesma R~ligiào, que

_Ch,risto revelou, e qqe a Igreja Universal ensina, e proFes
sa; conservando-se todas na mesma CommunhãQ, e unidas
com Ella como com o Cenl1'o COJn1num da UniV9 Chri tã;
~ salva sempre ;:l suborpipação, que a Ella a deve (');
não pode haver inconveniente algum; não só nG\ c.onsidera
ção, e existencia das Igrejas particulares; mas tambenl. em
que tJdos os Bispos de cada Nação, os Metropolitanos, e os
DÍocesanos, que farão postos pelo Espirito Santo p~ra re,
0erem, e governarem a Igreja de DeosL ' ,e qQe em success~Q

aos Apostolos receberão delle o Poder, e Authorid&(l~ de
eQsinar, ordenar e cOl'rigir nas sua Metropoles, e Dioceses;
estabeleção, e promulguem nos Concilios, pos Sypodas, ou
fora delles as Leis, que julgarem nece sarias para a con
servação da Fé ; para a reforma dos costumes; e paríl a re,
gulação da Disciplina da respe<{tiva Nação, 1etropole, QU

Diocese: comta,nto porém, que pão toquem, nem offendão
os Dogmas da Fé, ne}Il os CçlOQnes legi~imal1'/;ente estab~le"

cidos, e promQl~ados pelo SupreIP-o Poder , ~ Aijthoridqde
d3 Igreja Universal.

l{ O. Ponderará aos Ouvintei:i é). brandura, ~ sUílvidfl,de
das Leis Ecclesiasticas: Fazendo-lhes ver, que só so. diri
gem á correcção, e a emenda, e nâo ao cq,stigo, nem á 1Ji1~

gança : E que nisto differem muito das Leis Seculares, qu~

não só tendem â emenda, mas tambem ao castigo, e vin
dictct dos crimes ("). Além destas dará todas as outras nocõ~~,

que forem necessarias para gerar, e produzir nos entendl
ment03 elos Ouvintes I/-S ?nais bem ait~s'adCf$ iclófJ,s da
IgT(3j~t (".) )l

Tratando da Igreja Lusitana 'as pretenções do Poder Tem-
(') e I a Igreja 11e s6 uma, parij que essfl insistencia qnl dillitli-la em

Igrejas particulares, s6mente unidas na l'é, com uma frouxa subordinaçãO ao
Centro Commum (que polie ser outro que não a SaQI;a Sé), e pl'llVayelmen1e
com a disciplina ao paladar do Poder Temporal? .

A doutrina cxarada ne te e nos precedentes he visivelmen~e heterodoxo:
A Bulia - A/lctoren~ Fidei condemnou-a, e alij)p o Synol!p de Pistoia oãQ 101
tão explicito como aqui se apresenta O Reformador PQrtugllez.

(" ') Singular doutrina, em que o absurdo toca ao Zenilh! Mas hq conse
quencia natural e logica da idea caroeal da posicão feita á Igreja, que nem
directa nem indirectamente lerá qlte ver com o temporal. , _

Confrontada uma legislação COul outra, resulla a inutilidade da Legls1açao
Elccle iaslica no govemo dos homens. "

ABulia lIogmatica-Allctorelll Fidei condemna como heretic,! esta doutrlUo.
(''') Estatutos da Universidade de Ooimbra Liv. n. l,it. Gap. IV 4.



parai tornão-se mais definidas e explicitas, o seu pensa
mento invasor menos obscuro e duvidoso.

Oredactor dos Esta tutos leva sua pre-videncia ao pOJJto de
declarar como verdades inconcussas, as invasões presentes
e preteritas do Poder Temporal. E quem lhe poderia em
Portugal oppôr denegações?

Vejamos como a:ffirma os direitos da Temporalidade, por
que sustenta-los com ü logica e com a rasão seria impossivel.

« H. Lembrado o Professor da distincção, que deve ler
feito na Historia da Igreja Universal entre a natureza., e
os objectos dos dous Supremos Poderes Espi1'it1Wt e
Temporal; será sempre muito solicito em não confundir
os direitos de um com os do outro; e não attribuirá os di
reitos ~agrados aos Soberanos Temporaes, e nem tambem os
direitos temporaes aos Papas e aos Bispos.

« 12. Reconhecerá, e fará reconhecer ajusta at~toridade,

que competia sempre aos Senhores Reys Meus Predecesso
res, como Soberanos d'esta Monarchia-; sobre as materias
~ixtas; sobre fi Polici-a exterior da Igr.eja ; e' sobre a admi
llIstração ext.ema dos Dtreitos Espirituaes ; pelos d011S ttni
cos, e precisos princ'iJ9ios de evitar, e impedil' , que delIas
não venha mal ao E lado; e de fazer, cumpri!', e dar força
de Lei ás Regras CaooBicas, par.a serem mais bem obser
vadas (').

« .13. Por outra f)arte reconhecerá tambem a justa Au
tbofldade da Igreja no exercicio de alguns Direitos Tempo
raes: Confessando serem estes adventicios á Igreja" e estm
nhos ao Poder Espirl:tua,l: distinguindo-os porém em ad
venticios legitimas, e illegiti1nos ('"), para delles poder fazer
conceber aos Ouvintes o justo conceito, que delles devem
fOl'mar .

.« 14. Da.rá noticia das di senções, ediscQlrElias que se tem
agItado Destes Reinos entre a Curia Romana, e os Senhores
Reys. Meus Predecessores; ou seja na qualidade de Sup1'emos
biag'tStmdos Politicos em defeza, em sustentação elos Direi
los Temporaes, e das Regalias da Coroa; ou seja como
P1'otectoTes da 19reja Lusitana ('''), para defenderem, e sustelil-

d
' (') Eis o fundamento o P/aeet. Esta medida habilita os mãos governos a
Isporem do Sanctuario.

(") Excellenle distincção para restringir-se o Poder da Igreja a vontade
~ seu antagonista. Ella nos parece escusada visto como pela doutrina dos
SI.~~ut6s , ~o he legi timo o poder que o Estado eo~fere :i Igreja.
( ) MagIstrado Politico ou Protector da IgreJa Lusitana, de qualquer

, 8
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. tarem o Poder ordinario dos Bispos; os Direitos dos Metro
politanos, e Cabidos; e os outros direitos, prerogativas, e
artigos das liberclc~des da Igreja Portugueza ('). »

O estudo da Historia Ecclesiastica era mandado fazer com
tal espirito de malevolencia e perfidia, que mais se preme
ditava o desconceito da Igreja elo que a sua glorificação,
sem que a sciencia ganbasse fructo algum.

Todos os factos erão interpretados com pronunciada má
fé. Com esse intuito já se havia recommendado no Regi
mento da Mesa Censoria quaes os escriptores que deyerião
ser admittidos nas Escolas, qu.a-es os desterrados C"). Todos
os que erão preferidos primavão por sua aversão á Igreja
de Roma. E era de 'ta forma que n'uma nação cbristã e ca"
tbolica se pretendia incutir na mocidade a veneração pela
esposa de Cbristo, e respeito pelo seu Vigario !

Nos paragraphos que aqui colligimos terão os leitores a
prova irrefragavel de nosso asserto. He dessa fonte putrida
como o poço do abysmo, que nascerão os estragos de que
tem sido victima entre nós a doutrina do Crucificado.

« 1.9. Dividirá o amplo intervallo da Historia Ecclesiasti
CCb nas epocas, e idades mais conbecidas e abraçadas pelos
Cbronologos. Subdividirá as Epocas em seculos, e em cada
seculo fará ver o estado da Igreja; a forma do seu Gover-

forma he um adversaria com que a Igreja Romana deverá contar, tanto mais
quanto a sua linha de cOlHlucta se acha bem definida neste artigo, e nada
tem de favoruvel a manutenção dos direitos da verdadeira Igreja.

Os factos infelizmente demonstrão esta these.
- (') Estat-ittos d(~ Un'ivel'sidade de Coimbm. Liv. II, tit. IV Cap. 2.
. ('.) Veja-se na Legislaç(io pOI·tugueza (col!ecção Delgado) o Regimento
da Mesa Censoria, promulgado em 18 de fllaio de 1768, com particularidade
o ~ 6? do tit. 8', §§ 13, ,19, 22 e 24, do titulo decimo, e o § unico do titulo
unâeclmo que ·aqUl trascrevemos :

" Do Segredo do Regimento. Attendendo á alguns inconvenientes, que e
porlerião seguir da publicação deste Regimento; e a que o I'ewto delle
concorrerá tambem para o respeito, que quero conciliaI- a iUes{~: ordeno, que
o mesmo Regimento constitua um dos insoluveis segredos do referido Tribu
nal; repartindo-se um exemplar a cada um dos Deputados, conservando-~s

estes em gaveta fecharia em quanto servirem, e restituiudo-se ao mesmo 'fl'l
bunal no caso de morte, ou ausencia. »

De modo que ninguem tendo regra certa por onde guiar-se, estavão todos os
que tivessem a velleidade de escrever, expostos á essa invisivel espada de
Damocles.

Eis os nomes dos autbores preferidos e preconisado.s : Pedro da Marca,
Gibert, Florente. Sarpi, Van-Espen, Bartel, Hieggcr, Cujacio, Donello, Usual
do, Dual'eno, Alciato, Fel'l'ari, Heinecio, Grocio, Plltfendorf, Bynkershoek,
Barbeyrac, Bohemero, Vitrial'io, Real, Wolfio, Thomasio, Strllvio, etc.

Nesta lista de nomes, um se não encontra dedicado á Santa Sé.
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no, e Policia; a verdadeira natUi'eza, e força do Supremo,
e independente Poder, e Authoridade, que lhe foi ~onferida
por Cbri to para a direcção da sociedade Cbristã.

« 20. Distinguirá o Poder, e Autboridade essencial, pro
pria, inauferivel da Igreja, e como tal exercitada sempre
por elIa desde o tempo flos Apostolas; do outro Poder, e
AnlhorideLde accidental) eLeltenticia e cómrmmicada depois á
rnesmeL Ig1'eja pelos bnpemdores Clm·slãos.

« 21. Declarará especialmente em cada Seculo os artigos
e causas proprias de cada um elos ditos Poderes, mostran
do quaes são o do elito Poder essencial; e quaes os da re
ferida Autboridade adventícia, e accessoria. E se referirá
com a maior individuação o pontos particulares, e especi
ficas de todas a aceen ões, e particip-ações do Poder, e Au
tboridade adventicia; dando a conhecer os Principes, que
os co'Ylt'l1wniCCl1'ão á Igreja; os tempos, as occa iõe , o, fins,
e os motivos; porque Elles a participarão; o bom uso da
mesma Autboridade, com que os Prelados Ecclesiasticos
corresponderão no principio ás ,piedo as intenções dos ditos
Principes Christão ; e os abusos, e exces os, qtte na prati
ca deUas se forao depois cvmmellendo até o ponto de se pre
tenderem indiscretamente confundir os pontos da dita Au
tboridade, e Poder communicado, e emprestado pelos Prín
cipes Temporaes com os do Poder essencial, e proprio da
Igreja; e de e emprebender, e executar a sustentação, e
dereza delles; e ta'mbem elas indevidas ampliações, qtte dos
mesmos pontos se forão (ct-::endo sem titulo algum, com a
mesma forçct, com o mesmo tJffinco, e com as mesmas armas,
que Deos con(e1'io á Ig1'eja pam defender o Sagmdo Depósito
da Fé, e dCL ~loml, e promover o bem, espi1'itual dos Chr-is
lãos .

• « 25. Fará conhecer a antiga ordem dos Juizos Ecclesias
ti.cas; a primeira origem elas Appellações elas causas Eccle
slasLica para a Curia Romana; a forma elas Eleições Sa
gradas dos Bispo.; o modo com que os , nmmos Pontifices
governarão a Igreja Universal, e os Metropolitanos e Bispos
as suas l\Ietropoles, e Dioceses: E em todos os cculo irá
sempre apontando, e indicando com muito cuidado as alle
I'ações, e mudanças, que pelo decurso delles se fOI'ão fa
zendo em cada nm dog ditos artigos; declarando não só os
tempos, mas tambem as origens, as causas, os fins, e os
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progressos das ditas alterações, para que os Ouvintes pos
são delles formar o verdadeiro conceito.

« 26. DesclJbrirá nas súas primeiras fontes as novas ma
ximas, que se introdusirão na Igreja depois da publicação
das falsas Decretaes de I idoro Mercador; a ampliação,
que á sombm dellas rói tendo Ct AuthoTielade ela Curia Ro
mana n em p1'ejuisl} dos d'ireitos dos Bispos; os privilegios, e
as isencões das Ordens lVIonasticas do Poder dos Prelados
Orclinarios; as restricções dos mesmos privilegios, que se
fizerão depois para occorrer, e impedir os abusos, e as
más consequencias, que delles se seguirão; o grande uso
e freq;uencia das Appellações das Causas Ecclesiasticas para
a Curia; as Reservas das Causas maiores para os Summos
Pontifices; a cessação das Penitencias Canonicas; a relaxa
ção da Moral occasionada pelas Cruzadas, e guerras que se
fizerão com o fim da recuperação dos Santos Lugares; e o
demasiado nttmero das Inelttlgencicts (").

( 27. Fa rá distincta memoria da separação do Foro inter
no do externo no seculo dl1odecimo, e da occasião, que
ella deo a uma nova J'll1'ispn.tdencia Canonica quasi toda
Forense, qual be a das Decl'etaes Pontificias ; agitando-se
em todos os Auditorios da Igreja um grande numero de
causas, e de demandas; fervendo as Appellações, e rela
ções para a Corja Romana; e vendo-se obrigados os Sum
mos Pontifices a se occuparem continuamente nas Decisões
e respostas destas Appellações, e Consultas sobre as ditas
causas Forense::; padecendo ent,'e tanto a Moml da 19rejct ("')
e tornando-se patrimonio dos Casuistas Escolasticos, que
perdendo de vista as sant~s maximas do Evangelho) e dos
vct'dculeiros Canones da Igreja, começarão a dirigir, e a reger
as consciencias pelos dictames da sua propria razão} infec
cionadct com aPhilúsofia dos Arabes(....): occasionando taes
relaxações da MC1fal Evangelica, que para ella se poder con
servar incorrupta, foi necessario aos Summos Pontifices re-

I provar, e condemnar muitas Proposições das que elles se

(") GUl'ia Romana., expressão que serva para acobertar todas as aggressões
que se dirigem ao Papa e á Igreja.

(" ') Lutherl) não teve melhores pretextos para separar-se da Igreja Ro
mana.

(. ') E os Pontifices não virão todos estes males, nem procuravão descobrir
" I Io CrImJOoso, 'O"

('" ') Assim era denominada a Philosophia Christã creada pelos Santos Pa
dres, e organisada scientificamente por S, Thomaz de Aquino.
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havião atrevido a avançar contra a DoutrÍ1ui antiga, e sem
pre constante da Igreja (').

« 28. Mostrará a infinita extensão, que ao mesmo Poder
e Authoridade Ecclesiastica se pretendeu tambem dar com
os pretextos do peccado , do juramento, e dã negligencia
dos Magistrados Seculares; e os remedias, com que a ella
occorrerão os Principes Temporaes em defesa da sua juris
dicção.

« 29. Finalmente não se esquecerá nos lugares compe
tentes de dar sempre uma boa noticia das contendas, e
dissenções que tem bavido entre o Sacerdocio, e o Imperio:
fazendo ver o muito, que para ellas influirão a confusão,
em que se tinhão posto os objectos dos dous Supremos
Poderes Espiritual e Temporal; a (alta de wna verdadei1'{r,
noção dos justos, e impreteriveis limites de cada um dos
ditos Poderes; e a ignomncict, com que por parte do Clero
se sustentava (U), e defendia como propria, e racebida de
Christo a Autboridade , CJue só havia entrado na Igreja JJor
graça e mercê dos Soberano Christão '.

« 30. Mostrará como até se trabalhou para se escurece
rem, e se illudirem as Doutrinas claTíssimamente expres
sadas na Escritura Sagrada ("A) sobre a total distincção, e su
prema independencia de cada um dos mesmo dou Pode
res por meio das Davas distinccões, e termos Escolasticos do
Poder d'irecto e incli-recto, e de outros semelhantes excogi
tadús muito de proposito para fazer vacillante lima das ver
dades mais claras, que se contem nos Livros Sagrado, e
que Christo ensinou com muito cuidado á Igreja; não só
com a Doutrina, mas tambem com repetidos exemplos;
por ter previsto com a sua infinita Sabedoria o muito, que
a perfeita instrucção dena contribue para a boa harmonia
da Igreja, e do Estado, da qual inteiramente depende a paz,
e felicidade de ambas as Sociedatles Christã, e Civil CU') ».

(') Não se pode com mais perfidia aUacal' o Pontificado, apoiando-se nos
seus representantes.

(") O ignora.nte , bem se vê, he o proprio successor de S. Pedro, q'ue
não sabia desempenhar as suas fllncções, ou antes abusava.

(''') Porque se não diz logo quem comllletteo tão graves crime? Os Papas
os .Concilios, e os grandes DOlltures da Igreja, que a eita cuidadosamente
aqul occulla, certa de que os Professores em suas cadeiras o faI'ião notar.

(.... ) Eslatl~tos da Universidade de Coimbra. Liv. li, til. IV, Cap, 1.
Convem confrontar a duutrina destes §s com as proposições condemnadas

pela Bulia - Au,ctorem Fide'i. Parece qne o Synodo de Pistoia não fez outra
Cousa senão copiar os Estatutos de Coimbra.
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Quando se lê e se medita nas heresias estampadas nesse
monumento levantado por Pombal á gloria das doutl'inas
Jansenico-Gallicanas por intermedio de .Ioão Pereira Ramos
e de outros ardentes sectarios, o que maravilha já não 11e
o projecto do terrivel Reformador e seu complemento, mas'
nITo ver-se condemnado o liHo em que se achão estendi
das tantas heresias pela Sagrada Congregação do Inclex,
e que fosse semelhante Reforma levada a effeito, quando a
Santa Sé estava nas melhores relações com a corte de Por
tugal, e aberta em Lisboa a Nunciatura I

Seria po sivel que os Nuncios Conti e l\Iuli nomeados no
Pontificado do Papa Clemente XIV ignoras em a publica
ção de ses Estatutos, qne encerravão em si a quinta es
sencia das doutrinas já condemnadas de Antonio Pereira ele
Figueiredo, e -outros? Ou o temor de provocarem novo rom
pimento com a Côrte Portugueza levou-os a guardarem
tanta reserva, esperando melhores tempos. e occasião asada
para a repulsão do erl'O? Eis o que não podem s explicaI'.

A Santa Sé em toda a ultima metade do Seculo .7VIlI e
principio do XIX, vivêo attribulac1a, e por certo não podia
acudir á todos os reclamos. Demais, alguns dos seu
Agente ou por demasiado timido 011 por sua infidelidade
não correspondifío a confiança que lhes era depositada.

J1lstiça completa faremos ao Cardeal Pacca, que na
suas J11emoria,s sobre a Nunciatura de Portugal denuncia
as enormidade, que se praticavão em Coimbra. Mas tão
tormentosa foi a epocba em que ~crvio, que suas repre
sentações não poelião dar logo resultado algum benefico. ror
outro lado o mal de alguma sorte fôra reparado com a pu
blicação em 1794 da Bulla cLogmatica-At~Gto?'em Piclei ('l, do
P:Jpa Pio VI, condemnando os erros de Scipião Ricci, e do
Synodo de Pistoia, em maxima parte similares das doutrinas
dos Estatutos da Universidade Portuguesa. .

Entretanto tal he a ignoraucia CJue lavra na Europa a res
peito da bistoria e instituições de Portugal (outro tanto acon
tece com as do Brasil), que ainda em nos os tempos um
escritor Ecclesiastico clistincto ("') não duvidou 1'c~zel' im-

(.) Consulte-se as obras do P. José Morato sobre o beneplacito desla
Bulia; bem como a nota (2) a pag. 22 do tomo terceiro das obras do ~Iarquez
de Santa Cruz, A1'cebi ~o da Bahia, e o Investigador Portuguez, t. G, pago 50!~,

e t. 11. pago 546.
(.. ) O Padre do Oratorio, Agostinho 'nleínel'.
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merecidos elogios á essa Reforma na sua Historia do Ponti
ficado de Clemente XIV,

Estamos persuadidos de que se esse Ecclesiastico hou
vesse lido os Estatutos de 1772, na versão latina de Antonio
Pereira de Figueiredo ('j, não arri caria os louvores que
escrevêo ('"), sem prejudicar sua ortbodoxia, por maior que

(') Este Oratoriano em carta que dirigia ao Padre Antonio Ribeiro de sua
Congregação, residente em Gôa, melbor que ninguem expoz o fim da Refor
ma de Pombal, se no espirita de qualquer homem de bom senso podesse
actualmente haver duvida.

Como um documento curioso transcrevemos aqui alguns trechos dessa carta,
escrita em Lisboa á 24 de Abril de 1771.

" Desgostou-me muito saber, 4uo os Superiores da Congregação do Ora
torio de Gôa desfavorecião e talvez censuravilo os estudo e doutrino (lo
Padl'e ~Iestre icoláo Franci coo a perseguição ou opposição que eu experi
menlei na de Lisboa, foi um dos motivos, porque EI-Rei se r1esgostou tanto
della: porque desapprovar e perseguir as doutrinas que o illinisterio de Sua
Jlragestad~ ,tanto appl'ova e promove, e que são /wje a que tem estimação na
Europa e na mesma Roma; he o mesmo que oppor-se á. justas e prudentes
iutenções de Sua ~lagestade: e estou certo que a nossa CÔrte levaria muito a
mal, se tal soubesse da Congregação de GÔa.

" Todo o mundo está hoje muito illuminado: a Theologia conseguia nestes
tempos a liberdade que lhe tinhão tirado os Jesuitas.

• 'ão' se crê ja em Bulia da Céa, nem no despotismo da Curia Romana.
Ja se não faz caso dos Soares, nem dos Bellarminos. Ó reina, só se attende
á Antiguidade, os Padres, os Concilias, a Tradicção dos primeiros seculos.

" Este 1Ie o piamo de Estudos, qlUJ Sua Magestaele a,gora, lJublíca pum a
Reforma delles na Universidade ele Coimbra, e no Reino toelo.

• E até por bem da conservação dessa Congregação, que eu esli!l'!0 e ve·
nero cardealmente, deve Vossa Reverendissima como figura tão prinCIpal del
la, fazer todos os esforços por se distinguir na estimação, e sec[uito de tudo
°que dIsser respeito ás detel'11tinações, e intenções de Sua Magestade. »

Esta carta com outras do mesmo Padre, e de Luiz Antonio Verney estão
colhgldas em um opusculo impresso em Nova-Gôa no anno de '1858, sendo o
Editor o Sr. J. H. da Cunha fuvóra.

N~sl.e opusculo encontrão-se noticias de interesse pam a historia litteraria
e rehglOsa de Portugal, e dados biograpbicos tanto de Figueiredo como de
Verney, que tinha na Congregação 11m irmão de nome Diogo Verney, e pa
rece que mais addicto á Seita, do que seu sobrinho o Padre João Chevalier, de
quem em outro lugar tratamos.
d Essas cartas explicão a origem da perseguição feita em 1769 ao Padre Theo-

P
oro .de Almeida, e a outros Oratorianos que não commungavão com Antonio
erelra.

(") Veja-se A. Theiner. Histoire ell~ Pontificat de Clement XIV. tit. 2,
pago 190, n. 33.
tê.Letl1~s neste art. estas singulares expressões, que, se são exactas, paten-

ao a IIlfidelidade do Nuncio Conti. '
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seja o interesse e benevolencia que mostre pelos adversa
rios da Companbia fundada por S. Jgnacio, por cujo influxo
pas~ou do Protestantismo á verdadeira Igreja.

Assim forão continuando a executar-se taes Estatutos até
o presente, tendo-se feito uma deploravel reforma no quadro
das faculdades n, depois de firmado em Portugal o regímen
representativo. O esquecimento salvon-os de estygma á que
tinbão jus.

• Pombal se occupava com intelligencia de levantar de sua decaden
cia as sciencias thcologicas e profanas, cujo estudo naquella epocha estava
em grande despreso. A Universidade de Coi mbra recebêo uma nova forma
adaptada ás necessidades do tempo e uma extensão consideravel.

II O Rei tinha confiado este grave negocio ao l'llinistro e á Mesa Censo
ria, de que era Presidente o Cardeal da Cunha; o qual na mais perfeita inLeI
ligencia com o Nuncio Apostolico, trahalhava na grande obra da regeneração
scientiRca e litteral'ia de Portugal. A escolba dos Professores dependia em
grande parte do Nuncio. »

Tratando-se das pessoas que acompanharão o ~Iarquez de Pombal á aber
tura da Universidade de Coimhra, assever,1 que o Nuncio e o Cardeal da
Cunha fiserão parte da comiti va.

Confronte-se este procedimento do Nuncio Conti, com o que diz o Cardeal
Pacca acerca do ensino desta Universidarle, com o Auto lavrado por occasião
da abertura do mesmo Estabelecimento sobre a Profissão ue Fé do Papa
Pio IV, que se lê á pago 974 deste tomo. A infidelidade he patente.

Se a estes factos accrescentarmos o seu procedimento com o au thor da
1'wtativa Theologica, demonstrada fica a nossa these. A causa da Igreja foi
rlemasiado compromettida com a infeliz escolha de semelhaute Enviado em
circumstancias tão melindosas.

Referindo-nos á carta do Padre Antonio Pereira citada na nota precedente,
cujas palavras aqui registamos, vê-se que esse Theologo, condemnado por
suas doutrinas no Pontificado do Papa Clemente XllI, fóra em extremo curle
jado por aquelle represeotan t~ da Santa Sé.

Eis sllas expressões:
« O Nuncio he l\looseuhor Conti, Arcebispo de Tyro, q1U~ me faz tOdll a

honra, e continuamente me está convidando a jantar com elle. li

Este Nuncio mostrou-se com a Corte de Portug~l tão complacente quanto
Pombal podem desejar, e por isso á sua retirada recebeo do Rei uma cruz
de diamantes no valor de cem mil cruzados, em demonstração do muito que
mereceo a esse Governo eom damno da Igreja.

Visconrle de Santarem. Quad'fo Elementar, tom. 7 pa~'. 403 e tom. 8,
pago ti7. ~

.O Em vir'tude da lei de 20 de Dezembro de 1844, as duas faculdades de
Direito e Canones forão redusidas á uma, de Direito com uma simplesca-
deira de Direito Canonico. '

Veja-se Vogel-Le Portugal et ses c%11ies, pago 165.-Paris 1860.
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VII
Doutrina. Jansenico-Gallicana dos Estatutos da Universidade de Coimbra

de 1772 (continuação). -A Igreja Catholica esua legislação-Até ondese
limita suainfluellcia.-O puramente espiritual, suasignificação.-Espirito
daRelormaJosephina no ensino do Direito Canonico.-Decadencia desse ell
sino em Portugal e no Bmsil.-Aprecia.ção desse Direito, e dos monu
mentos em que se acha colleccionado, pelos Reformadores. - Excerptos
dos Estatutos,

O mesmo espirito, as mesmas tendencias que se observão
no ensino da Historia Ecclesiastica, tanto universal, como
peculiar transudão no do Direito Canonico, e no da l.'heolo
gia, e da Philosopbia. Nem de outra sorte poderia acontecer
sem que as leis da logica fossem transgredidas. A heresia
não devêra produzir senão heresia. .

Limitamo-nos neste artigo a comprovar nosso asserto,
quanto ao Direito Canonico, cujo ensino infectado da here
~ia callio em tal prostração, por não inspirar mais o mesmo
lOtere se, que antes do principio deste seculo a mocidade
estudiosa affaslava-se do seu cultivo.

As causas erão bem patentes. O Direito Canonico era o
Direito da Igreja. Desde que esta perdia sua autonomia, li
mitada sua interferencia tão sómente ás cousas do espirito,
ao pU'rarnenle espiritual.... conformo a technologia da Sei ta,
o estudo do Direito Canonico deixava de ter utilidade pra
tica, tornando-se simplesmente um estudo de mero ornato}
em que nem todos poderião despender o seu tempo.

Estabelecida a theoria dos direitos temporaes advenlicios
l~ermittidos á Igreja pelo bom prazer do Estado, contestada
a mesma sociedade religiosa sua infallibilidade, e união hip
postatica com a sociedade temporal ou politica, todos os
outros corolIarios el'ão consequencias obrigadas da mesma.
cl9utrina. A Igreja ousando viverem presença de taes preten
çoes tornava-se o Estado no Estado, monstruo idade insus
tentavel} anomalia incompativel c.om o idea I da sociedade
politica, como era outr'ora o Estado pagão; ma ideal re
pugnante á razão em frente da doutrina catholica, da liber
dade humana, que essa doutrina fundada na verdade veio
restituir ao mundo.
. Ora} essa mon troosidade insusteota vel} es a anomalia
Illcompativel com os progressos do espirito bumano, espan
talho do Estadistas anti:;-catholicos, só conhecicl0 depois do
secula 17, constituia a existencia de uma sociedade vivendo
no mundo puramente do espirito, e devendo comprehen.-
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der no seu seio o homem, isto be, um composto de mate
ria e espirito I

« Com rasão, diz Tiparelli, entre os homens, a sociedade
a mais espiritual nunca poderia ser eXcl1tsivamenle espiri
tual. Para communicarem entre si, as intelligencias huma
nas têm necessidade de signaes naturaes; para darem o ultimo
complemento ao acto da vontade, he mi ter que ella pos a
executar o acto material exterior, a menos que a violencia
não venha impedi-la. Assim o homem exteTim- não he só
mente o executor das vontades do homem inte?'im- ; be ainda
elle quem serve de intermediario no conhecimento das for
ças interiores do homem. A união das duas substancias que
compoem a natureza humana he sem duvida necessaria na
acção da sociedade christã, afim ele que esta possa alcançar
sua perfeição na turaI.

« Portanto a sociedade christã, que !le uma sociedade es
piritual, tem necessidade de ser constituida de uma nwnei
Ta visivel e de alguma so?'te mate?'ial, por isso que são homens
entes compostos de materia -e espirita, que ella quer conduzir
ao bem infinito. »

E em outro lugar:
« Convem que nos guardemos de um erro que pode

transviar os espiri tos que não procurão analysar exacta·
mente todas as idêas. Este erro consiste em confundir a
sociedade espi?'itual com a dos espiritos.

« A 19?'eja, ouvimos dizer alguma.s vezes, !te 1t1na socie
dade essencialmente espi?'it1tal: logo ella não pode ter di
reito algum sobre o elemento material da sociedade. Ex
pliquemo-nos .

« Se por sociedade espiritual comprehende-se a sociedad'l3
do espiritos, a premissct be falsa; se sómente trata-se 'de
uma sociedade que mira um fim espiritual, na consequencia
está o engano, porque não se deduz das premissas.

(C Para fazer-se comprebeoder o vicio do raciocinio, bas
ta apresentar o argumento de um modo completo e dizer:

« A Igreja he uma sociedade que tende a um fim espiri
tual: logo ella tem direito de apropriar-se dos meios ne
cessarias para conseguir este fim; ora 1I.m fim espi?'it1tal
mmcct poderá exigi?' senão meios espú-ituaes ; logo a Igreja
nenhum direito tem sobre as cousas materiaes.

« Esta conclusão he evidentemente falsa, assim como a
menor quando se trata de uma sociedade humana, de uma
~Qciedade composta de entes que tem alma e corpo, um ele-
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menta espiritual e outro màterial ; de uma sociedade em
que as communicações intellectuaes exigem absolutamente
signaes materiaes, apre ença corporal, a palavra, o gesto,
a acção, etc.

«Para melbor descriminar a causa do equivoco cuja appa
rencia be tão especiosa, recordemos com Romagoosi os ele
mentos constitutivos de todo o governo social. São: '1 0 , o
fim ultimo, isto lre, a felicidade que o governo tem em vista:
2°, o fim particular a que e propõe pelo facto da associação:
30, os meios physicos destinados pela natureza para se alcançar
este fim' 4.0

, Os meios physiologicos proprios á dirigir a von
tade no uso dos meios pbysicos, segundo a natureza especi
fica e individual do homem.

« Destes quatro elementos, o principal 11e o intento, a
mira: os outros tre ão meios coordenados entre si e su
bordinados ao primeiro. Partindo da intenção do agente, o
fim he o ponto de partida, a determinação da vontade 11e o
termo extremo; mas sob a relação da successüo dos actos,
he mister em lJ1'incipio determinar a vontade a fazer uso dos
meios que devem conduzi-la no intento particular, e dabi
ao fim ultimo, á felicidade.

«( Ora, destes quatro elementos, qual he o que devem pôr
em movimento o homens que governão a sociedade? Go
vernar, como nós temos visto, e como di-lo Romagnosi, he
encarninhar os homens á que1'm' ,. be pôr em movimento o
me!os physiolog'icos obrigando os homens a servir-se dos
n:eJos physicos. Portanto os meios do goveTno são pois, em
SI, os melbores em toda a especie de ociedade, por isso
que ão determinados pela natureza do bomem e pela na
tureza de todos os objectos creados.

« Quando pois nós fallamo de sociedade, de autboric1a
de, de governo espú'itual ou material, esta distincção não
se toma no ponto de vista dos meios, mas do fim especial á
que se propõe a sociedade.
. (( Eis o que explica o equivoco de nossos adversa

no . J)

Continuando diz o mesmo authot' referindo-se á união das
ociedades subordinadas:

« Esta união elas sociedades entre si, etIeito inevitavel da
naturesa, causou nos dou ultimas seculos grandes emba
raços a esses espiritos systematicos, que, sem consultarem
os {actos, estabeJecem á priori typos de bello ideal, pelos
quaes depois s'esforção por falsear a natllresa.
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I[ Os protestantes, os febronianos, os politicos irreligio
sos de toda a especie censuravão a Igreja Catholica por
formar um Estado no Estado. Esta palayra magica concor
rêo para que de toda a parte se armasse contra ella, e con
seguio-se desvairar os espiritos, que deverão mostrar-se
mais prudentes.

« Depois de tudo o que exposemos acerca das socieda
des co~postas, deve-se comprebender que as relações com
plicadas da Igreja e do Estado não constituem um pbeno
meno maravilhoso, uma antilogia social; pelo contrario, he
esse facto muito commum, e observado cada vez que ba
complicação de fins.

« Essa união social, inevitavel resultado da naturesa, não
he um facto raro ou extraordinario : muitas vezes temos
Dotado a Liga lIanseatica como exemplo. . .

« A llansa era ao mesmo .tempo um corpo que por SI
mesmo se mantinha, e uma união de sociedades subordina
das á differentes Estados da Europa. Debaixo desta ultima
relação, todas essas cidades, em tudo que não disia re pei
to ao commercio, reconhecião a authoridade suprema da
nação: e como quasi todas pertenr.ião á grande Confedera
ção Germanica na qualidade de Estados mediatisados ou iro
mediatos, ou cidades livres, e jmperiaes tendo voto na Dieta,
obedecião ás leis dos Imperadores da .\lIemanha, que por
seu lado, lhes garantião o goso dos seu privilegias ('). ».

Esta argumentação tão sensata lança por terra a tbeorI3
dos direitos temporaes adventicios, da subordinação da Igre
ja á anthoridade secnlar, e eh. sua exclusão da sociedade
humana, como uma enormídade inaudita, não obstante ter
vivido desta sorte portanto tempo no mundo, sem qu~ os
governos e os povos sentissem os effeitos naturaes e loglcoS
da preteosa anomalia, de coberta por Grocio, e outros Pro
testantes; que não comprebendendo a missão divina da Igr~
ja, como devêra ser comprehendida, arrastados pela defeI
tuosa organisação de suas Religiões, firmarão regras que
para o caso não tem, nem poderião ter applicação alguma.

Segundo estes pnblicistas o Estado tem o direito de go
vernar a Igreja, que vem a ser uma dependeoc'ia de sua a~
ministração, e por isso afguo arrastados pela logica nao
duvidarão su tentar que os Ce~ares Romanos, e ainda os

(.) Tiparelli d'Aseglio.-Ess(ti theoriqu.e ele Droit Natu:rel. t. 3 pago t60
e t..{. pago 309 e 310.



Califas e, Sultões M~hometanos, erão nos seus Estados, chefes
naturaes de qualquer Igreja 0U associaçã,o Christã !

Estes principios que tem facil cabimento em torlas as
Igrejas fóra do gremio catholico, por que não gos.ão de in
fallioilidade, são repugnantes áverf13deira Igreja, que creou
se e vivêo sempre a despeito do Poder Temporal.

Quando este Poder adoptou as doutrinas protestantes ou
pagãs em nações Catbolicas) por causa de uma repugnante
analogia constituio-se não defensor, mas adversa rio da
Jgreja, e por isso para elle todo o Direito Canonico que não
sanccionasse taes pretenções cahia sob l) peso de seus
anatbemas.

AReforma de '1772) detestavel quanto aos principios que
a~ceitava, era logica rigorosa nas consequencias que deduzia.
EIS porque. applaudindo eUa tudo quanto de perto ou de
longe era hostil á Boma, á autonomia da Igreja, fulminav~
os que se devotavão em pró das doutrinas que lhe erão ad
Yersas.

Apoiado em cavillosas distincções, na apreci<ição pedida
de certos factos, julgou-se o Poder Temp!D.ral authorisado.
para recusar ou admittir taes ou taes disposições do Direito
Canonico. Para este fim muito lhe servirão as declamações
dos escritores Protestantes e gallical'los sobre os Falsas De·
crelaes. de Isidoro Mercador.
. S.abe-se hoje que essa collecção nada innovou quanto a dis

clplma da Igreja, embora muitas peças colligidas sejão real
mente apocryphas. Foi pela ciroumstancia de nada inno
var) que essa celebre compilaç.ão pôde sem tropeços ser ge
ral~ente reeebida, n'uma epoca, em que difficeis erão as
CopIas, diflicultosissima a eommunícação entre as Igrejas.

Malsinadas as fonte desse Direito, podendo á todo o mo
mento recusar o Poder Temporal as disposições que lhe não
agradavão sob qualquer frivolo pretexto, de:;lIloralisada fi
ca\'~ e~sa legislação. Ora uma legislação em taes condições
pod~a mspirar interesse, e veneração? O poder de onde
emanara. não ficaria exposto á irrisão ?-Era esse o alv0 que
procurava-se com afan attingir-se, bem que com hypocritas
cautelas se resalvas'se a responsabilidade do Chefe da Igreja,
fazendo-se recabir toda a culpa na Curia Bomana; como se
fos.s~ po~sivel praticar-se tantos pretensos ffialefic.ios sem a
a IOlclatlva ou adhesão do Pontifice Bomano, a menos que
todos não representassem. tristissimo papel, sendo mer0S
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instrumentos daquelJa entidade, tão pouco escrupulosa,
quão maligna, segundo os Reformadores.

Attacar francamente o Papa não era vantajoso, bem que
fosse ,mais cavalheiro; ma perdia-se o fructo de tantos e .
forças. Apresentando- e o Papa, sem respon abilidade, como
uma manivella da Curia, mostrava-se ás populações credu
las e incautas, que por elle havia consideração e re peito,
mas no fundo tirava-se-lhe toda a importancia, visto como
não era obedecido. Desconsiderados o actos, facilmente se
desconsideraria o agente, e realisado ficaria o plano dos ad
ver ario da Igreja, como o tempo tem demonstrado.

Nos Excerptos desses Estatutos que aqui transcrevemo,
terão os leitores clara prova da exactidão de nossos asserto,

« 1.0 O Direito Canonico (ela me ma sorte que o Civil) ou
be Publico 0\1 Particular. () Publico be o que respeita,á
Constituição, á Authorielade, ao Poder e á forma da Polt
cia, e da Legislação da Igreja, aos Ministros Sagrados, ao
modo ele elegê-los, e geralmente á tudo o que toca ao E:
tado Publico della. O Panicular he o que dispõe, e prove
sobre os negocias, e direitos dos Christãos considerados em
particular.

« 2.° Ambos estes Direitos se devem aprender; porque
sem o bom conbecimento delles ) não póde haver Canonist~
algum, que mereça este nome, e que se possa julgar habll
para os l\linísterios da Igreja.

« 4.° O Direito Canonico Publico se acba disper o por
todo o corpo do livro autbenticos de Canones. Todas as cal
lecções, de que se compõe o dito corpo, contem alguns ar·
tigos, e capitulos proprios delle. E na maior parte dos titu
lo se trasem algumas doutrinas, que á elle pertencem. »

Declarando no § DO que houve muita negligencia, falla
de ordem e methodo na compilação deste Direito, diz o L~
gislador no § 6° -« qtle tem ?'est,Uado a crassa ignomnçla
dos solidos e ge?winos principios do Di'reüo Canonico P'ublzco,
com que o Canonistas tinhão até então sahido das Escolas de
Canones. E propondo-se a reformar o ensino dec13ra no § ol~:

(( Antes de se introdl1sirem os ouvintes ás licões do DI
reito, que se contem no corpo dos Canones,· deverãO ,os
mesmo ouvintes aprender primeiro os principios do Dir~lto
Canonico Publico. Porém os principios dos Canones Pt,bltcos
que se lhes deverão ensinar, não serão deduzido das turva.s
fontes dos textos das sobreditas compilações do Decreto, e d,as
Decretaes : - porque nelles se'acha a importantissima dzs-
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cipl'ina dos Canones pertencentes ao estado publico da Igre
ja adu,ltemda e corrompida em algtms ele seus pontos, por
se terem nos mesmos texto convertido em principios, as
innovações das Falsas Decretaes; e se baver dedusido a
Jurisprudencia, que neHes e estabelece das novas maximas
das mesmas Falsas Decretaes; as quaes depois de terem
sido lJromovidas por Graciano, e adiantadets pelos Curia
listas Romanos com o soccorro das subtilesas metapbysicas
dos novos termos elialecticos , e das distincções arbitrarias,
que interpretes Escola tico excogitarão par.'l as sustenta
rem contra os dictames det boa Tctsão, e contm as verdades
clams, e expressas nos Livros Sagrados; conseguirão final
mente ser ccLnonisadas nos sobreditos textos pelos Summos
Pontifices, que delles farão autbores, na boa fé de serem
todas verdadeiras, e de terem sido partos legitimas dos
Santos Papas, que os precederão no governo da Igreja, e dos
outros respeita veis au thores, á q~le se atlribuirão. Serão pois
~s sobreditos princípios derivado precisamente das cristal
linas, e purissimas fontes ('), ele que elles devem todos ma
nar para serem legitimas, verdadeiros, e solidas,

. « i 'Í, Dos principias solidas, genuinos e fundamentaes do'
Direito Canonico Publico, devem os ouvintes ter já aprendido
as primeiras noções pelas lições dos Profes ores da Histo1'ia
do Direito Canonico, e da Instituta de CeLnones ; ao primeiro
dos quaes tenbo ordenado no til. IV, Cap. III, § 3, e ao
s.egundo no Cap. IV, § 23. e seguintes: que para mais babi
lltarem os mesmos ouvintes para a boa percepção de suas
respectivas lições, lbes deem as competentes idéas do que
he a Igreja; do poder e authoridade que lbe foi conferida

(') Estas cl.'ystallinas e pl~rissimas fontes só os Reformadores Portuguezes
e seus correlIgionarios conhecião.

Com muito dt'lsgosto lemos nos discursos do fallecido Arcebispo da Bahia.
Marquez de Santa Cruz, proposições semelhantes as que notamos neste e
outros §§ dos Estatutos de Coimbra. Felizmente são os seus primeiros diS
cursos, quando ainda saturado das lições de Flcury, Riegger, Van-Espen e
outros Callonistas apreciava por esses prismas a Igreja Catholica ; o que por
certo l1i,) fez nos vinte ultimos anllos do seu Episcopado, com a instrucção
que foi ad9uirindo da verdadeira doutrina da Igreja,

Pena fOI que não procurasse reparar, por uma edição expurgada Ile suas
o~ras, taes erros, 'que um pouco deslustrão sua memoria, ~ão sen.do sulfi
Ciente, para um Arcebispo, o que declarou na correspondenc13 publIcada no
Jornal francez -Univel's do anno de 1842.

Yeja-se no tomo III d~ suas ouras os discursos que proferio sobre materia.
rdehgl.osa ~a camara dos Deputados, e no tomo V pag. , 349. a correspon

eOCIa aCIma notada.
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por Cbristo; da {arma do Governo e da Legislação della,
da lndole das suas leis; das fonLes legitimas dos Canones;
e da força, de que cada uma deUas gosa na Igreja, accom
modando ambos os referidos Professores as noções, que
derem, dos referidos principias, á naLureza das' disciplina
que ensinarem, dando-as consequentemente o Professor da
referida Historia - historicamente, e o Professor das ditas
InsLituições,'-scientijica e,jtwidicamente. »

Mas não sendo isto bastante para a comprebensão do Di
reito do Corpo dos C::mones, declara o Legislador no § 14 :

« E supposta a grande confusão, eill que se acha o Direito
Canooico Publico no C011JO do Direito Canon-ico, faz-se sumo
mamente preciso, que os ouvintes, que ao Direito delle se
devem applicar, tenhão previamente adquirido U1n c1'itel'io
segu1'o, eexacto; do qual se possUo valer para conhecerem com
toda a exactidão, e segurança a legitimidad'e, alI a espurie
dade dos differentes artigos do sobredito Direito, que nelle
se achão dispersos e disseminados; e para entenderem bem
as doutrinas, qge sobre elles lhes dereni os Professores.»

Segundo o mesmo Legislador esse criterio se não poderia
encontrar 00 Decreto de Graciano pela suspeição conhecida,
nem nas Dec1"etaes , pelo manifesto excesso com que em al
guns textos se avançarão proposiçõ,es respecLivas á alguns
pontos do Direito Canonico Publico contrarias á doutrina da
Escritttra e Tradição; como são por exemplo: as que res
peitão á lVIonarchia EcclesiasLica; ao pleno e absoluto domi
nio sobre os Canones e sobre os Beneficias; ao poder e au
thoridade sobre as temporalidades dos Principes Soberanos,
e· outros samelhantes, que em algumas Dec1'etaes se attl'Í
buem aos Summos Pontifices.

Por uma grande deferencia á imparcialidade, o mesmo Le
gislador recusa como criterio o C01pO das Leis Sec1tlal'cs,
tanto mais quanto trata-se da causa propria dos Summos
Poo Lificas, e dos Soberanos, convindo indispensavelmente re
correr-se a uma u1tlhoridade supm'ior, a um I1lÍso Supremo
qrue seja man~festamenle impm'cial , que seja indeclinavel e
que faça acqtt1eSce1' ambos os partidos ás suas decisões.

Qual será pois esse grande crite1'io, essa luz divina q~e
deva guiar o Professor do Direito Canonico Publico no enSl~

no de ua cadeira?
Ue curiosa a resposta do Legislador Portuguez domjnado

das doutrinas Jansenico-GaUicanas.
Esse grande criterio he a Escritum Sagrada, interpretada



pela T1'(j,(1~o, e Co.uJr0Fltada com o q,ue dicta ~ Rasão de
do.zida da yel'dadeira Jila-tl1reza, e dos !fins comm.;O<líls das ,duas
sociedade christã e civil, bem CGmo QOJil1,OS pr;ece.ltQs d0 Bi
l~eito Publico univl?<rsaJ assim Eoclesili~st:ico co.1pP :Sl!tCI,Ular,
de(lOis que houverem sido .baro af~r" dos 'p~1a p§€r~twr(J, le
Tmdiçtr,o, e de se terem l~econhecido ,po.r y.er\da.~~.h~s Qjcta
mes (1.a Ec~ão Nabllmll

(') Papa nestes casos nada pode .deci~ir, .seu te temg,nho
he susp.e;it9~ e incompetente o seu ~L~i.zo n ! O p,\~ito deve
rá ser ~evaflo a uma au.thoridade slilpe.rior,.a um JU)Z Supre
.mo, que seja man~fesiaJ,llente jmparcial, e i,nsUr~peito ,de tal
sorte gl;l8'façaacquiescer am.bps os p~l'itid~~jás s'1,las deci.'iõesl

"De modo que esse criterio em vez de ser uma JUiZ );J,e nm
verdadeiro apagador, tal he a confusão de proposito feita
pelo Legislador hete,rodoxo para occulLar o seu v~rdadeiro
pensamento, que não lhe convinha deixar claro; 'pois que
apurado.-o tal criterio, era a rasão individual do homem, ~m

ultimo I:esl1Itado, envolvida em todos os rpdeios. Mas a 1:a
sáo 'individua,l era neste caso.o Pr.otestantismo, e a anar
chia no ensino, ma:s anarchla que seria supplantada pela
lrasão esmagadora do Poder Civil, ql'le se tornava por fim o
1Jc1'cladcbtO cl1itl3ido ,'p0r ser rasão tlo mais forte, ao menos
-materialmente.

.Continuemos; e vejamos como o mesmo Legislador ex
·plIca o C?-iterio proposto, e imposto para o en ino dQ Di?-eito
-Co,?'lPnioo ;P1~blioo :

1« § f-9. IA. Escr:itura Sag~aJda, a Tradição,da Igvej:a, e a
Rasão manife bada pelo Direito Pu blic(i) Univeesal, assim
Ecclesiastico, como Sect~la,1' debaixo das luzes da Escritura
e da. Tradição, --são as cristalUnas fontes dO .DireiJto Canoniao
P-1Lbliop Positivo. 'Dellas se devem de(iv~l', e dedu ir todos
os pr~ceiLos legitimas de que se deve compôr. Todos os
pl'eOeIlos que dellas se derivão, se hc~verão JJO?' legitimos;
c~mo taes se cle:verão seguir e abraçar. Todos os ÇIue dellas
nao marrão, nem se derivão, que á el1p,s se nã.o ajustão, antes
pelo contrar'io a elIas se oppoem; se haverão por falsos,
adulLerinos, e espu rios; se reconhecerão por enchertados

(') Copiamos todo o § om que vem consignada esta declaração, digna da
quelles tempos.

•u 17. Trata-se em alguns dos ditos artigos (das Decre,taes) da causa pro
pna dos Summos'pontilices. o nos oberanos. Donde vem serem igualmente
SlItel'/os os testemunhos de ambos; e todos se devem igualmente recusar
pc a tllcompatellcia dos MUS Juisos. »

9
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em tão importante disciplina, e somente por proprios para
perturbarem o Sacerdocio e o Imperio; e como taes se darão
a conhece1' aos oltvintes. »

Não sabemos bem descriminar o que o Legislador Portu
guez quiz aqui designar pelo nome de Direito Publico Uni
ve1'sal Ecclesiaslico, uma elas ba es do criterio elo ensino do
Direito Publico Canonico, que no § 1.9 já he tratado pelo
Positivo, ou. o consignado no corpo dos Canone .

Não conhecemos um Direito Canonico pbilosophico, todo
elle he positivo; e resulta da legislação promulgada ou ap
provada pelo Papa para o bom governo da Igreja, e bem
espiritual dos Fieis. Assim o proc\amão todos os Canonistas
de melhor nota.

Mas o fim era baralhar as ideas, e dessa confusão exIra
hir o predominio do Poder Temporal: assim o mesmo Le
gislador diz no § 23 que os ouvintes tendo adquirido aguei
le c?'ilerio deverão logo conhecer uS Direitos Positivos como
os D'ireitos Publicos Ecclesictsticos, portant:o dependentes da
interpretação da rasão individual de cada ujeito I

No exame das fonles do Direito Canonico, o Legi lado!'
não querendo desamparar nem o Professor nem o alumno,
passa a indica-las, nâo e esquecendo do modo de compre
hende-las segundo o prisma de suá feição.

Este assumpto be demasiado importante para que deixe
mo-lo em olvido; convem que não ignoremos todos os ex
pedientes da Seita que no seoulo ultimo dominou na Manar
cbia Portugueza, e cujos estrao'os ainda senlimos.

Percorramos ainda os decantados Estatutos do grande
Marquez, o Reformador da instrucção de Portugal, por que
ahi está concentrado todo o veneno da Seita Jansenico-Gal
licana.

« 24. D:lrá o Professor á conhecer com a maior solidez,
diligencia e cuidado, as verdadeiras fontes de todos os qa
nones Publicas da Igreja, e mostrará serem eUas as segUlD~

tes: a Escritura Sagrada: a Tradição: o Symbolo da Fc,
por causa do Direito que respeita aos artigos e Dogmas da
Fé, do qual não devem por modo algum prescindir os Cano
nistas, ainda no presente estado da Jurisprudencia Cano
~!ca: o Consent~m~nto C01n11Mt1n elas IU1'ejas elispe1'sa~ pela'
alfIerentes provlDclas do Mundo Cbristão: o Consenl~'I1Mnlo
commum da Igreja Congregada, e ainda nos Concilios Geraes
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Ecumenicos ('): os Decretos dos Surnrnos Pont'ifices} que consti
tuem a maior parte do Direito Ecclesiastico Publico: as
Sentenças dos Santos Pad1'es: os COl'P0s do Di1"eito Cano
nico e do Civil: a Observancia: as Concordatas das Nacões
com a Cnria Romana (U): as Leis dos Soberanos Temporaes.
Eo Direito Natuml.

cc E com a mesma solidez e cuidado irá logo ensinando o
uso, e a authoridade, que a cada uma das sobreditas fontes
compete; e explicando os verdadeiros principias do Direito
Canonico Pttblico, que só dellas pode ser derivado.

( 25. Instruirá tambem os ouvintes sobre o uso que se
deve fazer dos C01'P0S do Direito Canonico e Civil; sobre a
analogia, que ba entre elles ; e sobre a autboridade, que
pode competir á cada um delles nos negocias e nas materias
proprias do outro; e ensinará as regras, que se devem ob
servar, para bem se comprehenderem o valor, a autboridade
e o uso do Canones.

« 26. Exporá a força e o vigor da Observancia, ou dos
Usos e costttrnes legitimamente introdusidos, assim na Igreja
Un'iverSLtl, como tambem nas Nacionaes. Ensinará que tam
bem a ObservanC'Ía constitue Direito, até sobre os negocias
publ~cos das mesmas Igrejas: e mostrará que os negocias
publicas da Igreja, em que ellct rnais influe, são por exem
plo :-0 modo de administrar os Sacramentos; de celebrar
os Concilias; de mandar e de receber os Nuncios e Delegados
Apostolicos, de fazer as Visitas sagradas; de eleger os Pre
la~os; de reedificar as Igrejas; ele communicar as causas
mlxLas com os Príncipes Seculares; de corrigir os delinquen
tes; de determinar as precedencias; e outros semelhan
tes ("').

« 27, Dará a conhecer o j't}sto valor das Concordatas ('~ ..)
entre as nações particulares com a Curia Romana, ou seJão
publica. e hajão sido celebl;adas sobre muitos artigos, e em
forma de Tratados, e carrão com' o nome de Concordatas,

(') Tanto 11m eOIl ent-imenlo como outro são oriundos das cabeças dos Re
formadores POl'tu!!Uezes.

("J As Concord~tas são feitas com o chefe da Igreja • com o Papa, e não
com a Curia Rumana. Mas se nessa corpol'açflo he o Pontífice incluido, já se
~é que de todos os males atlribuidos á CUl'ia he elle co-réo, Tal era a boa
lé da Seita.

("') Com taes reslricçõcs, a que fica redusida aliberdade da Igreja9

h (.... ) Se o Poder Tem poral !le o interprete das Conco7'datcl$. o sim valor
e nenhum, como tem mostradu a experiencia,



como são as que algumas nações tem celebrado com a me ma
Curia ; ou sejão particulares, e tenbão sido expedidas sobre
-diversos e separados objectos, e em forma de Ba]]as e de
Privilegias, como tem todas as Nações CaLholicas; e mo tra
rá a autboridade que á ellas compete.

« 28. Manifestará com a me ma diligencia a autlloridade
das Leis Civis da ação, que tambem Rão relaLivas ao estado
publico da Igreja, como são as que dispoem sobre a forma
da p0licia) da admini tração, e da Disciplina extel'lOl: da
Igreja, e se derivão do jttslo podel', e da legitima anlhond~
de dos Soberanos CaLholicos sobro as cousas Sagradas, asSIm
como P?'oteclores da Igl'eja e Defensores dos Canones e da
verdadeira disciplina, que nelle en iDa a Igreja, como la01
bem na inberente, e iosuperavel qualidade de Magistmdos
Polilicos, e defensores do Estado Temporal, e dos Povos.

« 29. Da mesma sorte dirú das LC'is Civis, que regulão os
direitos das Pessoas Eccle iasLicas, emquanto são membros
do Estado Civil; dos Bens Temporae~ da Igreja que pela na
\ureza propria delles só são cZependentes do Poder Temporal;
das Immunic1ades, das lsenções; do Foro Judicial e exler
'no; do IlSO dos üillciaes de JusLiça; do Carcere; e das prisóe
e ela imposição das penas temporaes, que todas são ela juri
dição privaLiva, e propria do Poder Temporal, e só por con
cessão ou lolemncia dos Principes Seculares se podem ex
ercitar, e se exercitão pela Jgreja (').

« 30. Semelbantemente dará a conhecer o uso e autbori'
dade .do Di?'eilo Nalttml, e particularmente elo Direito
Pttblico Universal Ecclesiaslico na Jttrispmdencia Canonica,

(') Este paragrapho he evidenLemente heretico, ncga po iLiva c ousada
mcntc o podcr coercitivo da Igreja, cuja cxistlmcia eHa scmprc proclamou
cm dcfinições solcmnes.

Notaremo aqui ue passagem a Bulia -Licet jll.'Cla cloclrÍlwllt do Papa
João xm, o Can~o:. 44 da Scss~o VII do :5agraclo Concilio de TrC!110. ~
Bulla-A'llctorem Fulet do Papa PIO VI , quando condemna a OplOl~O d~'
que s~stentão que a Igreja não rccebêo de Deos,. 'alem do podcr dc dll'ecçao
pOI' vta dc. conselhos, o de coerção e de coacção por meio de penas sal~l:
lares; .e ulllmamcnte a Bulia do Papa Pio IX, condemnando entre ouha,
proposlçõcs dc João Nuytz, a seguinte: Ecclesiarn vim írl(erendre potesl/l
tem non habel'e.

Esta doutrina tem ainda em seu favor thcologos como S. Agostinho, S.
Thomaz de Aqulllo, Suarez, e outros que fól'a longo citai'. .

'Veja-se Tiparelli ll'Aseglio -Essa,i tlleol'iqlle de DT'oit iYatltrel t. 3, LIV,7
Cap. 1, § 1,482 e seguintes.
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efará ver o poderoso e irrevogavel influxo que as regras e
os preceitos da Rasão lValuTal tem sobre os Canones Publi
co da Igreja com antecedencict á todo o Direito Positivo, sem
excepção do IJiv'ino l'),

«31. Ensinará porém com cuidado, que para as ditas
re ras, e preceitos poderem influir DOS Canones Publicas,
devem indi pensavelmente erem dedu idas tIa natureza, do
fim, do objecto, <.la constituição fundamental da Sociedade
Cbri tã; da di ver 'a qualidades, e differentes ordens dos
socios que a compoem ; do estabelecimento clella no Impe
rio; da pessôas-, dos bens, do territorio dos Principes Tem
poraes, em que ella se acha e tabelecida: E que depois de
serem assim derll1sic1as, devem ser muito exacta, e diligen
temente confrontada com a ESC1'il~11'((, e com a l'Tadição ,
na forma acima indicada, para se concluir a pOblerio1'i, que
toda3 ão verdadeira, e legitimamente elictadas, e estabeleci
das pela Rasãv Naluml.

« 32. Sobre os Dec1'elos dos Papas dará a conhecer a
verdadeira fOl'ça' e authoriclade delles, e para o fazer com
acerto consul tará a Hislo1'Üt ; verá o the0r das Bullas, e dos
Re cripta; advertirel a oe,ca ião a materia, o fim, a forma,
d~lles, e o recebimenlo que delles fez o Povo Fiel (U). E para
n(~o tropeça?' na primeira e trada do eRtl1do do Canones Pu
bllc_o , não pesará na mesma balança tudo 0 que nelle dis
s~rao os Pontifices; a narrncões' a eleci ões; as condemna
çoe. das thesH ; as censura e. prollibições eloslivros' nem ha
vera ludo por o..mcnlos d'ivinos ("'); e ao mesmo passo á lodos

(') Qual o Direito Divino que nâo ficaria alluido tendo por ua"e o Direito
Natural d Gl'ocio, de PuO'clldol'tf e (le BUl'lamaqui! O mai irrisorio sfio as
modificações com que se procura anlCni ai' esta ôoutrina no 3'1.

(") Sil1;julal' Direito Canouico que dependia do assclllimento popu.lar. e
al~um Sopln la se lembra se de sustenlal' que o Povo Fiel não rece1Jêo tal e
W' Bulia, (Ieixarja de SUl' executada? E era o maior eolario do absolutismo

cal quem al'ri cava semelhanle doull'in:t.
(.... ) ~stll Ijn~uagem desrespeitosa para com o Chefe da Igreja, bem explica

a IllOfissao da fé dos redactore desles Estalutos.
E las expl'~ssões ::l1ludem a famosa doulrina Jan emsta , sobre o poder do

Summo P~ntlfice pal:a definir ponto de Fé, que a seila reconheci~, ,ce saudo
(-'lando aOll'lllaVa que tal e tal doutrina helel'Otloxa existiu em determinado

IVI'O ou rlocumento.
As im_ a eita sempre hypocl'ita e cavillo a julgava heterolloxas as cinco

~ropo Icoe extrahidas do livro de Jallsenio mas desconhecia a auU1Q 'idade
ro Papa quando declarava que taes Pl'Opos{ções exisliiio l1aqueUo livro; o
que ena contestava com todo o desembaraço.
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1Je1"suadú"á a legitima e sempre respeitavel autboriclade dos
Summos Pontifices n.

« 33. Dirá da autboridade que compete á DecTetaes, que
tratão de materia , que são definiveis('"), ás que estabelecem
os direitos attribuidos aos Summos Pontifices, que nem se
acbão determinados nos Livros Sagmdos, 11em tem sido re
conhecidos pelos Concilios Univer aes da Igreja; e tambem a
que tratão de negocios temporaes, e albeios da autboridade
e do fim da fundação da Igreja.

« 34·. Ensioaráa di cernir o Dogma, do Dogma ("'); o pre
ceito, do preceito e do conselho; a narração, da Constitui
ção; a ra ão da Lei, da mesma Lei; o fim, e objecto prin
cipal, do que se diz de passagem, e por iocic1encia ; e a opi
nião tbeologica, ou canonica, da definição da Fé.

« 3~>' Ome mo ensinará a proporção obre o que respei
ta ás Definições e Dec?'ctos dos Concilios Geraes, assim obre
as materias 71Wl"amcnte Eccle iaslicas, eamo sobre as Tem
poraes, e tambem obre as ltIixtas: Dará a conhecer a for
ça e a authoril1ade, que compete as decisões dos sobredilos

( ) Que bypocrisia! e que irrisão!
(") Esta distincção be sufficiellte para abalaI' todo o Direito Canonico, e

destruir a Fé !
Que prestigio poderião ter Pontifices que em Decretaes atlribnem a i di

reito , qlIe não estão determillados nos livros. agrados. e nem Ih'os reconhe
cerâo os' Concilios Ecumenicos?

(".) Parece que be a e te dogma que se refere o , r. Pereira da ~ilva na
sua Historia ela Fundaçào do ImJierio Brasileiro, quando m cus arroubos
por Pombal, enumerava como serviços distinctos a sua c\'Usada contra noma!

Tratando da InquisiçãO, cuja reforma quer fazer mais um titulo de mere
ciment? para Pombal, ~em se recordar da qneima de nlalagrida, e de oulro
procedImentos atroses praticados por esse tribunal sob a llirecção do omnIpO
tente Ministro; exprime-se desta sorte: .

« Continuavão \0 lribunaes tia Inquisição) a julgar os hereges, schismah'
cos, e ?S susgelt~s de não reconbecer~m a ol'thodox;culos elo,qm~s como os rs
tubelecel'u a CUI'UL Romana, posto nao podessem exeou tar mais as penalIda
des do fogo, e as sentenças de morte. II

Admira como um escritor Catbolico, e aliás tão erudito, podesse lTaçar tacs
linhas, e queira fazer a 19rej a responsavel por uma lnqui içãO de contra
bando, dirigida por um Clero Jansenisla; c Tribunal mais secular que Eccle-
siastico, como o mesmo escritor reconhece <J pag. 33 tia sua obra. .

. E o qne be ainda mais singular he que atira-se sobre a memoria ~lo. mIsero
BI~po de Algarve. que, segundo refere o Cardeal Pacca, havia solICitado da
RaJllba D. Maria 1, a extincção do tremendo Tribunal. _

E note-se., que ~c uiuguem .mais morreo queimado depois de Malag.rida, naU
he porque ~ ImpedIsse o, RegImento de Pombal, que parece nunca f?1 con ul.
tad9 pelo dlstlUcto hlst9mdor. OUtl'05 farão as causas. Veja-se HypuhlO-iV{//'
l'utwa da suaPeroeglHção t. 1, pago 129,133,2'18,234.241,261 e 270.
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Concilias, que versão sobre estas tres especies de objectos:
E manifestar~ a gennina intenção, e o verdadeiJ'o espirito
dos mesmos Concilios no estabelecimento, e na promulgação
das mesma Decisões e Decretos.

« 36. Estas são as fontes e os principios, que constituem
o Direito Canonico Publico Commwn, e contribuem para o
E Lado Publico da Igreja. Por elles se devem regular, e me
dir o valor, e a authoridàde dos artigo particulares do
mesmo Direito. que se contem em muitos capitulos do Di
reito Canonico e ctinda nos Canones dos Concilios que 1'espei
tão á Fé, ú Moml, e á Disciplina ("). »

Tratando do Di'/'cito Canonico especial á Igreja Lu ítana, o
Legi lador fiel ao eu programma impõz as seglJinte pres
cripções no capitulo sexto do titulo oitavo do Livro egundo:

« 8. Explicarão o Direito Canonico geml'ino, verdadeiro,
epropriamente tal a sim Pnblico como Particular' e a im
COffimum e universal corno especial da Igreja Po·rtugueza.
Para poderem cbegarao ponto de vista de te importantil'simo,
e ntilissimo objecto, não se ati farão de modo algum com
o puro, e preci o ensino do Direito lI1era1nente Pontllicio (U).
Combinarão sempre as r gra" e os pr ceito do Direito de
cada titulo com o Direito Natural, Divino, Ecclesia tico Po
sitivo antigo' com o Direito Civil, conforme a qualidade ela
rnateria, com o Direito PontiJlcio do Sexto, das Clementi
n.a.s, dos Extravagantes' e com o Direito novi simo do Con
CIlio ~ridentino, das Bnllas po terjores das Regras da Cban
~ellana, e com o Direito Canonico especial e proprio da [gre
Ja Portugueza .

•11 9. Nesta c.ombinaç.ão seguirão a ordem seguinte: .Exa
mmarão em primeiro lugar o que dicta a Rasão Nattb1'al,
por. er fundamento primaria, e a b:l e fundamental de todo
0_DIreito Po. itivo, sem, cxcepção do Divino. Depoi inquiri
rao as c1eterminaçôe do Divino Divino. Dellas de cerão para
a do Direito Canonico anterior ás Decretaes de Gregorio IX.
E~aminando primeiramente o da Decret3e anteriores á pu
blicação das Falsas Decretaes: Averiguando depois o das
me mas Falsa Decretaes: Passando logo a explorar o da
Decl'ctaes verdadeiras que forão promulgadas nos seculos

(") Estatutos-Liv 2, til. 8, cap. 2.
r') Era o Direito Canonico oriundo das Bulias, e rescriptos Romanos, que

se c~nlra]lllnha ao Direito Canonico dos Concilios, e Santo Padre. Distiucção
preCiosa para "rarluar a obediencia. Veja-se a nota ( .. ) da pagina precedente.
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subse'li.]úente : E indagando sempre as erigens àe' cad,al artigo
ou questão de Direito, que em todas ellas foi e tàbele6ido ;
as mudanças e alterações qúe nene tem havido, e a Disci
plina que sobre ene se tem observado na Igreja. 0 que tudo
conhecerão por meio da Historia da Igreja, que deverão re
puLar sempre a alma e o espirito vivificante do verdadeiro
Direito Canonico.

. . . . . .
« i2. Feita a confrontação com o Direito da Compilações

menores das Decretaes' procederão a fasê-la com o do Con
cilio de T7'cnto; dCLS Regras da Chanccllaria; das Proposi
ções condemnadas; e do Bullm"ios dos Pd,pas :- Dando a
conhecer com muita cliligencia o que obre elles determinou
o sobredito Concilio: Declarando tambem as innovacões in
trodusjelas peJas outras especies elo Direito Canonicõ Novis
simo. E não se e quecerào de recordar aos ouvinte os
gráos de authoridade de cada uma das ditas especie do
Di7"eito Nóvissirno; e os impreteriveis limite, em que ella
se deve conter.

« i3. Depois de todas estas combinaçõe , concluirão com
a indag.ação do ,?bSO e da p?'rrtica do me mo artigo do Direi
to na I~rEja Portugueza : cland0 n conhecer o que sobre
eJle dispõe o Direito Ganonico Pal1"ioi: Declarando se he es
crito ou consuetudinario: e manife tando a verdadeira
fonte, de que -elle se deriva e procede. »

Declarando conveniente para o estudo do Direito Canoni
co, o ensino das linguas, Latina; Grega, e Portugueza, con
tinúa deste modo:

« 32. Dá me má sorté se faz indispeil avel a boa intelli
gen0ia da linglla Porturgueza : porque della depende muito a
bda intelligencia dos artigos das intituladas Concordatas n;
das decisões que o Senhores Réys meus predecessor'e de
rão nas Córtes, a que convocavão os Tres Estados deste.
Reinos para os ouvirem, e lhes administrarem justiça; em
quanto não houve Tribunaes, Corregedores e Provedores de
Comarcas C'), dos 8ynodos ela Igreja Portugueza CH); e das

(') Esta forma de alllJelli(iar as ConcoI'datas revela a consideração em quo as
tinhão os Heformadores.

r:) Eis como o absolutismo Real inte)'pretava a eNistencia das €ôrtes Porlu'
guezas !

( ") Bem poucos houve em Portugal, e deLxarão por ultimo de congregar
se por causa dos embaraços que oppunha o Poder Tem poral.
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Constittliçães dos Bispados (*), que todas são escl'itas na Lín
gua Portugueza ' e de todas se forma uma parte do Direito
Canonico especial, e proprio da Igreja destes Reino,

« 33, Em todo o titulas farão os Professores distincção
entre os direito que nelle se tratão, separando os que invol
vem a Disciplina antiga e se conformarão com ella, dos que
contem a Disoiplina moderna, e procedem dos principias das
Falsas DeC1"etaes. Entre os que procedem das Fal -n.s De
cretaes, distinguirão tambem D que tem por objecto, e ten
dem a e tabelecer o poder e a authoridacle dos Summos
Pontifices sobre o temp'oral do Principes Soberanos e in
volvem direitos temporae , e alheios da Igreja; do que e 
tabelecem o dominio e auLtlOl'idade ab oluta e illimitada so
bre o Canone, obre os Beneficio ,e sobre as outras causas
e negocias Ecclesiaslico .

«34. De todo os obreditos direito darão noticia nos
competentes titulas: applicando para elles o segtlTO criterio
dos verdadeiros princípios do Direito Canonico Publico' para
qu~ ele todos possão logo os ouvintes formar as idéas mais
senas e mal' bem ajustada' ao merecimento pill'ticular, e
proprio Lle cada um delles .

.« ~I;j. Terão porem sempre os Profes ores om grande
CUidado de mostrai' aos Ouvintes a vi ivel assi tencia de
Ch~isto á Igreja sua ~sposa: Fazendo-lhes ver: Que no
melO de tanta oltcraçõe, e mudanças, CLlmo tem havido
no Canones' e de tantas tormentas, com que tem ido agi
tad~, e combatida a Barca de S. Pedro; toda aquellas alte
1'açoes, e mudança , CJue nella tem havido, tem sido nos
p~n~os, que respeitão á Policia Exve1'1ut, e a D'isciplina va
1'tclvel, que são pela luaior parlie os que fazem os objectos
das Dec1'etaes: Que os Canone pertencentes ii Fé, e á J1fo
ml permaneceT~o sempre firmes, e sempre inalteravei ;
sendo a Igreja Catholíca Romana sempre uma, e sempre a
mesma; sendo sempiternamente a Columna da verdade da
DOS a 'anta Religião; e havendo nella todas a Notas, e Sig-·
n~es caracteri tico da verdadeiri:l Igl'ej::t: Que as innova
çoes adoptadas nn novas Decl'etaes, puderão sim entibiarJ e
fazer alfrouxar o aràente zelo da piedade do antigos Fieis;
e puderão contribuir para fazer os Cl1ristão meno fervoro
so na pratica da virtude soliua, e nos exercícios da ver-

(') Monumentos ii que no seculo 18 se procurou LÍríll' toda a imp0l'tancia
com os protestos do PI'oourador da CorOa.
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dadeira Religião: Que porem t'udo ·isto não obstante, os 50
breditos Fieis se tem conservado empre Chris tãos, empre
Catbolicos, e sempre Profe ore dos mesmos Artigos, do
mesmos Dogmas de Fé, e d~s mesmas Regras da i\Ioral, que
ehri to revelou, e en inou á Igreja para santificar o Fiei (').»

Depoi~ de fixar qual o cl'iterio a el1uir na apreciação do
Direito Canonico, e quae as fontes do me mo Direito, em
que contemplou alguma que omente reconhece o Reforma
dor POt'tuguez, pa a a con iderar o valor do Corpo de e
Direito, com os Decretos dos Summos Pontifice , e o Conci
lio de Tren to.

Pela apreciação detaes monumentos e criLica malevola que
emprega, vê-se que todo o empenho do Legislador PorLl1
guez consistia em desprestigiar e nulliücar a Legislação Ca
nonica, de piodo-a de todo o interes e e re peito.

Para e'te Le l1islador só tem imp0l'tancia a Disciplina anti
ga da Igreja, como elle a comprehende ; a modcrna não deve
ser obedecida, vi to como não he ptwa, nem sincera, e nem
vcrdade'im, Custa a crer como Laes preceitos e esLampa
v50 em I~statutos de uma Univer idade CathoJica : aqui o
consignamos:
. « 5, Distinguirá os Canones verdadeiros do falso ; os
que e achão mutilados, e torcidos contra o eus genuino
entido , dos que e con ervão inteiros, e tomados no mesmo

sentido dos autbores.
. ..

« Nos que tratão da Disciplina extenw, observará e a
di ciplina que ensinão he a Disciplina ctntiga, e mais pura
da Igreja, que foi estabelecida nos Concilio. e e acba nas
obra dos Santo Padre ("); ou be a Disciplina Novct, de co
nhecida no primeiros eculo da Igreja, e omente introdu
zida nella depois da nociva publicação chI FCblsas Decrelaes.

« 7, Porú todo sen cuirlado em dar bem a conbecer ao
ouvinte a verdadeira Disciplina da Igreja' as alterações que
neHa bouve pela introdl1cção elas nOVCbS Maximas; os tempos,
o lugares, as verdadeiras origens, os meios com que se

(') Eis um paragrapbo Sllmmamente edificante, e proprio para inspirar vc
neracã pela Igreja, e ~ua hierarchia !

,( .. ) Esta distillcção 1Ie importanle. Toda a legi lal/ão que não tive se lal
ongem, Hão deveria el' obedecida por impura e illegilima.



CXXXIX

diffundirão e propagarão, os progressos que tiverão, e as
más conseq1lencias das sobTeditas alteTCIções.

. . . . . . .. .
« 16. E porque a Disciplina antiga, e mais pura da Igre

ja, se acha misturada, e confundida 00 Decreto com a 1no
derna; para que o Ouvintes pos ào rnai' facilmente com
prehende-la, e di tioguir uma da outra; o Professor lhes
ncon eUlará, que procurem ler o antigos Codigos dos Ca
nones, de que II al'ào a Igreja Latina e a P01't11gueza" por
grande numero ele eculos; ollde tudo he puro, e incero;
e que lêam muito por elles ; pela Escritum Sagmda; pelos
Canones dos Apostolos ; pelas Constituições Apo ·tolicas; pe
los Çanones dos prÍ1neiTos Concilias; pelas Decretaes dos
Papa dos pl'imeil'os Seculos; e pelas. Obras dos Scmtos
Paclres. J!: certifica rá aos mesmo Onvintes, que só nellas
acharão a Disciplina rIa Igreja em toda a sua pureza ("). »

ODireito Çanonico pode-o e dividir fJuanto ii epochas, em
antigo: novo e novissimo.· O Direito antigo comprehende
tod:ts as compilações de actos de Concilias e Decretaes an
teriol'es á obra de Graciano, cognorninada-Decl'eto; o novo,
es e Digesto e as Decretaes subse quentes até o Concilio
de Trento; novissimo, os actos desse Concilio, e as decisões
Pontificia publicada ate nossos tempos.
. Alem do Decl'eto, as compilaçõe do Direito CanofJico tiverãn

~Ifferentes denominações. Dec1'elaes ele Gl'egorio IX em cinco
livros; o exto, a compilação feita pelo Papa Bonifacio VIII;
as ClementÍlw,s,a organisada pelo Papa ClementeV C"). A estas
egllem- e a Extmvagante do Papa João X,1U, as Extm

t'agantes comm1ms, o Concilio de Trento, e o Bullario Pon
tificio .
. A eita no exame e analyse que faz nos Estatutos, destes

dlff~rentes monumentos, despendo tanto fel e perfldia,
apoIada no e criptos de eu ectario~, e de Prote tantes
que, corno em outro lugar observamos o seu fim não era
por em duvida o melhoramento do en ino do Direito Cano
nico, mas o eu menoscabo e destruição.

A enfadonha repetição de ql1e a di ciplina da Igreja ac
tualmente ho nova, e fundada na collecção apocrypha de Isi
dol'O Mercador, não leva outro empenbo.

(') Estatlttos, Liv. 2, til. 8. cap. 4.
(00) Com mais fundamento pelo Papa JoiiC\ XXI.[. Veja-se F. Walter.-Jl1a

"lutel du Dl'oit Ecclesiastiquc § 101. G. Phillips.- 01t Oroit Ecclesiastiql!C
( 011S ses souroes, pag. 2(;'1 e 262.
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Os estudos que se tem feito sobre esta celebre compila
ção demonstrarão, que em verd:1Cle multo dos Rescl'iptos
colligidos erão eviflentemente apocrpybus, mas a doutrina oITo
alterava em cousa arguma o que se achava pre cripta na
Igreja; explicando-se de ta sorte, como já notamo, a causa
porqne e sa compilação adquiria tant.a authorid(lde, duran
te seis á oito seGulos, ate que o cardeal Nicolau le Cusa no
ecuto XV começou a pôr em duvidaa Llutbenti idade de gran

de numero de Decretaes, fal amente attribuidas á differen
tes Pontifices.

descobert.a feita por Ousa e outros critico, deu oheja
materia á todos os adversa rios ela Igreja para porem em un
vida pontos de Disciplina, e Canones importante, obre o re
gimen Eccle jastico (').

Ei como o redactore do Estatutos aquilatão os traba
lhos de Graciano:

« . O. A do Decreto: Porque ainda que ell por uma p<ll'le
seja ordinariamente tl'atado nas E cola com muita omissãO
e negligencia' por não ter coo eguic10 per i a authorillacle
de Lei' negando-se-lbe sem, 1'asão ate a appl'ovação pa ra o
11"0 da Escola, que lhe deu o ummo Pontifice Ellgen·io III,
como consta do Kalendal'io de Bolonha r'l: Ainda qu por ou
tra parte [la1'eçn 81' clign'l de ta me ma negligencia' por er
composto de um grande num 1'0 de Canones falo, vicia
do , apocrJ'pllos e extrahido da Falsas DecTetae,' public.a
da I por Izidoro I lercador no fim do ecnlo oitavo para ue
primir a authoridade do Bispo'; confundir, e alterar a
Dis iplioa antiga da Igreja' perverter a ordem, e a form'l
do Juizo Canonico . xtender as i en ,ôes, e a immu
nidalle das pe soaL e do ben Eccle ia ticos; multiplicar
as appeU;] õe para a (~tl['ia Romana' e ampliar o poder,.e
a aULhoridade do Curiali ta n

('''), até obre a lemporah
dad do Príncipe culare com pr rogativa e direitos
não vi'l,o nem prat.icado nos primeiro.' :e ulo d:l Igreja,
Comtl1do em emhargo tle Lantos, ue 150 arava U feito.s,
endo a Liçõe delle cOllcebida com critica com di. cnlJ-

(") Veja- c F. WalLel'. - Obra cilad11. - ~ 9 90, 91 92, 93. 9,j c
95. ~. PhiUip . - Du, Dl'oit Ecclcsiasliqlle rÍãll' . C' SOIlI"CC , cap. i, E\ VU
pa~. ~3. •

(".) I'eja- e F. Walter. - Obra cilada. - 99 c lIola (~l. G. PhiUips.
Ohril citad~, pP.': 4 c nola (").

(... ) crm mai avalhciro rcret'irem-~c logo ao Papa.
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ção, e pnulencict· são de grande proveito aos Ouvinte ; e se
não devem preterir no Curso do -estudos Canonicos.

« H. Para se fazer manifesto o muito apreço qne se deve
fazer do Decreto ('), não obstante o grande numero de taptos,
e tão COD ideraveis defeitos, eomo são os que ficão aponta
do : E para e mo, traI' com toda a evidencia não só a utili
dade, mas tambem a indi pensavel neces idade, de que elle
se leia publicamente nas Escolas, concorrem muitas rasões
e tOGlas muito attendiveis: Por todas bastarão as duas se
guintes :

({ ~2. ti primeira: 'Porque nelle se contem grande nume
ro de Canones tirados da E Gl'ÜUm Sagmda ; dos Canones,
dos Apostolas; das Constilu'ições ApostolicClS; dos Prilneiros
COl~cilioii da, Igreja; da Epistulas dos SU1n?nos Pontifices
dos Seculos mais remotos; das Obms dos Santos Pad1'es; e
das Leis dos Impemdo1'es Romanos CfLl'ístãos; os qnaes to
dos gozão d:l autboridade da puras e limpas fontes, de que
emanárTIo; e 1)01' terem sido formados nos primeiros secu
los do eh!'i tianismo , envolvem as Hegras mais Santa da
1lfoml E-uangelicct, e da Disciplina mais pura e mai con
forme ao vel'dadeiro, e immutavel espirita da Igreja.

« 13. Donde vem ser o mesmo Decreto um precioso l~ rico
thesouro da ve?'dttdeim Moral, e da D'i ciplina mais lntm
(laIgreja; ser incomparavelmellte mais propl'io para formar o
Ecclesiastico, e o Chri tão; elo que .ão as DeC1'etaes de Gre
gorio IX, e todas as outras Compilações do Corpo do Di
relio Canónico. POl'que nellas uniformemente domina quasi
por t,oda a parte um Direito implesmente Forense; desco
nhe~ldo pelos primeiros Prelados da Igreja, e pelos antigos
CbrJ8lãos: alheio da indole propria do legitimas Canones, e
u~s Regl'as Ecclesiasticas . c pouca conforme ás santas Ma
Xlrnas, que a Igreja quer empre in pirar aos seus filbo . E
s~ndo bem considerados, a na tureza 10 Governo, e da I 01 i
CI~ da mesma Igreja; o verdadeiro fim da fundação della ;
;) ~naltel'avel Con tituição, e o objecto do IJi-reito Canonico .
ale cl~pp'a a parecer que nf:o deve aquelle Direito da mes
Tú~s lJc'c1'elaes merecer o respeitavel nome de Canonico:
POIS gue oceupando- e todo na ordenação do Foro Externo,
e da Policia exterior; nem regula os costumes; nem dirige

I V"obre o valor e merecimenlo da obra de Gl'aciaoo consulte-se o douto
8raSalho de G, PhiJlips.-Dlt Droit Ecctesia tique duns ses som'ces, cap. 2,
ss o e 28, pago 92 e 282,
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êlS acções do Fieis; nem dá regras, que possão conduzi-los
para a Bemaventurança Eterna por meio da vida Cbristã (').»

~ntretanto os mesmos redactore dos E tatuto no capitu
lo 3° do mesmo titulo, miseravelmente se contradi em. Todas
as bondade do Decreto desapparecem fa endo- e sobrena
uar tão omente o seu en01'1nes defeitos, ainda depois da
correcção ordenada pelo ummo Pontifice.

ConfL'Dntem o leitores e te artigo com os precedente:
« '13. Mo trará da mesma arte a inteira {atia ..te Critica

com que Grêlciano coordenou o Decreto: Dedu indo os Ca
nanes, e fragmento, que nelle compilou; não da primiti
vas fontes da Escrilum; do Concilias; dos Registos álllhen
ticos dos PalJa . da Obra dos Santo Padres " nem tambem
das Compilações ant'igas a lm da Igreja Latina, corno da
Grega, feitas até o fim do Seculo oitavo, na quaes tudo er3
puro, verdadeiro, e legitimo ('"), mas sim da Compilações
ordenada - no "eculos mai escoro . como farão, a de f:i
llol'O tIercadoT formada ( egunclo a melhor opinião) no fim
do eculo oitavo' a do Capitu.los chamados do Papa
Adl'UlO 1 por lhe baverem jdo offerecido por Ingelra
?na que o compilou' a do Capitulares de Carlos Jlagno,
e do Reys Franco ; e a Collecçõ ~ po teriore de Regináo

bbade Prmniense que foi o primeiro Compilador, que
truncou as Epi tolas e que introduzia na oIlecçõe de
Canone a Lei do Direito Civil extrabida ou do Codigo
Theodosiano, ou do Bl'evÍlLTio de Aniano; do Decrato de
Broca1'do de l' onns' de Au elmo Bi po de Loca' e do
Cardeal Deosdedit no fim dJ eeulo ndecimo; e ultima
mente do Decreto, e da Pano1'lnia de Ivo Bi po de ebal"
tl'e .

. .
« 15. Jlo trará ucces 'vamente: Que o que mai egu'

rou o credito, e a fortuna do Decreto foi o ter elle ido al
leaado e eauido pelo' llmmo Pontifice, que depoi go
v rnarão a Iareja, na Deci õe e Re oluçõe da Cau.a ,
obre que erão con ultado ' na quae e accomodarào 1D-

n Estatuto Li\'. 2 liL ,cap, 1. Quanta hypocri'ia e quaula llIaticia
não trau udão esles arliao !

(") Para a cila de jan.cnio, ludo quanlo .e fez na I!!Teja depoi do. ?ilal"o
seculo era iuiquo, falso, e illegilimo! A Igreja ces ou de ler o auxilIO de
Chri lO!

iTa Bulia do~maLiea Auclol'em Fidei. esh: entimenlo !te formalmente
condemnado como hereLico,
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teiramente aos principios do Dec1'eto: Que assim consta de
muitas Dec1'etaes e especialmente das de Alexandre III ; das
quaes apontará o Profes 01' algumas para mais convencer os
Ouvintes desta verdade: Que daqui resultou não só terem-se
di1Jundido delle para as Decrelae' o falsos principio, que
nelle entranbou Graciano depois de o ter derivado nos cor
rompidos charcos, em que bebeo o grande numero dos fal
sos Canones, que incorporou no Dec1'eto ; mas tambem ficar
sendo o Decreto uma Fonte do Canones; e fazer-se neces
sario o estudo delle até a intel]jgencia do Direito da Dec1'e
toes como já fica deelarado.

II 19. Mostrará : Q~e tendo determinado os Padres do
C?ncilio de Trento, que se revis em os _~fis aes, B1'evict
nos ('), e mais Livros, que pertencessem aos Officfos e Ritos
Sagrados' e se corrigissem, e emendassem de tudo o que
nelles houvesse falso, e apocryfo; se começou tambem a
cuidar na correcção, e emenda de Gmciano : Parecendo in
de.coroso, e injurioso á Igreja, qne uma Obra, que consti
tU.la a primeira parte do corpo dos Canones . que se lia pu
blIcamente á focidade nas Escolas para se lhe ensinar a
Disciplina Ecclesiastica; e que se egu)a no Foro Judicial
para a decisão das cau as, continuasse a estar tão viciada,
e cb~ia de el'l'os: PioIV Summo Pontifice, que presidio no so
bredtto Concilio, e depois delle Pio V, encarregárão a correcção
e emenda della j) trinta e cinco Doutores do mai insignes,
e versados na Erudição Sagl'ada, que havia no seu tempo;
entre os quaes forão eleitos para o me mo fim os dous Por
tuguezes Belchior Cometio) e Achilles Estaço ("): Que não se

(.) A Seit.a levou a efl'eilo em Franca esle proposito, no ultimo seculo alle
mndo os ~hs aes e Breviarios, li seu geito; de tal sorte que muito tem cus
tado neste scculo o reforma-los.
~m Portugal começou-se este trabalho, mas a Seita não chegou a lograr

o Intento.
B Opadre Autonio Pereira de Figueiredo tel'e commissão do Arcebispo de
C) raga D. Gaspar para reformar o Brel'iario como cHe declara em carta de
_4E~C Ahril aos seus confrades de Gõa, no a'uno de 1771.

IS su" eX!lreSsões:
u Trab~lho actualmente em reformar e expurgar o Bl'eviario de Braga,

~or comuussão que para isso lenllo do actual Arcebispo, que he o Sr. D.
aspa r, irmão natul'al de ua ~Iagestade. »
. O successor deste Arcr-bispo O. FI'. Caetano Brandão tinha as mesmas

\5'16s6t~s. Vejn-se Amaral - nlemol'ias pam a historia dp.ste Pl'elado, t. 2. pago
e 584. .

(") Veja-se G. Phillips.-Du, Droit Ecclesjctstique da.noS ses sOl/,l'ces, pag.134.
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podendID a mesma Ohra acabar no templ!l dos sobl'et\lto
Pon:t.ifices, continuou no Pontificallo de Gregl'lril'l XITI, o qual
.antes de seI' eleito Ponti'fice, havia sido um dos Deputado,
qtle ne11a traJbalhmrãl'l : tQue no setl tempo e conclul<:>, 'e pOI'

mandado delle se publicou o Corpo do DecTeto em Ptoll1a no
anno de 1580 , com as obreditas correcçõe , e emenda:
-Que na BulIa Cu,m 1J1'O mnne1'e, que se estampou no fim
delle, declarou o mesmo Ponti:t:ioe, que -tU8Q se achava nel
le inteiro, e restituitlo; probibindo sob pena de Excommu
nhão maior lMce senlentirB, que alguem a atrevesse a emen
dar, e corrigir o DecTeto (') .

.« 20. Mostrará: Que Q successo desta commissão -nem
correspondeu ao ,fen 01'050 zelo, e intenção dos sobreditos
Pontifices; nem as sobreditas :JS everaoões de Gregorio xm
Porque ainda que os ·C0mmissarios se ocemparão nelIa por
'longo e'spaço de tempo com infatigavel desvelo; e posto que
·consegul.rão fazer muita correcç,ões, e emendas; restituiu
do as Inscripções verdadeiras; emendando as viciadas, e
declaranGo as geraes: com tudo nem sen1pre acertarão com
as verdadeiras correoções. Antes pelo contrario tirarfio
muitas Inscripções verdadeiras, para lhes substitl/iTem ou
tras falsas; e (o que mois he) até l11ud'aI'üo as letras dos
wxtos; at.crescentanrlo, e tir:mdo palavl'as ; 'contentando
se umas vezes com declarar simples, e geralmente, que Li
nhiio feito mudança, sem diserem qual e1ta tinha sido, e
outras vezes não se cançando com declaração alguma dea
terem feito; e tendo ao mesmo tempo 'tanto respeito á GIos
sa, que em attenç~o a e11a deixarão ficar todos os erro
que bavia nas palavras, e nella se ar,havão explicadas; do
que procedeu ficar o Decreto tão mutilado, e castrado, que
quem 'boje quiser lê-lo da sorte, que elle s(1hi6 das O1ãO~

do seu Author, deve recorrer ás Edições, que precederão a
dos Conectores Romanos ("). »

(") Veja-se G. Phillips. -Oum citada, pago 139 e 283. .
('.) Convem ler todos os paragraphos immediatos á este, até o fim do capItu

lo. Os Reformadores Portuguezes aproveital'ão-se principalmente dos trabalho;
dos irmãos Pilhou. de Bohemero, c de Van-EspeJl, na apreciação da obra
u~t C?lTImiss;ió Romana. Eis o que G. Phillips na sua oum-DII Dl'oit Ecc/e
SWStlqUC datlS ses SOUl'ce.s, diz a I'CSpeiLO dos irmãos Pithou, e de Bohemcro,
adntiraueis fuseiro do Jansenismo Portuguez.

" TOllavia pode-se nolar Jlestes aulhores, uma tendeJlcia demas~Hl0 proJlun
ci~da,. no~ primeir?s pam. o Gallicanismo, e no ultimo para o Pl'olestallti n~o;
pnmeu:o Jnconl'eme~te, a que Bohemero accre~cellta.o de tu alterado, le
produsmdo no seu hvro, o t(J;\~to da edição Romana. ~



li::XLV

As Compilações posteriores são áinda p'eior tratadas, como
demonstrãD os seguintes excerptos.

~ 23. Mostrará: Que muitas das Constituições incorporá
das na nova Oollecção n, sendo verdadeiras, forão derivadas
dos falos principios do Decreto, que os Papas seguião nas
Decretaes que estabelecião: Que alem disso na mesma CoI":'
lenção das DecTetaes de Gregodo IX entrarão tambem as
Decretaes falsas, que nas primeiras duas Collecções se at
tribuirão aos Papas, das quaes diz TtL1w1'edo, que só ao dito
Innocencio III se attribuirão sete: Que S. Raymundv (H) ex
cedeu muitas vezes o poder, que lhe foi commetlido de cortar
e desterrar o que julgasse inutil: Que não fez estes córtes
com a discrição e prudencia que erão necessarias: Que mui
tos dos que elie fez, viciarão, econfundjrão o sentido das De
~'I'etaes por elle truncadas; deixando-as ou contrarias nas
so.as partes; ou inintelligiveis no todo. E que errou as jns
crlpções de muitos Textos; pois sendo publicada a Obra
em f234., nella se achão Textos de 'J235 e de 1236.
, ( 25. Da Historia das Decretaes de Gregorio IX passará
a do Liv1'O Sexto das Decretaes • o qual foi depois ordenado
em 1298 por autoridade do Papa Borâ(ar.1:o VIII. Nella se
fará cargo de toclos pO'liltos, e materias, de que deve ter dado
noção na Histol'ia <!la ComIDilação das Dec1'elaes de Gregm'io IX.
Declarantlo. e dando a conhecer quem forão o Compilado
res do Sexto; e qiJaes forão os Papas 3n thores das Der;re
laes, de que elle se compõe: E fazendo ver, que os ditos
COlllplilad0res usarão tambem da mesma liberdade de mudar
e alte,rar a Decretaes compiladas, de que usou o Compilador
das dItas Decrp.ta,es de Gregm'io IX.

((26. Para melhor intelligencia da DecretaI Clericis laicos III
d~ fmm!Lnilate Ecr-lesiantm in VI; das outras de Bonifa
CIO VII1 , que vem na mesma Collecção; e da famosa Ex
t'avagaute Unam Saneiam, de maioTitate, et obediimtia, tam
deo; por Elle promulgada depois da publicação do Sexto;
dara. uma boa noticia aos Ouvintes do genio , do caracter,
?vIda, e das acções do mesmo Pontific,e; das perpetuas

dl~s.enções, e escandalosas discordias J que elle teve coml
F!l~JJjJe Rei de França; e das temerarias e excessivas pre
tenço~s do mesmo Pontifice, que fizerão a memoria delJe

QRefere-se ás Decretaes do Papa Gregorio IX.
d{fl S. Raymundo de Penafort, encarregado em 1230 pelo Papa Gregorio IX
eV<~zer a compilação das Decretaes, posteriores ao Decreto de Graciano.

eJa-se G. Phillips, -Obra citada, pago 194 e seguintes.
to
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odiosa aos Francezes; e que nos tempos mais proximos a
sua idade puserão entre elJes em horror o dito Livro do
Sexto n »

f.:omo assim exautorado podia o estudo do Direito Cano
nico inspirar interesse aos alumnos de Jurisprudencia, e de
Theologia?

O resultado não se fez esperar. As aulas dessa disciplina
forão abandonadas, assim como as de Tbeologia, tornando
se improficuos os esforços seri9s ou pbantasticos do Governo
exarados em alguns documentos de Legislação (").

Antes da Reforma de -1772, Portugal apresentava notaveis
Theologos e Canonistas. Não poucos arrastado pela torren
te, forão no ultimo seculo inimigos de Roma. Entre estes ci
taremos os propríos redactores dos Estatutos. Depois nada
mais produzio: completa foi a decadencia.

Seria mais feliz nas outras Faculdades? ão o commemo
ra a historia.

Limitando nossa apreciação até 1.830, não descobrimos
grandes vultos litterario , seja em Jurisprudencia Civil. seja
em Sciencias Naturaes, Medicina, ou BeIJas Letras, oriundos
dessa Reforma ('''). Daqui se nào conclua que desconhece
mos os talentos que frequentarão áquelle celebre Estabele
cimento litterario de 1772 á epocha que prenotamos; pelo
contrario, e seríamos injustos, se assim procedes emos.
Nossa proposição se basea na esterilidade desses talentos,
tanto em Portugal, como no Brasil. Por certo naqnelle fir
mamento brilhão algumas estrellas, mas com tào limitado
fulgor, que sua existencia, nem de leve constrange o pen
samento que emiltimos.

Diremos mais:
Houve um tal racbitismo nos productos colhidos, que não

(') Estatutos, Liv. 2. til. 8, cap. 5.
. Veja-se o juramento que prestarão os Lentes de Cuimbra por occasião da
mcorporação d.a U.niversidade a pago 774 e 775 desta obra. .

O Papa BomfaclO VIIl he uma das mais altl'ibuladas victimas do Regalismo.
Desde Philippe o Helio que u perseguem. Para tornarem odiosa sua me·

moria he que a historia fOI adulterada e falsificada.
Convem ler sobre este Pontificado os trabalhos de Chantrel-Histoire popu

laire des Papes, L. Tosti-Flistoi7'e de Bon'iface VilI et de son siecle, Bo~'
taric-La France sous Philippe le Bel, e A.Bouillct-Demelés du Pape Bom
face VIII avec Philippe le Bel, etc.

r') Veja-se a Lei de 10 de Maio de 1805.
r") Consulte-se sobre o merecimento desta Ullivel·sidade. - Linck.

Voyage en Portugal, en 1798 et 1799, Du Chatelet- Iden~ em 1777, Car
rere-Idem, e Vogel-le Portugal et ses colonies, cap, 9.
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deixa de entristecer, senão de envergonhar o indagador curio
so, quando confronta as altisonantes promessas da Reform3
com os seus resultados. O mal residia no enfraquecimenta
dos estudos, proveniente do abandono dos antigos metho
dos, tão profligados pelos Reformadores, e da falta de um
Magisterio experiente e devotado, que difficilmente se obtem
com a secularisação do ensino.

Esse abandono foi fatal ao cu)tivo de todas as sciencias ,
com especialidade das que tinhão relação com o principio
religioso, pelo fundo das doutrinas que apregoava a Seita.

VIlI.
Diversas consideraçõc$iob1'e os resultados da reforma da InstrUCÇão Publica em

Portugal no sewlo passado.-O que se ganhou e o que se perdeu com essa
Re(orma.-Qnal (oi a influencia da Companhia de Jesus na educação da
mocidade, desde que entrOlt em Portugal em 1540, até sua exterminação
em 1759.-Calwr.lliosa apreciação do seu 11lethodo de ensino pelos Re(orma
dores Portltguezes .-A Lingua Latina e a Philosophia..-As Universidades
Portuguezas, Coimbra e Evoru.-Impo1"tancia da Universidade de Coimbra
antes e depois de 1772.-Ditrerença no programllUt de estltdos dessas duas
Corporações. - Sua rivalidade. - Oensino do Direito a.tural e Publico
Universltl.- D'ifliJrença cardeal entre a Dou,trina da Sobemnia acceita e
precon'ÍSada pela 8ciencia Catholica, e pela heterodoxia. -Doutrina adm'it
tida elll Portugal nas duas epochas.

O triumpho de uma Seita tão intolerante e tão avida de
mando como a Jansenista em Portugal no seculo pas~ado,
com o crescente exallamento do poder absoluto da Realesa,
devia naturalmente abalar todo o edificio social. Não era
Possi.vel, nem provavel que a Seita de posse do poder, se
~est.nngisse tão sórnente ao simples goso dessa conquista. O
mstmcto da conservação lhe estava apontando a conveniencia
de radicar o seu triumpho.

O meio adequado para a obtenção deste importante desi
clel'atttm era a educ.ação da nova geração. O adversa rio que
se achava prostrado poderia levantar-se, e abater de um
~olpe o edificio preparado com tanto trabalho. Era pois
mdlspensavel uma completa reforma na educação popular,
garantia segura desse triumpho, e tanto mais faci! quanto os
adversarias não podião alçar a voz em contrario.

Como a Companhia tIe Jesus havia dous seculos ensinava
em Portugal, applicando para esse fim grande copia dos
seus membros que não podião acudir ás Missões) foi contra
eUa ~ue se assestou toda a artilharia. Era a inimiga da Seita,
a maIS zelosa e vigilante, a mais tenaz e corajosa na defez:J.
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da verdade; tinha portantú' jus á todas as suas hostilidades.
Não bav·ia urgencia, nem necessidade de semelh3nte re

forma, e menos pela forma, e com os fins á que se prop?zo
Legislador. Ointeresse publico não a reclamava. A necessida
de e a orgencia resultavão das doutrinas que se querião inau
gurar. As Univer~;Idades inglezas ainda hoje con ervão o seus
primItivos Estatutos, e nem por isso deixão de prosperar (').
Podião-se faser quaesquer'melboramentos na Universidade
de Coimbra, extirpar os abusos existentes, sem se tornar
precisa a alteração radical que se fez.

Um dos fins da celebre Reforma foi satisfazer o desmesura
do orgulho do omnipotente Ministro, que queriaeoramar mais
esse Louro a corôa de seus triumphos. Era uma estolida os
tentação ("), em que a Estado pagou as custas por duas ~or·

mas. As finanças, e a educação da mocidade forão sacrIfi
cadas.

Nós ja apreciam0s a influencia desta Reforma quanto á
l~istoria Ecclesiastica e Direito (;anonico, aquilataremos
agora o seu influxo quanto á outras disciplinas mais rela
ciona_das com aquellas, e com a Theologia, que aliás não era
melhor aquinhoada.

Como ja vimos a Reforma de '1772 foi feita no proposito
de desacreditar o ensino e merecida influencia da Companbia
de S. Ignacio em Portugal, attribuindo-se á essa corpora
ção um tal predominio na direcção da politica e da instruc,
ção e educação da mocidade, e tão exageradamente, q~e

desce-se no ridiculo. São theses sustentildas pela Declu9cao
Ch?"onologica., e Compendio Historico, libellos famosos, pu
blicados pela Seita.

Segundo estes dous monumentos do fanatismo, da calum
nia e estulticia parece que Portugal, durante o tempo em
que ali florescerão os Jesuitas, se acbava embriagado pelo
pascbicb asiatico, até que Pombal, armado do seu cruento
elixir, veio desperta-lo 1

Os Estatutos da Universidade de Coimbra de -1772 são
contrapostos aos de 1598 e '16'12, elaborados, aconselbados,

n yeja-se. Mon~aJembert.- De l'avenir d'Allqleterre, pago 164, bem com~
a.~eVlsta B1'ltamuca de ~Jarço dd851,art.-Etatsocial de l'Eu.rope,altXLt
s~ecle, pago 31. ~esL~ artigo se achão expostas algumas idéas sobre a IllstruC'
c.ao .dada nas Uml'ersldades Inglezas r. nas AlIemans, em que resalta a supe
rIoridade das primeiras.

(") Veja-se Maynard - Des Etudes et de l'enseignement des Jeslâles,
pago 108.
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e executados, diz-se, por influxo da Congregação Ignaciana.
Naquelles se aninha todo o bem, nestes transuda o mal por
todos os poros I tal be éI tbese de Pombal.

Ol'a infelizmente a historia, a verdadeira bistoria não lhes
be favoravel.

Não só os Jesuitas Portuguezes não gosavão do favor da
Realesa no reinado de Pbilippe II, e no de seu filho, como
acharão sempre naquella Universidade a mesma emulação
qae encontrarâo em corpos da mesma naturesa em outros
paizes. E tanto era assim, que sua influencia se limitava em
Coimbra á instrucção secundaria; nos estudos superiores era
a Universidade de Evora, que e acbava sob sua exclusiva
direcção () Nem era pos,.;ivel que influi sem em Coimbra
quando o estudo do Direito Civil se achava em desharmonia
com as doutrinas su tentadas pela Santa Sé, de quem a
Companhia sempre se mostrou nrdente defensora.

Rarns vezes professores Jesuitas ensinavâo nas cadeiras
da Universidade de Coimbra, preferião quasi empre a Uni
vel'sidade de Evora, onele aliôs o Direito l~ivil se não pro
fessava nem o Canonico contencioso ("); bem que não des
conheçamo a influencia indirecta que tinha a Companhia
naquella Academia, dirigindo os estudo secunda rios, em
cajo enjno ali<Ís era eminentissima. Mas ainda ne e ramo,
Slla influent.:ia era limitad,1 pelos. concurrentes que ali ti
nha C").

O certo he que na historia litteraria de Portugal dá-se
esta singular anomalia. Os Jesuitas accusados pelas seus
antagonistas de promoverem o ob curanlismo naquelle Rei
no, depois de sua chegarla conseguem crear mais uma Uni
versidade, a de Evora, dando em resultado a emulação, e
o adiantamento do en ino. Cobrem além disto o l1eino,e eo
lonia de famosos collegios, fócos de immenso saber. E foi
depois que se poserão á frente dos collegios de instrucção
secundaria, que a Universidades Portuguezas adquirirão na
Europa brilhante nomeada.

Dous ec,ulos depois surge Pombal armado do facho do
Jansenismo, com que procurou espancar' todas as trevas.

(') Veja-se o P. Francisco da FOllsecn.-Evora Gloriosa, pa~. 1.16 e 417,
lllaynaru-obra citada, pag.1 07, e Pina e Mello-Resposta Compnlsoria, pag.24.

(") Enem ~Jedicina. Veja-se o P. Francisco Fonseca, obra citada;·
("') A companhia de Jesus ensinava no Collegio das Artes, mas havião

Outros, sendo mui celebrados os de S. Paulo, e ~. Pedro, etc.
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Tal se ostenta a sua pretenção , e ainda hoje o suslentão
seus admiradores.

Mas qual foi (l realidade? Supprime uma das Universida
des, cuja orthodoxia tbeologica forçava a outra a trilhar a
mesma senda. Os collegios da Companhia em toda a
Monarchia PorluGueza S30 anniquilado ,di. per a e incen
diadas suas bibliotheca ('). Os das outras corporações Re
ligiosas, sem aquella grande fonte de emulação definbarão,
e morrerão.

Demais, de prestigiadas a corporaçõe religio a , como
farão nessa epocha calamitosa á todo os respeito, cenlra
lisado o en ino, anni.quilada completamente a liberdade,
como poderião prosperar o eus e tabelecimento ?

Sec.ulari ada á seu geito a instrucção publica, concen
tra-a o Reformador em Portugal, redusindo-a a bem poncos
estabelecimentos, onde os estudo não crão cultivado com
solidez: tão pouco enso houve em organisa-Io .

~e este ystema foi fatal aos dominio do Continente Eu
ropêo, imagine-se os de troços que fez na Colonias. O Bra
zil obretutlo soffrêo muiti imo.

Para se avaliarem os eminente serviço que ne te ponto
pre tou a Congregação de . 19nacio, tão arguida de rromo
tora do ob curanti mo, citaremo de pref rencia um illu tre
escriptor, que não ce sa de encarecer a prenda do cele
bre de pata Portngllez.

« ustentavão os Padre da Companhia de Jesu , du
rante o tempo em que re idirão no Erazil ,aula ervidas
por sujeito de verdadeira di tinr.ção. Profe' avão neHas
materias importante dos conhecimentos humano, posto
que não entra em e ta na cathegoria de instrucção supe
rior n. Concedião gráo litterarios e theologicos. E palba.
vão a~ im o gosto da letra sagrada e profana , e prepa
ravão os talento ancio o de e nutrirem com o e tudo das
sciencias. Em todas a Capitania em que o Jesuitas tinbãO

(') o mesmo se pralicou depois com menos vandalismo, com as bibliolhe
ca dos mo leiros e conventos supprimido em i. 33. Ainda ultimamente o
Consul Portuguez em Pariz, annullciava no MOllilelu' a venda de lanla rique
za.s lilterarias de ses e labelecimenlos. 'eja- e oCorrespondant de 18M, .t'
trlmeslre, pago 983 (nola 1) 19:033 volumes de obra laLina , L: '27 de obras
he pallholas. além de oulro de obras in"leza e francezas dos conventos da
E tremadura forjo ullimamente sac.rificado~.

(..~ e con.cedião grãos, por ex. : em Evora, como não se occupavão da ins
rucçao superior'!
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casas, encontrava o povo escolas organisadas e dirigidas
metbodica e regularmente, aonde podia aprender o que era
necessario á instrucção primaria, e o que disia respeito ao
conheciment.o das Humanidades n.

« Não os igualarão as Ordens que os substituirão no en
sino publico, com quanto algumas se bajão, todavia, il\us
trado por varões insignes que as bonrarão devidamente.
Ainda assim, as aulas melhores que possuia a Colonia, pos
teriormente á expulsão dos Jesuitas, forão as dos claustros,
sustentadas pelos Religiosos distinctos que primarão parti
cularmente nas Ordens do Carmo, S. Antonio, e S. Bento (U)>> •

Entretanto he este mesmo escriptor quem no interesse
da apologetica de Pombal, em outro lugar da sua obra, des
moralisa os serviços da Companhia, em contra.dicção com o
que fica citado. Tal he a força do preconceito, que não deixa
ver claro ainda ás iotelli~encias melhor cultivadas.

Segundo este escriptor a Companhia ele Jesus, no come
ço. ria sua creação, foi quando prestou importantes serviçf1s
a mslrucção da mocid~de, colhendo-se de suas palavras
que depois degenerou, mns não o demonstra.

O seu jllizo sobre a Reforma de 1772 merece que aqui o
consignemos. He o juizo de todos os apologistas de Pombal.
-Infelizmente para o antbor, ba no corpo ele sua obra confis
sões, que são verdadeiros corpos de delicto feitos à essa
famosa medida, e que completamente justificão os que não
acreditão nas virtudes da panacra do Marquez.

(") Exacto. No Maranhão havião tres magnificos collegh1s destruidos pelo
vandali~mo do governo da metropole. ~
d Uep~ls da exterminação da Companhia a muito custo permittio-se o ensino
o~a[jm nos conventos. Posteriormente alargou-se mais a esphera: foi au

tbonsado o ensino da Philosop!üa, e o suhsidio litterario ainda rendeo para
o paga~ento do Professor, que nem sempre andou em dia. He curiosa a in
~rmaçao que contra o pagamento deste Professor deu o Capitão General D.

crnando Antonio de Noronha ao Real Erario em f795 lembrando a conve
mcncia da extincção da cadeira, por julgar sulficientes 'as dJ Latim e Pri
me~ras Letras, entre outras rasões diz: n - porque o abuso dos estudos. su
~erlOre.s s6 serve para nutrir o orgulho proprio dos habitantes do meio dia, e
testnllr os laços de sltbol'dúwção politica e civil, que devem li!Jar os habi
qntes das Colonias a lIfetrapo/e. n
BA~l mesmas r3sões prevalecerão no espirito de Pombal, quando acabou no

ras l , Com as escolas dos Jesuitas.
t Veja-se Marques.-Apontamentos para o Diccionario /tis/orico, !Jeogral}hico

eC., do Maranhão, pago 233.

P
r")2Pereira da Silva.- Historia da Fundação do lmperio Brasilt;irQ, t. 1

ag. H e 212.
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« Reformou, diz elle, os estudos superiores da Universi
dade de Coimbra, a1'rancando-lhe o espiTüo sHpersticílJ.SO e
monacal ('), augmentando as aulas dos ramos litterarios e
scientificos, fundando musêos de plJysica, cbimica, e hisfiol'ia
natural, para o fim de acompanhar a parte theorica, e me
)bor esclarece-Ia, e fixando-lhe dotação pecuniaria para ali·
mentar-lbe, forLiticãr-lhe, e perpetuar-lhe 9 ensino C")'

~ Reorganisou a instrucção primaria e secundaria, ,esta
belecendo methodos mais conformes com as luzes do secu
)0 C"), e espalhando mestres e professores pelas localidades
e povoados do Reino que oiferecião meios mais commodo
para serem as suas lições aproveitadas C"l D

Em outro. lugar continuando a debuxal' com cores pouco
benevolas os ministros do reinado de D. ~bria I, aliás Ide·
votos continuadores do preeeoente systetD3, exprimiu-se
desta sorte:

« I?osto o Marquez de Pombal empregasse com todn a
cl.edicação, os seus esforços para derramar por todas as po
voações do Reino a instrucção primaria, que he alio1enlo
necessa rio p''! ra o povo, a.chava-se esta atmsadissima J c
muito eSGassa era Cl sec1l1ulm"'ia em rela ção ás demais nações
9a Europa. Fcdtavão 1Jessoas habilitadas pcwa o professorado
não olharão, como devião, os governos sub equentes pnl'3
este objecto, da mais alta importaneia pal'a o Estado C....)·
Fôra-Ibe ent~~t,~nto destinada pelo Marquez uma renda

(') Curiosa proppsição, que se aventura sem provas.
(") Em "ista deste final parece qne a Universidade ne Coimbra antes de

Pombal não tinha rendas para manter-se: he Inexacto.
(''') Esses m.e,thodos m.ais conformes çOln as luses do secl/lo, erão ode

Port-Royal, p'reconisados por todos os org~os da Seita na Europa. Convem
ler solJre elIes a douta unalysc qlle faz o conde de ~laistre na sua obra,- De
['Eglise GaUicane.. Os seus fructos são conhecidos. O tempo veio demonstrar
que erão inferiores al's dos seus competipores,

(.... ) Pereira da Silva.-Histol"Ía ela fimelaçiio do Imperio Brasileiro, t, I
pago 34.

(..... ) Esta foi a epoc}~a em que influio o DWluC de Lufões, o cria~orolla
Aca~enl1a Re~l. das SCIenClaS de Lisboa, cm que se fundarão as Acad~mlas de
Marlll~la e ~~}htar,a Escola dC,Des~nho, ctc, O r.\(ial~, mui competente ueslO
materla, asslgnala no seu Novo Epttome. da Historia de Portlegetl, a pago 181,
que o progresso das sçiencias e o derramamento da -instrucção, se promol'e~

eflicaZTiwllte no reinado de D. Maricl I!-~las como dar maior rcalce ao thrOllO

e~igido á P~Jl1bal, sem. des,?oralisar. seus successores, que aMs não dcstru~·
rao a Arcadm, uma UmversIdade., e 1I1numeros estabelecimentos de JIlstrucçao
sccundaria, e nem expatriarão c opprimirão tantos homens de letras?
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reg\llar, que produzia o intitulado subsidio litterario (")
cobrada sobre os 'vinhos e bebidas espirituo as.

« Muitos Jugare aliás nota veis, não possuiào mestres de
primeira letra. Grande parte do povo do interior das terras
não aprendia a ler e escrevel'.·

l( As mulheres, pal'ticularmente, paredão destin3das ape
na para o mi tel'es e serviços domesticos.

l( El'ão I'aras as aulas de instmcç.ão secundaria espalhadas
pelo ReioQ. SUPPl'irào-nas felizmente algumas instituições
civis,os particnlams elos conven tos eos Semina rio Episcopaes.

c( O qtLe primava, no meio ele te quadro pouco agrada
yel, em o ensino superior dlt Unive?'siclade de Coimbra, que
I~ualava em profundeza, multiplicidade e elec.ão de mate
nas scienti.flcas, as mais afamadas Uoivel'sidades ela Emopa.
daquelles tempo (").»

Em verdade he mister ser d'o!aelo ele extrema boa fé para
acreditaI' oestes milagre de Coimbra, em presença de tão
~~ graçada in trucção ecunc1aria, e ainda mais deploravel
mstrncção primaria I

Pelo que respeita ao Brasil !le o me mo historiador quem
nos relata que a insl?'tlCção dada LIU povo á expensas do go
verno, e escolas publicas que elle cl'eál'a e lava abaixo do
mal. que deltas se póde dila (u') !

Nmguem a nosso v'r expoz melhor o reverso do quarIro
d~ t3S medida J do que o illu tre apoloaista do famo o ~Ii
DI tro. de D. Jo é L Se em paizes mai litteratos que Portu
gal fOi extremo o abal'o ca usado pela retirada da Companhia
de .Jesns <10. ensino da mocidade, como e se pobre paiz por
malsherculea que fo e afol'ça do galvani ador (....), poderia

(') A secularisação tio en ino acarreton para o paiz mais este onus, As
escolas das COlT!iregaçõe religioEas gratuitas, além da solida instrucç~o, erào
mCals frequentadas, e a ninguem cu tava um c iii!. Pina e ~Icllo - Resposta
011~pulsorla, pag. 23 e 73.
(() Perel~a da Silva. Historia d(~ fluldação, etc" pag, 93.

) Pereira da Ilva, - Obra citada da pag, 212.
(.... ) E se ·vacuo foi reconhecido por muitos homens illu trados da França,

entre outros Chateaubriand,
Pode-se ainda hoje avaliar naquelle I aiz os seus efl'eitos, nolando-se que

~ UI~11l10 recenseamento da inslrucção secundaria dá para os collegios e Iyr.eos
o"Eslado 62:762 alumnos, cifra inferior as· dos collegios dos Jesuilas e 8ar

na~ltas no ultimo seculo I

Veja-se o Corresponda;,t de 186,1, na revista critica do mez de ovembro,
I Pelo que respeita á instrucção primaria não he passiveI prestar fé aos mi
agres de Pombal,

Na Prussia, paiz da instrncção obrigatoria, ella ainda não attingio a deseja-
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de repente encher o immenso vacuo que deixava essa Con
gregação?

A nosso ver tanto a organisação do ensino primario e se
cundaria em 17159, como a reforma do ensino superior em
i 772 não são medidas dignas de louvor; farão para a !\lonar
chia Lusitana no seculo passado segundo terremoto ('). E
estamos certos que neste juizo seremos acompanhados por
todos os que não forem cegos apologistas do linistro hete
rodoxo, e nem acceit50 os factos sem passa-los pelo ca
dinbo de rigorosa critica.

Pombal e seus sectarios ousarão contestar á Companhia
o seu talento especial de educar a mocidade, e a solidez da
instrucção que ministrava; de modo que em Portugal de
generára ella da posição que mantinha c,om primor em toda a
parte t

Nos ja sabemos qual o quilate da sua reforma, e os fruc
tos que produsio. Diremos ainda que no espaço de dous se
culo , em que a Congregação influio no en ino de Portugal,
foi quando os estabelecimentos litterarios de te paiz adquiri
rão verdadeira e notaria celebridade, tanto no eultivo da
Tlleologia, como no da Pbilosophia, as im no Direito civil
como Canonico, e linguas classicas, maxime a Latina.

Coimbra e Evora erão duas abali adas orbonna ,e mar·
chavão como flllgllrantes ast.ros a frente da reforma Catho·
lica, inaugurada pelo Concilio de Trento; e em que tanto se
uistioguirão Theologos e Canonistas Portuguezes.

Seus Professores tinbão nomeada Européa, sendo acei
tas c.om extrema defcrencia suas opiniões. As obras que
davão ao prélo, graças a lingua em que erão escritas, a

da perfeicão : ha ainda muita gente que não sabe ler e escrever. E outro taato
acontece na Hollauda, e na Slllssa.

Na mesma Fran\:a observou se ultimamente que em 99:785 conscriptos
da r.\asse rle 1859, havião 2 ;:739 completamente éll1alphabetos ! .'

Para que pois phal1ta iar progressos que nunca existirão, e que a Instorla
seria repelle.

(0) Consulte-se acerca do merecimento destas medidas - Maynard - Des
Etudes et de l'enseif/nement eles Jesuiles, pag. 45, 57 e 1OO-Link - Voyage
en Porlltgrtl en 1798 et 1799 -, Ouchatelet - Idem (ln 1777, e Carrere
Idem. Pacca - Nonciatltre de P01'lugol, pag 388. Theiner ,- Annales des
sciences l'eligiettses-Hi::l6, l. 2, pago 1i7 e 180. He este o mesmo aulbor
que depois na sua obra sobre o PontiAcado de Clemente XIV su tenta o co~'
trario, em consequencia de sua rivalidade com alguns Parlres da Companhia
de Jesus, o que já fisemos notar.
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lingua da Igreja e da sciencia n, percorrião toda a Europa,
sendo muitas edições extrabidas no estrangeiro.

Fonceca e Alvares, Soares e Molina, Barbosa e 'elasco
e tantos outros derão immortal renome aquellas Ac.ademias.
Fonceca e Soares, nomes hoje pouco conhecidos entre nós,
forão no seu tempo declarados os Paes da Metapbisica. Fon
seca a primeira cabeç,a pbilo ophica que produzio Portugal,
foi na Republica Iitteraria cognominado -o A1'istoteles P01'
l'l/gucz; e Bento XIV deu ao segundo o titulo de Doutor
Eximw pelos seus e cri tos tanto em TbeQlogia, como em
Philosophia. Na primeira sciencia foi o maior luseiro que
vio o mundo depois de S. Thomaz de Aquino. O mesmo
Pontifice que acima citamos, qualificou-o com Vasques,
outro filho de S. 19nacio, duo lwnina Theclogire.

Comparem-se os fl'uctos da instrucção dana pela mesma
Univel'sidade, em vil'tude dos dous systemas tão difIeren
tes em seus principios, como em seus resultados, e ver-se
ba o quanto os povos perderão tanto na Metropole, Cllmo
Das Colonias com a desoladora reforma ele 1772. Releva ainda
notar que os professol'es de merecimento qlle então del'âo
algum bl'ilho a Universidade de Coimbra, erão filhos do mes
mo estabelecimento quando l'egitlo pelo antigos E tatl1tos,
tenrJo a mór parte cur ado as aulas dos Jesuitas, sendo um
desses Congregado o redac.tor tia parle a mais importante
dos novos Estatutos, na opinião de alguns Escl'iptores (,").

Pelo que acabamo de dizer vê-se a fragilidade dos fun
damentos com que os dous famo os libellos -Deducção
Chl1onologicCt, e C01nlJendio Hist01'ico, attacarão na forma e
no fundo a in tl'llcção ministrada pela Companhia de Jesus
em POl'tugal.
•Ora em verdade seria para mal'avilhar que essa corpora
ça~ que dictava na Europa leis a Republica litteraria, se
gUIS, e n,os dominios Portuguezes 3) tema dil'ferente. Nem
a histo~la, nem as prova acldusida pelo seu implacavel
persegUidor abonão semelhan te proposição,
t Para .contrabalançar o asserto de Pombal e dos Jansenis
as LUSitanos bastaria invocar, além elo fiasco da sua Refor-

(') bSobre a ill1portancia da ligua Latina convem ler o Conde de Maistre na
c~:so. ra - Le Pape - Lei 1, cap. 20, pag, '158, e Cabours - Des Eludes

,~'ques et des Eludes ]J7'ofissiollel/es , pag. 48.
Je ( ) OPadre JO,sé MontlJiro da Rocha, olltr'ora memb. o tia Companhia de
Es~u~, e que ndherio a politica da Pombal contribuindo para a redacção dos

aulos de 1772, com João Pereira Ramos.



GLVI

ma, a opinião de toda a Europa culta, e com especialidade
a de escriptores adversos á Companhia, e competentes para
julgarem do methodo do seu ensino. Bacon n e Descartes,
Leibnitz e 'oltaire, Ranl<e e Lamartine ("), e tantos outros
que fôra longo enumerar, deixão a perder de vista taes ado
versarios.

Pan se apreciar o merito dos fiJbos de S. Ignacio em ma·
teri;] de educação ouçamos o que diz Voltaire, o chefe do
Philosophismo Francez, em uma de suas cartas confidencia
lissimas ii Damilaville, em 7 Fevereiro de 'l746 :

(( Durante sete annos que vivi nos coHegios dos J~

suitas, o que observei? A vida a mais laboriosa e a mais
frugal, todas as horas partilhadas entre os cuidados com
nosco empregados c os exercícios de sua austera profissào,
Invoco o testemonho de milhares de homens como eu por
elles educado. Ue por isso que não deixo de espantar
me de que se possa acell a-los de ensinar uma moral corrom·
pida. Como outras ordens Monasticas, tiverão epocha ob
curas, Casoi tas qoe defenderão o pro e contra em que Iões
hoje esclarecidas ou esquecida' ; mas, em boa fê, será pela
S:HYI'::I engenho a dns Ca?'las P?'ovinciaes qoe se poderaju!·
gar de soa moral?

«Fle seguramente pelo Parlre BOllrdaloue, pelo Padre qhe
minais, por ontro pregadores; e pelos seus mi sionarl~.

Ponha-se em pal'allelo as Carta P,'ovinciacs e os sermoei
do Padre Bourdaloue; pela primeiras se aprenderá a arla
do escarneo, a de apresentar as con as indifferentes com
feições criminosas, a de insoltar com eloquencia: Dom o
Padl'e Bourclaloue se aprenderá a ser severo comsigo mes-
mo, inrlolgente com os outros .

« Em. taes circumstancias pergunto: de que lado ~S13 ~
verdatlelra moral, e qual destes dous livros he mais ulll

. (') No seu livro De Oltamcntis Scienlio,rl/.l1~ exprime.se desta sortc e.'11
tllstlnclo Pllllosopho e Estadista: .

li Não posso ver a app1icacão e talento destes Professores no culuço di
espirito da mocidade, sem recordar-me do que disse Agesiláo á Pharnabaso.
" sendo cama sois porque rosão não enlmis pura nossas /ileirns ?

E em outro lugar da mesma obra : d~
CI Pelo que respeila ao Professorado, serei breve. Imito,i as escolas

Jes'lúlos. Alem disto nada de melhor tem appal'ecitlo. 1)

(") Confidences liv. 6. ~ He digua de ler-se e medital'-s'C a inlc!Cs: t.
narrativa que faz Lamal'tine da slla estada no collegio de Belley, entao dlCllgldo pelos Jesuitas. Não se pode fazer á Companhia elogio mais honrosO, n
mais merecido. Veja-se o Monde n. 236 de 29 de Agosto de 1864.
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aos homens? Eu ouso dise-Io não ha nada de mais con
tradictorio, de mais iniquo, de mais vergonhoso para a hu
manidade, do que accusar de moral relaxada homens que
curtem(na Europa a vida mais dura, e que vão procurar a
morte nos confins da Asia e da America ('). »

Tratando da influencia que tiverão os Jesuitas no ensino
da mocidade na AlIemanha, pronuncia- e Ranke (") de te
modo na sua Hislo1'ia do Pontifi cado 1/,OS sec'nlos XVI e XVII:

« Era no aperfeiçoamento das Universidades que muito se
empenbavão os Je uitas. Dominava nelles a ambição de riva
li arem com a celebridade das Universidades Protestantes.
Toda a cultura scientifica daquella epocha repousava no es
tudo das Uoguas antigas. Elles as cultivarão com extremo
zelo, e em pouco tempo julgou-se que se podia comparar os
professores Jes~itas aos proprios restauradores desses estu
dos. Tambem se applicarão á outras sciencias' FranciscQ
1\0 ter eosinou em Colonia a astronomia, de um modo tão
agradavel como insLructivo.

« ~Ias as doutrinas theologicas, erão bem entendido
o obJecto principal de seu en ino ; e a i to se entregavão
com a maior actividade me mo durante os dias de fe ta. Os
Jesuitas re u citarão os exercicios das theses (conclu.sões) ,
sem o que, como elle::; assegura vão, todo ° eo ino estava
morto; exercicios que tomavão publicos, eerão desempenha
dos com discrição, polidez, instrucção, e o mais brilhan
tes que jamais se virão. Em breve se reconheceo que, em
lngolstadt, a Universidade Catholica chegou ao ponto, pelo
menos em Theologia, de poé!er medir- e om qualquer outra
da AlIe~3nha. E na verdade no sentido catholico, lngol tadt
~bteve mfil1encia semelh~nte a que tjvel'ão com a Reforma
rotestante, Wittemberg. e Genebra.
« Os Jesuitas não e devotavão com menos ardor a direc

Ção da escolas de Latinidade. m dos princjpaes pen a
mentos .de Lainez era que convinha dar bon profe sores as
c~asses mferiores de Grammatica; sendo a primeira impres
sao .que recebe o homem a mais imporLante para toda
a Vida. Dotado de uma recta iotelligencia, Lainez procu
rou homens que devotados á esta parte elo ensino, pen-

pafl,~q~~-SC a obra.-L'Eglise et l'ordre des Jesuites, par nn Homme d'Etat,

lar) LCpoPold.o Ranke, celebre Professor Protestante da Univel'sidade de Bl'es
,na russla.
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sassem em consagrar-lhe toda a Slla vida; porquanto he
somente o tempo quem inicia em todas as dificuldades
desta funccão e dá ao mestre a authorielade natural e ne
cessaria. Ós triumphos dos Jesuitas sob e ta relação, forão
prodigiosos. Observou-se que a mocidade aprendia com
elles muito mais em eis meses, do que com os outros em
dous annos. Os mesmos Protestantes tirarão os ~eus filhos
dos gymnasios distan tes para confia-los aos Jesuita . D

Tratando ele passagem das maravilhas realisadas por esses
Congregados na reducçào da Allemanha ao Catholicismo,
continúa desta sorte:

({ Um tal movimento religioso, he talvez sem exemplo na
historia do mundo. »

Criticando o systema scientifico adoptado pela Compa
nhia, qüe julga inferior ao racionalista prote.,c;tante, diz:

({ Nem sua devoção, nem sua sciencia marcbavão nas es,
tradas livres, iIlimiladas, c não batidas; todavia tinbão uma
qualidade que essencialmente os distinguia, era um melhodo
severo. Tucl0 era calculado, por qCle tinha o mesmo fim.

({ Um tal aggregado na mesma Corporação de sciencia em
gráo sufficien te de profundez e ele zelo infatígavel, de tra
balho e de persuasão, de pompa e mortificação, de propa·
gação e unidade systematicas, nunca antes deites existio no
munelo. 'fi

...
«. A'do~tri~a .Tb~ol~gic~ do Pontific~do: c~m~ ja dis.se

mos, não tinha quasi mais secta rios entre nós. Os JeSIJltas
vierão para restabelecê-la. O que erão e tes Congregados
quando chegarão na Allemanba?

« Hespanhoes, Italianos, Hollandeses. Por muito tempo
ignorou-se o nome da sua Ordem, chamavão-oS Padres
I-Jespanhoes. Occuparão cadeiras, e acharão discípulos que
abraçavão suas doutrinas.

« Dos Allemães nada receberão: sua doutrina e sua
constituição estavão promptas e formulada.s quando entre
nós surg.irão. Podemos portan to considerar o progres~o ddo
seu InstItuto na AlIeman 11a corno uma nova intervencao. a
Europa Romana na Germanica. Elles nos vencerãO DO solo
allemão, arrancando-nos uma porção de nossa patria. »..
, Lastimando que este resultado tivesse por causa a dlVl'
são dos theologos prote tantes. conclue assegurando que
esses padres estraoo-eiros « -submetterão os espi1'ÍLOS co~
sua doutrina habil~ente formulada, aperfeiçoada ainda nos
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menores detalhes, não deixando á duvida aberta alguma. »
Eis os homens á quem Pombal e seus Jansenistas accu

são de incapacidade para educar uma nação, e de promo
tores do obscurantismo, porque seus methodos nâo erão
calcados pelos de Port-Royal, nem suas dou trinas favore
cião a heresia, e menos o de prestigio do Chefe da Igreja I

Pondo de lado estas r.onsiderações sobre o merecimento
da Companhia de Jesus felizmente restabelecida pelo Papa
Pio VII, de immorredoura recordação, convem que entre
mos em outras, aquilatando o valor da reforma de Pombal
quanto ao ensino primario e secundario, e com particulari
dade sobre o ensino da Latinidade e da Philosophia, disci
plinas que tantas relações tem com a materia de que nos oc
cllpamos nesta obra.

OLatim, como se não ignora he a lingua official da Igreja.
e em geral todo o Direito Canonico antigo e moderno he neJla
escrito. A Philosophia, prepara torio indispen aveI pa ra o es
tudo de quulquer sciencia, he ainda mais para o da Theologia,
e do Direito Canonico. Da boa direcção dada ao ensino destes
dons preparatorios, depende o maior aproveitamento do e3
tudo da 'l'heologia, como do Direito Canonico. que faz
parte des a sciencia transcendente, e, por muitos Canonis
tas denominado -T/wologia pratica.

Vejamos se os Reformadores forão illogicos, fasendo al
gum bem no en ino tanto do Latim, como da Philosophia.

O ensino superior achando-se, como ja vimos, infeccio
nado das idéas heterodoxas impo tas pela Seita dominante.
e pelo velho fermento Gallicano, arra tava no seu de a tre
os outros ensino. O genio do mal adejava sobre todos.
Acompanhava o homem em todas as escolas de instrucção
como um corrosivo veneno.

Oaçodamento com que Pombal destruio a celebre Corpo
ração de que tanto no ternos occupndo, sem nada haver
pre~arado para substitui· la , no interesse ela educação da
~ocldade, fez de chofre damnos irreparaveis, que hoje se
na~ porlem devidamente aquilatar por deficiencia de dados;
POIS a IIi toria da epocha, a verdadeira, foi abafada pelos
c\al~ores dos pretensos regeneradores, e descampa sados
~ oglOs publicados em pro do homem que se collocou á frente
a Reforma, armado do machado elo Estado.
Reinando univer aI e terrifico silencio, somente o Refor

mador e os seus tinhão voz, e podião impor á posteridade
SUas opiniõ.es. E sendo a presente epocha, a do reinado da
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Critica, taes opiniões tem infelizmente sido acceitas sem re
paros, ainda com o risco de nos tornarmo complices da
enormidades que então se praticarão.

Destruídas as escolas do eo ino primal"io e secundario
gratnitamente dirigida pela Companhia de Jesu em toda a
Monarchia Portugueza, recom~o primeiro o Reformador a
uma Direcção Geral dos Esl7bdos, tão mal concebida e peior
executada, que durante o espaço de do e annos a trese an
nos de 1759 a 1772, a pro tração foi em demasia patente,
Os Professores que se ma'adou á esmo engajar na !talia,
lnglaterra, França e AlIemanba erão tão deficientes. e tão
pouco moralisados que por ultimo não houve remedia sen~o

despedi-los ('). Bem poucos escapa rão ao rigor desta medI
da. Fasião contraste estupemlo com os deteste.dos Je uilas.
O vacuo por estes deixado tornava-se todos os dias diflicil
limo de preencher.

E releva não esquecer que mesmo no Reino para o en ino
primario bouve recrutamento sem escolha, e bem pouco se
attendêo á proficiencia e moralidade do pessoal. Pretendia
se a secularisação rapida do ensino da infancia, e esse de
sidemtum aUingio-se logo, exc.edendo as esperanças dos re·
generadores ('").

Creou-se um imposto, e assalariou-se professores; ill
c.entivo poderoso para altrabir multidões, quando erão por
demais benevolas as provas do c.oncur o, bastando muitas
vezes a simples profissão de fé elo candidato protegido. .

TO ensino secundario o recrutamento tornou-se mais dJf
ficil, e tanto que, como ja vimos, foi preciso recorrer-se ao
e trangeiro. O pessoal existente no Reinü era limitado, na
epocha em que forão de repente excluídos tantos individuos
habilitadoB, até então occupados nesse serviço.

Entretanto para Lisbôa logo no começo sempre se obteve,
não -em custo, que alguns individuos se encarregassem, do
ensino do Latim, e de uma ou outra disciplina ("'). Em COIm
bra o collegios e aulas das Ordens Heligiosas não exauto-

i·) Veja-se o Visconde de Santarem. - Ql~ad'1'o Elementar, t. 8,
pago 26, 45 c 51.

.e·) Veja-se o Decrelo ue '19 ue Maio de 'liGO. Com rasão diz ,) S.r. Pe·
rell'a da Silva na sua [Jistorí(~, II a Philo ophia du seculo XVlII aprovCllára o
governo do larquez de Pombal para invadir a I a<:ão Porlugueza. » .

(oo.) Resoluções de 1!~ de Agosto e 24 de OUlubro de 1759, 812 de JaneIro
de 1760, FI'. Fortunato de S. Boaventura, - O Defensor dos Jesuítas, n, 9
pago 14.
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ra~as poderão por algum tempo (apparentemente) encobrir
°desfalque. Mas nas Provincias e nas Colonias o desastre
foi es.pantoso.

Comtudo este eupectaculo não alterou o animo de Pombal
que acabando de chofre com tantos e tabelecimento de ins
trucção, não qneria que e dilatasse muito o hori onte
scientifico da nação, e principalmente do Brasil, que as lutas
litlerarias das f:ol'poraçõe emulas alargavão sobremodo a
esphera elas intelligencias.

Oensino superior, e1oquanto ao pessoal, pouco soffreu, e
menos com a~uppressão ela Universidade emnla, qi.lenão per
mittia dormir tranquilla a Corporação Conimbricense, dei
xando-a completamente senrtora da direcção do ensino, e
sem oppositor. Era o espirito centralisador que cada vez
mais apertava o circulo ferreo do seu dominio. E por isso
em 072 pôde :I reforma executar-se com pessoal nacional,
moldado nas doutrinas dominante . Apenas no começo da
revolução projectada por Pombal foi arredado da Reitoria,
ov~r.ào que occupava o lugar, por se não haver prestado a
au.x1har as medidas do valido omnipotente el.

Ocaracteristico mais pronunciado das reformas de Pom
bal era a imprevidencia e (l precipiLaç~o. Erão reformas im
postas pelo arbitrio, e cuja neces idade nem sempre se de
monstrava por meio de erios e pacientes estudos. Como
derrocador Pombal era admirave!. Sua audacia e herculea
energia presta vão aos desmoronamentos que emprehendia
um c.olorido borrivel-grandioso; mais em relação com a
magmtude das ruinas, do que com as resistencias que en
contrava ..

Mas essas qualidades eXL.ellentes para amontoar rui nas ,
~al guiadas por uma intelligencia sem gl'ande e regular cul
tiVO, ~ sem a experiencia adquiricla no estudo pratico das
neces Idades e recursos de um Paiz, que elle somente co
~~ecell pelo embaciado prisma do odio de sect~rio; nào po-
~ao prodnzir, como de feito não produzirão en~o enormes

a.ortos. supportados com inimitavel paciencia por uma na
çao at~optliada pela tyrannia; accrescendo a perda irrepara
V:l ~e lmmensas riquesas dissipadas no mallogro de tantas e
tao Insensatas medidas.

Emquanto o R~formador, auxiliado pelos seus Seides, não

(c)l ~. F,'ancisco d'Annullciaç,ão. Decreto de 29 de Dezembro de 1757
o ecçao Delgado).
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havia ainda assentado a mão nas reformas que aventava, foi
o ensino primaria sujeito á fi calisação das Municipalida
des. Para encaminhar o secundaria, creou-se corno ja
notamos em outro lugar, uma Directoria Geral.

Posteriormente ambos os ensinos cabirão ob a jurisdic
ção (la Real JI!Iesct Censo1'ia ('), que tinha e pecialmente a
seu cargo a censura dos livros (").

Durante os primeiros do e annos,a situação de ambos estes
ensinos foi deplorabilissima. O ensaio mangrou completa
mente. Tão incapazes se mostrarão as munieipalidade eDi
recção Geral dos Estudos. como depois foi a Mesa Censoria.

Faltava o pes oal babiliLarlo, impossível de obter sem es
colas normaes. "entill-se ai[da a f;IHa de buns methodos, e
esse espirita vivificador do ensino, que a secularisação não
dá, e nunca dêo.

Por outro lado o adio do sectario não consentia que ficas
se em pé qualquer boa instituição de origem .Je~uitica ('''). E
ainda que os methodos da /'ompanlda execrada subsistissem,
os novos Profes ores serião incapazes de executa-Ias, fal
tando-lhes aquelle tacto, aquella segurança e proficiencia do
Profes orado da Companhia. resultado do seu regimen e
diuturna pratica; tanto mais proveitosa. qnanto nào erão
perdidas as boas tradições, faceis de guardar e conservar
em corporações numerosas, e bem regidas (....).

(') Alvará de 4 de Junho ~e 177-1 e 6 de Novembro de 1772.
(") Lei de 5 de Abril de t 768.
r"j Veja-se o Alvará de 28 de Junho de i 759, prohibindo sob pena de

prisão e outros casligos, se~undo °regio arbitl'io, sem !J0der mais abl'ir classes
em todos os dominios i'ortuguezes. á quem usasse de outra Grammatica, alem
das do Padre Antonio Pe~eira de Figueiredo, e de Antonio Felix Mendes.

A do Padre Manoel Alvares foi positivamente prohibida. Eis as palavras do
Legislador.

« Hei por prohibida para o ensino das Escolas a arte de Manoel Alvar~'
como aqlleIla, qUlJ contribuio mais para faser diillcultoso o estudo da Latwl
dade nestes Reinos (art. 7.) » .'

E para que nenhum vestígio ficasse dos methodos e gram maticas JesuIlI'
c~s, por Decreto de 20 de Dezembro de 1760 se ordenou ao Principal Almeida,
Director Geral dos Estudos que de todos quantos se havia recolhido, fisesse
um auto de Fé.

(' ... ) Essa grammatica accusada por Pombal de difficultar a comprebensão
do LatIm lem tido perto de oitenta edições, em ml1itos paizes da Europa! e
em todos onde a Companhia fundada por S. Ignacio pode manter um coJl8b~o.
As pl'~tegl~as po: Pombal e a Seita, umas estão totalmente esquecidas, ea
que alllda sobreVIve, apenas tem curso limitado nos paizes onde se faUa o
Portuguez.

Manoel Alvares ainda hoje produz Latinistas, mas o ovo Methodo de AD'
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As primeiras victimas das medidas arbitrari:i s de Pombal
em materia de instrucção forão a letras latinas. O golpe
foi tão profundo, que nem em POl tucral, e menos no Brasil
voltarão ao antio'o esplendor.

Defen ores dedicarlos da Igl'eja, o Jesuíta obedecendo
ao preceito (le .. Ignacio, 'esforçarão por estudar e ('om
prehender bem a lingua Dor ella adoptada. No cultivo de
uma tal disciplina e: e Congregados farão eminentes. Sua
habilidade neste en 'ino nunca foi excedida. Ei o que con
firrnão, e sempre reconhecerão seus adver arios de boa fé.

Gr3ças aos seus methodos a celebrada Grammatica do
Padre Manoel Alvare , ainda hoje em uso em sua escolas,
e con tantemente reimpres a n, Portugal apresentou ao
mundo em grande copia in ignes Latinistas. Os magnificas
resultados que obtiverão nes e pequeno Paiz, dando tanto
lustre ás sua Universidades e collegios de instrucção ,ecun
daria, conseguirão-se de igual sorte em outros pontos da
Europa, onde tambem as letras Latinas jasião em deca
dencia (").

tonio Pereira de Fi!!lleiredo so tem concorrido para desconhecer-se e des
presar-se a bella lingua de Cicero e de Virgilio.

Convem ler sobre esta materia: Luurentie.- De /'esprit chretiel1 da1J,s les
etlleles, Cap. 6, 7, e 8. Malan. - Orgal1isation eles etudes dans lUi college
chl'etiell, pago 10,11 e 56. Cahours.-Des Etudes classigues et des etudes
pro{essionl1elles , pago 65 nota (2). Eis como se expre saya e te author
em 1852.

« AGrammatica Latina de ~Ianoel Alvares, tão celebre durante tres se
cuIos, supplie fortes estudos cla sicos; e a homenagem prestada pela Europa
aos m~thodos latino de Portugal e da Hespanha não he pequena honra para
a. antigas escol:\s destes Jli,ises. Os Porlllgue-::,es sobretlldo deviiw saber La
ttlll; a prodígio a faCIlidade do, seus poetas improvisadores o attesta. Nen
h.um povo moderno tem-se distinguido tanto como este suceessores.de Ol'i
dlO, que não podião abrir a boca sem enunciarem um verso latino. Conta-se
a este respeito marayilhas. "

Apontando exemplus em pró de seu asserto, cita os nomes de Figueil'U
Durao, de FI'. Francisco de S. Agostinho Macedo, e do venerayel J. de An
chleta.

Consulte-se tambem Maynard.-Des Etu.deset de l'ensei,qnement eles Je~u.i
tes, cap. 1 e 3.0 , FI'. Fortunato de S. Boaventura.-Defensol' do Jesmtas
n. R.-- Coquille. - Art. no Illoncle II. 52 de 186!~. Andrien nos seus dous
Interessantes opusculos.- Enseignement cln Discours Latin, Appel aux amis
des Lettl'i!S Latines, e Pina e Mello - Resposta COlli]J1I/soría pag. 13 e 73.

(') VeJa-se ~Iaynal'(l. - Des Etlldes et de l'ellsei.'lllement de& Jesllítes.t1e ul!la Interessante e curiosa apreciação do methodo de ensino da Companhia
gnacIana, em todas as disciplinas de que se occupava.
rd") Afl:ança he um exemplo Veja-se Prat na sua obra.- lIfaldonat et
. IIlVel'Slte de Paris ali XVI siecle, pago 520 e em outros lugares, e Cre

tlneau -Joly. - Histoil'e de la Compagn'ie de Jesus, t. 4, pago -164 e 165.
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Nos seculos XVI e XVII, a nomeaila de Evora e de Coimbra
enchia o mundo Iitterario n. Foi desses feculldos viveiros
de verdadeira e solida sciencia que sahirão dislincto Pro
fe sores, que percorrendo a Europa e America, forão CI'ear
Universidades e Collegios, que tanto realce derão á famosa
Companhia.

Os Grammaticos da reforma Pombalesca nada produsirão
de importante, ainda os de merecimento meno contestado,
('oomo Verney e Pereira de Figueirêdo. Os seus trabalhos,
meras copias dos publicados pelo Jan~enistas de Port-Ro~a.l,
e outros emulos dos Jest:litas, forào de notavel esterIli
dade (").

A regeneração promettida pelas Instrucções de 28 de
Junho de 1.759, e Cvmpcndio Hist01'ico, ainda se faz espe
rar.

Confrontem-se as criticas imbecis feitas nesses documen
tos ao methodo empregado pelos Jesuitas no ensino 'da La
tinidade, com as ruínas legadas pelos seus emulas. O fru
cto denuncia a arvore.

O methodo dos filhos de S. Ignacio no ensino do Lati~,
justificado pelas maravilhas que ostentarão, acha-se bOJe
canonisado pelos mais distinctos Grammatico r'l

Entretanto a nação que produsio Manoel Alvares parece
envergonhar-se de ha ver dado o berço á este prodigio, las
timando, como seus oraculos do ultimo seculo, que ao en
sino da Companhia, não fosse preferi 'o o de Jorge Bucha
nan, e de seus consocios (....).

(') • Portugal, diz Cahours, a respeito de Latinidade Iittemria subio talvez
mais alto que a Hespanha; e illcontestavelrnente descêo mais que ella. »

Mais adiante explicando r.sta propOSição, ftiz: .
{f Em verdade tempo houve em gue as Universidades de Lisboa e de COIm

bra tão redusidus hoje, rivaes de 8Jlamanca e Alcalá, nos e tudos superiores
da Theologia e do Direito, excedião-as na cultura da lingua de Stacio. »

{f No mesmo anno (1 M2), diz Maynard, lanção-se os fundamentos do col
legio de Coimbra, o mais brilhante e o mais rico qne leve a Companhia na
Península

(f No fim de alguns annos, Coimbra contava 140 Jesuitas e podia fornecer
Missionarios ao mundo inteiro, e habeis Professores ás outra~ casas daOrdeffi,
ou tOI'nar-se ~Jãe de novas casas, etc .•

(.. ) Veja-se Cahours-obl'a citada a pago 65, nota (1).
ç") Veja-se Andrieu.-Opusculos já notados. .
\.... j Esta predilecção por Jurge Buchanan que ostenta Pombal nos seUS h·

bellos demunstl'a a ma fé da Seita, a injustiça com que procedia na apre
ciação da Historia POl'tuguezu no seculu XVI.

Jurge Buchanan, o calulIJniador cruel da infeliz Mal'Ía Stllal't, o proteslaule
ou antes o athêo disfarçado que auxiliado por Antonio de Gouvêa penetrou
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oensino da PbiJosophia ofl'reu ainda maiores estragos que
o da Latinidade. por i ,o que o seu hori onte he mais va"to,
infiuindo mnito m::li" na moralidade da população. Aaltera
ção do metbodo era ne te caso de immensa importa ncia,
como facilmente comprebendem os leitores.

\ Philosopbia que ent50 e achava admittida nas escolas
de Portugill era a Escolastica, que os Regeneradores em sua
desdenhosa ignorancia ou malevolencia alcunha vão de AI'à
bigo-Peripatetira. 8ra a Philo ophia que dominava nas es
colas da culta Europa havia mai de dez seculos, e fa ia o
desespero de todos os innovadores pela U3 alliança intima
com a doutrina Catholica. e rigor scientifico de sua organi
sação. Fructo dos e tndos e meditacôes dos Santos Padl'es
e Doutores da Igreja foi l'edu ida a' ciencia por dou dos
~éliores g-enias de que se vangloria a Catholicidade: S. Agos
tmho, e S. Thomaz de \quino. A e tes elevemos accrescen
lar S. BOilventura, e S. Anselmo de Cantel'bury.

Dahi o tropel de injuria. com que era tréltada. por, pus
antagonista e sa Philo ophia desde os eculo XVI e XVII,
maxime depo; de Desca Ites, e o propaganrlistas de uas
doutrinas. Assentou- e que a sciencia humana não desfereri a
largos võos, se enão apartas e dos limite traçados pela
orthodoxia catholica, á que a E colastica se prenrlia.

Arluvida Carte iana interpretada logica e cruamente pu
nha em qnestão todas as verdades primordiaes, abalava todos
os principio em que se firma a revelação chri -tã ob o
pretexto ele refaser as convicções, de preparar a evidencia
por um novo e ingular methodo. Logo que a rasão indivi
duai armaria de semelhante illstrumento, tão poderoso como
aal?vanca de Archimedes, pMe divagar no incommensura vel
hOl'lsonte da sciencia sem reconhecer uma balisa, a revela
ção tornou-se nm facto em I'a ão de exi tencia, excluida
da.apreciação cientifica. 8 nem por is o a verdade philoso
phlca ~eu um passo na questões fllndamentaes. As e colas
de, Phllosophia de ba dous seculo outra cousa não têm feito,
alem de revestirem os antigos erros com roupagens e fei-

endl Porlu!(al para infiltrar o seu veneno, he mui digno dos elogios que lhe fez
o ecanlado ~I\ni tI 'o Portuguéz.

Como esle personagem he um dos mais recommendaveis Corillheos da pro
pagan~a anli-calhnlica. e dos mais damnoso , convem que se aprecie sua bio
~rapl;la lia Revollllion de Gaume, t. 6, no Defe.nsol' dos Jesltilas, n. 8 lle
~r .~orlunalo de S. Boaventura, e na illteressarltissima obra de Wiesener.
. OUe Stuurl et le comle de Bothwell , paS'. 74 e 76.
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ções moclernas ('). Tal he o resultado que ~e colhe depoi de
aturado estudo.

As elucubrações dos fundadores de taes e t:olas, sem ex
cluir o proprio Descartes, o preconisador da duvida .. alias
homem mui religioso, tem no geral abicado a seguintes con
clusões : - Deismo , Pantbeismo, ScepLicismo e AtLteismo!

Valeria a pena tantos esforços, o 3bandono ela Philosophia
demonstrativa pela inqllisitiva, como bem e expres ava o
Padre Ventura de Raulica, para obter-se tão mesquinho
fructo?

Em vez de cultivar-se a Philosophia de S. TllOmaz e
de S. Boaventura, a que tanto deve a civilisação catholi
ca, joeiranclo-a de quaesquel' imperFeições que o tempo e o
estudo houvessem manife tado, preferio- 'e lança-Ia em oll'i
do, começando o espírito humano, firmado em seu orgulho,
a tentar nova experiencias, e a divagar no campo já tão ex
plorado da sciencia, perdendo-se tanta rique a accuUlU
ladas pelos cultores dessa Pbilo ophia, fructos (le sua
vigilias e aturadas observações, hoje melhor apreciados e
consultados.

Sendo a Philosophia a base do en ino da sciencia Eccle
siasticas, o effeito lethiferu da mudanca de methodo no cul-
tivo des!';a disciplina, bem lepressa eO Dlnnifestou. ,

« APhilosophia Escolastica, como bem sa exprime a C't
villà Caltolica, he a Philosophia do , anta Padres redu i~a
a methodo e fórma racional e cientifica, havendo recebI
do do Anjo da Escola o seu completo desenvolvimento. »

Esta Philnsopbia he a que Ventura, e differentes authores
modernos denominão -Chl'istã, porque tính 1 para os Cbris
tãos, e em particulal' para os Catholicos um fundo commum
de verdades incontestaveis, e con iderarlas como tantos axio
mas pelas dilferente E colas, que não 'e glarliavão enão no
campo das questões secundarias, ou ácerca das consequeu
cias mais ou meno remotas das doutrinas communs.

A Philosophia mquisitiva ou Cartesiana por etreito do. seu
methodo, ou antes do seu principio ainda não de cobrIa o
fundamento da certesa.

Suas escolas vivem n'um profundo cabos, contradi. endo
s.e ,umas a outra , e a consequencia tem sido completo scep
tlclsmo, e outro erros.

(.) Consulte-se Saint-Honnet.. - De l'affà'iblissemellt de la I'IÚSOII et de /II
decadellce en Europe , pago 14.3 e -14,4..
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AEscolastica, não obstante as grandes (lisputas a que
dava logar o cultivo (la dialectica, essa !Zymnastica do espi
rito, como appellicla COllsin, no geral não produ io senão
Cllristãos. A Cartesiana fructificou logo Spinosa e ~Ialebran

che; o pantheLmo extremo, e o ontologismo, dignas pri
micias de semelhante metho(lo, bem corre pondidas pelos
succes:ores de taes Philosophos.

Bossuet não se enganava, e mostra\'a espirito prophetico
quando ao \ er despontar semelhante Philosophia exclama
va ('): « Vejo preparar-se contra a Igreja uma luta grandiosa
sob onome de Philosophia Cartesian:l. 00 sen seio, do sells
principios, em minh3 opinião, mdl entendidos, (Ievi'o o nasci
mento de mais de uma herenia; e prevejo que as consequen
cias que se dedu em contra os dogmas que mantiverão nossos
paes, vão torna-los adio os, e farão perder á Igreja todo o
fructo que podia e peral' firmando no espirita dos Philoso
pho a divindade, e a immortaliaade da alma.»E outro tanto
acontecia a . agrada Congregação do Index quando por de
creto de 1.0 de Novembro de 1663 condemnava as obras de
Descartes (").

As relações intimas de uma Philosopbia com a Igreja, e as
repugnaocia da outra ão sobremodo salientes, e os etreitos
tem provado estas duas asserçõe3 .
. Desde que o metbodo de Descartes supplantou o Escolas

tICO, baixarão consideravelmente de importancia os estudos
theologico e canonicos; e a volta que hoje se faz ao segundo
methado na Allemanba, na Italia, e em França, Iíbertanclo
a PbilOsophia dos delírios (lo racionalismo, e das iIl11sões do
ontologismo, bem demom.tI'a que bouve desvio da verda
deirJ esLra(la.

Da adopção do methodo Cartesiano n:lS Universidarles Ca
tholicas na cerão para as sciencias Ecclesiastil;as dous males
bem descriminados pela Civiltá Catlolica. O primr.iro foi
due a.I'bilosophia) com excepção das doutrinas ap iadas nas

Ollt.rlDa reveladas, doutrinas que ali~s, nem sempre hal'
m.onlsavão com as novas icléils. tornou-se n'uma multi
dao de pontos incerta c vacillante. O segundo, foi o aban-

la (#1 Veja-se Barlholmess. - His~Oi1'e cl'itiqne des doetrines l'eli[Jieuses de
$ . 1I1bosophie .1Iloderne, t. i, pago 1, e o P. Ventura á pago 187, do seu En
al~.so I'e aOl'/flelll das idéas, etc.
~) ~e o P. Ventura quem cita este decreto na sua obra acima notada

~g.ss~L82~1H' I'ol'igine des idées et sI/r le {ondement de la cel'titllde, a
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dono desgraçado da parte scientifica da TheolQgia, parte
tão intimamente ligada com a Philo ophia, que excluida 11m3
deixava a outra de manter-se e ubsistir. Por (.utro lado
que soccorro podia esperar a Theologia do novo edificio phi
losophico creado para combate-Ia, e demais tão pouco so
lido e tão prejudicial naR partes menos defeituo as?

Não lhe restava outro partido senão encerrar- e nos dog
mas pilra defendê-los contr8 o. insultos cios her.eges, priflci
palmente com o occorro das Escrituras e do antos Padres.
E assim se procedeu. A theologia perdêo o seu caracter
especulativo, pa ra torna r-se polcmica.

Os erros da Philm:ophia inqnisttiva forão mui bem ex
postos por MI'. 1\. Masure, n'um interes ante artigo sobre
a Sophistica anti-christã na epf)cha actllal. 'ão de tanto inte
resse as suas considerações que aqui re.prúdusimo alguns
trechos mais incisivos, e aproveita veis para a nossa these.

« Os erro da Sophi tica São tão velho como o mundo
pagão: comecarão r.orn as primeiras tent:1tivas do e. pinto
humano procurando esclflrecer-se fora da Hevelação.

« Omethodo de Socrates, o grande adver ario do So
phistas, era como ninguem ignora, mui 'ophistico, e as e
colas tão variadas da antiguidade, tinhão o seu berço com
murn no Socratismo.

« Ao lado de Platão, genio sublime mas arrast,JOdo comsigo
a enfermidade do pensàmento pagão; ideali ta, que não co
nhece a creação da mat.eria , e não vê em Deos enão um
co-ordenador;acharnos os systemas contradictorios que entre
tiverão o mundo antigo, systemas mais ou menos funestos.
redusindo-se todos a estas formulas. Tudo he materia, e
toda a mom/. he o praz.er,. ou : - tudo he Deos, e toda (I

rnoml he o orgnlho do homem divi·nis{1,ndo-se,. ou finalmonte
esla pergunta á que corre ponde a duvida universal: () que
ha de verdadeiro no mundo ?-perD'unta que antes de Platiio,
já havia feito o poeta Pindaro. Ü

« A verdade chrislã lusio de repente nas altUl1as: depois de
ter espargido seus clarões sobre os humildes, convertendo-o
pelo cor.ação, ella dirigia-se ao espirito dos soberbos; apre
sentando uma Philosophia completa e profuncla. a unica que
haja ensinado sem vergar, Deos. a immortalid::tde da al~3, o
dever, e a sancção da virtude. Perante a nova sabedol'l3 fu
gio o triste erfO, que fasia o pasto do pen amento pagã~:
a negação da alma pelo materialismo, a do mundo matel'lal
pelo idealismo, a de toda a verdade pela duvida.
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« Foi preciso então, sob pena de apodrecer nas trevas
idolatrica, acreditar em um Deos real, ab olntú, infinito, e
distincto do mundo que havia creado. Reconhecido e te
Deos, tornou- e indispensaveJ, o que se ignorava, adom-lo.

«S. Agostinho encerrando o seu Platonismo na ortbodoxia,
explica Aquelle, que quiz ser a via, a verdade, a luz do
Verbo, esclal'ecendo os homens e creando filhos de Deus os
que no mesmo Deos acreditassem.

« Muito mais tarde, nos Illnglls secnlo da meia idade,
brilha e domina o Doutor Angelico, re umindo e concentran
do a sciencia dos Doutores cujos trab:1lhos á elle se encami
nhavão como os rio ao mal'. Mas depois com o Renasci
mento e o espirito ela Reforma, o progresso da Fé fI) i detirlo
por preoccupaçães profana', eo movimento da sciencÍa Cbristã
pôde parecer cumpromettido.

« A Sophistica moderna he Protestante: da ta do se
culo XVI. Quando quebrou-se o laço da unidade, quando
proclamou- e a liberdade do erro, abrirão- e todas a com
portas, e a 6nda precipitou-se. De então para cá, o Ren sci
m~nto muI tiplicou os seus. Y' terna ['enov<,d08 da antiguidade,
cUJo ardimento elle altrapassou.

~ No seculü de Luiz XIV, o Cartesi,lOLmo dando armas
ao SpinosLmo ;~o Leibnitziüni mo, outl'a ii lu ão que es
barrava no idealismo ab olulO, mostrardO onue podia abys
mar-se a Philosophi::t , quando e,n si mesma procura o seu
ponto de partida. Emtim o Matel'iali mo do <:eculn xvm
rnar~ou o termo 'upremo até onde podia ir o pensamento
deSViado dos trilhos, que podem condosi-lo á verdade .
. . .
. «. O C~rte~ia~ism'o ~cc;llta~a ~m 'duplo . er~o, .pr~fu~c\o:
mevlt~~el; uma dupla tenrlencia que devia arrastar á ~'uina
oesptrlto humano, e os thesouros que em i encerra. Sobre
este a'sLllnpto tudo se tem dito e reoonhecido. Ninguem
poderá conte tal' que o Carle 'iani mo vai ter ao Spinl)sismo
pelos caracteres que attribue á sub lanr.ia, e que desta sorte
o Pan'lheismo o absorve e o invade ele todos os lados. Por
Outra parte tende ao Sceplicismo pelo seu principio funda
rnen~al, quando est\.lbelece no En a fonte e o criterium ex
alUSIVO ela verdade .
• « Em '1780, quasi um ecnlo depoi ) coube aI) Prn . iano

Kant. de'envolver a psychologia da pel'sonalitlacle do Eu,
~on Iderado como sendo a força activa e vivaz, a unica reali-
ade de que sejamos senhol'e .
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« Descartes tomou o seu ponto de partida do Ett, não
vendo que facilmente não sahiria deste abysmo interior para
respirar fóra. Kant mo trou que consequencias se pode
ria dedusir de te principio.

« Este Philosopho faz a critica, a analyse d05 phenomenos
das faculdades da alma; colloca o ponto, a alavanca de Archi
medf's no Eu, causa e força productora daquillo que faz, e do
que conbece. E. ta analyse mui scientifica, complicada, cheia
de formula.; didacticas e ob curas, abunrlantes de verdades de
detalbe, repousa sobre Llma base que he o scepticismo com
pleto. egando aos principiü nece arios que descobre em
si a objectividade real, essa Philo'opbia não vê nesses prin
cipios senão catbegorias, simples phenomenos proprios de
nossa natureza e dependentes de nossa organisação.

« E desta sorte, a crença em tudo o que he externo ficando
de truida, o sceptícismo in vadia· a pOl' todas as pa rte . :\lada
se pMe reputar certo; existem tão omente factos subjecti
vos, factos do Eu no Ett. O homem he incapaz de pa sal' de
si ao que não be elle proprio, da sua intuição do Universo e
de Deos, á realidade de Deo:> e do Universo.

« Não se conbece senão a icléa, nada mais qne a irléa, um
facto de nossa alma que não pI'ova senão elle proprio; he
impos ivel alcançar o object em si: não na ponte que e
possa lançar entre o no "O pensamento e a cousa pensada,
entre o conbecimento como tal, e a cOllsa conhecida. E ta
força En, esta virtude subjectiva rio espirito humaQo, nada
mais he do que um vago, em Ilue e não divisão mais que
fantasma com a impo sibilidade de jamais converte-lo" em
substancia.

« De ta sort.e o Kanti mo tra ia no seu fundo o rdealismo
contemporaneo; ora, do rdeillislOo ao Pantneismo não ha
mais que um pa o, ei como elle foi dado.

« Coube ao jis(~ipulo rle «'~nt, da 'eu successor immerliato,
Fichte, dar a nltlma f()rmnlarlo Kantismo. Exageranrl~ o
princ,ipio do mestre, r'ichte cletel'minou o En como a unlca
existencia, e ob. ervando o Ln lJ nelo e Dpo no Eu, crêct Deo ,
como elle diz ousariamente, fasendo-o sailil' do sen proprio
pensamento; constitue-o producção slla: então estabeleceu a
eqnação: o Eu,=Deos. Ou ainda melhor o Eg be Deos, ou
invertendo a proposiç;1o: - Deos he o Ett.

« Este Pantheismo era sem precedentes; procedia da psY·
chologia, cousa nova e inalldita, por quanto até então. era
pelos excessos da especulações da On tologia que se unha
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chegado á unidade da substancia, á estabelecer um Deos,
nào Creador e Senhor de tudo, mas sendo elle proprio o
tudo, o eote uoicoJ o finito no infinito.

« Todavia as eternas cogitações do Pantheismo objectivo
não tardarão a reentrar no dominio das especulações
erraticas da Allemanha. Urna reacção operou-se nas escola.
Com Schelling voltou-se ao Pantbei"mo da naturesa, Mas então
o problema não se apresentou com a feição dos Atbeos do
seculo XVIII, pela pluralidade; mas ao revez, pela synthese,
pela unidade, pelo infinito. Desta maneira, decorridos alguns
annos, o Pantbeismo indec.iso, equivoco de Schelling, abrio
praça ao velho Pantheismo de Parmenide e dos Alexandrinos,
á identidade das apparencias do mundo material e das pro
ducções do pen amento puro, da sub tancia creadora e da
Cousa creada, do ubjecto conhecido e do sujeito que o co
nhece.

«( Iroi esta a obra de Ilegel. Precedentemente haviamos
fallado deste pbilosopho e da suas formulas, que tão
~rande voga tem entre os sophi tas de hoje, do Deos 
~déa que se desenvolve á través das gerações, que tem
consciencia de i na humanidade personificada nos eus
grandes homens, fantasma u urpador que eUes deificão e
adorão.

« Aqui limitar-me-hei a recordar aS' palavras textuaes
d~~te pbilo opho, extrahidas da sua Phenomenologia do es
plrlto: «A idea contem completamente em si ct do sabe1' e a
do ente, a idéa do ente e o ente em si. A ciencia, idé(l do
absotttt,o, e do PTOP1'io absol11to ão a mesma cousa, e a Phi
lo~ol~hta nào he o mai01' meio de compl'ehende1', e de abmçar
a ~dea absoluta, senão p01'que na sua mais alta lJotencia,
elta he essa mesmct idéa" Tetmindo na identidade v saber e o
cnte, °conhecim.ento e o objecto. »
~ ~'oulro lugar, em um Tratado ácerca da Philosophia da

R,ellglao: a idéa absoluta sónwntc he o ente, lt vida impere
CGvel, a verdade cOl1hecendo- c a si Pl'OP'l'itb" eUa he torla a
Vel'dCl~e, o tll1ico objecto da Philosophia, eUa he Deos. »

« EIS a base sobre que a sabedoria contemporanea faz
repousar eu proprios systemas, suas odiosas negações, que
segue uma multidão imprudente julgando- e iniciada, e
pa mando em pre 'en.a desta formulas inintelligiveis, não
temendo substituir ao Deos de seus Paes, 'ao Deos vivo, um

eos qlle não passa de urna idéa »
Fasendo nota I' que ao tempo em que esta Philo ophia domi-
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nava na Allemanba o materialismo reinava em França, con
clue NInure que tanto um ~ystema corno ootro e barrão no
mesmo pnradeiro, exprilOindo-,e pnr e ta gui a.

« O systema que prosl',rrve a materia e a absorve n<l idéa
não e ·tá longe do que::l reh<lhilita e divinisa. Omaterialismo
pratico, na ordem da vida moral e da soeiedacle he o fundo
de tod<l a Philosophia onde não exi te Deos. E 11e tambem
por isto qne quando se virão as tendl~ncias do Idealismo Ger
manico, foi mistel' l'er,únhecer a radical impoteoc.ia da Pbi
losopbia para dirigir II e 'pirito humano, por quanto a final
era evidente flue o circulo evolutivo da Philo ophia tinha sido
percorrido inteiramente, e que em materia de erro a serpente
mordia sua prnpria cauda ('). »

~e:ta succinta exposição palpavelmente se demonstrão as
aberrações que tem lírIo o e pirito humano, de De cartes
para cá, e o que se porle esperar de semelhante philusophia
seja qna\ for c ysterna ate o presente formulado: a ten
dencia geral be ° Pantheismo, e em conclu ão o Atheismo, ,e
por isso todo os systemas conhecido, são adversarios deCI
dirias do Catbolicisn1d, e rle qualquer Religi50 revelada.

Em Portugal todos I)S ,Ian eni tas erào Carte. ianos, allian
ça mui natural e logica. Era a Philosopbia em voga, e aque
cullivavão de preferencia em s~us differentes maLises os
amigos dos solital'iós de Port-Royal de' Charnps, .

,Ia no reinado de D. João V a Congregação do OratorlO
havia tentado inutilmente a ildmi ão do seu ensino nas es
colas de Portugill Com esse pmpo ito hilvia o Padre Jo~o
Baptista J a methor cabeça philosophica de a Corporaç3?
e cripta a obra intitulada-Philosophia Aristolelica l'eslt·
MMI] ct ill1tslrala ('"), em que (lJ'Ocurava coneiliar a Escolas
tica com as novas doutrinas, como meIo suave de levar por
diilnte aqtlelle desülerllt7,tm. Nesse empenho foi secundado
pelos Padres Theodnro de Almeida, Pereira de !figueiredo,
Luiz Antonio Verney C"), Manoel de Asevedo Fortes (....I,
FI'. Manoel elo Cenacnlo (.....) e ouu'os.

l'illIondc II. 207 de 30 de Julho de 18G4.
(oo) He uma oura qe dOlls volumes in-folio, impressa em Lisboa no anilO

de 1748. .
(oo.) Veruey alem do l'cl'dadei7'o Mclhodo de estudar, escrevõo sobre Pln

Josophia diffcrenles obras, impre sas umas em Roma e outras em Lisboai,o.
(.... ) Engenheil'o-mor do Reino. Escreveu e publicolI em 17H a sua

aica l'acional, geomctrica., e lUwl!Jtica.
(" ''') Pllhlkou este Prelado, estando ainda 110 Claustro, um rolhe~o contra

o ell ino da E cola '[ioa, intitulado-.4dvertencias critica, e apolaf/istleas, rtc.
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lão obstante o descreilito em flne o C~rtesianismo havia
cahido no principio do ,eculo X\'111, cnmo observa o Barão
Degerando ("l, oestudo da nova Philo rphia -e ha viaretlnima
do com os trabalhos de VI olf e sens dLcipnlo , fllndadores
da E:cola Ecletica A:lemã, a que se 3, sociou lia. ltalia o Padre
N3polilano Antonio Genovesi, tãu celehre pelo arrojo de
soas ideas philosophicas, e como economista. O Car'te ia
nismo sob estas veiltps ganhou largo terreno na Europa,
no meado do seculo pas ado, e em Portugtll fez immeosos
proselytos, ainda entre os membro da CompiJnhia de Je
sus, aliás tão aferrada á Escolastica (").

Wolf, natural da Silesia, provincia conquistaila pela
Pru sia á Au tria, passava por homem extremamente religio
so, e o seu methodo approximava-se do da velha Philoso
phia. Eis porque atlrahio logo muita ~ympathias. e adhe
sõeil dentro e fora da Allpmanha, maxime no ui da Eu
ropa, onde a Escolastica tinha raises mais profundas.

Em Portngal. a nova fei ão por que se apresentava o
Ca~tesianismo fez grande impressão; e algnn Professores .Je
~u!tas, diz-se, ja preparaváo compenclin no selltic!o dessas
Ideas quando foi expulsa a Companhia C") Pode·~ecitar como
no~avel exemplo o Padre 19nacio Monteiro ("'''), o ultimo
P~lI!osopbo des:a Congregação em Portugal. Entretanto a
pOSição que a Companhia con ervou naquelle paiz foi a de
m~ntenedol'a da Philos,ophia Escolastica, segnndo os pre
ceitos de S. Thomaz de Aqllino (..... ).

Não e pócle ler sem impacipncia tudo qnanto escreverão
~cclesiasticos e Seculares á respeito da Philosop'hia Escolas
tlca n~ Compendio Hislm"Íco. Os homens qoe em Theologia
~a~eclão tào ap<lixolJados das dnlltrinas de S. Agostinho e de
~. rhomaz, conforme soa interpretação, quando se trata da

(.) Bistoire compa,ree des systemes de Philoso]Jhie, etc. em diffcrentes Ju
gares. '

(8") FI'. Fortunato de S. Boaventura no jorual.- O Defensor dos Jesaitas
n. pago 25 c 26.

(.,,) Veja-se a nota precedente. ,
("'.) Asua obra- Philosophill libera se/t Ecletir.a. Ra,tionalis, et Merhanir.a

se~sullm,. toda Cartesiana teve 110 seculo passado, na Ilalia e em Bolonha
00 e CO 1I10u, muita acceitação.
c .~.... ,,) Veja~se a obra do Padre José d'Araujo-Convel'saç(io Fmniliar eExamet teo, puhhcada sob o (lselldollymo do P. Severino de S ~Iodesto em dif
i2e~t5~.lugares. E Pina e Mello. - Confel'encias exptugatorias, vago
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Philosophia creada por tão sabins mestres, rejeitão-a e ca
lumnião-a I

A erudição que ostentão he toda beterodoxa; a historia
que invocão be a de Brucker. Ora desde Luthero para ca,
ainda não houve um inimigo da Igreja. que não lança e as
gcherllonias p-ssa grande e profunda Pbilosopbia, extrabida
das entranhas elo Catholicismo, como bem diz Cousin (').

Mas podião os Jesuítas affastar-se do en ino dessa Philoso·
phia no seculo passado, na epocha da reforma de Pombal?
Serião tão claro, tão evidentes os principios da Philo opbia
Carte iana, que só a ignorancia e miopia deverião recusa-Ia?

ACompanhia de Jesus de certo não podia abster- e do en·
sino da Philosophia Eswlastica sem ponderosos motivos, por
qne lhe era prescripto na Ratio St~utior!lm, o seu codigo de
Professorado ("). E demais no meado do seculo pas.ado

. por maior que fosse o lustre da ]1hilosophia ou methodo Car
tesiano, era elle de tão recente data, e tão deplora veis de 
vias apresentava, que uma corporação tão inlelligente c
discreta não podia. sem perigo p3ra a mocidade á seu cargo,
admitti-Ia,

E bem que a Ratio Stucl'io1'lun pre crevesse o ensino da
Philosopbia E cola'tica, não era na verdade preceito tão ri
goroso de que a Congregação 19naciana se não podesse affa .
tal', logo que outro se ostentasse apoiado nas solidas bases da
verdade e ela razão, Os trabalhos de Leibnitz, de Ga sendi, de
Bacon, de Wolff, e ainda os elo proprio Descartes que cursára
as aulas da mesma Companhia, erão conhecidos e aproveita,
dos no que tinllão de util pelos principaes membros do sen
Professorado, quer em Portugal, quer no estrangeiro, O
numero e merecimento elos seus Pbilosopbos não são para
despresa r ('''), No Reino hdelissimo os trabalhos da Compa
nhia, ainda nestas disciplinas, são superiores aos de quaes
quer outras Corporações religiosas ou laicaes ("'').

Ora, ainda que a Philosopbia Escolastica fos e digna do
(') Gom's d'Hisloi1'e de Philosophie, pag, 27,
(") V~ia-se lambem - Les GO/lstilulio/ls de Jesui les , pag, 4, cap. U.

pag, 218, da edição de 1843, e FI', Fortunato de ,RoaytmLura, - ODe'
{C1lsor do Jeslútas, n. 8 c 9, , ,

(" ') Veja-se o Padre José de Araujo na obra.-Gollversaçfio F~rntbar.
cap',8,9 c ti, PIna c ~leJlo, -Resposta C01npulsoria, pag, 2/,28 6

segulllles: Veme)', - Parecer do Dr. lpollollio PhilolllUSO, pago JOf), e
nJa~~l~,rd, ~ Enseiglle.ment des Jesuites, pag, 103, ,

( ) Veja-se Barbllsa Machado. - Bibliotheca Lusitana, e FI', l'orlunalo
de S, Boavenlura no seu jornaL - O Defellsol' dos Jesll,itas,
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deselem dos homens de senso, o que resta provar, no meado
do seculo passado era ensinada [las Universiclades Catholicas
da Europa sem excepção; e actualmente ainda he nos Esta
dos da Igreja, na Hespanha,eem 31gunsPaize da 1\l1emanha
e por toda a parte onde a Companhia de Jesus ensina. No
tando-se que nos paizes em que essa Philosophia flli mais
aggredida, he onde esses trabalhos occupão grande numero
de cabeças; e faz-se, de !la trinta annos para cá, avultado es
tudo das obras dos seos Philosopho3, elflndo-se melhor e mais
assisado apreço as elucubraçõe dos pensadores eminentes
que proelusirão os eculos cbristãos (') .
. APbilosophia Escola tica era no geral ele favoravelmente
Julgada pelos sectarios da Philosophla moderna ou Car
tesiana no secolo pas ado, e flinela he no presente.

Estes jnisos que em principio tinha sua filiação no a('[lor
da luta, e na violencia de flpaixon.c1.da· pnlemica, depois não
exprimião senão ignorancia da materia. Conrlemnava-se, na
fé dos padrinhos, aquillo que nunca fora objecto do menor
estudo. ./'
9que se aventLll'as e a arri,car algumas con iderações em

pro dessa Philosnphia de qlle S. Thomaz rle Aqnino. o maior
gen.io de modernos tempo havia sido o principal explanilclor,
sena tratado com menospl'e('.o e compaixão Singular inco
herencia n'um Paiz Catbolico, sendo a Philosophia de S.
Thomaz, preconisaela pela Igreja I

P.ara deslustra-la n.l0 duvirlou-se denumina-la 1\rabigo
Peflpatetica, dando-se-lhe por progenitore, Aristotele e
Avel'rboes I 1\ violencia de linguagem que por causa desta
êstulla accusação lhe atirão o Jan eni ta (Jortugue es no

ompenllio Histor-ico, explicão tão ,omente o delirio da
epocha.

Confrontando-se os trabalhos modernos acerca dn Esco
lastica, com os do seculo passado, sente- e a immensa elif
r~rença que ha entre a apreciação filha elo estudo con cien
CIOSO, e a que resultava de um preconr.eito elabol'aclo no cri
sol de nma discussão acel'ba e sem ju tiça, como a que tra
VOU Ramus e ontros aclver ados desta Pbilos: phia nos se
culos X\ 1 e XVII.
C~nvem lel'-se o que sobre tal sciencia expoem nos seu

e cntos, Ventura, Bensa, Rollrbacher, Dono o Cortez, Alzog

xti Veja-se Taparelli d'Aseglio. - Essai theol'iqne (ln Droit Naturel, pago
a lotroducção, e Cousin - Obra citada pag.29.



Chantrel, B:ilmas, Laurentie, Ramiere, de Gjorgio e outros
modernos, sem exclus~o de Cousin, o fundador do Ecletis
mo em França, e aferrado Cartesiano, para 'que façamos
uma idéa sen~lo mais ajnslilda, menos frivola da Philosophia,
ou antes do melhodo Escolaslico, e elo quanto entre nós
se perdl'o com o abandono completo do seu ensino.

Não he es~a PhilosoplJia, como ja dissemos. calcada no
moldn da de Aris!oleles, conforme a reprodusirão e ensina
rão os Arabes. Dus trabalhos dos Philosophos gl'egos, e
p:lrticularmenle do Stagirita, aproveitou se o que havia de
util, sendo rejeitadas todas as doutrinas avessas á rasão, 6 ã
idéa christã ('). O mesmo succecleria com a dos Arabes, se
e. sa Philosophia fosse conhecida na Europa antes de redu
sida a sciencia a Escolastica ("). Nascendo no seculo X em
Bagdad, só foi conhecic!a na Europa Chri tã du~entos ,annos
depois, quando a Es.colastica estava no seu apogêo.

A influencia da philo~opbia Cartesiana em Portugal, de
que Verney foi um rios mais enlhusiaslas propagandistas, deo
fructos t~o amargosos como em outros paizes da Europa.

A mudança de melbado no ensino da Philosophia produ
8io iml1ledlatamente dous males. Enfraquer,imenlo dos estu
dos philosophicos, em paiz ja Ião pouco applicado á tal
Disciplina, e a propaganda elo inrlifferenlismo religioso, ~om

o despreso peJo cultivo da Theologia e do Direito CanoDlCo.
As instrucções dadas nos Estatttlos de 1772, faólilarão sum,
mamente a obtenção de tal desidemlum..

Nadei mais curioso elo que antagonismo que nesses Esta·
lutos patentêa o espirito do Sectario com a direcção qu.e. o
arbitrio erigido em Governo, dá as reformas que projecta
realisar.

A rasão individual, ou melhor o livre exame, foi elevado
á .Juiz supremo e onico na apreciação das doutrinas philo,so
phicas e do Direito Natllral. Eis o anhelo dos SectarlOS,
Todas as verdades devem passar por es a fieira. Mas como
se vai ver essa garanlia era nominal. OCe arismo protegeo
do-o contra a Igreja, não perde-o de vista, esforçando-se
por encaminhar-lhe os vôos. Tal he o receio que tem do
instrumento. Determinando-se nos Estatutos aos Professores

(') Veja-se a Cívillci Cattolic(~, anno de f 856 pago 408 áH '2,Bensa. -;-btall:J
de Logiqlle, pago 111 e 153, Alzog.-Histoil'e lmível'sel1e ele l'Ertllse, t. -,~
252, e Rohrh~cher. - Histoire 1miuel'sel1e de l'EgLise Catholique, t.16,
liv. 69 § 1, e Chantre!. - Histoil'e dilo 1I'loywage, t. 2, pago 189.

(") Veja-se a Civiltà Cattolica, anno de 1856 pago 412.
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de Philosopbia e daquelle Diteito que no ensino dessàs dis
ciplinas não se subordinassem a systema algum, impõe-Ibes
a obrigação de ensinar a Pbilosophia Ecletica I Tal era a'
liberdade de pensmento outorgada pelo despotismo.!

Eis como se expres ão os Estatutos: '
« Na certesa de qúe a Juri prudencia Natural he um pau

te da Philtlsoph1ia Pratica, e de que nno ba outro algum prin
cipio, nem meio da boa noção della que não seja a Rasão,
esta seguirá somente o Profes or nas nas lições, e esta será
lbnicamente o tribunal} á que deva pedir as luses e os prin
cipios para as suas del'lisões.

cc Não haverá sy.:tema algum Philosophico á qu'e ene in
teiramente subscreva na exploração e d'éffiemstração das Leis
Naturaes, antes pelo côntrario a Philosophia que elle deverã
seguir, será precisamente a Ecletiea ('J.

Não nos disem os E ta'tuto o que se denomina Philosopbia
~cletica, mas pela exposição do Compendiô Historico, e a
linguagem da epocba, essa philosopbia erà a Cartesiana adu
bada com as doutrinas de Gassentli, Leibnitz, Loke, e outros.
Par~2re-lilos que essa, qtlalificação cabia en tão a philosophia
de vvolf, e por isso foi adoptada a obra de Genovezi para
as E~colas, em que esse systema se acha an'lpla:mente desen
volvido.

He,Wolf quem estabelece a di,gtil'lcção entre philosophia
de Seita, e Ecleüca; sende> a prim'eira, expres.ão da doutri
na de um chefe, e asegunda o resultado de exame, de prova
matbematica das deutrinas. Cousiu no secuIo actual expli
cou os~u Ecletismo com outras rasões (").

Os dlslates da pbilosophia Cartesiana desacreditou-a tanto
em França, que derão aberta ao materialismo de Loke, im
f,orlado por Voltaire de Inglaterra, de tal sorte que o Ecle
Ismo de Wolf e de Tbomasius não pôde ultrapassar o Rbe

no, fasendo mais fortuna na Ilalia, Hespanha e em Portugal. O
melhodo seguido por ", oU approximando-se do Escolastico,
con~orrêo não pouco, como ja observamos, para sua propa
gaçao nestes paizes.
d Enct~e os Ecleticos da Allemanha, e da Italia a Universida
e OImbra preferia para o ensino da mocidade os da se-
fi~da nação, representados pelo celebre sacerdote Napo

no, Antonio Genovesi) de quem ja tratamos, mais

(:~ Estatlltos, lo 2, liv. 2, cap. 3, § :2 e 3.
r ) COllrs d'Histoil'e ele pkilosophie lee. 1-3 pag.28.
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conbecido por Genuense. Deu-Ibe ainda a preferencia sobre
os escriptores nacionaes de maior nomeada até 1830. Em
verdade ·os seus escritos em mereeimento excedem os de
Verney, Soares Barbosa, Cen'aculo e outros Sectat'Íos,

Mas, dir-se-á, quaes forão os beneficios que colMo Por
tugal dessa alteração no ensino da Philosophia ? Nenhum,
ainda o repetimos. A decadencia desses estudos foi prompta
e continua. Em breve essa pbilosophia Ecletica cedeo a pas·
so ao Sensualismo ou materialismo de Loke, desenvolvido por
Condillac e Tracy. Sabemos as consequencias praticas de se
melhante systema, pois que todos aprecião os effeitos Da
nossa litteratura. ,

Actualmente que Philosopbia tem curso em Portugal eDO
Brasil? -Pode-se dizer: todas as que são oriundas do Car
tesianismo, sendo predominante o Ecletismo de Cousin:-um
amalgama do Idealismo Germanico de Kant e Hegel, com o
Sensualismo de Condillac. Ora essas doutrinas tendem á ne
gação do Cbristianismo, corno brilhantemente o demonstrou
Monsenhor Pie, Bispo de Poitiers, n'uma celebrada Instrucção
Synodal do anno de 1854, acerca dos erro do tempo pre
sente, documento digno de ser meditado pelos nossos Pro
fessores, que ainda presarem o nome de Catholicos.

Sem recorrermos á essa famosa demonstração, ouçamos
a opinião de um author orthodoxo, infelizmente ha pouco
roubado as letras, sobre essa Pbilosophia :

« A França, diz Tapa relli no seu Ensctio the01'ico do Di·
reito NattLral, quiz modificar a seu modo tanto a Pbiloso
phia allemã, corno a Escossesa, e o Sensualismo da Condil
lac, e deo á luz, sob o nome de Ecletismo, o systema,
que no fundo, era um syncretismo disfarçado.

C( 'os primeiros momentos, o Ecletismo foi acolbido com
fervor por todos -os espiritos honestf)s, e ainda por u~
grande numero de catholicos, mui felises então por sacudi
rem o vergonboso jugo de Loke e Condillac . mas em bra
ve o enthusiasmo arrefeceu-se, quando se vio a nova dou
trina desenvolver insensivelmente os germens fanes tos que
encerrava no seu seio (").

« Os espiritos religiosos e iIlustrados comprehender?o a
final que convinba dar aos estudos pbilosopbicos uma (hrec·
çào mais firme e mais segura; que era mister renovar ofio

(") Veja-se Lerminier - Philosophie du Droit t. 1, pago 62. Tb. Jou~
froy-Nouvea'ux Melanges pago 120 e seguintes.
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quebrado~ das verdadeiras tradições da Escola Catholica)
dessa grande. escola, que, ha desoito seculos, tem sabido
conservar intacto o precioso deposito das verdades naturaes
estabelecendo entre essas verdades e as sobrenaturaes, Bma
perfeita. harmonia, nm accordo fundado sobre aJ propria
rasão.

(( Em verdade no sy tema catbolico as verdades sobre
naturaes, revelada por Deu o autbor da naturesa, devem
infallivelmente prest.ar um solido apoio aos estudos puramente
pbilosophicos, e mante-Io no caminho da natureza e da
verdade ('). »

Outra accu ação contra a reforma dos Estatutos de 1612
referia-se á falta de en ino do Direito Natural de Grocio e
Puffendorf, no plano ele estudos universita rios ("). Accu ação
em verdade estolida, porqnanto es a sciencia, tal como a
conceberão os dous celebres Protestantes, até então não
exi tia; e posteriormente com difficuldade poderia penetrar
~'um E tabeleclmento onde predominasse o e~pirito da Igre
ja. Desnaturado esse e pirito, baralhadas toda a idéas do
JU to, e da moral comprehende-se a admissão de taes estu
dos, mas para isto reali ar-se convinha uma reforma na ins
trucção como a de 1772. Sem descbri tianisar-se as Univer
sidades impo ivel era fazer penetrar semelhantes doutrinas .
. Onçamos sobre esta materia o mesmo doutissimo TapareJ

II ("'), qne com tanta logica e sciencia sabe descrimina-Ias:
« Quando a sciencia moral unicamente funda-se na rasão

nat~ral, e exclusivamente apoia-se nos factos naturaes,
mUlta vezes se lhe dá o nome de Di?'eito Nattwal. Grande
numero de authores restringem muito o sentido desta ex
pre são, e a applicão somente as relações juridicas segundo as
quaes um homem pode legalmente exigir de outro homem
qualquer acto externo: disto resultou o grave inconvenien
te, de muitas vezes comprehender- e no numero de direi
tos, certas acções que são para quem as pratica verdadei
ras faltas moraes.

«A separação entre o principio legal e o principio moml
he um facto qne devemos ás doutrinas protestantes; e este
era onecessario paradeiro de taes doutrinas.

«A alma, do Protestantismo, he o espirito individual,

qESS,lti theol'ique clu Droit Natlbl'el, t. 1, pag, XI,
())V~Ja-~e o Co!npenclio Histol'ico VI Eslrago pago 168,
( Essat theOl'lqlle, pag, XV,
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reconhecido juiz em ultimo recurso de todo os dogma da
Religião, de todas as leis da moral; e se os protestante se
lembrassem de tratar o direito como fiserão com a moral,
arrancarião do direito social todo o priucipio de unidade.

« Mas elles sabião que sem unidade a sociedade não po
deria subsistir um só dia; sabião, que se um se julga antho
risado a fazer o que outrem condemna; se de um dia para
outro se pode muda r ele decalogo, se podemos tolerar boje o
que bontem nos parecia criminoso; sabião , di-Io-ei, que a
confiança mutua, a ordem, a paz, entre os cidadãos tornão
se absolutamente impossiveis, e que a vida civil se acha
destruida.

« Eis como o Protestantismo foi arrastado pouco a pouco
a isolar inteiramente o direito da moral: ao passo que ene
abandonava a moral ás inspirações da consciencia individual
confiou o direito ao poder legislativo da sociedade; d~
mesma sorte foi arrastado a affirmar que, tudo o que a lei
não probibe be legitimo, quaesquer que sejão as decisões da
conseiencia; estabelecendo o principio de que se pode fazer
um tratado de Direito sem inquietar-se muito com a Moral.

« Mas esta tbeoria nfto !le somente incoherente, acha-se
ainda cheia de contradicções: se por um lado, elIa se gl~ri
fica de libertar as consciencias, por outro, colloca-se mUl(a~
vezes na necessidade de optar entre a violação de uma 181
politica contraria á consciencia , e a violação de uma lei da
consciencia contraria á lei politica: »

Combatendo a doutrina da separação absoluta do estudo
da moral do do Direito ('), diz em outro lugar:

« Mas o principio do puro racionalismo, esse principio
essencial á Reforma, fez logo proclamar o divorcio compJe~o
entre a moralidade e a legalidade, entre a consciencia reli
giosa e o direito legal, e esse divorcio foi a obra capital do
Protestantismo, como mui bem fez notal' um illustre profes-

(o) Eis o pensamento de Taparelli em termos mais claros: o .
« Com isto não quero dizer que se não possa tratar separadamente o dIr.C110

e a moral: porém convem, expondo o direito, que se supponba ja conhecldt
e demonstrados os principios da moral, da mesma sorte que os tratados. !
analyse algebrica e de trigonometria suppoem sempre a demonstraçã.o al~tedo~
da geometria elementar; ora o direito natural he uma parte da SClenCIa o;
costumes, como a analyse e a trigonometria são partes da sciencia mathema
tica. Nada impede que as partes sejão estudadas separadamente, mas sempre
na dependencia do todo que eUas constitullm. Querer a separação absolu!addO
direito e da moral, de modo a constituirem duas sciencias diversas c 10. e·
pendentes, uma da outra, he estabelecer um systema tão falso no seu prJo-
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sor de Berlim (l Este protestante tão moderado como ins
truido nos expõe, sob e te ponto de visto, toda a marcha
da Reforma: Elle no-Ia mostra que partindo da philosophia
subjectiva de nescartes, vai esbarrar, por desenvolvimentos
suecessivos ao Eu absoluto de Fichte, e á esse egoismo ab
jecto que se pode reduzir á esta formula: « Amai a vos
mesmos acima de lttdo, e amai vosso lJ1'oximo por amO?' de
vós mesmos.» Aos olhos de Fichte esla formula era o
fundamento inabalavel de todos os direitos, e a destruição
de todos os deveres. »

Destas doutrinas resnltou a celebre maxima protestante,
~!tjl!S est regia, illíus retigio, o despotismo religioso, a
lm~osição ela religião do Soberano aos seus povos, o Ce··
~ansmo e a centralisação administrativa com todos os seus
IDconvenientes e males.

Se tal he o Direito Natural creado pelo Prote tantismo
que utilidade haveria no seu ensino obrigatorio? Um dil'ei
to sem sancção eqnivale a simples moral, cnjas obrigações
se to~'não realisaveis pelo arbitrio da consciencia. Ocuns
tr~nglmento á execução de prec.eitos, indi pensavel no di
reito he neste ponto in teiramente ficticio ('*).

~astaria portanto para os alumnos o conhecimento da
Phll~sophia Moral, que, como diz Suarez no seu tratado de
Leglbus, he a base da Jurisprudencia, ou melhol' do Direito,
que lhe dá no exterior aquella applicação e extensão indis
pensaveis ao regimen e governo dos costumes politicas das
Republicas.

Traçar as raias da Moral e do Direito Natural seria um
estudo curioso, sem valor pratico, tanto mais quanto seme
Ihantedireito nunca teve uma exi tencia categorica ou real no
mundo. Existe nos livros, e serve de pasto as lides líttera-
~%iO .~omo nl1el1~e em suas cOllsequencias; ligando-:se esta.s duas sciencias
s .: a outra na dIrecção das acções humanas, he mlstér eVidentemente que
eJ(~o o mesmos os sens primeiros principios. • .

.1 Stahl-Histoire de la Philosophie du Droit (nota de l'aparelh).
in;ta) °conde de F10rida Branca. fez na Hespanba reformas n?s ~studos ad
no r de Pom~al, e entre as cadeiras creadas notão-se as de Dlrelt~ Natural
Co pon~ de VISla dos Protestantes Grocio • Pu!fendorf, BUl'lamaqUl, etc. O
ri.1!ldPen 10 adoptado foi o tratado de Heineccio, fracamente ex.?ul'gado e cor-

01 o.
ao Os elfeitos desta educacão na mocidade catholica pareceaão tão damnosos
Iro mesmo. ~stadisla, que passados alguns annos, sendo elle de novo Minis-
Ye~uppnmlO aquellas cadeiras Mas o remedio não aproveitou.

45 1a:ie BLoys. :- Histoi1'e du Droit cril/l'Íllel eles peuple5i 11lodemes, cap.
I ~ ,e U1!!'Uel'sité Catholiquc , t. 40, pag. 19.
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rias dos Philosopbos e Jurisconsultos. Não tratamos do Di
reito pocitivo ou real, que como o precedente tem o seu
fundamento na Moral, como a parte no todo.

Não desconbecemo que ba empre alguma ut;lic1ade na
organisação de um Direito typico, ervindo de padrão por
onde pautar o Direito positivo. Mas para que admiltir eme
lbante gradacão, poi desde que o direito positivo se COD
forma com a Moral, e torna o verdadeiro direito natural.

Por outro lado quão problematica be es a utilidnde des
de que entre esse direito e a mordI se estabelece um di
vorcio, tão repugnante em seus resultados, como notou Ta-
pare1li I

Seri:l preci o apontar aqui todas as enormidades uso
tentadas pelos creadores desse Direito (') ? As consequen
cias serias do estudo e applicação de e Direito são a ju ti
ticação do Poder absoluto ,eja dos Reys, seja dos E tado I

desde que ba um direito legal, superior ao da conscien-
cia.

Nesta parte o instincto dos seus interes es não falhOu
entre os redactores dos Estatutos de 1772. O absolutismo
Real foi proclamado como uma consequencia logica de taes
doutrinas.

A tbeoria politica desses Estatutos que são um Codigo
completo de arbitrio, consiste no seguinte:

No mundo ba dous poderes iguaes em importancia I

que o regem e governão no tempornl e espiritual: o poder
Real e a Ig?'eja. Ambos são declarados independente. e de
origem divina immeLliata e directa.

Mas, diz-~e logo, collocados estes poderes em frenteumdo
outro ficanão expostos á uma rivalidade fatal á ociedade,
Por isso com prudente cautela, ao Poder e piritual contes
ta-se que possa nem diTecta nem indil'ectamenle influir obrB
as eousas temporaes qtlae que?' que ellas sejâ,o. E comtudo
deve haver harmonia na relacões destes dous poderes, para
que a Sociedade humana possa marchar sem tropeço nO
seu aperfeiçoamento.qremedio ln,vocado por esta singular tberapeutica Ii~üla-
se a. ob~ervancla de dous preceitos, Restringir a acçao da
Igreja as cml~as puramente do espirito, e dar-se aO poder
Real a fiscallsacão dos seus actos, sob o fllnc1ame~to

n Veja;.s~ Bc~meo _ Phi/osophie dn Dl'oit, to o,, pago t85 c t86. E'ln
tlltos ele ,otlnbl'u, Livo 20° til. 3, cap. 5, § 19,
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da manu tenção da ordem publica, e protectorado dos Ca
DODes! •••

Embora a Igreja, seja a columna da ff\ e da verdade, e
seja fonte de sautidade e da moral a mais pura, em todo
o caso convem que o Poder Real acautele a Sociedade de
qualquer mal que dali provenha. Do Poder Temporal não
deve a Igreja temer cousa álguma e nem defender-se, salvo
havendo beneplacito, porquanto desse Poder só emana o
bem. fIe impeccavel !

Por is o a Igreja, alem de cobrir de bençãos o seu pro
tector, sejão quaes forem os seus actos, deve mandar pre
gar aos Va alio ou governados que obed"ção aos Sobera
DOS, e reconheção o supremo poder da Mage tade, como
proveniente de Deo , e que quem resiste aos Soberanos, t'e
siste á vontade (le Deos inda mesmo quando esses So
beranos aggridão a Igreja , pois que na turalmente o
fasem a bem da mesma as ociação, que elles melhor do que
ella conhecem e aprecião.

Em retorno de tanta concessões as leis seculares da1'ão
á Deos ú qtte este 1'eservon pam si n, competindo ao res
pectivo Legislador declarar em momento opportuno em que
coo iste esta reserva.

Como se vê esta theoria he completamente o inverso da
outr'ora sempre seguida nas nações Catbolicas, ou por ou
tra nessa pleiade de nações, conhecida sob a denominação
de Cbristandade. O~ Juristas Lusitano anteriores ao secu
lo pa sado ou á reforma de Pombal, Pereira de Castro,
Velasco e outros dão em suas obras pl'ovas deste asserto .
. OEstado Chri tão era um corpo mixto, em cujo governo
I~tervinh:io o dous poderes, dentro da orbitas traçadas em
VIsta dos eus fins. A eculari ação completa do Estado,
com exclusão, on expulsão do elemento espiritual começou
Como em outro lugar fisemos ver, pela doutrina 0.0 Regalis
mo modemdo ou Gallicanismo) que collocava em igualdade
de po ição os dous poderes. Então surgia a tbeoria do
llmmo Imperio, e depois como o plano era inclinado facil

mente passou-se para o Regalismo con equente, em que a
Igreja, de igual que era, tornou-se subordinada. Asua inter
ferencia no governo da sociedade em presença desta doutri
na veio a ser repugnante, e não houve Jurista adestradb

(') EstlttttLos de Coimbra de 1772, liv. 2 tit. 4 cap. 4 n. 1.5.



nesta jUl'is\1lrudencia, que á todos os argumentos mão oppu
ria o famoso Stattts in Stattt.

Entretanto vejamos como em principios do seculo XVII,
um dos mais famosos e insuspeitos paladinos da Reales8,
Gabriel Pereira de Castro, comprehendêra o Estado Chris
tão, e com especialidade o regímen politico de SU3 nação.

Deduzindo nos Prelndios do seu tratado de ./lJlann Regia
os principios em qne descansa ogoverno das associações Cbris
tãs firma desta sorte as differenças entre os dons Poderes
espiritual e temporal:

.« Ex quibus liquet quod héI'c potestas sic considerala,
á temporali omnino differt, primo, in eausa efficienti, quia
pote&tatis temporalis causa efficiens est Deus in lege naturre,
spiritualis, vero causa efficiens est Cbristus in lege gra
tire. Secundo, in causa matcriali differunt, quia materia jUl'is
dictionis spiritualis sunt res spirituafes, temporalis vero
snnt res tempo rales. Te?·[.io, differunt quoad causam forma
alem, quia politica potestas est na tUl'alis, spiritnalís vero
supernaturalis. Q7wrto, differunt quoad causam finalem,
quia spiritualis spiritualia respicit et ::eternam beatitudinmn,
temporalis vero temporalia irrimediaté respicit et intue
tur (") . »

Estabelecidas estas differenças, mostra o mesmo Juriscon
sulto qual a importancia e extensão de poder do Soberano
Pontifice na Sociedade Christã:

li Unde fit <!Juod Summus Pontifex apud quem est am
plissima spiritualis potestas, babet potesfatem temporaLem
non dependenter, s(3d lJrop?-ie, sub ea tamen conclitione si ~a

sus eveniat in qtW finis S7tpernatltralis icl cxposcat, et .w~

digeat mecz.iis temporctlibus, quia tunc. ex vi potestatis spll'l
tualis illis utitur; qnod si ita non esset considerari posset
jn potestate spirituali qu::edam imperfectio, quia sibi non suf
ficeret nisi tttendo temporali saltem indil'ecta. Et per co.nse
quens fatendum esset, li{uod cum Apostoli jurisdic~IOQe

temporali indirecte usi non fuerint, ~pnd illos fuit potes~s

spiritualis impe'rfecta, cum illis deficel'ent media neces~íLf18
ad suum finem; igitur videtur O.icendum quod utraqu0 p~~

testas est dis tincta et extra suos limites perfecta, IiGet 311

qU{l.pdo spiritualis temporalibus me.Qi~~ u~Âtl;n', ((,4 S1fUm-fins"'

( ') Pereira de Castro,.-Tmotatlls de Manlt 'Regia Rreludiun II n. .8.
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assequend~.[.m, quo.~ non est uti indirecta temporali potestate,
sed dú'ecta spirituali ('). ~

Determinado o poder do Summo Pontifice, em que beII).
discrimina o uso que elle pade fazer dos uleios temporaes,
sem fi~ar preso e subordinado ao pu'tamente espi1'itual dos
.Jansenico-Gallican0s, define um e outro Poder:

« Qual'e in confirmationem soprapositre resolutionis no
tandum est quod potestas spiritualis difinitur ot sit,- su
pernaturalis faculta á Christo Ecclesire immediate concessa,
spiritualia sopernaturalia immediate respiciens, et ostenditur
qllia llirigitldr in finem supernatnralem et media eidem con
Ylillient.ia, ut bene vivam~ls in spi1'itualibtts.

« Politica vera, in finem naturalem, et media illi accom
mqdata, ~tt in natumlibus Tecte vivamus.

« Cum ergo duplex hrec vila in homine sit, alia spiritualis
alia vero corporalis, oportuit ut media corporalis vitre, spiTi
tual'i Sllb01'dinentur, et quodam morlo illi inserviant; nam
iater causa, tum elicientes, tum finales, ordinem dari certum
est, ut inferiores caus.e smperioribus subor61inentur sicut alia
Deu absolute e t prima causa efficiens omnil1m rerum, et
fiuis ultimus, ac eodem modo ei subordinantur omnes causre
secun1re seu univep ales quales sunt Creli, sive particulares,
qllales sunt res ipse:e inferiores ("). »

Destes principi0s deduz Pereira de Castro a consequencia
de que a Sociedade Cbristã he um corpo mixto, bem ligado,
m?s em que o poder temporal di tincto, e funccionando per
f~l~amente dentro de soa orbita, se acha subordinado ao es
pIritual. Não he a igualdade Gallicana, creaçüo monstruo a,
tendo só por aIvo modal' as situações, como a pratica demons
trou:

«, Dnde fit cum intel' fideles Principes, islce poleslates sint
CQ1~1t1~ctce, unnmque corpns efficiant, inferior potestas su
P6~lorl subjecta esse debet et sub0rdinata, quia tinis ~empo
rah~ subordina tu r fini potestabis spirituali . Cujus 1'ei illa est
~qtM, quia corpus Reipublicm spiritoalis mixlt~m, ex illis
u?bus potestatibn componitol', Reges enim sc'Ccl1lares, et

~PISCOPi, non filciont do~s Respublicas, sed 1~nam tcmlum,
~. es~, unam Ecclesiam, cujus capot est Christos, et ejns
lCanus in Terris.

((:.l) Pereira de Castro.- Tracta,tus de Manu Regia. Prreludium II n. 9.
Pereira de Castro,- ldera, n. 10.
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« Membra vero bujus Corporis sunt potestas spirituali ,
et temporalis, qmc cum unitre siot et conoexre, debent ne
cessaria subo!'dinari inter se, ad imaginem naturalis cOI'poris,
in dure potestates diversi generi in endem corpore requales
sint, guia monstmosa 1'csullabit effigies (*), cum ergo debeat
alterare vel sube se, vel prreesse, spiriluali potestati tamque
nobiliora, competit prreesse Politicru ("). »

E continuando, diz:
« Vnde fit, quod si ratio supernaturalis tinis exposcat,

ut Summus Pontifex se immisceat tempDralibus, de illis
que dispooat, illt~d l"ecte iJJ5e efficC1'e potest, 000 quod indi·
reele, vel minus principaJiter potestatem exercet ternporalem,
sed ex eo quia in communione à Cbristo facta, potestatis
spiritualis continetur, 'ut ipse dat(~ necessitati, q'tUBcurnqllB
media al'1'ipiat,qll:B conveniant ad suum finem assequendum,
sic ea potes tas eo casu noo ternporalis, sed spiritualis ('"') »

Destes principios este Legi ta, tão dedicado á causa da Rea
lesa, não besitava em dedusir a consequencia de que se
hOtwcsse necessidade em relação ao tim espiritual, podia o
Summo Pontifice privar á qualquer Principe do gover~o

do seu Reino, e abroga!' as leis seculares offen iva da eXI~

tencia e liberdade da Ig!'eja. E nos paises Catholicos coma
esta doutrina sem reluctancia.

« Ex quibllS magis ad propo itum casum accedentes dobi:
lari potest, an Summo Pontifice sit data faculta pl'ivaodl

Regem suo Regno, vel illiu legis abrogandi, quando delur
j7tsta caJ-tsa, vel quia ejus administratio, veI Iegum o~ser
v:mtia, fi detrimentum salutis aJternre ~ubditorum verglt, ~I
citra dubium est, pos:;e. Quod tamen dnobus prrecedeolI
bus fieri permittitl11', prilnt~?n, quod prmcedat monitio. se
c7tnd71?n, quod Regmlm detur ilIi, cui de jure competebal
successio.»

Eis o fundamento elesta doutrina que compartilhava coro
tantos bomens eminentes da epocha :

« Cujus rei illa e t ra tio quaro supra assignavimuS-q~od
si s7l1Jemat7l,mli finis aliter obtineri non '[lote t, q7~am per ll!a
med7'a, potest illa Pontifex eligere in sua directa, et proprJa

n I-Ie o monstro Gallicano, o Sta tus in Stat-u do Regalismo consequente,
segundo Donoso Cm'tez,

(oo) Pereira de Castro - Obm citlula n, 1'1.
C") Pereira de Castro - Telem n. t 2,
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jurisdietione spirituali, at t1.mc Papa potestate spi1'ituali ít.li
tU1' ("). »

Demonstrando que a Igreja nos primeiros secolos não pôde
faser a applicação deste direito contra os Priocipes que a
perseguião, não era por qoe lh'o faltasse, mas em rasão da
deficiencia de forças, diz: .

« Patet ergo Principes seculares sobjecto fuisse semper
spirituali potestati et jure potoisse excommunicari, et aliis
prenís offlcii, usque ad Regni ipsins p7"ivalionem n. »

Quanto á revogação da Legislação secular offen iva da
Igreja, ustenta que o Summo Pontifice tem esse poder (ex
solum caSíL quando super'latílmlem. finem lredant) , deven
do o Príncipe ser primeiramente admoestado para revo
ga-Ia ("').

Esta tbeoria se acha desenvolvida com mais amplidão no
Tratado analytico de Velasco de Gouvêa, sobre a - Justa
acclnmação de D. João IV-, obra de moito merecimento,
ainda boje digna de ser con ultada com fructo ("'"'). -

Portanto !.la entre estas duas theorias um profondo abys
mo.

No seculo x-vn a Igreja occupa a primeira posição na es
cala social, o Poder Temporal a immediata. Então o Estado
:egia-se pela doutrina Catbolicas, e o Governo com qoanto
J~ l"eagisse, não fortalecia soas invasões no terreno do direito .
..0 seculo XVIII a itllação he differente, as ideas heterodoxas
J~ lavravão nas regiões governamenlaes, bem que a nação
amda seja profundamente Catbolica. Começou- e a obra ela
seculari ::lçàO ou paganisação do Estado, pelo Regalismo
mo~erado, o K tado he igual ii Igreja, ou por outra a
Chl'lstandade e~tá di solvida; o Rei he independente, não
conhece na Terra superior. Surgião por tanto duas entidades
f1Vae ,na Sociedade. Di panelo o Rei fie força material ne
ces anamente sujeita ria a outra, se a Igreja Catbolica fosse
5U borelinavelo

llaverâ lota e luta eterna mente entre esses dous principios,
e ~ mão de Deus pondo termo a revoluções, não fi er a

SOCIedade gyrar dentro de sua verdadeil"a orbita.

(. ) Pareira de Castro - Ide7n n. 16.
( " ) Pereira de Ca tl'O - Idem n. 19.
( ,,') Pel'aira de Ca tro '- Idem n. 22 a 24.
J''') Esta obra he um documanlo importanl6 pelo eu caracter omcial, pois

fOI. pl'epamda em nom.) do Tras ~stados rio R ino, para defender no Estl'an
gClro a can a da Revolução Portngueza de 16.W.
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A theoria heterodoxa e pagã da sujeição do espiritual'ao
temporal que e observa ll3S nações infieis, protestantes e
scismaticas nunca se firmará em paises r,atholicos.

Esta subordinação arrasta em ultimo resuILado a confusão
dos dous poderes, que como se sabe, foi o erro social do
Paganismo, e he o fundamento do Cesarismo. Da me'ma
sorte a distincção desses poderes he a rasão social do Catho
licismo, e o fundamento da libel'dade moderna.

Esta these facilmente se demonstra pela historia. Nunca
houv,e v8rdadeira liberdade no mundo enão depois do Chris
tianismo. Omundo antigo não a conhecia, assim como não
a conhecem e nem gosão todas as naçõas infieis actualmente.
Onde nunca lusio uma centelba de Cbristianismo, a liberdade
deixou de exi'3tir.

Estas conl'iderações arrastão necessariamente á aprecia
ção da doutrina ,da Soberania, e ainda nesta parte sente-se
a differença profunda qúe ha entre a verdade Catholica e o
erro, sob qualquer face ou matiz que se apresente.

Esta questão be summamente espinbosa, e subsiste in
soluvel, como todas as questões, cuja desenlace senão pro
cura na fonte da verdade.

Os absolutistas do antigo regimen funda vão a Soberania
da Realesa no Direito Divino, sustentando que o poder do'
Reys provinba i1n1nediata1nente de Deu, como o Poder dos
Chaves Dahi resultava a doutrina do manicheismo Gallicano.
Dous poderes iguaes em importancia tendo identic·a origem.

A revolução que emquanto necessitou da Realeza susten
tava as mesmas idéas, mudou de tactica logo que observoll
que podia dispensar a protecção. Negou o direito divino,
porque a sua principal negação, he a existencia de Deos,
declarando que a Soberania residia no povo, ou nação. As
sim excluia a intervençno do elemento divino, do sobrena-
tural na sociedade. .

Os Doutrinarios Francezes . entindo o absurdo da opinião
rev0lucionaria, inda maior que a dos Gallicanos, procurarão
um meio termo para explicarem o facto da authoridade. A
soberania não está no povo, nem em Deas, mas n'urna abs~
tracção;-na rasão, na ,instiça,na verrlade, etc. The2e impo ~I

vel de sustentar, e be mais uma escapatoria, como diz Beh
me, do que verdadeira soluç:'io da questão. Mas este author,
trat,ando de escapatoria a opinião dontrinaria, cal~e ,no
mesmo erro, porquanto funda a soberania no D~1'e~to,

quando exercido pelo povo, o que importa aql1ellas
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abstracções, por quanto elle Contesta a Soberania popular
desde que se afasta da norma do Direito (').

A theoria de que a Soberania reside essencialmente na
nação ou no povo, lJe a tbeoria do Contracto Social, repro
dusida e formulada na celebre Declamr.ão dos Direitos do
Homem (") da Assembléa Nacional Franceza de f 789, e
apregoada ainda boje como a Magna Charta do Liberalismo
moderno, cujas doutrinas repngnantes ao Catbolicismo tan
las vezes bão sido condemnadas pela Santa Sé.

Atheoria Catbolica sobre a origem da Sobel'ania be llutra
e mui dilfel'ente, tanto da tlJeoria Gallicana ou absolutista
como da demagogica ou revolucionaria. Excluimos as opi
niões intermedias, que mais se approximão do Direito Divi
no, do que da Revolução, porque fondando-se em abstrac
ções nenhuma utilidade pratica apre então; revelando antes
os sectarios certo pejo em defenderem a verdade para não
parecerem adàictos á tbeoria gallicana, á todos os respeitos
~ondemMvel, e nem á Cathofica, por serem het~rodoxos ou
mel'edulos os propagandistas de taes opiniões.

Atheoria Catholica sustenta qne a soberania tem a sua
fonte em Deos, como o creador da authoridade, do poder
Social. O modo, a condições por que esse poder se torna
uma realidade, passando do abstracto ao concreto, !le um
facto todo humano, e V'erifica-se no mundo de dilIerentes for
mas, como demonstra a hi toria da diversas nações. Nunca
se organi ou uma nação segando a tlleoria de Rou sea u.

As im, existindo em Deos a Soberania, e só competindo
as na~ões, conforme se houvarem aggregado e constituido,
a desl~naçào da pe SÕll ou pessõac; que tem de exercer a
authondade, explicada fica a theoria Gattrolica. Não ha
Ye.nd~ soberania popular, e sendo outra e mui diversa a
~lssao do povo, de apparece o direito de insl1rreição, e do
livre arbitrio de mudar a forma do govorno, direito legiti
IDO, com a tbeoria revolucionaria.

Pode-se aquilatar as diJIel'enças destas tIuas theol'ias,
pela apr'ü.e:iaçã'o que faz Ramiére, na sua importi'lnte obra
-)a Igreja e a Civilisação moderna, de que exaramos aqui
agUns trechos mais incisivos.

(') W. Belime.-Philosophie dlt Droit t. 1 pago 3!4.
t PVeja-se ri obra.-Legislation constitlttionnelle, ou Recueil dts Consti
1l1Ons Fl'ançaise.s, segunda parte pago fl9.
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« A a respeito dos Principios de 89 ha com e11eito duas
interpretações, não só differentes, mas oppostas.

« Segundo a primeira interpretação, o legislador de 1789,
não tem em mira senão a O1'igem immediata dos direitos
sociaes. E tão pouco pretendia negar a Soberania de Deos,
que pôz essa declaração sob seus auspicioso Quando poi
eJ1e proclamou que toda a Soberania residia na nação, en
tendêo sómente affirmar que o consentimento geral da 0
ciedade foi necessario na origem para dar ao poder sua ex
istencia, e para determinar a forma, o sujeito, e o li
mites.

« Conforme a mesma interpretação, a lei he a expressão da
vontade geral, neste sentido - que toda a sociedade deve
concorrer directa ou indirf'ctamente á sua confecção' oque
não impede, que para tornar-se obrigatoria essa lei feita
por bomens, deva receber sua sancção da ::mthoridade. u
prema de Deos. He certo qne esta lei não garante aos Cida
dãos senão direitos naturaes , visto como a garantia desses
direito he o unico fim da sociedade civil; e de nenhuma
sorte clestroe os direitos e os deveres que pertencem ii ordem
religiosa, e são da competencia de outra anthoridade.

« Os que sustentão semelhante interpretação fasem notar
que esta doutrina, quanto á substancia, acha-se perfeitamente
de accordo com o ensino dos mais ilIostres Doutores da Es
cola Catholica. Contra si não tem senão a Escola Gallicana,
que faz derivar immediatame11te de Deos o poder dos Prin
cipes.

( Os Theologos Ultramontanos, pelo contrario, profes~ãO
abertamente o principio da Soberanià popular no sentido
que acabeI de ser explicado n. .

« Longe de exigirem que todos os poderes estejão reunI
dos em uma só cabeça, nâo occultão suas preferencias pela
monarchia temperada; e quando lê-se suas obras, pa .m~·

se de acha-los incomparavelmente mais favoraveis aos dU'el-

(0) Veja-se sobre esle assumpto entre outras ohras as seguintes:-Bianchi-:
Traité de la puissance Ecclesiastique dans ses ?'apports avee les sOl/yaolllelf
temporelles, - Tiparelli d'Aze"lio - Essa'i theorique de droit Natl!l'el-B~
mes - Dl! P7'otestantisme c01nJ)(wé mi Cntholieisme, - L. de Rallaye 
Liberalisme .iu!lé. -Ventura - Le POY,YOil'l:0litiq'ue CMetien, Droste _De la
Paix entre l'Eglise et les Etats, e Dulac- ~'Eglise et l'Etat,

A' ultima obra he sobremodo interessante por ser um resumo d.o gran~6
trata(lo de Suarez -de Legibus e da obra de S, Thomaz de AqulUO - 6
RegÍ7nine Pl'Íncipum. •
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tos dos povos e mais dispostos a porem limites á authorida
de dos Principes do que a mór parte dos moderno Publi
cistas, que aliás e pavoneão do titulo de liberaes.

« Mas, se he assim parece-me, ter-se o direito de con
cluir, que quando em 1789 a Sociedaue quasi por um acto
solemne, protestou contra os excessos da Monarchia absoluta
e proclamou os direitos dos Povos, approximou-se da ver
dadeira politica christã.

« Tal he a primeira interpretação dos Principios de 1789.
Evidentemente não teriamos nenhum motivo para repelli-la,
ao contrario fariamos votos para que fosse authenticamente
admittida. Se os defensores desses Pr'inr:ipios declaras em
que os entendião desta forma, um passo immenso se
houvera dado para a conciliação dos e piritos.

« Desgraçadamente, existe outra interpretação, inteira
mente oppo ta á primeira. Por e sa interpretação o P1'in
cipios de i 789 serião a negação rad ical da dou trina do
Evangelho relativamente aos direitos e deveres sociaes. »

«He indispensavel que pssa interpi'etação appareça com
t?da a claresa, para quê a final a sociedade possa pronnn
Clar-se com conhecimento de cau a entre a Igreja e a Revo
lUÇão. Em verdade he neste terreno que a duas potencias
devem travar o combate decisivo n. »

Passando á expor a segunda interpretação, ou a genuina
revolucionaria, exprime-se nestes termos:

( Sabe-se em que consiste a theoria do ophista Genebri
no. Para elle Deos existe, mas não se envolve nos negocias
humanos. Portanto não tem Deos soberania alguma de facto
sobre a sociedade, não repousando os deveres sociaes de
alguma sorte sobre a sua vontade.

« Qual he pois a ba e destes deveres? A vonlade livre
dos homens. Independentes por na turesa, isentos de qua1
9uer obrigação mutua, os homens n'um certo dia, julgarão
a proposito reunir-se em sociedade. Celebrarão um contrac
lo pelo qual cada um se obrigou a trabalhar pelo bem de
tOdos,. ob a condição de que todos se empregarião em sua
propl'l3 utilidade.

« Livremente ceie' rado, este pacto pode ser livremente
re.vogado, mas emquanto durar cada cidadão pertence in
lelramente á Sociedade, que pode dispôr delle, e de tudo o

(') H. Ramiêre.-L'Eglise et la Civilisation moderne pago 202.
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que lhe pertence.. Elia somente marca as balisas onde es
barra o seu direito Soberano.

cc Esta Soberania acha-se (le tal forma inherente á Socie
dade, que nunca della pode despojar-se, e mesmo he a
Sociedade obrigada a reha vê-Ia por todos os meios, quando
lbe fôr arrebatada.

« Todavia como a Sociedade não pode por si mesma ex
ercer sua soberani<l, confia o exercicio a certos mandatarios
que commandão em seu nome, de tal forma, que obedecen
do-lhe a sociedade não obedece senão a si propria. Esta
delegação não he feita por um contracto ohrigatorio para as
duas partes; pelo' contrario deixa á sociedade plena liberda.
de de renegar seus mandatarios quando lhe approuver. A
insurreição torna-se portanto um dever para todos os cida
dãos, logo que os depositarios do poder excederem os limites
que a nação lhes traçou ('). »

Demonstrando que esta doutr'ina he inteiramente simi
lar da Declaração de '1789, conclue desta sorte:

« Cumpre dize-lo a Ig,reja não pode tolerar semelhante
doutrina. E porque não pode admltti-la? Porque e ta dou
trina he ao mesmo tempo .impia , imrnoral , tyrannica, e
por consequencia eminentemente anti-social. »

Esta proposições escusamos dize-fo, o auLhor com ir
resistivel logica demonstra-as perfeitamente, em diffe
rentes capitulos de sua obra. Para não fatigar o leitor,
limitar-nos-hemos a consignar neste lugar a demon3tra
çãfl' ira suá primeira )!lfOpOsição, quanto â impieda'de da
DeclarcL(,ão, enfeo'dida revolucionariamente.

« Em verdade, diz elle, o que vemos nesses Principias
senão a negação da anthoridade ele De-os, e por conse
guinte a negação da ua existencia? Re impossivel esca
par á e ta consequeneia. Se sustentais, no sentido absolu
to desta fôrmula, que o principio de toda 11 Soberania r~

side essenc'ialmente na nação, negaris que essa principio reSI
de em Deos.

« Mas se esse principio não reside em Deos, não he
Deos Soberano, pois som-ente he Soberano aquelle em quem
reside tal principio.

« Por outro lado' I se, segundo vossa opinião, nenhum
corpo, nenhum individuo, podem exereer authoridade, se·
não emanando expressamente da Delegação nacional, DeOS

(') H. Ramiel'e.-Idem pago 203.
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não he livre de estabelecer no meio dos bomens sua autb0
riclade que lbes manifesta sua verdade e seus designios.
Mas se Deos não he Soberano, e nem senhor de delegar
sua soberania á quem Ibe apraz, evidentemente não be
Deos. Por mais que falleis magnificamente do Ente Supre
mo, vossa doutrina não be outra cousa senão o Theismo
sucial.

« He faci! agora comprehender em que esta monstruosa
doutrina differe da sustentada pelos mais illustres cbefes da
Escola Catholica acerca da transmissão da autboridade.
E~ses Doutores notão, o que be evidente, que Deus nunca
dZl'ectamente delegou em nenbum homem, e em alguma fa
milia sua autboridade sobre as sociedades civis. Elles con
cluem que·a esta Sociedade comflete determinar o sujeito em
quem a autoridade deverá residir, e as formas segundo
as quaes convem que seja exercida.

. . . . . . . . . . . . . . . .
« O povo portanto segundo esta tbeoria não be soberano,

no sentido de CTeaT a authoTidade, mas tão sómente que elle
recebe-a de'Deus, ea transmitteao sujeito que parece o mais
proprio para desempenba-Ia .Sua Sober'ania não oautborisa pois
atirar, quando lhe appl"ouver, essa authoridade a quem trans
mittio-a. Porque uma vez feita regularmente a transmissão,
Deus a sancciona de sua autboridade Soberana; e desde
então não está mais no poder da Sociedade o arrepender-se

. da S11a escolba, derribando o que estabelecêo. E a menos que
o deposita rio da authorídade não e colloque em completa
opposição e manifesta com'o fim que foi encarregado de
promover, não lhe be permittido revoltar-se contra elle, sem
se revoltar contra Deus.

« Com effeíto he evidente que o motivo que dêo nasci
mento á sociedade, a saber, a necessidade de manter a 01'
de~ entre os homens, nunca poderia permittir que essa
socIedade, uma vez estabelecida, fosse continuamente re
volvida. A inviolabilidarle dos poderes regulares repousa
portanto sobre o mesmo principio que a propria Sociedade,
ISto be, sobre a vontade de Deus que exige a manutenção
da ordem ('). »,

Continúando, faz elle a di tincção da tbeoria Catbolica,
da Gallicana nestes termos: I

« Agora vê-se em que sentido os Doutores Catbolicos ad-

{'} H. Ramiere.- Idem pago 207.
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mittirão a Soberania Popular. Em que pois differem da
escola do Direito lJivino, isto he, a Escola Gallicana?

Eis a differença:
« Segundo os primeiros, o consentimento, seja expresso

seja implícito dos membros da Sociedade, transmitte re
almente a autboridade; ao passo que conforme os Douto
res Ga\licanos, esse consentimento não se torna preciso, e
quando intervenha, não serve senão para designar o su
jeito da autboridade, sem conferi-la realmente.

« Uns e outros concordão em diser que a autboridade con·
siderada em si mesma, be de Direito Divino; todos ensinão
que o depositario da autboridade commanda em nome de
Deus, e que acUe senão pode resistir, sem resistir á Deus (').
Mas os Gallicanos persuadidos de que o bomem que se acha
investi(10 da authoridade recebêo-a immediatamente de
Deos , concluem que he Rei e Principe por diTeilo divino.
A,quelles, repellindo O principio, recu~ão admíttir a conse
quencia, A seus olhos, o direito de tal bomem, de tal familia
á posse da authoridade, be tão divino comu são todos os ou-
tros direitos. .

« Ha ainda a notar, como já se disse em outro lugar,
entre a escola gallicana e a ultramontana, esta differença,
que a segunda admitte muito mais voluntariamente os limi
tes do poder, e as garantias da liberdade dos subditos.
Talvez mesmo os Doutores desta ultima escola não repug
nem tanto como os da primeira em admittir casos extremos
em que o povo poderia legitimamente derribar do seu thl'ono
um tyranno que não usasse de sua autboridade senão para
arruinar a sociedade, de que deveria ser o sustenta
culo lA). »

Esta doutrina conforma-se com a de S. Thomaz de Aqui
no, de Bellarmino, de Suarez, e em summa com a de toda a
escola Catholica moderna e antiga. Mr. de la Rallaye, resu
mindo no seu opusculo o Libera,lismo jttlgado a apreciação da
Civiltá Cattolicaacerca de doutrina revoluoionaria neste pon
to importante, está em harmonia com o precedente escritor
como se colbe deste trecbo :

(') Como bem diz o author, em nota esta doutrina he verdadeiramente a
de Ghris'to resumida por S. Paulo na Epístola aos Romanos cap. 13 vrs. f.

u Todo o homem esteja sujeito as Potestades superiores. Porque não ha
Potestade , que não venha de Deos: e as que ha essas forão por Deos
ord-enadas. u

') • Ramiére. - Idem, pags, 210 e 21L
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« o prmcIplO da Soberania residirá essencialmente na
nação? »

«Os legisladores de 89 sustentarão a affirmativa, mas sem
solido fundamento. Um pouco de reflexão basta para mos
trar a falsidade desta proposição tomada n'um sentido rigo
1'oso.

«Para que a soberania pertença essencialmente ao povo,
seria mister que o que constitue a essencia do mesmo povo,
oque faz o que elle be, estivesse sob sua dependencia. Em
outros termos seria preciso, que a nação por si mesma se
formasse, por arbitrio proprio, espontaneamente, sem obe
decer á lei alguma natural, não dependendo senão de si
mesma.

«Ora, as cousas não se passão desta forma. ASociedade
civil sendo de direito natural, segundo a vontade do seu
autbor, o que constitue o seu fundo, a sua essencia, per
tence á este autbor, isto be, a Deus. Fêl-a Deus, constituin
do-a da forma porque ella existe; be portanto Deos o VeI'
dadeiro Soberano ('). »

Em Portugal desde que os principios gallicanos prevalece
rão de todo no systema de governo, logo se sentio profun
da scissão, entre os sectarios da nova doutrina, e os da
antiga.

Quanta distancia entre Antonio de Souza de Macedo, o il
lustrado Ministro de D. João IV e de D. AfIonso VI, e o
Marquez ele Pombal; quanta differença entre o pensar de
Gabriel Pereira de Castro, de Velasco de Gouvêa, de Antu
n,es Portugal, e de tantos outro famosos Publicistas e Ju
!'IScon ultos do Seculo XVII, e o do conego Pascoal José de
Meno Freire I

Adevoção que mostrão este e outros Jurisc.onsultos pelas
prerogativas da Realeza, bem ou mal fundadas, attinge ao
grâ? de insen atez, á verdadeira mania I - Parece que não
haVIa outro meio de fazer inocular uma doutrina tão ré
P~gnante ao senso commum, e as idéas aceitas na popula
çao, de longa data.

Para documentar nossos assertos invocaremos o teste
m~nllo dos autbores coevo , reputados de melhor nota. Os
tltores sensatos e imparciaes apreciarão á luz ~a rasão e
dO bom senso quaes erão os fautores do absolutIsmo Real,
oCesarismo moderno, e quaes os mantenedores da verda-

() Leonce de la Rallaye. - Le Liberalisme j ltgé. pag. 30 e 31.
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deira doutrina, a que sabe ligar a liberdade dos povos, com
a ordem e com o respeito devido a authoridade, sem sacri
ficar uma á outra, desem aIvendo-se cada uma em sua es
pbera.

Para a doutrina que vigorou no seculo XVlII, nenhuma
authoridade pMe emparelhar com Pombal, eabra, MeIlo
Freire, e os redact(,res dos Estatutos de Cotmbra. Preferi
mos a Decltlcção Chronologica, obra que e diz do proprio
p'unho do l\'Iarquez, para della extrahirmos aessencia da theo
ria adoptada, e eotão em voga.

Na divisão duodecima da Parte primeira eles e celebre
{actum encontramos os seguintes paragrapbos que excluem
qualquer commeo tario

« A primeira e a principal regra do Direito Publico de
cada uma das Sociedades civis, he a Lei, que por excellencia
se chama do Estado; porque ella be a lei fundamental do
mesmo Estado: eUa constitue, e determina a forma do seu
Governo: elia regula a maneira de chamar o Monarca, ou
seja por eleição, ou seja por nccessão; a forma porque
deve ser governado. o Reino, ou regida a Republica; Tal
era em Roma a Lei Real, de que acabo de fallar, tal em
França a Le'i Salica, tal em AlIemanba a BulLa de Ouro, em
Portuga'l as Leis de Lamego, em Inglaterra a Cm"ta 'Magna,
em Polonia os Pactct Convenla, em Curlandia os Pacla Sllb·
jeclionis) em Dioamal'ca a Lei Regia, em Hollanda a União
de Ut1"echl, etc. n »

Referindo- e á pretendida Legislação das Côrtes de Lame·
go, como Lei fundamental ua Monarchia Po rtugueza, e con
demnando em virtude della. a Hegencia do Infante D. Pedro.
avô de D. José I, e seu predecessor como Rei de Portugal,
continúa desta sorte:

«602.-0 que obriga em tal forma (1'efM'indo-se a lei (un
damental do Estado), que por mais augusto que seja o poder
dos Reys só não he comtudo superial' á Lei fundamental do
Estado. São 7Hizes elas riquezas, e da (o1"tuna dos seus lJas'

sãllos ("))' dispensadores da j7tsl~ça, e distriúu.idol'es das

(') Excel'plo da obra de i\lr. Gerard de Real.-Traité ele la Sciellce da
Go!~uel'Tlement, lil. 1, pago -112. Era a obra pl'edilecta de Pombal, o seu
livro -Mestre, como llle chamava.
. (") Coel~o e Sampaio nas uas Prelecções de Direito Putrio Publico e pur

tlCul.ar exphca com mais desembaraço esse direito ou prerooativa do sob~rudo
aõsoluto, segundo. a lheoria Gallicana, apoiando-se para i~to na authorIda e
do protestante Hemeccio.
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mercês: mas por isso não devem observar menos uma Lei
preventiva, a qual são devedores das suas corôas. As leis
fundamentaes (10 Estado precederão a grandeza do Principe
e a devem seguir depois de acabar. Não he menos absol-uto
no exercicio do Poder, que estas Leis lhe dão, por não poder
muda-Ias. He feliz esLa impotencia, que embaraça faser tão
grande mal n. ))

Declarando que a l\1onarchia Portuguesa sempre fôra re
conhecida por independente, e contada ent1"e as outras JIfo
narchias da EtLTOpa , onde a llfagestade otL a Soberania não
reconhecem superio1' na Temporalidade, continúa -assim:

« 604. Em cuja certe a he primeiro principio, noto rio a
todos aquelles, que são medianamente instruidos nas mate
rias de Estado, ser o Governo Monarchico aquelle em que o
Supremo Pode?'. 'reside todo inteiramente na pessoa de t!1n só
Homem (), o qual (Homem) ainda que e deva condusir
pela rasão, não reconhece comtudo outro superior (no Tem
poral) que não seja o me mo Deo , o qual (Homem) depu
ta a~ pes oas, que lhe parecem mais proprias para exercita
rem nos differente mini terias do Governo; e o qual (Ho
mem finalmente) faz as Lei, e as deroga, quando bem lhe
parece (''').» -

Eis a tbeoria politica de Pombal: apenas o Rei he obr1
(lado a respeitar a Lei do E tado, mas não lembra, nem
declara o que convirã fazer quando o Rei destruir ou me
nospre ar essa Lei. Todo o seu esforço na Divisão Duodeci
ma da Dedttcção Clwonologica he condemnar a doutrina dos
MonaTchmnacos sobre o Tyrannicidio, em Gaja seila elle se
compraz em affiliar a Companhia de Jesus, fasendo-a com
partilhar os sentimentos de Jorge Bucbanan e outro, que

« Co~forme os principios de Direito Publico Univcrsal, diz eHe, illustrados
pelas Dmnas Letras, segundo os quaes os Principes Soberanos, como Lugar
Tenentes de Deos, e por authoridade dc quem 'unir-amente govel'Uão, devem
~er obedeCIdos, ou sejão bons Olt mao , senl que os vassallos tellhão liberdade
e I~es pergu-ntarern o que (ase7l1. »

,_Nao pUllsava assim Antunes Portugal - no seu Tratado de DOllatíonibltS ,
IV. 2, cap. 2, til. 27, 28 e 29.

(') De Real-Scíence dlt GOlWe1'llemellt, t. 4, cap. 2, pago 130.
t (") Pombal nas Cartas que pubLicou Carrere no fim da sua Viagem a Pot'
.lIgal completa este pensamento de MI'. de Real.
I • ~as ~Ionar.clJias oberanas,_ onde o primeiro [Jl'illpipio ~e g~v(Jm{l /te o
[emor, o~ ca tlgos são sempre ngorosos, e a obcdwllcla ás leIS uao se mano
em, senao pelo terror da penalidadc. » CaI'ta VI, pago 372.

("') De Rcal- Scíence du Goltvel'llement, til. i, cap. 3, secção 2,
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aliás tanto louva quando trata na mesma obra da Universi
dade de Coimbra, e de sua reorganisaç,ão no reinado de D.
João III.

Sendo impossivel á nação tomar ao seu chefe contas do
seu governo, quando este se torna um verdadeiro tyranno,
que valor póde ter a transgressão da Lei fundàmental do
Estado? O remedia seria o dos gladiadores Romanos, mor
rerem saudando o seu exterminador.

Não achando na antiguidade Portuguesa meios de sus
tentar esta sua tbeoria, Pombal irrita- e, mente, esbraveja,
tortura textos, e na Companhia de Jesus vai encontrar o
seu completo desabafo. He essa corporação religiosa a me
lhor solução que descobre para todos os factos que como
muros de bronse contrarião sua doutrina no solo pOl'tu
guez.

He curioso ver como elle arremete contra o P1'eambulo
das Cõrtes de 164i, em que D. João IV foi reconhecido e
saudado Rei de Portugal, preambulo em seu dizer traçado
pelos Jesuítas, por St~1'presa da religião e fidelidade dos
1nt~itos dignps e fieis varões que camposerão aquellas
Cortes 1

Mas esse P1'eambulo ou Assento era o Lransumpto das
doutrinas vigentes, e derribava in tottl1n o casLello das suas
theorias absolutistas, e eis porque o celebre Ministro o
declara -illt~sivo, ob1'epticio, wbrepticio, enormissimamente
lesivo, atrozmente sacr'ilego, e ipso jttr'e nt~llo, sendo lança
do no Assento daquellas CÕl'tes com dolo visivelmente'
negro 1

Eis os paragrapbos do malfadado P1'eambt~lo que tanto
excitavão a atra bilis do Marquez de Pombal e da sua
Seita:

« E seguin~o tambem a forma e ordem, que no principio
do mesmo Retno se guardou com o Senbor Rei D. A1Ionso
Henriques, primeiro Rei delle; ao qual tendo ja os Povos
levantado por Rei no campo de Ourique quando vencêo a
batalha contra os cinco Reys Mouros, e tendo-lhe passado
Bttlla do titulo de Rei o Papa Innocencio II no anno de 1142.

« Com tudo nas primeiras Cõrtes, que logo subsequente
mente celebrou na cidade de Lamego pelo fim do anno ~e
1143, sendo juntos nellas os Tres Estados do Reino, tornarao
outra vez, e>n nome de todo elle ao acclamar e levantar por
Rei, com assento por escrito cl~ que neltas se fez para me
moria, B perpetuidade do seu titulo.
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({ Epresuppondo por cousa certa em Direito, que ao Reino
somente compele julgar, e declarar a legitima successão do
mesmo Reino, quando sobre ella ba duvida entre os Preten
sores por rasão do Rei ultimo fallecer sem descendentes, e
eximir-se lambem, da sua sujeição, e domínio, quando o Rei
por seu modo de governo se fez indigno de 1'eina1', porquan
to este poder lhe ficou 'quando os Povos a p1'incipio trans
ferirão o seu nJ Rei para os governar: nem sobre os que
não reconhecem superior, ha outro algum á quem possa
competir. senão aos mesmos Reinos, como provão largamen
te os Doutores, que escreverão na materia, e ha muitos ex.
emplos nas Republicas do Mundo, e particularmente neste
Reino I como se deixa ver das Côrtes do Senhor Rei D. Af
fon o Henriques, e do Senhor Rei D. João I ('). »

Pa sando da declaração dessas Côrtes em verdade consti
tuintes, onde se achava reunido o que Portugal continha de
mais importante e autbori ado em qualquer dos ramos dos
conbecimenlos humanos, maxime em Theologia e em Direito
Civil ou Canonico , documento portanto de immensa força
por ser a exposição da theoria afficial adoptada pelo Gover
n.o Nacional; havia ainda a opinião dos mai distinctos Ju
r1sconsultos, reconhecidos no Paiz como ora culos , que sem
forçar o senso commum não se podia faser passar como
manequins dos Je uitas.

Alguns tinhão suas obras notadas no Index, e portanto
erão bem vistos por Pombal, e não podião ser recusados; e
ontros rec·ommendavão-se por seu não vulgar merecimento.
Ca~das, Alvaro Velasco, Gabriel Pereira de Ca tro, Pinhel,
Lelva, Velasco de Gouvêa, Antunes Portugal, Sousa de Ma
cedo, e outros de inferier nomeada.

OConego Jansenista Mello Freire, por seu habitas e os
tentosa sufficiencia, telos-ia tratado de ignorantes C'). Pom
bal recorrêo á outros expedientes.

Aobra de Velasco de Gouvêa, preparada por ordem posi-

(')7Veja-se esle Preambulo em Velasco de Gouvêa-Tratado Analytico ,
pago .

p Hoje ninguem ignora que as COrtes de Lame~o, fundando a Monarchia
dO\~ugueza, nunca existirão. A Bulia de InnocenclO li, he a lI'l'agna Charla
e o~lugal. Veja-se Alexandre Herculano. - Historia de Portugal, til. 3,

fo~~' d4, Çoelho da Rocha, - Ensaio, elc. pago 45, e Viale. - Novo Epi-
e aHtstol'la de Portugal, pago 3.l..

P('/') Veja-se sobre ludo a nota (a) do § I~7 da sua Historia do Direito Civil
or ugueI,.
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tiva das Côrtes n, como o manifesto e justificação da Re
volução de 1640, era um facto existente, palpavel que se
não poderia negar, e como destrui-Ia ou nullifica-Ia? Re
correndo-se á panacéa da Seita declarou-se que tão lumi
noso documento era de fabrica .1esuitica, endo encabeçado
como author o Padre uno da Cunba! Contestadaapaternida
de ostensiva do livro, uma commissilo de obscuros Lentes de
Coimbra, adrede escolhida, não hesitou em sustentar o as
serto do Ministro omnipotente (O'), assign3ndo em 30 de
Abrll de 1767, o parecer que se acba transcrito na divisão
duodecima da Deducção Chronologica sob n. 657.

Prescindindo da analyse deste documento que declara oli
vro de Velasco de Gouvêa - in{oT1ne, absurdo e ignOl'l.tIlte
por se funda r em rasões especiosas e ridiculas, incapases de
destronar o facto, nunca posto cm duvida por mais de
um seculo, nem pelo mesmo Velasco, nem por eUS contem·
poraneos) conforme attestão os pareceres ços Doutores que
figurarão nas Côrtes de '1668, como Domingos Antunes Por
tugal, author ela obra de Donalionibus Regi'is, Deputado do
Terceiro Estado por Penamacor tanto nessas Cârtes com~

elas de 1641) Antonio de Sousa de Macedo, Minbtro do Rei
D. Affonso VI) e author da obra - Lllsitania Libemla, Ma
noel Rodrigues Leitão, Doutor Canonista, author do - Tra
tado Analytico sobre a eleição dos Bispos, e outros citados
na mesma Deducção ("'); redusiremos a dous os unicos run·

n Eis as expressões do Prearnbulo ou Assento das CÔrtes, sobre esle
objecto:

" E para constar do sobrcdito, e do que nisto o Reino obrou, entendendo
ser vont~d~ de Deos Nosso S.enl1or, que para este tempo foi servido re ervar
a restltulÇao delle, com mamfestos signaes do Céo. Fiserão os Tres-Eslados
este breve Assento., firmado por todos, para ficaI' sendo o pl'illcipio d8SIO~
CÓl'tes, e ~car mamfesta em t~do o tempo, a justiça e a rasão cum q,ue asg
se determlD~u. e execu~ou, delx,mdo a comprovação de todo o sobredllo! no
facto e no direIto, ao Ltvro, que em nome do Reino se dil'ullTaria, e imprimi-
ria sobre esta materia. » ..

Foi este.o ~n~argo de Velas.co de Gouvea, que compoz a obra em latim
para a. dlstl'lbulçao no estmngeIrO, e cm portuguez para er lida pela R~nhl
D. LUlza de Gusmão, por pessoas da Nobreza e do Terceiro Estado, que Igno
rassem a lingua latina.

r') Na ~ivisão duode?ima da Dedltcção ChroM/ogíca l1e muito curinso o
~arecer asslgnado ror seIs Lentes de Coimbra, cujos nomes aqui não rep~odu:
Slmos para que contmuem na obscuriuade de que sempre se mostral'ão digno'
por tal subserviencia. '

("') He singular a rasão que dá ;Pombal ou Seabra acerca dos motivos que
arrastarão_homens tão sinceros, pios e dOlttos a abraçarem 38 theorias da Jus;o
Acc/a.maçao - em materia de Soberania; - cc porque (he te.'l;tlla/) Ja eslO!,
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daIi1entQs em qtle se acastella Pombal para negar á Velasco
a paternidade da sua obra l k). P1'1'mo: - o absurdo das
primeira unicas proposições defendida na obra, porql1e
D, .Ioão ele Bragança tinha jus ao solio Portoguez jJOT se1~
Direito propTio, sem convenção, ou lmnslação dos Po'vos,
sendo os legithno titulos eles Rey~ de Portugal o doto, e a
conquista. Sec'undo: - o estyl0, o methodú, e a autbori
dades em que se funda o escritor, nãO podendo compelir a
'elasco escritor de outras obras sobre Direito, a paternida
de em qnestiio, visto como, sob a palavra dos sei Profés
sOI'es Conimbricenses. entre e as prorlucções, differentes
erão o e tylo, o metl1oelo, a aro'umentaç,io, etc. Deixamos
ao leitor iotelligente a apreciação do mers('.im'ento de tae
rasões, eivadas do e pirito de Seita, contra as positivns a[fir
mações de Velas"Co, e dos comemporaneds.

Vejamos qllaes ão as pr posições que tanta indignaçfio
excitarão em Pombal, copia-Ias-hemos do pl'oprio Tl'atuflo
Analyt-ico de 'ela~ co.

Ei-Iá :
" 1- (lue o poetel' l'é,q-io dos Rey, eslá nos Puvos, e Replt

bt-tcas, e úclles o 1'ecebcdw immetl iatamen te.
« II - O/te ainda que os Povos tran feri. sem o poder no..

Reys, lhes (iCOlt habitualmente, e o lJOtlcllt I'cassH?nir qHanclo
lhes tOl' necessm'io 7Jam S'llêt oonsen ução.
, c( III - Que podem os Reino e Povos, pl'iva.r aos Re!Js
tnl1:US08, e tymnn/Js, negando-lhes a obediencia, submellendo
se a quem tivei' legitimo direito ele 1'ei1wr nelles,

c( I \' ~ Olte os Reinos, po to qrte sejão Catholico" não
Icm 1'egu.lannenle, sl?Inão só. em certos caso depcndenc'W do
Smnmo Ponlificc pam privaram os Re!ls l!Jl'onno , e Úlll'u
sos~ e aocla.marem aos que forem legitimos. »)

I!:slas Doutl'ina constituião O direito publico daquella épo
cha, como o testifkão em SBIlS obl'as Gabriel Per ira de
Castro I e Domingos Anl.unes Portugal ("l,

Vela GO no desenvolvimento da pl'inmira propo i.ão mo 
tl'a ~omo a fonte da oberanja exi. te em De ': de quem im
mediatamente pa sa para o Povos e nações, que na organi-

~ ~l'il,ores não achar,io outros livros pM onde estudar, refel'iudo-se por isto li
e"seo, c ao reprovarios aUlhores, que clle fita ~l'anlo a c te ponto, II

,cm leI-mos não acredital'iamos cm taula impcrLiueuci:1 o Oll adia,
() Dwucção Ghronologica diviSão duodecÍlil;[ de II. 65: li (j i7,

(\ (L)' VCJa·se o importafilo Tratado de DOllllliolli/"f,Ç Rrljiis, no calj~, 2 () 8
os IV. 2 c 5,
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sação dos Governos a transferem aos Reys ou aos respectivos
Senados ou Congressos, se a forma be republicana; theoria
em tudo conforme com a da escola Catbolica.

Prima facie parecerá que o autbor na primeira these se
cinge á doutrina dos que contestão o Direito Divino na ques·
tão da origem da Soberania pela maneira porque se acha
formnlada, mas toda a duvida desapparece, com a exposi
ção completa do pensamento do escritor, sempre de accordo
com a ortbodoxia dos principios.

Como prova de nosso asserto, tran crevemos os eguin
tes excerptos, que bem reprodusem a sua tbeoria :

« E assim a primeira conclusão na materia deste § seja.
Que o Poder politico e civil de reinar, tomado absolu,tamen
te, be dado e concedido immediatamente por Deos nosso
Senbor, como author da naturesa; não por c.oncessão, e
instituição partic.ular, senão pela mercê da creação dos ho
mens, que em consef]uencia Iraz, haver entre elles este
Poder para se poderem conservar (").

~l A segunda conclusão be, que este Poder consiste, e
está em toda a Republica, Povo ou communidade. Prova
se, porque como se não acha concedido em particular a
pessoa alguma, nem a muitas juntas, antes proceda daquel
]a rasão natural da conservação, fica certo que está e con
siste em toda a communidade junta, emquanto lhe be neces·
sario para a sua con ervação. Porque por Direito Natural,
em que este principio se funda, não está determinado o
modo de governar, nem por Monarchia , sendo por uma ó
pessoa; nem por Aristocracia, sendo por muitas congrega
das em Senado, nem por Demoçracia, sendo por todas. Se
não dicta o mesmo Direito Natural, que haja poder de g~

vernar, e Principado politico entre os homens e que esteja
este, originalmente em toda a communidade delles.

« Pelo que, não ha que faser caso daquel1es que disserão
que os Reys recebião o poder im1'nediatamente de Deos, e
não dos Povos" que largamente confessa Suarez cànlm
-Angl. Liv. 3, Cap. '1, 2 e 3. Nem obstão os fundamentos
que por sua parte se allegarão C'). »

Tratando da primeira objecção baseada em versiculos da
Sacrada Escriptura C"') exprirniu-se deste modo.

(') Velasco - Tratado A'Ilalytico primo parle, § 1, n. 2L
(") Velasco-Idem V. 24 e25.
C" ) Sapief!cia, cap. 6. P1'overbios, cap. 8, Daniel, cap. 2-S. Puu]o

Ep!stola aos Romanos, cap. 13 -Non enim est lJotestas nis'i a Deo.
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«Se responde que todas as palavras da Escriptura se en
tendem daquelle poder de reinar que, absotutamente (al
lando, foi instituido por Deos nosso Senhor J como Author
da naturesa, na forma que fica explicado; e por isso se diz,
que os Reys o tem de Deos, não recebido irnrnediatamente
delle, senão ?nediatarnente pelo meio dos Povos, que imme
diatamente 111'0 transferirão, sendo creado e instituido por
Deos.

« Ao segundo fundamento, tirado dos inconvenientes que
se seguirião, de o dito poder e~tar nos Povos, podendo-se
levantar, e eximir os Reys quando quizerem. Se responde
que os não ba, porque tanto que uma vez Ib'o transferirão
in lJerpettLum, o não podem reassumir, salvo em certos
casos, e com certas condições e circumstancias, que abaixo
diremos, nos quaes casos não ha inconvenientes, senão
grandes conveniencias e rasões para assim ser ('). »

O mais singular na doutrina Gallicana ou absolutista (U)
he que recusando em qualquer circumstancia aos povos ~
faculdade de interferirem no governo do Paiz quando se
desse o caso de um Rei tyranno por intrusão ou no gover
~o , .~acilita a permanencia das tyrannias e dos governos
l11egltlmos; e nunca a Dynastia de Bragança se sentaria no
tbrono de Portugal se a tbeoria da DedtLCção Chronologica
se mantivesse na altura em que phantasia Pombal, interpre
tando sopbistica e deslealmente o tratado de S. Tbomaz de
Aquino, de Regimine PTincipH?n-("*). Como sem uma revolta
poderia D. João IV faser valer em 1640 o SE'U direito, quan
do, ao menos apparentemenle, o Monarcba Hespanhol tinha
entrado de po,se no Reino pelos meios reconhecidos legiti
mas na Legislação Portugueza ?

As.egunda proposição ou these de Velasco, era um co
rollarlo da primeira, o que elle facilmente prova, apresen
tando o solidos argumentos de Bellarmino ede Sua rez, contra
as prete~ções do H.ei {le Inglaterra Diogo I, e de toda a Es
cola Gall1cana , que começava por negar a interferencia do
Povo na escolha elos Governos (....)

qVelasco-Idem v. 26 e 27.
( ).0 Arcebispo D. FI'. Caetano Brandão, ex.tremado gallicano, era grande

~pologlSla desta doutrina. Convem ler as suas Inst'rucções aos Visitadores,
se 28.te Março. dll 1793, no tomo segundo das 111emo1'ias para a historia de
eU~931 a, escritas pelo Inqui idor-Autonio Caetano do Amaral, pago '192

(j Dedllcção Chtonologica divisão duodecima V. 658, 659, 6GO, 61H.
( ) Declucção Ch7'01Wlogica div. duodecima V. 646, nota (a). Lei Francesa



CCIV

Eis a sua argumentaçãO a nosso ver por demais solida:
« Posto que o Povos lmnsf81'issem n nos Reys o seu

poder, e imperio, não foi abdicando-se totalmente delle,
senão ficando-Ibe ao menos in habitu" para o poderem re
assumir, e exercitar in aclu em alguns casos, e com certas
circumstancias, em que assim o pedisse a rasão ua sua na
tural conservacão e defen ão,

« E se próva, porque assim como uma pes 03 particu
lar não pode in lo tum renunciar o p dei' de sua legitima
defensão, nem jactar soa vida, assim tambem a Commuui
dade publica, que tem poder para se governar e defender,
não podia in tot1trn renunciar este poder, e tira-lo de si
totalmente, pois em um·e outro caso he concedido por di
reito natural; e na Communidarle publica fica mais neces
sario e util ft sua defensão, em ordem ao bem publico, do
que na pessoa particular. E por isso â {ortiU?'?- se a parti
cular a nào pode in tolM?n renunciar, meno o poderá fa ar
a publica.

« E ainda que ordinariamente os povos n~o u em de po
der e juri dicção alguma, não be por totalmente estarem
privados della, in actlt et in habitn; se não por que a Dão
tem in acttt, tendo-a Iransferida toda nos Reys; mas oem
por isso deixão de a reter e conservar in habittt, para que
succedendo os casos, em q'ne Ibe seja necessaria para sua
oonservação e defensão a r.edu ão a acto ("). »

Mostrando com S. Thomaz de Aquino qne casos exi. ~em
em que o Povo deve resistir ao Rei intmso, ou ao leglt~mo

que governa com tyrannia, sustenta a sua qgarta these, .lslO
he, de que somente em certos caS03 os Reino. Catbohco
tem dependencia do ummo Pontifice, para privarem os Reys
tyrannos e intrusos dos tbronos que regessem C").

E ta tbeoria hoje sem uso, por se ter dis olvido a Repu
blica Christã, ou Christandacle , de que o cbefe erà o Papa,

do al~1l0 de -16t6, ci.tada ~o Parecer do Estad~ Etclesiastico POI'tuguez ~5
Ses ao 7 do anno ·16(j8. Veja-se Alldl'ade __ LegLslação POl'tu,guesa de 101
a '1783 - 8upplemento á 2a sel'ie, auno de 1668, pago H16.

(') Esta doutrina era contestada tenazmente pelos Gallicanos. Veja-se o
facto cilado por Bodin lia sua H~pl~úlicà e l'epl'odusido pela Ded'llWio Cliro
noloaica div. duodecirna, nota (a) ao n. 646.

(') Vel~sco - 1'I'Cltetclo Allalyti~o, ~ II. n, 2, 3 e 4·. ~~.
(" ) Veja-se am Andrade - LegLslarão Portu.glteza ,UI 11 os de 16/0 e J683

--:- q (/.uto da.~ COI'!es de 1668, pago '106. POl'tll!5al - Tl'actat.ns de, DqIlO
llonzúus R~[jl1s. LII', lI, cap. '2, que se illscrelre - de Jw'e hefJls ln
Regna, etc.
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peJa secularisação de to,dos os Estados onde dominão ~s

doutrinas Cbristãs, he mui sensatamente explicada e desen
volvida por' elasco, em todo o paragrapho 4° do seu Tra
tado, para onde remettemos o leitor cnrio o n.

Como se vê estas doutrinas divergem profundamente das
que preeoni a a Revoll]ção, e o Absolutismo: não admira
pois que solfrão de ambo decidida e violenta guerr3, t:mto
mais quanto e' e adversario partindo de pontos oppostos
chegão ao mesmo resultado - o Cesarismo.

A doutrina Catholica I)e um antemural contra os des
varios da Realesa e da Democracia. mantem a anthoridade
no seu ponto mais elevado sem sacrificio da liberdade e
dos direito da nacão. O transvio des a doutrina nos secu
los XVI e XVII foi" a cansa desse regimen absoluto que en
vergonhou as nações Catholicas no ultimo seculo.
, A Portugal não teria chegado essa lepra com tanta faci
~ldade a não ser o dominio bespanhol naquelles eculos. a
mfluencia das dout.rinas francesas (*') durante o largo rei-

(') Antigamente não podião os Reys occupar os ThroDos sem a profi são (la
Fé Calbolica, e por tanto logo que elles fallião, ao IImmo PonLilice compelia
dec\arar solemnernente se os Reys erão ou não Calholicos, e não erão. não
pOdlào mais continuar no governo dos E'tados, e os povo pela mesma de
claração Pontilicia erão di pensados ou desligados do jurament1l de Ildelirtade.
, rro~e ossa obrigação por parte dos oberanos tem cessado em muitas Cons
h~ulçoes, e não ho raro ver- e um Principe hetel'Odoxo administl'3.r uma na
Çao Gatholica, etc.
•Entre uós o Imperador não he obrigado a seguir a Religião de Estado, mas

tao sómente a mallté-la, expressão á que se pódo dar maior ou menor la
tilude,

No Bra iI só o Deputado tcm e ta ourigação, pela nossa lei fundamental, e
com~udo he na Gamara Temporaria que tem apparecido os pl'Ojectos mais sub
\CI':~VO~ da mo ma Roligi -o
,( ) A lI1fluencia da politica e das idéas fl'aJlce a começou com a Revolu

i;o Portuguesa de 1610, e durou até a guerra da successão da He panba em
01, quasi no fim do reinado de D, Perlro 11. Dessa epocha em iliante foi-se

enfraquecendo ua influencia polit.ica, e predominando a ingle>a, dando maior
de. envolVimento ao fermento heterodoxo gallicano das dout.rina francesa do
r1clOXu,do de Luiz XlV, a que e accumularão out.ras causas, no secu
o, 'III,
Oelfeilu natuI'aI deslas doutrinas se está sentindo no Brasil, mas princi

pal~ente em Portugal ondl) ua inten i(lacle. ho maior. Um jornal Catholico
lng

d
:z TVeeckly I-I.CgistCl' faz uma apreciação da Igreja Lu itana digna de er

me I1a~a pelo Catholicos Brasileiros: aqui a consignamlJs : .
I " Nuo.h.a mais G,ülicanismo em l"r<111ça, mas ba ainda uma e pecie dI) ul
f~a-Gulllcls/ll0, cert.o nacionalismo que repelle instillClil'alllente o que vem de
/a~ ~ que nutre sempre velhos prejuisos contra a acção de Roma obre a
ISclphna. da Igreja de França, o regnlamento dos seus negocioso
• AeXIstencia deste prejuizo he um mal; poderia depois tornar-se uma
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nado de Luiz XIV, e depois a alliança inglesa ao despontar
do seculo XVIlI cujos effeitos se sentirão logo no começo
do reinado de D. João V, Monarcba que tomou para mo
delo em tudo o seu contemporaneo Luiz XIV.

Um distincto escriptor n tratando das dtvergencias que
tem surgido entre flS Catholicos acerca da apreciação da li
berdade de consciencia, resume em breves palavras e com
muita solidez as ideas boje mais em voga entre os mesmos
co-reJigionllrios quanto á origem da Soberania, formas de
governo, e extensão da liberdade politica.

No interesse do leitor J e esclarecimento da questão de

fonte de serias calamidades para a França e para a Igreja Universal, de que
he a França nm membro tão distincto.

« Não ha solida garantia para a manutenção da religião na sua puresa e
sua integridade senão no llue os inimigos da Igreja, e os Catholicos medro os
ou indilferentes cbamão Ultl'amont{mismo.

" Em verdade não existe senão um Bispo, não ha senão uma'cadeira, á
quem Jesus-Christo promettel! a infallibilidaue. Houve, ha, c com a graça,de
Deos haverá semprc na hierarchia dos outros ramos da Igreja, devoção, vida
pura, sciencia, sabedol'ia, prudelicia e outras grandes virtudes, mas foi á Pe·
dro 56, c á seus successores que e deu o podm' das chaves, c he n'uma ~~
treita união com elle, n''Uln completa obediencia á elle só 1U!S C01!SaS esp!n
t'Uaes, qlle se p6de estar seguro de achar uma salvaguarda contra o perigo,
e certa seguridade contra o erro.

li A historia nos fornece cm demasia mui lamentaveis exemplos do que
tornão-se as Igrejas que se deixão arrastar por esse espirito nacionalista,.e
repellem a direcção de Roma na sua administração exterior: a apostas1a
e o scisma são as consequencias deste espirito. Achamos um exemplo frl'
saute neste mesmo Reino,

" A Irlanda que sempre se distinguio pelo seu Ultl'a,montanislIlo, manteve
sua fé aLravés de seculo de perseguição, e não he s6menLe CaLholica por SI

mesma, mas he a grande propagadora do Catholicismo nos raizes iultuna
mente descobertos, e em muitas nações do mundo alltigo ; ao passo que a
Inglaterr'a que não cessava de murmurar contra a influencia ele Roma e de
reclamar seus privilegios nacionaes, cahio na heresia e no scisma.

u Vede o miseravel estado á que se acha redu ido Portugal, desde q~e
a Franc-Maçonaria e a Revolução co\locarão o que se chama a Igreja
Lusitana em opposição com o ultramontanismo.

" Somente a 100reja desse paiz teve o triste privilegio, nos tempos moder
nos, de ouvir o Soberano Pontífice censurar á seu Episcopado de despres~
seus deveres e de deixar cahiJ· em decadencia a Religião e a moral na nacao
co'~fiada á sua solicitude espiriLual ! Sempre aconteceu assim:. todas as h~
reSlaS, todos os scismas, forão aLtaques contra o UltramonLamsmo , ~ mil!'
de uma vez estas desgraças resultarão desse espirito exagerado de nacIOnal!
dade que ainda he'tão poderoso no Clero da França. Jl

Monde n. 300-de 4 de Outubro de 1864.
(.) MI'. Desorges-artigos no jornalle Monde V. 267 e 269--'-de 30 de Se

tembro e 2 de Outubro de 1863.
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que acabamos de tratar, reprodusimos aquellas pa.lavras,
pondo aqui remate a este artigo:

« Outra questão temos ainda a examinar, a da libe1'du
de politica.

u Primeiro que tudo os Catholicos estão substancialmente
de accordo sobre a m'ige1'n da Soberania. Elles distinguem
com muita rasão uma dupla origem da authoridade: uma
origem essencial e geml que he Deos, por isso que he o
authOl' da Sociedade, e consequentemente tambem da au
tboridade, que he G elemento essencial, e uma origem ac
cidental e de facto, ou a causa da personificação, da determi
nação da autboridade em talou tal individuo, e sob talou
tal forma .

.u Esta causa, segundo a commum opinião, he a vontade
da nação manifestada de talou tal maneira, e no sentido ao
~enos -que ella aceita a autboridade, o governo que as
clrcumstancias lhe derão. Uns querem que a vontade da
naçâo nâo seja senão uma condição, outros sustentão com
S. Tbomaz de Aquino que he o mesmo povo quem tmnsmitte
33llthoridade.

«Mas esta discussão he toda metaphisica, e nada influe
so~re as consequencias praticas da. doutrina commum. Na
ol'Jgem de {acto da authoridade , Deos intervem ainda por
que prepara os acontecimento e os homens, e neste senti
do confirma e sttncciona a authoridade legitimamente esta
belecida.

«Por~anto os Catbolicos não admittem a Soberania do
p.ovo no sentido de ser ~ primaria origem e unica da autbo
rldade, Ue Deos que be essa fonte primaria do Poder, como
de to~? ? direito e de toda a legitimidade: Non est potes
ICl~ n'tS'L CL Deu, diz S. Paulo ('). Da mesma sorte não ad
mlttem essa Soberania do Povo, no sentido de ~er Ó Povo
superior aos PrlOci pes, podendo derriba-los dos seus tbro
~~s quando lhe approuver. O que resiste à auth9ridade,

D
IZ aIOda S. Paulo, resiste á ordem estabelecida por
eos (").
«D.e?s, que em verdade quer a authoridade, quando ella

~e leg~lJma, quer evidentemente que se lhe obedeça. Mas os
atbohcos podem mui bem admittir essa soberania do

~ovo, no sentido de que na origem, na fundação de um po
er, de uma Dynastia, de um governo, elle intervem de al-
p, ,jstoJa aos Romanos, cap. 13, v. 1-

} em, v. 2.
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guma maneira, designa por si mesmo, directamente Ou por
seus representantes, o qne deve governa-los. .

« Pre entemente be quanto a forma do governos que ha
alguma divergencia entre' os Catholicns, a respeito do gráo
de liberdade a conceder os povos, e pl'incipalmente quanlo
a forma de qoe deve revestir-se.

« Primeiro que tudo façamos uma observação importan
te, e he que nenhum dogma se acha em questão neste deba
te. «O CatbolioismQ, diz Balmés com sua co tumada exaccão,
sobre este ponto neuhum dogma fixou, e nada decidio quanlo
ás vantagens de talou tal forma de governo; o Pontifice
RomaBo reconhece igualmente por filho o catholico sentado
nos bancos de uma Assembléa Americana, e o subdito o
mais humlldemente submisso as ordens de um poderoso
Monarcha (").

« Se porém consultarmos os doutores Catholicos mais
authorisados , os grandes theologos e os grandes philoso
pbos da Mei:J-Idade; se prestarmos attenção ás tendencia
e sympathias da Igreja no seu complexo; se interrogarmos
a experiencia e a rasão, chegamos a esta conclusão. Bem
que todas a formas de Governo tenhão suas vantagens e
seus respectivos inconvenientes, bem que sua bondade não
seja absoluta, mas relativa ao caracter, aos costumes, aoS
antecedentes da nação em que devem ser applicadas, 10
d-avia a rnelhor forma de Governo, fanando em geral, Itea
Mona,'chia ternperada. He esta, nós o repetimos, e os ho
mens que tem estudado a questão não nos desmentirão,
he esta a conclusão do ensino dos doutores Catbolicos, da
historia e da rasão, como das Lendencias da Igreja.

« Ora nós julgamos que he esta ainda hoje a opinião
de todos os {;atbolicos que pensão, e dispoem de uma pen
n'cl. Elles não estão todos de accordo quanto á naturêsa
do temperamento dl~ que convem rodenr a Monarchia, nem
quanto a naturesa das in tituições moderadoras do poder,
mas todos estão quanto á questão principal e dominante.
No fundo todos qttet'em urna Jlfona"chia tempemda.

« Todos os Catholicos cODsiderão pessirno o govel'DO 1)'
rannico, e máo o despolico. Chamo governo despotico oeDl
que o Soberano nenbum GiJSO faz das leis ainda as funda~
mentaes do Estado, onde a vontade do Pri!1cipe he quaSl
a tlnica lei. »

(0) O Protestantismo compul'ado com o Cathol-icismo, til. 3, cap. 61.
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Distinguindo o governo ab oluto do despotico, por isso
que naquelle o Soberano admitte a legislação do seu Estado
e por ella governa, não reconhecendo instituicões modera
doras do seu poder; considerão-o tolera veL, est:mdo o
paiz em certas condições, e desta sorte continúa o autbor :

q E por isso que os Catholicos estão todos de acr.ordo ,
falIando em geral, em amar e querer a Monarcbia tempera
da, he dilficil que baja entre elles dissentimentos bem se
rias quanto a liberdade politica.

« Quem diz Monarchia temperada, diz um poder cerca
do de instituições moderadoras, onde por conseguinte o
principio da liberdaue co-existe com o principio da autho
ridade. A divergencia não póde attingir senão quanto á
forma dessas instituições moderadoras.

(( Ora, até o presente, nas Monarchias Cbristãs, houve
duas formas princlpaes de Constituição: o systema dos Es
lados, e o systema Pm'lamenla1'. Este he conhecido de todo
o mundo, existe quasi por toda parte na Europa, consistin
do em duas camaras partilhando o poder com o Soberano.

(( O regímen dos Estados existia na Europa até o secu
lo XVlI ou XVIII, e consísLia principalmente em corporações
formando verdadeiro corpo sociaes, em Estados provin
(liaes e em Estados Geraes, constituindo corpos politicos.
Ouçamos o Bispo de Moguncia, Monsenhor de Ketteler, no
tando suas preferencias pOI' este ultimo systema:

(( Não occulto que prefiro o regimen dos Estados ao
Constitucionalismo.... O laço orwmico na naturesa sendo
superior ao laço purL\mente mechanico, uma Constituição
elaborada por este typo ganharia certamente sobre outra
que não fosse senão a imitação ele um processo artificial. O
c?rpos organi 'ado sào reaidos por um principio interno e
VIV?Z; todas as partes convergem para um fóco CO.Illillum e
~CtIVO; os orgãos inferiores se prendem á orgãos superiores
Ig~la1mente L1otados de vida e de acção, e remontão a sim
ate o orgão supremo, que junta e concentra todas as par
tes de um só individuo. Desta forma a vida reina por toda
a parte, tudo se move segundo um principio de vida inter
na.....

, q Pois bem! parece-me, accrescenta o eminente Publi
CIsta, que uma Constituição baseada sobre E 'tados e Cor
poraç~es l:orresponde' mai á este modélo, e l1e mais favo
rav~J a verdadeira autonomia como á verdadeira represen
taçao POpular. Os Estados e <\S Corporações parepem-me

ili
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ter as mesmas qualidades que os corpos vivos, os entes 01'
ganisados, que são a propria obra da natureza, e estão
unidas não por accidentes passageiros, mas pela força das
cousas, e em virtude de leis que os governão n. »

(( Estabelecidos estes dados comprehende-se perfeitamen
te que os Catholicos que como Monsclnbor Ketteler, prefe
rem o regímen dos Estados, nutrão menos enthusiasmo
que outros pelo regimen Parlamenta1", e neste tenhão menos
confiança.

C( Por ultimo ainda neste ponto a divergencia de opiniões
he muito menor do que parece á primeira vista.

(( O Conde de Montalembert he certamente, entre os Ca
tholicos, o mais eminente e o mais ardente defensor do
systema Parlamentar. Ouçamo-lo fallar : - O Gove1'1w Re·
presentativo , tal como o conhecemos, não he certamente o
melhO?" que jámais tenha exist'ido ("') .

(( Qual he pois esse governo preferivel ao regímen Par
lamentar tal como nós o conbecemos? O illustre escritor
no-lo diz em algumas paginas adiante: - C1"eiO perfeita·
mente, como se terá notado, que a Meia-Idade, dando des
conto aos elementos sociaes do tempo, foi a em de um verda·
deiro Govemo Representativo, muito mais since1'o e maü
efficaz, mais seria e mesmo mais pop'l.blar, que tudo quanto
depois se imaginou ("'). »

« Nada he portanto mais exacto, e os partidistas cegos,
os adoradores fanaticos dos t.empos modernos, os que jul
gão que a liberdade nascêo justamente em '1789, farão bem
de estudar a Meia-Idade, guiados por estas palavras de um
homem que de certo uão passa por iuimigo da liberdade,
Elles verão que nessa epocha tinha-se achado um segredo
da mais alta importancia, sem o qual tudo qnanto existe nada
vai, e que, por confissão de todos, não temos ainda desco
berto:-a 'I.micio da libe1"dacle com a estabelidade das CorôaJ,

« O Conde de Maistre já o tinha dIto: - o maior proble
ma Europe'tb he saber como se conseguirá restringi'r o P?der
soben:mo sem dest1"1ti-lo (•..•). Na hora presente he alOda

(') Liberté, A l~torité, Eglise: cónsideratiolls SItl' les gtallds ]JrobiémtS dI
notre epoque, cap. XX pago 1'18.

i") Des interets catholiques au dixlleuvieme siecle, cap. Vil.
(.,,) Idem, cap. VIII.
(.... ) Dlt Pape, Li~. II, cap. 2.



CCXl

um problema, porque o tempo , o unico juiz infallivel das
instituições humanas, está longe de havê-Io resolvido r). »

IX

Quaes são as l'iberdades da Igreja Brasileira?-O que nesteponto herdamos de
POl'tltgal ?-Qual he a i11ljJ91'tancia, das Concordias ou Concordatas celebra
das entre o Clero e os Reys Portugueses. - A Concordia apocrypha do Rei
D. Sebast'ião,

A França era a nação cuja Igreja allegava possuir certas
liberdades, que lhe conferião privilegios perante a Igreja
Universal.

Estas liberdades forão depois amplamente estendidas pelos
adversarias da Santa Sé , Catholicos ostensivos e secretos
Berejes, Jansenistas, ou Gallicanos; liberdades que os bons

J') Em verdade esse problema ainlla hoje está dependente de solução. A
opinIão do Bispo Ketteler poderia ser admittida se a Sociedade moderna es
tivesse em outras condiçõe . Parece-nos que ainda he por meio do sy tema
Pa.rlamentar qne chegaremo a co110car a 'ociedade Christã em seus verda
deIros e solidos alicerces : mas será um trabalho secular essa transformação.
Anossa epocha he de verdadeira palingenesia sociaL
,A este respeito parece-nos bem sensatas as seguintes reflexões de MI'. Pra

rller, ~m um dos seus mais succulentos artigos publicados no Monde de que
extraiumos alguns trechos:

u Não se fará triumphar os principios senão ofl'erecendo faser, debaixo de
um~ fórma larga, comprehen iva e sympathica. a applicação ás sociedades,
inteIramente renovadas pela Revolução, e totalmente tmnsformadas pelas des-
cobertas e o regimen economico dos tempos novos, fl

u Crel' que se fará ll'iumphar os principios limitando-se á critica, he um
erro, Crer que se fará triumphar os principios não offerecendo aos homens
~ovos outra pel"pectiva senão o passado. he faser a parte triste aos seus ad
\ertlO~ tOI'~lando-se a si mesmo impossiveL ~Ias propor-lhes faser urna so
cle ade lDfilllt.amente mais beIJa que todas as sociedadl! presentes e passadas
por q.ue será lIlfinitameute mais Christã, he tomar uma posição infinitamente
~~perJor á do inimigo, e he cousa faciJ, a menos de pl'etendel' que o ideal di
;mo, ~ Ideal 110 mundo de Jesu-Christo não poderia igualar, e com manifes
a rasao, exceder o Ideal de nossos adversarios !

u Comtudo não esqueçamos que o unico meio de preparar o futuro, he
VOl~\á tradição dos grandes seculos da Igreja, isto he. aos grandes principios
~ X~I~~OS da Idade Media, tão extranlJamente desfigurados desde o secu-

Ph~/ gloriosa \lreoccup~Çã~ da Igre.i.a, em to~os os tempos, ~oi faser trium
Ihor no. mundo a..constltUlção politIca e .socml de Jesu_-CI\l'lsto. Ora o me
ze meIO de auxIliar a Igreja ne te subhme e forço, nao he certamente fao: fevlver as ,formas usadas do antigo regímen, mas enxertar o Evangelho
e ~ ormas. pohtlCas e sociaes apropriadas ás novas gerações. Em todas as
p chas fOI esse o proceder da fgl'eja. Nunca foi eIJa retrograda nem revo-
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Catbo1ioos.. como F'~.Relon, denominão se-Tvidões ('), e a Santa
Sé clesconhecia, mas tinhão em seu favor o braço do Poder
Real. Os Reys de França depois de H38, procurarão em
pre sustenta-Ias, partir.ularmente no reinado de Luiz XIV,
ou melhor desde '1682, épocha em que forão publicadas as
celebres quatro Proposições, definindo o Gal\icanismo.

Ha poucas palavr·as, diz de Mal tre em uma de SU3S
abras ("l, tIUI! tantas vezes prof'l ridas tenbão sidú menos

lucionaria, e se alguns Catholicos o tem sido, peiol' para elles, não compre
hender.ão nem sen seenlo, nem a Igreja.

f Mas quanrlo a Sociedade se tem tl'ans"i~(lo. a Illrej~ constantelllente .se
colloca em opposíção com o seu secnlo. Procedamos do) mesmu modo.eJ'l·
mos do nosso seculo e contra nosso seculo: com o nosso seculo em tudo o
q~e olle tem de grande., de verdadeiro e 'de bello: conlJlia o nosso secuto por
tudo quanto elle t~n ~(: falso e de miseravc!. E sobretudo reaj,\mos ousada
inente em proveito da constituição de J~su-Christo, contra os principios pe
rigosos das Constituições da Revolução. O verdadeiro homem d'Eslado não
deve nem ceder, e uem resistir ,i todas as tendencias tio seu seculo. Deve
ser e não ser tlu seu tempo. segun(lo as circumstancias. "

(.) Eis us termos em que seex:prime o Arcebispo de Cambvai:
« O Rei, na pratica, 11e mais chefe da Igreja do ~ue o Papá em França,

Liberdades a respeito do Papa, serv.idão a respeito do Rei. Au(1)erJl!ªde do
Rei sobrtl a ~greja dev.olvida aos Juizes seculares, etc. »

Bossuet o'uma carla ao Cardeal d'Estrées, lIão faz maiPr cabedal de laes
liberdades:

• Eu exjJliqllei-as, diz clle, do modo porque as .eotendem os Bispos, e não
como as executão os Magistrados. »

li; na Defesa da Declaração da Igreja Gallicuna : .
II .o~ Prelados FI'aflc~ses nunCl approvarão o que ha de 11eprohensIVel H~

Fe\\r~t. em_ Petlro Dll(JllIS, e o 'lue sells pr.edece sores (Prelados) lanLaS vezes
conslderarao .•

FIl!lIry, rl.ue como diz de Maislre corrigio bem nos suus Opuseu/os, os erro!
que commeltêo em suas ohms partilha as cOllvieções de Feuclon acerca de
t,tes liberdades: '

•. !\..gr~nde seruldão, diz elle, da Igreja Gallicana, he a excessiva exten~O
da J~rfsdlcção Itemporal , ]lO?p.I'-se-ia faser_ um tra~ado das servidões da l~reJo
Galhcana, como se fuz das hbel'(\a<le~, e nao faltal'lão provas.... otr..' .

Em tfj39. vint(l e tlous Bi pos Franceses declaravão em Ullla EncycJlC41
obl'~ do Pedro Pilhuu slJbre as liberdades da Igr!!ja ,Gallicaua, detestave1, rt
é1íemda de proposições as mais l'enellQSdS, e occultandll heresias formaes 50
a beHa tlenominaçãu de liberdades. '

('. f De 1'1E[Jlise GeLllicane dlLl/S Sf,l1l rapport avec le S!mvel'{Lin pou/ir/·
Pahs 1820.

Depois da Concordata lle 11'01, entre o Papa Pio VII e o GOyef!lO
France,z! foi esta obra a alavanca mais poderosa que leve :t Igreja contra o
Ga1l\calllsmo, completoll a SUa destroição, .

H!! UIDIt: verda~'e .:onfessada por Mr.• Charles de l1emusal, em um a~
~'bro I) TraeZicciollalismo, (Jub.hcado na Revista dos Dous MUlldos 4e 185/.
Eis ~u,as palavras: .

• ·Tem..:se .dito iluC nO:Ssa fé hê mediocre quanto a profecias de ~Ir, dl
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CQmpr~enrliflas Como 1.Is lihett1ades t'fa Igrrejd Gl!lJliican:li.
« Esta expressão liberdades, di ia Voltaire, presuppõé a séf
vidão, Libetd;ldes, privítegio', ão e:cep(lõês dã 'sérvrdão
geral, fôra mais acertado diser dinútos, e nU0 libfJ1'{ütdes cIa'
IgJ1eja Gallicana. »

tl Com rá ão Voltaire Sn tenta que ;I palllvr:t' libei'dade.s
pre~uppõe uma servic1~o. Qllalquer bomeiíl de senso qüe
ouve fallnr da lib,erdac1es da IgreJa G::lllicana, nunca ten
do-se occupadú de taes materias, julgará sempre que trat::t
se de alguma obrigação onerosa imposta as ontras Jgreja~ ,
e de que estil isenLa a Igrp,ja de França.

l( Mas quando se entra m*lis a fundo no (fxame das cbu-'
as, nota-se que aquella idéa t; o natural, e fine logo' slt

apresenta ao espirito . he inteiramente f;llsa , não p:lssando
es as famosas libenfades de um ll'Ccorrio f:Hal a~s'ignaLlo

pela Igreja de França em virtude do qual ella submettia-. e
a receber ultrage. do Parlamento. em desconto doe ser de""
clarada livre, e de atira-los ao Soberano Pontifice.

l( Desde a épocha de 1682, a r12 reja GaHieana, não faz se
não dccabir, c nada foi tão merecido. »

N'ol1Lro Illgill' ela mesma obl'a :
<t .Jl1lgo inutil demorar-me para demoDstrar com moiores·

detalhes o ridiculo de semelhantes prctençõe;; he melhor
declarar sem detença li propo~ ição decisi va e inaba!avel de
que não fw liberdades na lu/reja GaUicana, sendo tudo o
que e occult(l sob tã(\ e~pecio, o nome umA conjuração da
aut?oridacle temporill pa ra de pojar n ~'an ta ~é dos seus
I~gllíml)s díreitos, separ:mdo-à de feito (la Igreja de FrAnça
aInda que celebrando sOa authQtidade. inglJ]::ires libBl da-

Maistre; aqni temos uma pOl' elle escrita em 1819, e cuja reallsação não
p~demos de:s'COnbeGer: - t! O SOhel'((1I0 Pontifice e o Saccrciario FrallCéz se
a raçarão, e neste sagra,do enlaM afl'o,gal'ão as 7IIaximas CulNcarias. "

• Ao I'él'datlo que accrllsCl3l1k! : lEI/tela o C/era }i'l'allce:. conlliçará um«J fllJt a
cra, e l'econs/,ruirá a França; e a, França preyarà a l'eligiàti IUI E1Iropn, 1iJ
Rllllca sI! tcrd viMo cousa semelllan/e â esta propag((nda. u

r Isto rUSlã provar; mas quanto ali primeiro ponto, a proplieéía rcolisou-M':
tud[. /I qne falia oIto na Igreja exprime -se sobre as doutrlnãs G<llIicAnas, sobtll
~ I~erdades Cti1'aS' li lIMsoÃ Paes, a dflclArlJ.ç~O de 1682-, Pas{;31 9' Xs PI'O
~Ulmaes, Ro sllet, e o quatro Al'/ligos , (} JonsOllisll1o e Porltl Re<l1 ; Mil"
ormo as prol isões do eonde de Maistre a

EJ hp. (} que ~Ir. de Lavergne con{li'nla cm outro atlig~ da mesora RéiJlWJ
~lIalldo aSSt~lll1ra que lião existe hoje éln França um só Prelado que; stlste'lIte
aes liberdades, facto em desaccordo com o que aC011lMln no Se~lJ!ó pilssll'do

em q~l! Mro era o Bispo ultramontano,
VllJa"'se tambêm (lotlllSet, _ Droi/' tJitttoltjqlÚ' §§. ~H c tOO.
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des, de que a Igreja Catholica nunca deixou de quei
xar-se I »

Estas 'doutrinas ganhando terreno nos governos e na
ções que continuarão fieis ao Catbolicismo no fim do seculo
XVII, e em todo o XVIII, nào houve talvez um só que não re
clamasse pelas liberdades da Igreja de seu Paiz, que erão
citadas em prejuizo da Santa Sé.

Portugal tambem allegou as liberdades da Igreja Lusitana
durante o seculo passado, maxime no reinado de D. José I.
Elias forão lembradas no Estattbtos da Universidade de Co
imbra de i 772. Outr'ora semelhantes pretençõe erào des
conhecidas, mas o exemplo da França não podia ser despreza
do ; tanto mais quanto da manutenção de taes liberdades ga
nhava-se uma arma que sómente habilita va o governo, e não
a Igreja Lusitana a lutar contra a Santa Sé.

Pela exposiçãO dos Estatutos de Coimbra vê-se que essas
liberdades tinbão um valor bem pouco saliente, quando se
recorria a documentos e decisões Pontificias : a mór parte
era o proprio Governo quem crea Va, e lhes dava corpo. E~
verdade não passavão de uma arma de guerra contra a
Igreja Romana e Universal como melhor dirào os seguin
tes artigos dos mesmos Estatutos, que convem ter presen
tes ao espirito no exame de ta materia.

« 2. E como o Direito Canonico assim Publico, como par
ticular, ou be commum da Igreja Universal, ou bePespecial
das Igrejas Nacionaes ('), e a cada ração he da ultima im-

(') A ~greja !Jnivers.al não reconhece a existencia de Igmjas NaciolUJu,
He uma lovençao GallIcana, e de sabor heretico.

Na hierarchia da Igreja, as circumscripções limitão-se á Patriarchaes,
Primaciaes, Metropolitanas e Diocesanas. A Communhão Catholica não CO°
nhece outras.

Portanto he tão im proprio diser Igreja LusitU<lta, como 8l'asileil'o" bem
que se possa us~r dessas expressões no sentido tão somente de designarem os
Fieis de um PaJz, que professão a lei Catholica. Mas isto perante a Igreja
Universal não dá, nem tira direitos.

pesde que a. corporação do~ Fieis de uma nacionalidade, procul'a dis!in
gUlr-se na Igreja por essa qualIficação, pode-se ter cerlesa de que uma ldéa
heretica ou scismatica domina-a. . '
. As Igrejas _Grega, .Armenia, Sy.riaca, Cophte, Anglicana, etc. , designando

clTcumscnpçoes naClOnaes, conLlnhão o pensameuto heterodoxo que as fOl
sepa.rar da Communhão Universal. Essas designacões forcarão a Igreja a de
nomlllar-se Romana, para que os Fieis vissem que s6 esta presidida pelo
successor de S. Pedro, e não outras que se appellidassem de Catholicas, era
a depositaria da verdade.
~ França entendendo que os Fieis sob o seu dominio tinhão privilegias SUo

penores aos das outras Nacões, procurou distinguir-se adoptando a denoml'
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portancia conhecer perfeitamente o Direito Canopico, e
especial na sua Igreja: de todas estas especies do ohredito
Direito haverá lições publica nos Geraes. porque por meio
dellas não só saibão os ouvintes os Canones Universaes, e
Communs do Direito Canonico ; mas tambem aprencJão logo
o uso, que delles se tem feito nestes Reinos; a retenção
que nelle se tem feito de alguns Canones primitivos; os
antigo e louvavei u os, e costumes da Igreja Lusitana; os
privile~ios e as graças concedidas aos Senbol'es Reys de tes
Reinos pela Santa Sé Apostolica: porque deste complexo se
formão, e compõem as libe7'dudes da Igreja Lusitana, e o
Direito Canonico proprio, e os da Nação Portugueza ("). »

« 9. Quando mostrar que a Igreja Portugueza reconheceu
em tono o tempo o reinado, e a authoridade dos Summos
Pontifices, con ervando-se sempre em uma apertada, e es
treita união com a Santa Sede Apostnlica . como centro
commum da unidade ela Igreja, e da ReligiãO Christã ;
mostrará tambem o modo, e a forma, com que os Pontifices
exercitárão o eu Poder, e Authoridade ni) mesma Igreja:
Fasendo vêr, que a trataram sempre neto como se1'va n ' mas

na~o de Igreja Gallicana. Es a sim pie prelenção foi o germe.n do scisma
Galhcano, que tão grandes males fez á doutrina Calholica.

A. enormidade dessas pretenções he que fez discr ao COlide de Maistre.
• Porqlle diz-.e a Igreja Gallicana, como diz-se a 19reja Anglicana? E

porque não se diz a Igreja Hespanhola. a Igreja ItalialIIL, a Igreja Po
laca, ele., ele 9

• Alryumas vezes somos levados a crer que ha nesta Igreja alguma cousa
de ~artJcular que lhe dá não sei que saliencia fora da gl'ande superficie ca
tliohca, e que essa algmnq, COllSl~, deveria ser nomeada como tudo o que
eXiste. .

• HOllr~sa~en'te ;Ie ium'brada .pej'o f~I!g~r de {1m 'me;'ito' tra'n c~nd'ent~, ~
Igreja Gallicana pôde algumas vezes mostrar a velleidarle, contelllplando-se
mUl,lo, de não e recordar, ou de não se lembrar ua tante fie que el/lI lIào era
sell~o lima. Provincia do I111pe1'io Ca tholico. II

10das a. n~ções pretendendo privilegios, não se poderia no futuro saber
qual era o dIreito commum da grande sociedade Catholica.

I') Estatntos da Universidade de Coim.bra, Liv. 2, tiL. 2, Cap. 5.
Mas quac são esses Canones, e quaes es~es usos e gmçlls ? Quem os

d~)Pllou ? A S~nta Sé admitti?-os ? Convinha aos dt:fen ores de tae. liber
ades lê-lo codificado, e não lImItarem-se á generalidades em um po\lZ cha

ma ode Obediencia.
("l Adoutrina da pretendida serl'idiio das fgrejas de qualquer nacionalidade

concornapar<l cimentar o Gallicani mo, e arrasta-las de Roma.
De ~I<ll tre na ubra citada da-nos a chave desle notavel recurso.

( • Bos nel diz que a liberdades da IO'reja Gallicana consistem no direito
lue clla lem de Sei' protegida pelo Rei. 'Definição qne nada explica porque
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como Flba : Que a obedienpia, que por ella lhes foi tributada,
não foi servil, mas sim filial: E que só neste sentido epo
dem contar com verdade este Reinos, e a Igreja delles en
tre os Paizes, e as Igrejas denominada da Ubediencia:
Desterrando-se inteiramente toda, e qualquer idéa de obe
diencia, que não seja IDuito racional) e toda digna do carac
ter d::l Santa Sede A.postolica, sem que por modo algum e
possa c.onfumlir, 00 equivocar com a escravidão, que a am
bas as ditas Igrejas seria indecorosa.

« W. Fará ver, que a 19rej:J Portugueza (da me ma sorte,
que as das outras Nacões) goza tambem das suas liberda
des, que empre zelou, e conservou: Declaral1l10, que ellas
consistem: Prímo: na retencão de alguns u o , costume',
e ob ervancias Canonica ) que" clla conservou sempre, e que
tem Direito de conservar, e defenrler, corno legitimo por
authoridade do Concilio Niüeno, que os manrla guardar:
Secundo: na ob ervancia do Canones \ntigos , que posto
se nã o po~sa nella provar geralrneot,e ('), pócle com tu~O
mostrar-se com muita evidencia em alguns pontos, e a.rtl.
gos da Disciplina antiga, e mais pura, em que ena rest.s/lo
sempre constante às inuovações posteriores, e succeLslvas
á publicação das falsas Occretaes: Terí1:o: em algn ns Bre
ves) em BnHas, que farão depois concedidas á mesma Igre
ja , aos Bispos, aos Prelados dell:J, á Nar.âo, e aos Senho
res Reys Meus Predece sores. Entre os quaes ha muito,
que sem emba rgo de terem sido concebidos em forma.de
privilegios c de graça não ão maís q1te ttnS 'vel'dadcv:os
reconhecimentos da legit'imidade elos costumes e observanclOs

que fazem objecto destes ("). »

não ha uma so Igreja que não conle semelhante direito inda mesmo que l~
defesa se refira ás invasões Papcles. '

Cont.inuando accrescenta: .
" Gra?de numero de FranceSllS t.em sohre esle object.o um curioso prci,uilú,

he acreditarem que todas as Igrejas do ~Iundo CatliolicO,com excepção da fiao
~esa , são escravas do Vat;C(/./to, ao pa so que não ha uma Ó fine uão uulra
Iguae? pretençàes , não lenha seu rlir·eitos. seus pri\'ile~ios, seu modo tIe
exammar' os rescriptos da ,'anla Se. elc. No seculo XVlll parliculal'lucnl

l
,

apenas se notará 11.\lI governo Catholico que não haja dispulJdo alguma cour
á Roma: .algulls tem excethrlo lodos os limites, e a força de protegerem .;
mn lado, lIlsultarão,e destruirão do outro. V'lja-se lambem G. Philipps-Dro

l

Ecclesiastiq'ue, til.. 3, § 135, pago -H)5.
(') Esta confissão merece ser not.ada.
(j Estrltu~OS da Universidade. de. Coimbl'Cl, Liv. 2, til.. 4, cap. 2.

0

EIS a maneira por que o scisma Jansenico-Gal1iclno. interpretava as gra
ças e concessões da Santa Sé.
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Destes artigos vê-se que genericamente se trata das inti
tuladas liberdádes da Igreja Lusitana, sem que se desç,a a
detalhes sobre cada uma dellas, que nenhum escriptor por
tuguez relatou e defirlio, com@ em França fizerão os celebres
irmãos Pithou, que compendiárão as desse paiz n.

Não consta quaes fo sem essas liberdades pelo ConcHio de
Nicéa a~tendida J nem em que tempo a Igreja Lusitana re
sistio á pretendida nova disciplina dos falsas Decretaes, pois
que esses decretos com quanto apocrypbos em nada altera
rão a disciplina da Igreja, como e ta hoje provado n.

Portanto fóra dos privi legios concedidos aos Pac1l'oeiros
na apresentação do Beneficias Ecclesiasticos, que não se
póclem reputar como Iibel'dades da IgTeja Lusitana, e da inha
bilil<lção de e trangeiros ao go o dos me mos Beneficios,
n,ão podemos saber qunes são as liberdades da Igreja Lu
SItana de tIue tant3 praça fa. ia a seita jansenico-gaUicana
que imperava em Portugal no seculo XV~II. ,

Tambem não e póde admittir como liberdades, differen
t~s concessões feitas pelos Soberanos Pontifices, em mate
m de graças e dispen as matdmoniaes , em con ideração
ás c1is.tancias desses paizes ; porque taes cooce sões endo
e tendida a outros paizes em identicil circum tancias, tor
não-se o dil'eito commnm desses paizes; sendo su;). dura
ção dependente do juizo da Saota Sé, que poderá retira-Ias
quando entender conveniente.

O. direito do Padroado não se póde reputar liberdade de
Igreja alguma, !le antes uma servidão; pOI'CJ ue a Igreja snjei ta
a es e.onus ou dependencia perde de alguma arte sna au
10.00011a, recebendo para o seu serviço empregados que clla
nao elegeu. A concessão do Padroado 118' uma liberdade em
~elaçãoao que frue esse direito, nunca para a Igreja obrigada
aapresentação dos respectivos Beneficiados e PonLio. es.

Ma-, se a Igreja Lósitana nun.ca sabia do Direito Commum,

(') Pedro o Francisco Pithou , Calvinistas convertido a Fé Catholica, são
os authores da obra inlitulada - Tratado das libel'dades da Igreja Gallicana.

Sempre previnillos em favor do Protestante. c por clles mui estimados,
~elll mo lI'al'fio que ua conversão não roi sincera, Aquelle Trat.ado foi COD
emnado pela ~úlJgregação do lndex em ~3 de Julho de 1G23.

I Pedl'o DUP.ll1s ou DUI uys,que publicou as Provas de sas liberdades,lambem
eve cOI!tra SI nm DecreLo da mesma Congl'ega~:ão de 26 de Oulubro de 1640.
\V(;') Sobre a aut.henticidade dessa Colle<:ção, e sua historia consulte-se
Da ter-Mltltuel du Droit Ecclp.siastique, ~ 89,90, 91,92, e 93, Anurétlt Cunolt, art. Decrctales (FaIIssesj, e t. Philipps-Droit Ecclesiastiq'U8
ans ses SOlu'ces, pago 34, e 87.
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ainda depois de subordina/la ao Padroado Real, que por
fim absorveu todos o padroados, a do Brasil sujeita desde
o berço aquelle Padroado, e ao da Ordem de Christo, Dun
ca teve senão servidões ('). Actualmente soffre a maior dei·
las, porque o Poder Temporal dispõe dos Beneficios Eccle
siasticos, tendo repellido a concessão do Direito do Padroa
do, feita pela Santa Sé ; a qual por nimia tolerancia e 100

ganimidade admitte as apresentaçõe dos prelados das dio
ceses do Brasil, e daquelles Beneficios, que podia recusar.

As Concordatas ou Conco1"dias celebrada pelos Reys de
Portugal e o Clero da mesma nação. não justificão uma só
das pretendidas liberdades da Igreja Lu itiUla. As que fo
rão authorisadas e sanccionadas pela Santa Sé, nunca ver
sarão sobre semelhante materia. O Clero defendia os eus
direitos constantemente menospresados e conculcados pelos
Reys Portuguezes. Ora o que o Clero defendia com o auxi
lio dos Pontifices era, além do Direito Canonico Universal,
o Direito Commum. ou antes o Direito Publico das Nações
Cbristãs naquellas épochas, que 3 Realeza procurava abalar.
e conseguio destruir.

Mas quando essas Concordias tivessem o merecimento q~e

lhes querem dar os rnantenedore das ervidões da Igreja
Nacional, sob o titulo especioso de liberdades, nunca po
derião por si sós concede-Ias e impô-las sem approvação
expressa da Santa Sé. Ora esta lhes foi contestada no POD
tificado do Papa Gregorio XlII ; e nunca a Igreja Lusitana,

(') Na Igreja do Brasil cumpre sempre distinguir duas ordens de Padro~dos,
para não cahirmos em certos paralogismos quando discutimos esta matena.

Havia o Padroado Re11, para a apresentação dos Bispos, e o da Ordem de
Christo para a apresentação dos Beneficios com e sem cura. O Rei apresenta·
va todos porque er:l tambem Grão-Mp.stre rlaquella Ordem.

Veja-se a Bulia-Pro excellenti de Papa Leão X, de 12 de Junho de 1514,
que creoll o Bispado de Funchal, na ilha da Madeira, a pag. 471 desta obr~;
bem como a-SlI,per specttlaMilitantis Ecclesire do Papa Julio UI, de 28 e
Fevereiro de 1.i50, que creou o Bispado do Bra:iil, a pago 521 e 528.

Estas BlIlIas fOi'ão confirmadas pela do Papa Leão XlI -Prreclara Po~til
,qallire, de 15 de Maio de 1827, qne manteve no Brasil as Ordens de Chrlslo,
Santiago e de Aviz. dando aos, oberanos 110 Imperia, oPadroado das respecti
va. Igrejas, e Benelicios. Veja-se a pago 444 e 457. . ..

O que t<lmbem confirma a Carta Regia de 2'i de Fevel'eiro tIe '1646, rll.l'Igl:
da á Mesa da Consciencia, sobre o Caliido da Sé de Angra, na ilha TerceIra,
as InstTucçôes cladas ao Ministro do Brasil om Roma, §§ '12, 13, 14 e 15, a
pago 506, 706, 707, e as cio Nuncio Capodirerro, dadas pela Corte de Roma
em 1537.

A Ot'llem. de Christo nutria outras pretenções, como se vê do titulo XTI,
Parte Tercb1l'a dos seus Est(~tutos, que se pode ler á paO'. 4,37 desta obra.
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tendo a frente o Governo Portuguez, se animou a provar
perante o Chefe da Igreja, a verdade de suas asserções nesta
ID3teria (l

(.) Veja-se o texto do Breve expedido por este Pontifice á pago 3'14
desta obra.

Consignamos aqui a respectiva traducção conforme publicou a DeducçlÜJ
Chrollologica, ql]e discutio com extrema violencia este act<) tão benevolo e tão
discretn da Santa é_

Ao 1/0SS0 Carissimo Filho em Christo, Sebastião. illustre Rei de Portugal.,
Sal,de e Benção Apostotica .

• Vossa Magestade me fez expôr, que ha pouco tempo tinha chegado á sua
noticia, que algumas Leis dos s,::us Reinos, e alguns Privilegios concedidos
pela Sede Apostolica a Vossa Magestade, e aos seus Predecessores, parecião
derogadas, olhando-se para o teor das palavras conteúdas nas Constituições
Aposlolicas, que se costumavão publicar em QUlDta-feira de Endoenças (isto
he, na Bulia chamada da Céa do Sen/ufr).

• Que isto não só inseria grave prejuizo á sua Real Jurisdicção; mas que
es as ditas Leis, e Privilegios se não podião derogar sem maxima perturbação
da [Iaz, da tranquillidade, e da concordia, debaixo da qual os (i;stados Eccle
slastlco, e ecular desse Reino vivêrão até agora.

• que posto que Vos.a Magestade possa considerar, que as ditas Leis esta
belecidas pelos Reys seus Predecessores, e observadas pelo Estado Ecclesias
bco, humas ha mai de cem, outra ha mais de duzentos annos, para compo
rem, e fazerem cessar as urgentes questõe t: conll'Ol'er ias, que houve na
quelle tempo, e fo em prolUull(ada para conservarem a paz, e al~umas
dellas corroborada, feitas e intro(lnzidas com Aut1Jol'idade Apo tolica:

• Posto que os ditos Privilegios forão concedidos com justas, e legitimas
causas ainqa ex.isten tes :
. « Posto que tambem se deva consiqerar, que as referidas Leis, e Privile

~IOS não podem ser tendentes, e interpr&tada para offensa, e diminuição .da
~berdade (i;~clcsiastica; mas se dirigem ao serviço de Deos, ao bell~ [lubhco

Eos seus ReInos e Dominios, e á conservação da paz entre os sobredIlos dous
slados:

t' « Postu que o uso das ditas Leis, e Privilegios sempre foi ~ecehido , e ]J~a
lcado ~lé agora pacllicamente sem escandalo dos Povos, e á vIsta dos NunclOS

ApOSlohcos nesses Reynos. e com sciellcia e [laciencia dos mesmos Nuncios :
d • E posto que Vossa ~Iage tade julgasse, que a ditas Leis e Privilegiosr: nenhuma s~rte havão sido comprehendidos na referida Bulia. da. Céa, nem

ra da nossa Intenção, ou da 110s Pontiflces Romanos lOSSOS Predecessorp.s.
d~~~~a:r semelhantes Leis, e Privilegios, ou im pedir o uso, ou execução

'. Comtudo pela attenção, que Vossa Magestade nos professa, e pela re"e
renela co~ que olha para os ~landados da Sé Apostolica, e Nossos, julgou
que era lictlo, e decente consultar-nos sobre o uso das ditas Leis, e Privile
~IOS, Por cuja causa nos fez supplicar, que com os referidos fundamentos
Beclarassemos, que as ditas Leis. e Privilegios não t:rão comprehendidus na
sulla da ~ea do Senhor, qne se costuma ler; e que a Vossa Magestade, e aos
RU~ ~hmstros et'a licito usar deBes, da nle ma sorte, que o praticárão os
fe~ls seus ~redecessore , e os seus Ministros, como Vossa 'Magestade lia pouco
co det~rm.lUa~. e declarar: E que nos dignassemos attender paternalmente

mê eOlgmdade Aposlolica á paz e tranqllillidade rios seus Reinos.
• orno com tudo, num pelas Letras de Vossa Magestade, lIem pela rela-
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Por outro lado esses documentos n50 inspirão fé alguma,
Alexandl'e Herculano, João Pedro Ribeiro, e outros cri

ticos, suscitárão duvidas a cerca da autboridade dessa COII

c01"dias, que não be pos ivel resolver favoravelmente.
E suas objecções são taes, que o prov~ito das alterações

feitas era todo em beneficio da Realeza, guarda ou deposila
ria des as ConcoTdias. Do que se póde concluir be que
não do lado do Clero, mas dos seus adversarios, forão ell3s
praticadas.

Sem querermos aprofundar o merecimento de taes do·
cumentos, trabalho que demandaria aturado estudo, fare
mos aqui alguma considerações acerca da ultima destas
Concordias, que e diz celebrada durante o reinado de D,
Sebastião, por quanto be de todas a mais importante pelas
reformas que encerra. Elias forão depois codificadas IJas Dr·
denações Philippinas compiladas em 1595, e publicada DO
anno de 1603, já no reinado do succe SOl' de Pbilippe II da
Hespanha, e I de Portugal (').

ção, qlle em seu Nome 110 foi feita, podes emos entender o que se acha pr~
cavido pelas ditas Leis, e Privilegios (posto que aliá o Nosso animo seJI
propensissimo a agradar a Vossa Magestade), não podemos persuarlir-nos I

approval-o~, priucillalmente quando se trata da salvação das Alma, dos qllllU
Privilegios, e Leis nào temos noticia; porque se a tivessemos, o mesmo que
a~ora não concedemos a Vossa ~lagestade, lalvez lhe não denegariamos.

I( Em cuja con ideração exhortamos a Vossa Magostade, para q.ue brel'~'
mente procul'e remetter-nos as düas Concorrlia , ConBrmações, L6Is, e Pn
vilegios ; porque sendo por nós vistos. e com '0~SO Paternal a1fecto pon~era·
dos, desejaremos proceder com aquella razão, com a qual lJiJue atte~d!da I
segurança da sua propria consciencia, e dos seus I'assallüs, e a tranqUllhdadl
dos seus Reinos, e nos mostraremos tão hellevolos com Vossa M:'tgestade, que
se não arrependa de nenhuma sorte da sua piedade. e obediencia a Nós, eI
esta Santa Sede:

li Entretanto desejando Nós satisfazer em alguma parte aos rogos de Vossa
~Iagestade, quanto com o Senhol' podemos, permittimos, e cOllced~mos que
Vossa Magestade, e os seus Juizes, e Ministros possão usar das rofendas L1~'
e Privile"los, e proceder, jlllgH, e executar na conformirlade dellas e d~leJ,
assim como até agora o praticárão sem controversia, não sendo em NoSSO
desprezo, e contra os Decretos do Sa.'lrado Concilio, por tempo de um a~no,
e o mais tempo que decol'l'Cl' aO Nosso Beneplacito, e da ~ede Apo lohca,
sem que hajão de incol'rer uas censuras da dita Bulia que se costuma ler nO
dia da Cria do &llhor, et.c. "

Dada em Roma lia Basilica de ~, Pedro, a 25 de AlJril de 15H, 110 se'
gundo anno do uosso PuntiBcado.

(") José Anastacio de Figueiredo na sua-:- .!/nopsi.s Ch,'onoloaica- faz e:
uma nota que aqlll transcrevemos a deSCl'IIl11nação do que na COllco.rdr~
D. Sebasliflo e lava de hal'nlOllia com a antiga, e nova Legislaç,ão 01\'1 01"
tuguesa, compJlada em 1603.

Por esse trabalho se vê o que a Concordata ,lo Rei D. ebastião alterou.



CCXXl

As Conc{)rdias do Clero Lusitano tem grande valor jurídi
co. São uma das principaes. fontes rio Direito Civil Eccle
siastico Portuguez. ~las no ponto de vista bis torico-mora I,
O eu merecimento b0 nenhum.

Aql1B e attribue ao Rei D. Sebastião em U>7S, 11e visivel
mente apocrypha. Os escriptores reg;Jlistas. e criticas ad
versaria da Santa Sé nllnea lhe conte tárão a aulbentici
dade, guardavão á respeito discreto silencio, porque el13 fa
vorecia a causa deque são paladinos. Tinbão outro procecler
quando se tratava da compilação das celebres Decretaes de
Isidoro Merca tal'.

Faremos ainda outra. considerações em abono ele nossa
conjectura.

O Poder Real no empenbo de abater a influencia do Clero,
já tão redusida no seculo XVI, era ellicazmente apoiado pelos
.Tnristas, qne o animavão á congoi ta do dominio :1bsollltO
no Estado, do Stl1nmo bnpel'io, como chama vão, firnlados
nas maximas detestavei do Cesilri mo 'Romano.

ORei julgou-se um nOVD Cesar, o qlIeria dispôr, mão grado
o baptismo christão, de um poder tão lato e dictatorial como
oantigo cbefe do Povo Romano.

Para conseguir este fim todos os meios, ainda illicitos e

Os arligos dessa Concordata sãp conhecidos pela denominação de Aponta.
mentos dos Prelados do Reino.

« ;0 Lo diz o mesmo que a !lava Orae~ação, Liv. ~, ti~. 5, § 11.; .
, No 2.0 , declarando a Ordenação antIga do LIV.2, tiL 1, § 1/ , diZ o

mcslljo que a I/ooe' do Liv. 2', lit. '1, ~ 6.
, No 3.' declarando a Ord. antirra do L. 5, til. 1O~ , diz o mesmo que a

flova do Liv. 5, til. 103 vers.-E com licença dos Prelados, até ao fim .
. ' Quanto aos artigos 5, (J, 7, 8, 9 , e i 0, veja-se a /100(/ OrdenaçãO do

Liv. 2, til. 11, pal'lÍculal'lllente no § v, com que a3 primeiras tre~ vcm a
Goncurdar.

, No al't. 11 se allcrou o que se dispunha lia 01'(1. antiga Liv. I, tit. li,

§~;' de sOl'tegue deym a ontl'O he q~e seformoll a Or(l.·/looa,. Liv. -I, til; 12,
, c G, depOIS de tIrada tlos art .1::> e -16 a outra Ord. do Llv. I, ilt. 9 S12.
, Quanlo 110 12, vej"a-se a Ord. nooa, LiL 2, tit. 1, § 13, que só 1J0deria

ser f~l'nada cm consequenGia da pl-imeira Provisão de I~) lle ~Iarço de 1569,
e uno 01 se antiqlUlda pela lião compilação.

iii ~ Oarl. 13 mandando observar o§ -IOda Provisão de 2 de ~Jarço de '11';68
zpe d?clura mais, o mesmo que a Ord. /looa Iiv. '1, li!. 62, § 76 vel'siculo.

- ol;cln se os Prelados, até ao filll.

I· ,'No art. 14 oncorda com a dita Ord. til. 6_, § 42, e com a do IiI', 2°
II 9, § '2
O ' i'io 1l1:t. ii, diz o mesmo que a nova Ord. liv. 1, lit. 62, § 4, vel'siculo.

que tudo ma'mÜll1l0S, até ao lim.

§a' No art i8, finalmente, diz o mesmo que a Ord. nova do liv. 2, til, 9,
e~, I



CCXXll

reprovados forão postos em acção; sobretudo contra uma
classe, materialmente inerme, e no seculo XVI} em Portu
gal, senão inteiramente corrompida ('l, amordaçada pelo Po
der influente, que já dispunha de grande numero de Bene
ficios e de Commendas. Era a épocba de Machiavelli; esse
grande inimigo da Igreja, cujas obras se bavião tornado o
Breviario dos Principes.

O Poder Rea Ique já nos começos do secnlo XVI era forte,
tornou-se fortissimo depois que Reys rie Hespanba subirão ao
tbrono Portuguez. Naquelle Paiz a pujança do Poder Real
era maior que em Portugal na epoca de Philippe II , e isto
(tiz tudo. O seu caracter, seus talentos, seu prestigio, as
forças de que dispunba, a epocha tormentosa em que vivêo,
tudo concorreu para robustecer o poder absoluto na Hes
panha.

Passando a governar Portugal, onde a revolução promo
vida pela Realeza não tinha alcançado tãú extenso borisonte,
tratou de uniformisar sua soberania. E neste impulso fOI
efficazmente auxiliado pelos Juristas Portuguezes, como ja
havia sido em Hespanba pelos <la sua nação. E esta classe

.foi em toda a Europa o melhor instrumento do absolutismo.
Para fazer esquecer os Reys Portuguezes, seus p,redeces

sores, decretou uma nova compilação de Ordenações.
Não havia rasão plausivel para em menos de cincoenla

annos reformar-se o Codigo ~lanoelioo, além desse interesse
da Realeza, e Realeza estrangeira

Ora elurante o reinado de D. Sebastião, a reforma promo
vida pela Santa ~é no seio do Catholicismo, tinha proclusido
a legislação do Concilio ele Trento. E ta legislação fora ple
namente aelmittida e authol'isacla em Portugal, ao invel' o.~o
que se praticára na I-Iespanha, onele a admissão do ConCIlIO
se tinha feito com algumas re.,tricções.

No sentido da nova legislação Canonica, se fez na Civj~ de
Portugal importantes alterações em pró elas preroga~lyas

da Igreja. Uma tal legislação não podia convir a Phtlip-

(.) Vejão-se as Instruoções dadas pela Côrte de Roma ao Nuncio CapoJifer
1'0, a Lippomano, em ~537 e '154.2, N~'ssas instrucções se nota o estado,de
ploravel do Clero Portuguez , e de que Ecclesiasticos se acercava o Rei D.
João UI.

Não admira pois a prompta decadencia de Portugal no seculo XVI, que
certa ,escola attl'ibuio aos Jl)SUiLaS, qUlJ aMs não tinbão mais de trinta a~I~O:
de eXlstencla naquelle Paiz, quando succede'o a catastrophe de AlcacerqUlblr,
e em tãu redusido espaço de tempo não podião transformar uma sociedade por
tal forma organisada.
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pe II , e tão pouco aos seus auxiliares mantenedores do
Direito Romano nos E tados Catbolicos. ,

Como um governo prudente e cauteloso poderia resolver
a difIlculdade ?

fnnovar ás claras em semelbante materia fôra arriscado:
o ~lonarcba Hespanhol era dema iaJ() discreto para ex
citar contra o seu governo a animadversão do Clero dentro
e fóra do Paiz. Venceu-se a dilficuldade por meios indirec
tos e tortuosos, dando-se como existente uma Concordata,
de que só se houve conhecimento trinta annos depois,
sendo um dos principaes Compiladores n das novas Ordena
ções n o primeiro que deu della noticia !

(.) Referimo-nos á Jorge de Cabedo, que segundo nossa conjectura foi tal
\'eZ o principal compilador. A Dedltcção Chronnlogíca da-o por companheiro
de Pedro Barbosa, de Paulo Alfonso, e de Damião de Aguiar, todos Desem
bargadores do Paço, ainda que em epochas differentes. Cabedo e Damião de
Ag~Iar forão no reinado de Philippe li, quando os oulros já occupavão essas
posições no governo de D. ebastião. E Paulo Affonso com q,uanto Eccle
~1a~LICO, servia em 15ll?i o importante cargo de Presidente de tão elevado
Tribunal (Prre(ect1tS lIw:J,'ünlls Togatorum. Patl'lt1n Supremi Senatlls Sacri
Palatii, como diz Caldas) .
. (,,) Essa compilaçãCJ foi provavelmente resolvida durante a epoca em que re

SldlO ,em POl'tugal Philippe li (de 158 J a 1583), como se deprehcurlt:: da dedi
caLona de Caldas no seu tratado de nominatione Ernphytellsis. Nessa epo
c~a o Monarcha Castelhano realisou varias reformas na Legislação, que cons
tau das suas Leis de 27 de Julho de j 5lS2, dando novo Regimento á Casa da
Supphcação, e reorganisando o Desembargo do Paço, Uma dessas Leis he
conhecida pela da Re(ormação da Justiça .

.Dados estes passos a consequencia era a nova Compilação Philippina que
fOI ence~lda no !t0verno do Vice-Rei Cardeal Alberto, Archiduque d'Austna,
e eonclUlo-se sob a administração da Junta que sub tituio o Cardeal em ·1593
ou 9i. Philippe n mando II imprimi· la e publica-la em '159 , como se vê
da Carla da Lei de 5 de Junho desse anno, tl'es annos antes do seu faIleci
me~Lo. ~la5 esse trabalho 50 terminou em 1603.
8e~undo a Carta da Lei do li de Janeil'o desse a11110, cxpedida no seguin

te re1l1ado, essa compilação fôra confiada por Philippe II ii uma pessoa do
~effi Conselho e Desemuargo, mas lião se declina o nome. Talvez fosse Paulo

onso, Jorge de Cabedo ou Damião de Aguiar, que tão decidido partidario
se mostrou do novo regimen; mas de certo não poderia ser Pedro Barbosa,
que acompanhou para Madrid o l\lonarcha Hespanhol em '1583. como elle
proprlO cu"fessa em suas obras e o serviço se fer. em Lisboa por muito tem-I
po , segundo informa Cabedo. .

Adeclaração (\es a Carla Regia E:xclue a idéa de uma Commissão ad /toc
nomeada pelo Rei para o trabalho da Cumpilação, bem que essa pessoa em
~bra de tan.lo vulto, não poderia leva-Ia ao cabo sem chamar auxiliares como
ez, e70 l'dere.Gabêdo l1as El'/'{ltas ás Ordenações que lJublicou em 1603, e

no S da li.ecl.ão n' 211, exprimindo-se por esta forma: - « ad qlllU'lun
l~g:m recopllatlOrtem ego (licet indignus) electu.s t'Lú ab eodem. Rege, ltt as
'~8Drern Cu/II aliis Selllttoribus : in que opere per multos annos laborlwirmu,
e eo dallte qllám cito in manus omnium ve,~ient. n
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oaIto Clero Portuguez edusido ou amordaçado corno cntão
vivia snbmetteu-se, n50 ousando cootec tal' a veracidade de
um documento que o Governo sustcntav'3, notando-se ape
nas uma excepcão. a do Bispo do Porto, D. FI'. Gonçalo de
MonJe., qne depois de condemnado ao exilio e de_Datura
lisaüo, foi mantido no seu Jngar. Indulgencia fJl1e nunca
houve com o Legaüo Pontificio que ou árão de cOllbecer
a nova ,lurLprudencia, endo expul o do Reino com igno
minia n !

omente um celebre Theologo Hespanhol, o padre Fran
ci ('.O Soares, da r.ompanhia de .resu . que leccionou por
espaço de trinta annos na Uni ver idade de Coimbra, con
testou a exdencia, e authenticidade das ConeO/'dias em

De la palavra. e de oulra que se leem no opustulo da Erra/as ás Orde
nações, por cujo lrabalho, mais que ninguem tomou inlcres"e r.ahêdo, con
cluimos que foi elle o principal Compilador das Ordenações Philippinas..

Para forliticar no a conjeclura accm 'ce 9,ue Cabcllo no começo do remadu
de Philippe !l, era Procurador da CorOa oa Casa da upplicacão, e pelas dou'
Irinas que professava, edelUonsl,rfio suas obra, era o mai competente para le
var ao tlm a- I'eforma projectadas pela Corle de ~Iadritl. E por isso lerlUi.nado
aquelle trabalho pas ou logo a occupar uccessivamenle as mai alta 110SIÇÕe3
da ,ludicalura entre 1595 a Hí02 oU Hi04, erocha de sua morte.

Veja-se-Barbo a Machado - Bibliotheca Lusitana - arl . -Dallliiiodl
Aguiar, e J01'.']e de Cabedo. Mauoel de Faria e ouza.-Europa Po1'lu,qucsa,
til. 3, pag. 10, 2 e 120. Calda. Opera omnia, til. I e 2. Pedro Barbos3.
-De Soluto ,1[atl'imonio. Jorge ue Cabedo. -Decisiones. ,Io"~ Ana-laclO de
Figueil'bUO. -Synopsis C/!1'onoíogica, Lil. 2, pag. 291l. Dedllcção Chrollo,toyiro
parte segunda, demoosLI':.lçào se),.!a, V. 89, nola (c). Mello Fl'eire. - HistoriO
JUl'is Cillilis Lllsitalli, § 93.

(') Consulle-se obretudo aCl:rc,\ deste a sumplo a LIlsi/ania Libera.ta de
Anlonio de ,'ouza de ~Iacedo, autor sem suspeita para Pombal e lia cliente
la. Cilaremos apellas algumas palavras do Liv. 2', cap. 6, 0-, em abnno
de nossa proposição:. .

(f Anno j 6:'19, quia CoUector Apo lolicu Alexander Cast1'aclwi Ell1s.c~
pu eocastl'Bosi, ex munere luellfltur cordanter mage latem Ecclesl~'
omJli privatus cOlUmercio, irnm ct propriis clicutibu", in cuhiculo CIIII1 custo
dihu dau us, atroces, inaudilas, ct illcredibiles injurias pa sus esl; horre!
auimlls melOioi e; vetal pudor recen ere. • .
, E pOlido em parallelo o procedimento mais delicado do Governo BritaulIIClI
iJúmiuo da anta Sé com o NIUlCio Roselli, accre"ccn'a:

(f àlini t.r·i aulem Re!\is Catbolici Ponlificio in Lusilania 'uolio, ullra ~I:
mulos, non taollllll lilleras, sed el uecessariuID viclllm denegarlllll pe~ dilO

multo, quibus vixil ex paucis lJellariis qure, aI aqllam ill par\'ulis l'asls,.11
eum port.abal occulte VIis iponensis Arclüepisco)Jus inll'ans, prrelexlu neg~lI~
rum; qllOusqUll, re cogniLa, hic eliam illlrare "etitus e I; el ApostohCUS
qollector condu fuil sitim cxtinlluere aqua odorifera distillata ex Oo~e 'dJf'
LI, qlhllll iII vitro invellil; t1einde, custodibus nimie (noo sine mystetlo) dO~
~ientibl1s. in vicioum Francisco/'ulIl monaslel'ium se )'ecépit, urule tan e
VI extractus, cllm gladiis el fuslibus ê Regno ejeclus esl. »
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uma poJemica que particularmente travou com o juri con-
uJto Gaüriel Pereira de Castro em 1.ü 14 ; polemica que sob

o titulo de j}[onomachia. pa sado um eculo foi publicada
por ordem de D. João V, quando em luta com a ~anLa , é,
por cau ado chapéo de Cardeal recu ado ao 'uncio Bichi C\'-).

Ninguem ante do fim do ecuIo xn, e omeço do XYII,
épocha tão ferLil em Portugal em falsilicações (H), dá no
ticia de sa Concordata, preparada lor nece idade do em
penho que havia em mira.

Demai , e:dstem tae incongrllencias de tempo, de cir
cum tancia , e de pe soas, que de troem a authenti ülade
de e celebre documento.

A data de 18 de l\Iar.o de 11>78 foi a épocha attribuida á
es a Concordata, bem que sua publicaç.ão e fize e cm i7
de.Julho do me mo anno, poucos mas antes do desastTe de
AJcacenruibir!

Que nece~sidade havia de uma tal demora CH "'), o que

(') Yeja-se o quc obr a impressão desta obra elis eo Are bispo D. fr. Ma
noel do Cenaculo, na Carla sobre o Padre :UOUlOll na nola (.. ,) a pago :1.293
tlesla Compilação.

(") ~is o que sobre e te a umplo diz João Pedro RiJJeiro no Prologo de
slla' D'tsSe7'1 ações :

« O falso" Documento que no fim do SlecuJo X'l. e pl'incipio do XVII
se fabncarão na Re panha, 'mesmo em Portugal enredarão ele lal 1~1a
n~n'a a no fi Jli toria que dou eculo, e o h'aballio de lanto ablOs,
nao tel~l bastado a redu i-la á sua pur a.. ignoraucia ~llJ'1mentou. o !ual,
proJu mdo-no cópia inexactas, e a caLla passo defeJtnosas, prJllCJpal
mente lias datas.

•C( .0 n~e mo Jurista Canonico, e Civil na sua imlagaçõe sobre o nosso
Du'Oito i'laciullal Publico, ou Particular encontm ainda. a cada passo Iactos
con~l'adictorio nascidos daqu lias fonte, de uja genuielade lhe não ão
'JbylOS, e conhecido, os motivos de duvidar.

~( Esles ineonl' niente , que a. e. perien ia. repetidas vezes m f z palpa
Y~IS tendo excitado a minhas averi uacõe sobre direrso artigos bisto
I1COS, e juridicos tem dado oc a ião a ol:denar algumas Disscrla.çõcs, que
;ou cons 'cutivn.l~ente publicar' p'~r me persuaclil' que. della po.derá
le u11a1' ~lgW11 mIares e â no a Lltleratlll'a, que por maIS de um htulo
tcn!lO obngação de promover, quanto em mim cabe.)1 _. .
~ COU\ém sobre e ta materia lcr as ln [l'llCCÕe Llada ao l\unclo Capodl
erro, de :1.6 de Fever iro de 1537' mIe 'e not:l que e recur o já era

naquel1a epocha, un.iver. aI III Portugal, principalment na. cla.~se a
cordotal.

t, ("') Pam esle facto nào ha explicação sa1isfactoria! 1anto mai quanto
lala1a-'e de nm accordo, que peJlo pre llpposto ahio á apra uncnlo d:ls

parte'.
o 1Ie, :uJ'iosa a nota da puhlicação c1C'ste ~ncnme~lto na Cha.ncellal'ia-môr
o heJ\1o, (lue n[IO lemos na olJra de Pereira de Ca b'o, mU5 na do DOITI-

I ,·
':J
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poderia ju titica-Ia? Que faGto provão que o Rei antes de
partir para AJrí a e'tava em de harmonia com o Clero,
porque .e a Concordata contraria a doutrina do Concilio de
Trento (Se ão 25, cap. 3 de Re(01'malione), e do Alvará de
19 ele Marco de H569?

enhuns; pelo menos, se exi tírão não referem o hi
toriadore e cbroni tas contempol'aneo . Pelo contrario, a
Santa ê e o Clero Lusitano em boa harmonia com o ~lo

narcha o amiliarão com pingue ub idio c oldado' para
essa guerra in ensata e fatal, ele que ninguem pôde cliver
til' aqueHe ele venturado Príncipe ('").

nicano FI'. Antonio de ouza-Rcleclio de censlIris Bull.f1? Cnmcr, onde e
transc,reve todo o contel."to ua Concordata, apó o prefacio e indice da
me ma obra.

Es a obra pIa sua rcdaccão e a', ignatUl'a que aa 'ompanhão parece
trallir as intençõe do fallricaiíte da Concordata a força dc llie quercr dar
maior :llIthenticillatle. Cumpre conre al'mo qu lemo" iguae em docu·
mentos da me ma nahU'l~ a mas he tão úmente do' reinado de Philippe lJ,
e de seu filho, Ei-la:

cc Jo ó da Co-ta a fez e"crever - RI'Y-. imão Gonttalye Preto (o Chan·
celler mór-cncarregado, egundo a Legi laç~IO em vigor, de puhli~ar a
lei no mesmo dü~ em que lhe fo sem apresentada - Ord. do LIV, 1.
tiL _, 10). D. Ioeio (iunor:uno quem l'ja o dono de ta a i~nattU'a):

ecretario d E tIdo era lIliguel de 11om'a que não acompanhou o llel
ti campanha d'_\frica, e oecupou e e ('-11'°0 até 30 d Dezembrode 160~.
lfn:mdo falleceo. O nego 'dor á qllem e iu lImbio a execução da ProvI ao
cbamaY:l- e I.onrenco da ilva, Talvez eja de D. João de ?Ira c.arenhas.
mn do membro dá Junt~ Go ernac1ora, na au ncia, 111 ainda assim he
inexplicavel, qu~ omente elIe figllr ).

« Foi publicada a Proyi ão d'EI-Rei _"\ o,. o 1m llO r, alraz e cripta na
Chancellaria-mór. por mim Gaspar Maldouado pe1'(lIlle o~ ofíiciacs delll1,c
olllnl, Illllita ge1lle qlle 'rinha c:.perar sell despacho. Em Li boa 17 de
Julho de 157 :lnuo. "

A a I!matUl'a de Gaspar Maldonado qu ali:i lê em outro' actos d.os
reinado do pnmeiro Phjjjppe aqui não encontra. PMe er defmto
de copia. .

Parece que agueU Dominicano tomou a deliheracão de publicar em ~Ia
obra. o texto ila Concordata depoi da cclebr polemic.a entre Gallrwl
PereIra d ea tro o Pad1" Fl'anr.isco 'oare que tivera lugar no aoM
preceuente (16h). ,Ia até alu limita- e o u en'ico. No corpo da obra
lião e faz á 'ollcordata a menor :Jllu ão. que pró, a qne ó t ve col~le'
cimcntodel1ad poi de ol1Jpleto o seu trallalho c'cll"ando-'e de di cub·lo
temendo violencia de um Governo t<lo cio o de ua pr rogativas. e eOl
lJaraço á. publicação de uas elucnbrarõe. 'em d ouLra 01'11' e poderia
explicar tão ingnlal' 'i1encio m pr· "n~.a d a to llio importante. e que
tão proflllldamente afre 1:'1\'a:l SIIUa da Cea.

(') Yeja-. e entr' outro' BarIlo.a ~fachado _ .lIcmorias d'EI-Rei
D. ebaEtião- til. q pJ". 120 c 29. Pap auxiliou o ex rcilo porlu,



CCX-XYll

He mister não conhecer-se os factos occorridos durante os
primeiros me es de se calamitoso anno de '1578 para sus
tentar-se a possibilidade des a Concordata de 18 de Mar
ço (-I') I

Além de que o Governo Portuguez para harmonisar a
reforma de Trento com as Concordata e leis existentes a
que outr' ora o Clero se tinha submetticlo, uolicitara do Papa
a approvação de ue actos, em 1573 ou -1574. OPapa, que
então presidia a Igreja era Crregorio À'1II, respondeu - di
senelo que os Mini tros e Juizes de Portugal ficarião isentos
por e pa.o de um anno da pena de excommunbão em que po
clião incorrer pela Bulia ln Grena Dornini, até que fossem
examinada e as Concordata e lei , de que a Santa Sé não
tinha noticia.. las nunca forão pre entes ao Papa e e actos.

Cabedo dirigindo a compilação das Ordenações no interesse
do Poder Real, foi indubitavelmente o author des a apoerypba
Concordata, que nem no est) lo se assemelha aos docu
mentos da epocha de D. Sebastião. Ena ervio para firmar- e
a jnnovação que se projectava nas Ordenações Philippina ; e
foi preci o I ôl-a ob a alva guarda de nome venerado,
para garantjr- e a authenticidacle, e fazer calar os poucos que
e occupa em com tae materias.

Os Jan"enico-Gallicanos do secuio XVIII, no empenho de
atll'ibuirem todos os males de Portugal no secuio XVI á
Companhia' de Jesll ,a fizerão authora ou promotora da nova
Compilação por meio de seus adeptos. A Deducção Ght·o
nologica. e o ~tll?'a-gdllicano Mello Freire, são accordes em
tão estulta dj[famação.

/(lIez com seiscen tos soldados Italianos commandados por Thomaz Stukeley.
Mal'quez ele Lein ter, Inglez Catholico.

(') Nos pl'imeiros dOllS mezns do :\11no de ·1578 D. Seba tião J11íO es
tava em Li boa, chegando nos primeiro' dias de Março, 'lua i 11m mez
depoi da morte da lbinha D. Catharina, sua "6, acontecida em i2 de
Fevereiro desse anno.

Querendo apre sal' os preparativos da guerra de Marl'oco , convocou os
Prelado e FidalA'llia para lhes expor a definitiva r(l olução em ~e estava.
de levar }lor diante e sa temeraria empresa. Como todos sablão do sell
animo, runguem o contestou, e ao contrario prometterão auxilia-lo como
subditos leaes.

Não se tratou de que tões ecc1esiasticas, nem havião depois da lei
de Ui69.

.Apos e sa reunião o acto notav'l praticaelo pelo n~i.no mez de Março,
fOI o pelido ao Prior do Mosteiro de . Cruz de COimbra, da espada c
• cudo de D. AI]'onsQ Hemique. :r\ada mai dizem os Chroni ta .



Para a epocha, a Compilação Pbilippina eea um avan~o não
pequeno da revolução absolutista ou centralista, mas geande
distan ia havia da id.éas cIo eculo XVIII. _ irritaç'to de
i\1ello l<reire, e do auctor da Ded~tc~ão contea o Compila
dores duc[uelle codigo não e pôde explicar enão por má
fé, ou estalida c.ritica ("').

em a Companhia ele.Te us era arre ta a Philippe II, ao
mellos em Portugal, porquanto foi muito per eguicla dmante
o dominioHe panhol(H)j nem os CJ110 a estimavão osu tentavão
poderião concorrer para o sacrifi 'io dos direito da Igreja.

Na propria Ded~tcção Chronologica tão cheia de l1agranle
contradicçõe se en ontrão provas em opposição ao juizo
que e fez de sa Compilação (H"), crue a D 'na tia Braganti-

(") Esta phantastica reprovação das doutrinas da Concordata, oCCllltaya
um fim; fU'lDal' o valor de um documento apocrypho, engendrado pelos
adeptos do Poder absoluto.

(") Veja- e na Lu, ilania LibemlcL de lIIaceuo, Appenuiz cnp. i deci
?n?MIl qucu'lWll nolabile papo 7fL

C") Parte . cgunda, demoustração exta, § 91. He a m lhor prova da
má fé com qll proeeclião o authores da Dedl1ccãe, e o proprio Governo
Porluguez, 0\1 ante' B panhol qu~mdo fez recopilar as Ordenaçàe ; c por
is 'o aqui consigllalllos as suas palavras:

« Porrfue os allio.' e cOllstanle Minislro do Snpremo Xui, da Coroa,
e o que na ~Iesa do De 'embargo do 'paço havião ficado ftrme apesar tias
pilS í'raut1e , e l1laqlünaçàes do ditos Jesuítas, sendo ajllCbdos pelo geral
conhecin: uto rlas dilas leis e c.ostul1le , e da indispen av ,I nec~ssiua~c,
quc haVia, de serrm con ol'vatlo , t'ierelo a ]Jrodw;;il' o conlra,no err~IIO
fle.' 01' a 1l1~"ma.nc! a. Compilação, qne se linha maquinado para. ,eroplar,
e Intl'oduSlr a dita Blllla. da. Cêa, e o Indices Romano-Ole llllJcos, que
í'asião as basos della, out('O InonUllltmto tão aulh nticu, como a Bulia do
Sanlo Paili'c Grcgorio _m )..--pedida. ao Senhor Hei D. Seba, tião par~\ ~c

conJirmal' outra. \ ez a repul'a da J'e~ rida Blilla da Cêa" mo tI'ando- e, ~"e
delta ?Iria s~ (e~ algulII caso, e que anto ,apesar clella, as cousa prohil~
ebs pela dlta. Bulia t1a Céa, nsinadas polos Jo uitas, qlle eserever<1o
soll'e lia, e, ohr o lndic s ExpurÇ(:ltorios, (tca1'ão depois da dita com
pilação do anno de 1602 nos me, ;1I0S lerll/OS, eln que, e acha'celo pc/as
O/'denações do Senho/' llei D, Manoel, ell1quanlo ii. snbstallci" »

E pelos cxemplos mostrado nos § segllinles até '-tOO, perft'Jtal1len~e ~o
\TC a cstupida arglli "ão que ,{lo: be~àin de cause se fa ia a Compaydl1a tle
le l~ na 'pocha do prodolIl1DJo do Mal'quez de Pomb,tl, e da lIa Jan
semsla,

,1~ s preslar~l1los, fé ao qu r ln ta, Souza de 'Maeedo, na L?lsil~lli(!
Llbp/'a,la., qlle .lá Citamos, ue que o' Magistrados que não reeonhecl3o a
suprem3rjla elo Poder Temporal erão urra lados ii. ~laili'id, lemos em no as
llIaos a h~ve dO,seg'l.'edo de tal compilação. ,

Os .resultas d, ~or[lIg~1 nunca fOJ'ilo '])el11 vi to, pel:1 Corte de Madl"Il~:
como cOlue ~a. }al'la ~o,usa. na. EUl'Opn Portuguesa, nas eglllnle P,\I.\
\ I.'as: - "t bten est(! R(!!lgton non (Ile aslc! e'lltOI1CCS la lIlcno' o[lllesl(/ I~
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na não ou ou revogar (""J. Tal foi o aprcro que 111e me
ret:en.

Ora achando- e Portugal em tae circum taneias, a braço
com uma guerra que absorvia todo o e pirito ,sobre tudo
o do Rei, eria po, i1 el que e tenta e semelhante Concordata
sem cieneia do Papa, em c[ue não sõ era olIendido oConcilio
de Trento, mas a propria BulIa da Cêa (H)?

Como um R i, que pas ava por tão re onhec.ido á ~anta Sé,
romperia com elJa por um meio tão repugnante aos ,eu
brio, e convicçãe ? Tanta duplicidade não ,e compa Ieee
com o caracter fran o do Principe, com o verdor da ua idade,
obretudo em momento tão 'olemne em meio dos apre to

de uma guerra, que ab onia todo os seus cuidado, e ;U'··
cava com o futuro da Monarchia, e quando lavrava o eu
te tamento, onde. trans1uz toda a vivacidade da sua Fé, e de
dicação á Igreja Romana ('**).

Já e vê cfIle e te dOClill1elllo he tão é.lpocrypho, ~omo a
famosa Pragamatica de S. Luiz em França (....).

Gabriel Pereira ele Ca tro ousa dizer [Ue depois do Alvará
ele 1569 (......), apparecerão lmicla entre oRei e o Clero, a 
serçiio gratuita, que nenhum facto eontemporaneo justifica.

II! cosa. de Felipe.- O que confil'mão o Conde da Ericeira, e ou a de
lI]acedo.

(') Yoj:t-se a Carta ue Lei de 29 de Jalloiro de :l.6~3, conlil'mando as
Ordenacões Philippinas.

(") Veja-se em FI'. Antonio d Sou a-I clectia dr, CensuTisB!lllw
Cama- O' arls. 6, :1.3, 1.5, 10, 17, 18, 1.9,20 dessa BuHa. O de acordo
he manifesto. '

(''') Vej~- Barbo a ~bchado-J1Icmol'ia_ d' EI-ReiD. Sebasliiiu liL~,
pag, 280 e l~ 1),. EIS como s'exprime e te escl'iploJ':

« Ao oraClllos uo Vaticano consultou r "crente, e obeclecêo promplo,
mer~cendo pela religio a observancia ao eus d cr lo a illush'e antono
ma la .de Filho obedien.lissúna da Igreja, muito mai gloriosa, que a de
C
l
a1lhobco, e Chl'istiani SiIllO, com qne cdenominão os Moual'clla de Cas
e la, c d Franca. »

E no lc jlÚ o· ão W11\nÍme todos os hisloriadore cocvo, naciouaes e
eslrangeiros.

\' (....) Sobre a aulhenlicidade d ta Pl'agmuli a con em ]el' entre oulros
an der Haeghen-La Verilé Hi lorique, de 1859(1.' cmestre pag.263,

S Gou. et- Dl'oil.-Cananique pago 4,79, e T1Jomassy-De !CL Pl'agmatiquc
c/71cltan atll'ib!uie à Saint Laui'. Paris 18lJ,lJ,.
(.....) Eis o tex.to desle Aharáque com irá confrontar- e com o da Con

cordata em que tão:
(( :q. Seba lião por graca de Deo , Rei d Portll"al e _19arve , ctc.
(( ~. ~ço aber qu sendo publ icado em meu Reyno e enhorio o :l,(;rado

,oneliJo Tridenlino, manrlei a todas minhas jn.li~a qllc(le, em tOLlaajnda
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Notando-se que este jurisconsulto não inspira coliflanQ3
alguma, visto como não hesita em sustentar que essa con
cordata Jôra obra dos famosos jurisconsultos Pedro Barbosa
-e Paulo Afl'onso, sendo mui conforme ao Di1'eito Canonico /
Doutrina tão temeraria, como a [ue elle tambem su tenta de
vigorar uma Concordata, embora não exista texto, pela sim
ples affirmativa do Rei ("') 1. ..

fayor para ser guardado, cumprido inteiramente; segundo.e declara na
PI;ovisão que para is o pa sei no anno de 1MIJ,. ,

c( E porquanto em alguns decretos do dito Sagrado Concilio se dá juri"
ilicção aos Prelados, e Juizes ecclesiasticos para que nas callsas civeis, e
crime, que por qualquer via pertencem aoioro ecclesiasticoj pos ão quando
entenderem que convem por se e itarem, quanto fl)rpo ivel j as een uras,
proceder prendendo, e penhorando por seus proprios mini tros, os Clúpa·
dos, posto que sojãO leigos, e pesselas seculare , e axeclttar neHes penas de
tlencrreilo, e pecuniarias , eoutras conhecidas no dito decretos, e a i por·
que os Prelados executem todos os legidos, epiedosas disposiçoe ,e visitem
hospitae ,e quaesquer colleglOS, e confraria de leigos j e do todos os lugares,
ainda que o cuidacl0 delles pert aça aos leigo , e sejão exemptos: não
sendo porem de minha inimediata protecção.

« Considerando eu a grande obngação cflle como fiU10 muito obedienleá
Santa Sé Apostolica tenho de guarrlar inteiramente as determinaçõe do
dito Concilio, e dar todo favôr, e ajuda para se conseguir oefl'eito que nelles
se pretende, como sempre costumarâo de fazer o Reys destes -neynos,
meus antecessores.

cê Hei por lJem, e mando a Iodas minhas ju liça, que querendo os ditos
P~elados,. e jui~es ec.clesia ticos, por seus proprios mini tro u ar contra
leigos da Jurlsdlcção que lhe dá nos clitos decreto ,e em qualquer outros, o
dito Sagrado Concilio, não ponhão aisso duvida, n memlJargo algum, al~les
lhe dém tbda ajuda, e favor neces ario. E enc01llmendo muilo os dItos
Prelados que usem da dita jurisdicção, quando entend rem que convem, e
com o. r~gual'do, e l1I;0do de razão necessario, e que appliquem as penas
peCUmarl:lS .a lu"ares pIOS da mesmas terras, e não para ontro U os, con
forme ao dito C'oncilio, o que assi se cumprirá: sem embargo da Provisão
que passei em Lii,boa, no mez de Março .do anno passado de 1568, sobre ~
modo d~ conceder ajuda de braço secular! e sobre outras duvidas, e ~Sl
sem embargo ~e qu~lquer Ordenaçõe , sentenças, costmncs, e Concordlas
que em contrarIO h3Ja, etc.

« Em Almeu'im; 19 de Marco de 1569.- Rei. » , .
. (') Decisão 118 u. 8. Eis as suas expressões: - Et in hüc Regn? hoc
J~s cogn.osce~di de Exemptorum cau is ulterius processit; devenit elU~n .ad
Concordlam lUteI' Re,ges et Clenml, et qua1l1vís ad probcbliiorlern .~ll1~IS
.~1b{fic~ret ,sb/,a P1'inb'Lpis usscl'tio. prout iI). pri)'lcipio hujus OrdinatlOlUs,
aSSM·~t f.lIlsse ?oncordatnJn, CIuià de jure est, ut Principe credatur.

E mais ahalJw ~

« Adhuc reperitur hujus Cdncordire 'l;eslighwt inter capitula cum Regá
Alphonso c~ncordata, ubi reperi lur in margine scriptum - concor~cbitLI~1
CH!!n .PI'culatts, et Çlel'o in lib'I'o Regüwinis, - A quamlois hujus li/m. Reg~
'I1l't1ns nulla snffiClens habeatm notitia, su.fficit (a,mOi Concord'icu, ]LUlcla
longreva consuetudme. »
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o~ nomes de Pedro Barbo a e Paulo Afron o, tão dis
tinctos jurisconsultos como fenorosos Cbristãos imocados
como representantes do Estado Eccle iastico, tinhão por
fIm colorir o escandalo, aos olhos dos pouco que fossem
consultar essa obra, ma ao me mo tempo era uma injuria
ii sciencia e á Fé ele ses fama os jurisconsulto ; não se po
dendo explicar a razão porque o E tado Eccle- iastico de que
er:lO membros oCardeal D. Henrique, D. Frei Bartholomeu
dos lHartyres, D. Jeronymo Osorio, D Jorge de Athaic1e e ou
tro Prelado eminente, 1'0 se procur'at o auxilio de dous
secu]are ! I

A e se JurisconsultOs addiccionou Pereira ele Castro o
nome de Antonio Franei co de Alcaçoi'a(-\L), na qualidade de'
l)rocuraclor da Corôa. Bem que Cabedo na Decisão - 119 ( e
guncla parte) enumere entre os eu predece sores nesse cargo
umde nome Antonio Fmnciscó, e, por hypothese admittamos
em arnbo os nome a identidade do individuo; be certo que
no anno de 11)78, já não occupaya elle o cargo de Procurador
da Corôa, mas o de Alcaide de Enedêdo, com que Lambem o
de igna Castro.

Era Heitor de Pina, a quem ub tituio Cabedo pur nomea
ção de Philippe II, o proprietario elo cargo, e o exercia muitos

Eis em grande parte o valor de certas Cúncorwa do Rei com o Clero
Portug'uez.

Note-se ainda o seguinte: . .
(( Quoil si adlmc oporterct hanc orilinationern (li'!;, 2 til. i Í11 princ)

ex sola con uetuwne, et u u 10llg::evo uslinere, non in{el-iciter <4ci polt\·t
hanc consueluwnem fui se à ummo Ponli.lice con.lirmalam, guia con tat
~o tlong?~ lilium anIme.tu Pr::elato. curo Bege Diony io Homanun Ponli
lIc~m adjls e, coram ijuO quadragillta articulo 'propo uerunt, quorum
uJtlmu ha?et, quod !lege hujus Regni un po int, et aleant omni
con uetudme Cmioníca, ad illa u que tempor:1 obser ata: » , .
d E declarando que o Papa 'icoláo IV confirmara esses artigos por BuHa.
o .anno de 1288, e de i289, termina a e~u:raudo que tal costume era

Canoruco,. quaudo até emelhaule epoca (12 8) nenhum facto ha,ia leg:1lI
sando :1 mva ão, O faclo unico qu cita e te Juriscon ilHo de D. João I
~~m o Arcebispo de Braga, talvez seu adversario politico na guerra. da
~ucces ão, não podia firmar dÜ'eito nem co tllme Canonico; maxime
endo- e pre ente o art. Ml da egUllda Concoruata celebrada por es e Rei
com o CI'ro.

Ora contra a doutrina desse arligo nunca poderia prevalecer o de n. 90
ou V11I, que faz parte do ii que o Prelados não as l:g'1la1'ào, mas que,
segundo Pereira de Castro, tinhão auctoúdade Apo. tolica !
C(0) Parece que Pereira de Ca tro encartou: o nome d te Jurisconsulto na
rorycordata, para lhe dar cert.1. c~lelJridade, por ser seu avo materno; me-

Pel~Jm~nt~ que não lhe achou Caldas, como em ouh'o lugar diremos, nem o
opno CalJec1o.
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annos ante
tianica C\'").

Esta circum tancia não deixa vigorar a authenti idade ele e
documento.

Outra incongruencia. Os tre E·tado do Reino costu
mayão por occa ião da reunião das Côrte fazer os e\]$
Apontamentos da reforma que entendião conyenienle
propôr. Mas em -1578 não se fez reunião de Càrte<: ; portanto
que necessidade haYia de tanto açodilmcnto da parle do
Clero, para perder o q le haYia adquirido com a Lei rle 1569?

Os unicos Apontamentos que fez o Clero no reinado ue
D. Sebastião forão apresentado nas Côrte d 1563, quando
era Regente do Reino o Cardeal D. Henrique, antes da
publicação do Concilio de Trento. E ne a oeca ião farão
attendidos ("*).

Se pois não havia motivo para emelhante Concordata,
sua apparição trinta ou quarenta anoo depoi, inda que
acobertada com um ou varios nome yenerados, não pMe ser
authorisada, e merecer r.

Se consultamos os e criptores conteml oraneos, a falsidade
de um tal documento cada vez mai:, e manifesta.

(*) l'aGollccçüo Chronologiw de varias L is d' El-RciD. eha Dão, im
pressa em Coimbra no anno <1e. 1819, acha-se 11 ilor de Pina fjgtu'andoem
uma peliÇ<1.o e Alvará do anno de 1.5i8 como Procurador daCoJ'oa. A data
he de 28 de TOV mbl'O.

Cabedo naDecisão H 9 n. 2 cliz qu sub li tmo a Hei tal' de Pina, no car"?
de Procurador da Coroa; que este NJagistrado d grande merito (lFinnul/ls
nominibus COl1lJmenelandu -) succedêra iL AJllonio Fl'anci coo .

Consultando-se na obra de João Martin da Cosla ( Iy/i D01WlIS Ilpp/t·
catiunis) o differeute .,\restos d~ Casa da Supplicac,ão, em nenhwll nota
mos o nome de Antomo Fl'aneJ co de Alcacôva, e ahá achamo o de
Heitor de Pina desde 11 de Marco tle 1568 ate" 1.9 do mesmo mez de 15i8,
ap~s a a signatma do CbancelleÍ' daquella Ca a.

Note-se es :1 dala de 19 de Março ele 15i8, um dia depois da a ignalllra
da Cencorilata n'um Aresto copiado por Costa. a pago 1315 de SU:1 obra, e
aprecie-se a verar,itlade de Pereira de Caslro. .
. A~tenda-se ainda, cJUc nos me mos Areslos a ha- o nome de JeronlldoPereIra <1e Sá; antecessor ele AJcacova, s gundo Cab do, mas lIunca o c
_ nlonio Franci co, com ou sem appellido.

Veja-seBarbos:1Machado-Bibliolheca Lusita1ta- al'ligos: Ileitor de
Pina. e Antonio FTancisco de A/caCO'l:IL.

(*') Esses Apontamentos podem íer- nas nota á primeira Concordata
d? .Rei D. Diniz, lradusida em vulgar, a pago 117 desta obra. Essas nota
dJslmguem- e perfeitamente, porque são designadas por leb'as do Alpba
heto : - as outra pOl' algari mos.

Na primeira Concordata do Rei D. AlIonso V Icem-se mais dous (les 9
Apontamentos a pago 1.79 e 187.
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Pell1'o Barbo.a, denominado o insigne, c JllL'isl:on:llJ[o t~ll

uoulO quão ycnl:Hlciro, he lUlIlo a l' 'S[)Citll Jpsla Cuncor
data C").

(') :\50 podemo" acreuitar em ql1P c te Jmi consullo, e Paulo J.froltso
fo s~m incumbidus da n:copjla~ão das O1'uenaçàes Phi]ippi.l1as. .Ei as
l'a ões em qu no. lms amos.

Is a r ropilacão como já \ imos, foi mandada fasrr em Lisboa duranle a
adminislracão tio Vice-Hei Card ai AUJcrto .\rchi-duclue d',\u tl'ia, ler
minando élll 1595, quando já "0\ ernaya o Epiuo uma JlUlla compo ta uo
Al'cebispo de Lisbàa D. Migue] de Ca tro, do Conue de Porl1alegre ll. João
da i1\-a, do de L'anla Cruz D. FraJl(;i. co ,\Ia. rarenlta , do de 8abug.ll
b. Dual'te ue easleno Branco, e ue :\lígu ] de Jtotu'a, 'ecl'etul'io d'Eslauo
e E 1.:1'i\ ão da lJllridadr,

A C31'la I egia de 5 de Junho ue. e anno, dalada de Madriu, manda im
pl'imír e publicar aquella Ordruar-àes, cuja rpcopilaç-ão foi fpita por ordplI1
de Philippe li, COIl1 audiencia Jo seu Con. elho, DesPlllba1'go do Paço.

Pedro 1331'bo:a foi para ftiaw'id em i583 e a]i \'il'ia em honto odesterro,
COIllO anJ.l0' depoi acolll c(~o il Paulo ...Vfon '0, fa endo ambo parte do
Conselh d'E 'tauo d Portugal, Cl'cado pelo U 'mpador para tratar dos ne
gocio daquelIe Heino.

Accre ce que elido rUe o Paulo AlIon o como as CgUi'fl a Ded1lcção
Clirollo1ogim mui deilicado á ant:J. é e ao Jesuítas, não crão o mais
proprios pan1. a. feitura dessa COnlpj]a~ão, cm muitos ponto ba eada. na
COJ,\col'data de D. 'eha Uuo, que alias he contraria a uoulrina do Concilio
de frclIlo, que por cerlo não qurreriào lrahir.

Por outro lado e. tes .lurisconsullos não linhã um molivo ponderoso
para serem afl'e.içoados á caUSá hespanbola. Erão hOUlen de reconhecido
aber, provada honestidade, cobertos de homa e ui pondo de muita for

tum, como attr:lbi-Io ?- Na lista da Fiual!,'uüL e l\lagistrahlra comprada
por .Fbili~pe 11, copiad:l por Faria ou a na Europa Porlugue:;a, do
Arcluvo ue Ca lel-H.odri"o não e enconh'a os 'eus nomes.
l' J\la a usw'pação e t1'a~gei1'a temi:]. a ua influencia, e b'alou ue neulT3
lsal-a, o que lhe foi facil enconh'ando-o já ido os, ,eparando-os. Ppdro
!~arbo~a põur s mente voltar a Li 'boa, dep0is da morte de Philippe ll, e
Ja em Idade oclogena1'ia,

Esta circum tancias exc.luião á onftanca, maxime de um "ovemo tão
su Vcito o, e ao nlPsmo tempo tão sob rbo - pl'et·ncio'o.
, e d~rn~os Cl' dito á ousa. de Mac do auctor insuspeito para PomlJa] e

~Iello h'ell'e, JHl. Lusilanict L'iberala, vê- e que a u mpação rr spanhola
puma com o d g'redo de I1lacIrid ?llal5isIJ'ados que nos seu ju]g-amentos
~;n ]crue ~tôes atti.ngenles á Igreja não rcconhecião a supremacia uo Poder
uea ..EI ~u:l.S palavra :
deb I qw (Prmlalus) ve1 privatím, tol, ac tanta exorbilautia reprahen
" at, no.n olum d peclu era!', sell et castigatus; illagislralibu e'l'tor·meh!/llen St Clun Regia poleslalem Ecclesim comparare s·inel'ent,. at prOl ter
oc fuet'l1nt a.liqui j\lab'itilll11 rnptati. » Li". 2 cap. fi n. 7. »

h Porta~to nem Paulo AfYonso, que aliás ra acerdote, nem Ped.ro Bar-
osa ~r,~o os mai proprios para 'erem chamados a (leScmpenllar 10l1a.

comn
d
lJ sao. de trll1ta onfiança e que OCCllpOU logo a attenção de PhHipe II

<Juan o fOI ii. Portugal em i58L
p Pelo (rUe respeita Pedro Barbo a, e eu pab'ioti mo conteslado por

omb:Jl e i\T IJ Freil'r, a pl'Ovas fOl'oecem a per onagen contelllpol':I-
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E comtudo na 'ua grande oLra Commentm'i,a ad ínte"l'P?'e.t
tatione1~ til. fi de soluto matr'imonio, impres a em Madriel em
Ui95, e nas outras publicadas depois ua morte, tantas ve es
invocadas lJor Pereira ele CaEtro nas notas á me ma Concor
data, tratou de yue'tõe em que poderia a ella referir- e,
Nunca o fez nem acciclentalmente, bem que, como se diz,
1'0 se um dos Commissarios e'ncarregaC!os de redigi-Ia, com
Paulo A1Jonso, e o Procurador ela Corôa lltonio Francisco ele
Alcaçoya, avô de Pereira de Ca tro, que por e'sta forma o qujz
immortalisar, e aintla l1ara dar mais [orça á sua tle'claração,
que nenhum e critor contemporaneo confirma.

Alvaro Vala co, emulo de Barbo a e Jurisconsulto de
grande merecimento, cuja ohra publicarão-se em Hj8~ ,e
'Um1, guarda o mesmo silencio. E não oh tante trata pOSItI
vamente do Alvaril de 19 Cle Março de 1569, mostrando a
alteração feita na Legislação Civil Eccleniastica. Em diversas
Consulta trata de pontos resolvidos pela Con ordata, em ,que'
uma só vez cite-a, quando se soccorre de outras leiS e
eleci ões. Elle falleceu em 1593.

As Consultas n. '105, 13'1 e 179 que tanta relação têm com
os arts. 5, G, 7, 8, 10, '13 e 14., encontrarião facil solução

fieas, e autores coevos e pl'oximos á epocha em que existVJ, tanto nacionacs
como e trangeiros. Cilaremos entre outros o seguinte' ~

D. Antonio, Prior do CJ':tto, rival de Philippe n, na carta que clirigio
ílo Papa Gregorio Xllf, em favor de sua pretencão a Corõa Portugues3,
invoca a ::mthoridade deste JlIl'iscon ulto, a que pOI' sem duvida não recor
l'eria se fosse um partidal'io da usurpação Castelhana.

Sousa de 1Ilacedo, que já citamo, e Barbo a Machado ão unanimes em
precollisar o alto merilo scielltifito e moral de Pedro Barbosa. Oprimeiro
diz delle o s guinte:

« IUe Jnrisconsul/1ts exi'1l1.iíis, CUj1UJ p?'Cl'c1OJ1'a habc?nus 1'0I1mlúla, wqua·
liler 7'eligio lIS, ct dOCt1/S adeoquc libcl' in non occultando verilate. ))

Fa, ia este jui o quando na LusilOJl1ia Liberala referia o facto de haver
este Jurisconsulto ousado lliser pu])lieamecte em l\iadJ'id, por occasião da
Íll/)l'te do usul'padoi', que constava haver fallccillo com signlles de predc.s·
tinado, não crer em tal antidade, vi to como em seu te tamento nao
ordeoára a restituição de PorLl1gal 1l. seus legitimos oberanos.

E~t.'l. hOLU'osll: r.eputação confirma Dupill ailló, com o testemunho de
de fhou, e>"'Pl'lml11clo-se pOl' esta forma na sua B'iograpltic( dc J'wl'lscon·
S'ulibs:

« Pedro Barllosa merece ser citado pelas suas corajosas declarações con
tra Il: uSUl/]J,ação da Col'õa de Portugal por P1úlillpe lI, »

.Vep-se Barbosa Iachado - B'ibliolltecc( Lusitevna" art. Peroro JJarbo~a,
SlIva Leal"'"7Catctlod.o do~ CoUeg'iaes deS.,p'ed7'o no b)I11O 5. das lIfemona:
da, J!cadmma de Histona P01't1~gueza. 'Ingoso-JlIem01"la sobre os Es
cnracs da Pundade, no tomo 1 (segunda, serie) das lllemorias da Aou'
dem iCI de Scicncias de Li Ma.,
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sê a Concordata tive se tido exi'tencill ha epocha que ~e lhe
attribue C'). .

Antonio da Gama C''''), Manoel Menues de Castro, BelchIOr
Febos, e Manoel Barbosa, oprimeiro annotador elas Orden,1O
ções PhiJippinas, tão coevos como o precedente::>, guardão
o me mo ilencio.

Ae tes Juri con u\tos forçoso 11e aeldicionar Franci co de
Caldas Pereira e Ca tro, por sua proficiencia, e pela circums
taneia de er pae ele Gabriel rereira de Castro. Em uas obras,
alias volumosa, alguma impressas ante de sua morle em
'1597, uma só paIaHa se não diz acerca de semelhante Con
cordata I

E para mal fortalecer o contta le cumpre observar, que
seu filho cita-o nas nota' á es e documento; e em clifIerentes
lugares claqueUas obr'a, Caldas discorre obre ponto a que
a Concordata não 'era estranha. E o que ainda se torna
mais signifleativo 11e que por ve es commemora o author os
meritos de eu sogro - Antonio Francisco de Alcaçôva,
sem jamais referir- e á e te, aliás bem saliente: e dou
dos eu tratados sobre a Emphyteuse ão dedicados, um á

(') Eis como s'expressa Vala CD na Consulln, 179n. 301 referindo- e as
aulhoridades que poclem obrigar a reparar a Igrejas, e invocando u seme
lhante respeito a ExlTavagante 13,chamacla-E'.fecução do Concilio de
Trento, revogada pela de 19 de ~Jal'co d 1..569.

l( Sed esl auvel'tendllm, quod lola illa Exh'avagans e t boclie rêvocala
per quamdam Provisionem Sebastianam publicatam Ebor:e anno 1569
mel.\ e AJartio, q\la cavet1ll', quod onmino et absolllte, et in omnihns ser
ventll~' decreta Sa ri C011ci li i Trid 'ntini, et quod Pnclati volentes per uos
pr?pl'Jos ~lini h'os, el oJliciales facere oh er uri decreta 'acri Concilii prre
f~li, et .aha. qll:ecumqllC, qllm PI':elalis tTibuant .iuri~uictione01 contra IlliCOS,
~\I~lobh"ah,1Iugistrahls seculares, illis ad boc pr:eslare omne adjuc.torium et
;"orel.n, me ulla eontradiclione aut imlJedimento, et mlllLurr, commendat

roolalIs! ut ntantur sua jmisdictione curn temperamento, et modera~nine
necessarlO, el applicent pama loci pii cjn dem Civitatis, aut , ill:e, Juxta
acrlltn Concilium; ut h:ec ibi Jalllls.

l( E~ SIC resolutio ulIhiorum, de quibus illa Extravagans secuJari circ<'.
~xecutJonem prredicti aeri Concilii, Ilon habet hodie 'l:im leg'is multuU1
amen confcret aLI au.thoritatém in casibus occurrentibus. »
1'~9 despeilo que slmtirão o B.egali las com a publicação do lvaráde
ci) ~ sente-se 110 que aealJa de expôr Valasco, e ob erva Pereira UH
nas o-~e i\fllim~ Regia cap. 34 n. 19, e 51~ n. 7, quando accu a o Rei
t~ Se~a.sbão de haver afTrouxado a redeas UO Poder ecular, duviuando

" e., e podes e fasê-.1o sem o consenso das Cortes. .
(..e)J<l- e tambem Oliva -de FOfO Ecclesiw p. 2 q. 3 n. 54 u que 62.

edi - Esle Jurisconsulto, natlU'aJ da ilha da Madeira, publicou a primeira
CJufr:d d~s su.as Decisões em 1578, precisamente a epocha da Concordata, e
des c o Já remava ~ Cardeal D. Henrique, que por Alvará:de13 de Outubro

allno ll'anscl'Jplo na segunda parle.da Dcducçâo OlvronotogicaJue-
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Paulo AlTon o, c outro ú reMo Bai'bu :l (1') I ~\.s L1edicatol'ias
ontem apontamentos biographicos ponelo em relevo a Lran 

cenuencia do talento, e il reJevancia elo serviço de e
Juriscon "nHos, mas em nenhwna parle ~e divulga uma alll1 ão
ao meno , a<:crC'l de tãu importante a Sl1mpto !

Miguel ]e }loura, ecretario ele K taelo eEscrivão da Pmi
dade durante o reinatlo' ue D. Seba~tiã,o e ele D. Hcnriql1c,
em interrupção, nas lIIemOTl:as que eixou sobre o governo

do Cardeal Rei, tamIJem gUilT - a toda a re erva ál'erca desta
pe.a, e aliás ne sas Memorias remonta- e á cpocha do governo
precedente, que elle melhor que nioguem oobecia.

Nã.o são poucas as obras hi torica elo reinado de D. SIl
bastião, e um facto de tanta importancia foi por todo senão
ignorado, esquecido I

Cõ:ómente Jorge ]e Cabedo, o prin ipal ompilador da Or
denações, be o que nas 'ua Vecisões. e na obra do Padroa
do da Corõa dá pela primeira vez !l0ticia de tão famosa Con
cordata, que depoi publicou em todo o seu contexto FI'.
Antonio de Souza em -16·1'; ("'f) , e Ga))riel Pereira de Ca tro
em -1622, no seuTrataelo de Jl:fanu Regia.

Como já notamos, a epo<:l1a mai' ferti I em Ial ificações de
documentos em Portugal, foi principalmente o tempo em que
:IIi reinárão os Mo.nardl\l . Hespanh6es. Então, havia todo o
empenho em inutilisar tudo quanto havia praticacla o l\Cl
D. Sebastião em Iró ela r forma CathoJica do Concilio de
Trento.

'ão wnvinha cJUe governando o mesmo Rei duas }Ional"
('11ia n'uma 1'0 se meno absoluto que n' outra, dando- e COI
materia religiosa t;Io singular di' onancia (H'f).

mOllstraç.ão s xta n. 85), mandou impedir a r nda, ale a rcvisão da obra na
Mesa do DE' pmbar~o do Paç . .

A egemela ctlição foi publicatla em 1598 ITes anno depOl da ~1
morte, eOll1 um pl'dacio de Fr;lnei 1'0 de Ca1d'l Pereira do Ca tro. lJe lao
muda orno a prerodente, e _. posl rim·os.

(') A Paulo MIooso ll'ata como o j\Jecenas da boa Letras, e a peMo
J3arho a entre outros -logio chall1a-o 'ille in ign.is PetI'Us]Ja?'liOS(! '/llIIGl/lt
Lusitcmiw decus, cl. o1"lwmenl!!1I!, rcrerinlto-s á s\la au eneia de portuga,

as 'aurlado (fue dei ára.
('*) Dostedominlcano, e desuaobl'ajá tratamosnanota(")apa". CC'Xll.

.t'h) Consulte-se a Deci ão 193 na pl'ÍJllcira parto da obra deste Juri t~;
sulto e~l toclo o seu contexto. EUa levanla um PO\lCO a ponta do véo es
mysterJO.

Trata-se de Esmoletes (fue usavão do cu OlfLCio somente com autol'isa~o
Ecele iaslica do Legado?t/(!lp.l'e,qllcera o proprio Vic'-ReJ, Cartlelll.\rr il

·
dllque .\Ihorto. .
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ossas conje tora as então naquel1c Jmiscon~ulto, como
il1strnmento da Corle de ~Iat.lricl. Ninguem mais adaptal10
para levar à efl"eito emelhante emprc a, em que a ReaJe a e
seus devoto se intere, avão ('1').

Cabedo era Chanceller-mór do Reino e tinha sob ua di
recção, como Guarda-mór, a T rre do Tombo o grande Ár
('hira Nacional. E te Juri con,ulto fortissimo em Direito
Canonico em que e havia formado, occupara por longo tempo
ocargo de Procurador da Corõa, em CJue e tinha distinguido
na luta contra EccJesia tico~. Era um homem 'e provada
confiança, obre er dedicado üs do utrina do polier aJJsoJuto
do :Pri I1cipe (H).

S0 a Onlenacão Manoeli.na do liy... tiL 10J e ti\"lJSS fi \ ig-or na.
epocha, depois d;\ Jegi. !ação d' D. ~eba. lião, laes E moleres, fundauos tão
somente na disposição do C nl'ilio de Trpll!O -e ão 21 C~pilulo 9, não. o
ahalallcarião a olicita-Ia com licrnca ómrnlo ela aulhol'idatlr ec 'lesia tira,
ma'\.inlo havenlio <lo Concordata restanel ciuo aquella Ordenação .

.Ma· o ~mpenllo era outro, queria-se reformar a legislal;ão do ultimo
remado, - o hom o reve!rto o tas palavra- :

«( l'rC1!dicta ordina/io appl'obn la 1'/ 1'I'Jil'lita {!li! in Concol'cla/i.ç (ac/is tem-
pore Regi ·pba./iani cap. lJ" cina qllllS et imile. Jeges reglli Gas/el/ce
ndendus c I, .tll:cndanlls, etc. »

Confronte-o e esta. deei ão com a. nota. ([~) de Gabriel Poreira do Ca Iro no
:l1'tiI(O da Concordata, a pago 207 (lesla oura, cujo contexto ho lrrisol'i .

(') e o act se praticou dural1t a Procuradoria da Coroa. de Cahedo,
1'0100 faz proswnil' o tra1):J.lho da. CompiJaçuo, para i. o dcvêra concorrer o
Chance\ler-mór Sill1~o Gonçalves Proto, Prt'U cc SOl' ue CalJetlo nesse
Cargo, . o ~ criYão Gaspar lllaldonado; ou este lã óment.

O jlrJ1l1CJr f~l!ecêo P'llIco. le~1po anles (lo Puilippe II, e o outro alcança
~r~l11ado doPhlhppe 1l1,pOl allltla o nconh-allJo a jOnaüo om Wl1anota.
c I ue Dr emhro do 1602.
A c~adjllYação destes uon. individuo, em negocio quo tanlo intere" ava

a. Coroa, era uem iado proveito a para o despresar, facilitando pelo re
gistro o rI' ultado quo se mirava.

(.,) Ye.ia- e na Deci ão 192 (primeil'a parte). as eguinte cxpre õe de
Um Decroto li Philippo J[ de 15!:lq,-ue ·mrn ?1JOllb p1'opno, podcl' l'cal c
ubso/1I10,-uo que a. H.ealcsa em Porln!\'al ainua não s 1'\ ia .
. E nas Deci õc 12 e 212 da Jl1e;"l11a.parlc,alatilndo que dá ao Poc1erReal,
Jlll~al1do.:o até com (lin'ito d. arrancar aos parlicnlares o seus b n 111
(J~~ ra a?: -:-rtllÚI. Prinecp., ele p/ellil1ldille potes/afis, potest rem pro
l [aUl Clltem all{Cl're sine C((I!<3a. »
~[~o~p- e avaliar da "rand confianea que in })iraya Cahedo á Corte de
t ~. nu pelo que eUo pl'Oprio tão des anecidalllento con} sa na dcdica
CO.llae que fe~ a. Philippe JJl da eguncla parte da. "uas Decisãe. Já então
la, onselbCIl'o d'j>:stado D sell1barg'ador do Paco.

as;;~t.t obra. quo trata das doaçõrs-l'cgia lhe foi ericomm ~dada pela. Corte',
p.lnI. como a. dos Padroados da Coroa. Reale a 'abl't o homem que

OSSllla, c por is o (ijz Uo lIaquello documento:

«( :Von Iwbeo illgellilllll: sedjw;.<it, IlClbcúu. II
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Releva ainda attenrler que-nessa epocha trabalhaya como
E 'criYão da Torre do Tombo, e sob a dependeI) 'ia de Cabello
Gaspar ALYare ele Lousada !\Iachado, Licen iado em Tlleo
logia, e lte:'onnador do Padroado da Corôa, E ta individua
lidade, cujos mere-:imentos tanto Jaz realçar Pereira de Castro,
pelo auxilio que l11e pre tau em revolver livros e papei
quando fez a compilaç~o da Concordata ,he celebre por llas
de cobertas em antiguidade , e a elle e attribue a paterni
dade de muitos dowmentos apocryphos ("').

E o empenho que faz l)ombal na Deducção Ch1'onologica
por inno 'entar Cabedo <10 que ~e prati 'ou na recopilação das
Ordenaçõe::. Philippina quanto a materia Eccle iasticas,
sendo elle o principal protogoni ta, nos fortifica em no sas
suspeitas,

Concluinela e te artigo l1iremo , que a falsidade da Concor
llata em que tão se ".cha bem palente nas ra ões com que
e ju tifi a a inv::Jsão ela juri dicção Ecc.1e iasti a, ao pa o

'-fue se mo tra " maior deferencia com a Igreja, e elese,io de
ainela mais f:worecel-a. lIe o me mo e tylo hypocrita de que
se tem ~en'ido em torlo o, tempo o m:1iore inimigos da
Igreja, quando querem ele 'fechar-lhe os golpe' mai fundos,
sem provocarem a animatlver 'ão publica, se na epocha a
temem (fl

Essa confiança ainda tr;msluz no cap, 't,8 da obra dos Palll'oados da
Coroa, quanu tratando do ColleglO de ,'. Paulo de Coilllhra ue qnr fOI IIIlI
do alunmos, declara qu' foi D embargador da ~lIppllCal.:<io em 1577, e~o
Paco em i593, com quarrnta e tre anno de idade, gra ~ fl.' liJ)eralidadr.
e protecção d Philippe 11 ; s nLlo o primeiro d tacs afumnos, que logroll
alcançar }losto tã 111 men te.

D. Joseph Barbosa no poema dmlicado :iqnelle Collegio intihllado A~'
chialhe71e1.tm Ltl itallu11I. na nota (29), enumera os mprcgos que senla
Cabedo, e a alta iufluencia de que di plmha naquelle reinado.

«( Georgit/s Cabedo-Ju,rl:s Cresarpi doe/ar, Chrisli J11ililire eql/c" ti
eommendator, Regi?: Tab11l/!JJri·i Prre(ecllls, Pl'c(on:i Ubyssiponen: is CU'lIce/·
larius, Sena 101' l'alatinus. el1'el'U111 bel/o, paceque agp.11danllll in Por/II'
gal/ia aplld ilfa/riti1Lnt a .~a'lIe(ioriblls CO'l1eiiii p.(. ecrc/i.~. »

(.~ 'eja- e s?bre este individuo. o art~go. de n;l~'ho a !'IJacbado- na
Bibhotheca, L'lIsILa'lIa. e d Innocenr,Jo na B'lbilOgrap/ua Por/ligue a, Con
sulte-se tamJJem Alexandre Herculano-na. Historia de Por/lIga/,. que
tranScreVl3mos á }lago 5 de ta obra.

("" Ei a expres õe á que nos referimns : Ó
« E de ejando eu mo h'ar COIllO 'l11/.lICa [ai mÚlha fenGão, 1Je11l 1I0n(0 e

que meu D m]Jargador s, e Justiças offende em, nen1 ;l17grava8S.emcOl
cousa alguma a illllll'lJ,lIidade da Igreja, 71eln (t liberdade Ecelt;sza lltO~
11ellt impedissellt ti, jnrisd'iccão dos Preltldos, mas ante procurei alegar

h d ' 1 f d la vou'tanto, como e ra:lo :lju a- a o ayorece-la cm tu o com a Dleso. . o
Lade, zelo, com que os Ue,'s de te Reinos men antecessor s sempl C

fiserão. c maior, e maior pode ser, »
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(J Padroado.-PlIlldaciio da fgreja do Rrasil.-Exisle no lmpcrio o di

reito de Padroado ?'- O que S';g11 ifica c; le direilo.- Tolel'altcia POIUi
fieia. quanto 0.5 apresenlaçõe das Igrejas e dos Beneficias com ou sem
cam.-Os Conoursos.-Sua !Li. toricb desde os tempos rolOI1.iaes ale
hnje.-O Ecclesiaslrico que gere wna Igreja ou Beneficio será empre
gado Giúl?-O Di imos.-A . CongnUls e Benesses.

Â historia do Padroado da Igreja do Brazil prende-se por
mais de um laço a elo Padroado da Igreja Lusitana, de quem
a primeira descende. AIgreja de Portugal he mãi não só da
Bra ileira, como da Fllllchalen e a mais velha da" Igrejas

Itramarinas (Ceuta exceptuada), e bem a im da Açorita, da
Guinesina, da Marroquina e Oriental ou Goe.n e.

Da fundação de tas Igrejas obteve oPoder Real da Lujtania
oous importantes re ultados na epocha em que o Poller
Ecclesia tico tomava, bem que indirectamente, parle na gOl'er
nança dos E tados. A BulIa do Papa Alexandre VI de 23 de
\go,to de HD5, authorisou o Rei D. ~Janoel a apre entar os
BISpos das Dioce es que funda e (lo); Ia uldade que foi pos
terIOrmente confirmada pelo Papa Leão X quando as egurou
ao lDevIDO Rei o Padroado das Igreja ltramarina (0").
Estas conce sões firmando o grande Parlroado Ultramarino da
Corôa Portugue a (0'0), encaminharão a Realesa a obter,
ecoo olicl ar outro Padroado nas sua Pos~essõe elo Continente
'Europêo,queantes de sa epo hanãopo ,uia (*Hlo).

De ele o alvorecer do E tado ]1ortuguez até meiados do
seeulo X\ I, ou antes ate a u urpação Ca telhana, não existia
oPac1l'Oaelo Regio tla Igreja. Ellas e tavão sujeitas as Reser
"as PontiflCias.

Os seus Prelado erão ele onlinario eleitos pelo Cabidos e

l') 0. primeiro aulhor que cita esta Bulia he Leilão no eu Tmfado
anfl~ttco e. apologel'ico prop.. 2 demo 6, e i. to dep~i da: Re~oluç!1o de
i 6:10 I e por I o não temos mUlta confianca na sua eXlslenCla.. 1< el'l'elra.
no seu TrataL10 de ovorntn Operuln li : 1. di cur 03 n. 20 referindo- e
ao me mo Leitão tambem cj(-a-a.
l' (") Blllla de 7 de Junho de 15H1 que comeca- Dum Fidei constan-
lUl!~, que se acha a pago 379 desta obra.. •

t \ ) Toda. a historia. portuguesa attesta e confirma no a propo ição. Ell
re anlo para o que quiserem ter mais largo conhecimenlo de te factos
~e.~om~len.damos a leitm'a, de Fel'l'eira-Traclat11 denOV01'1./IIl1 operum~ ce-
~/lCatlOntblls Li\'. 1. di cm'so 3,-e T. Bllssierre-I1isloi?'e du Scili 1M

lorhlgaúl duns les lndeg.
p l:;") Veja-se Capo di f lTo-lntl'ucções a.Lui::: Lippomano. ?b1lcio em
1'?1 ugtlal em 15'~~ ou 43 (tratluccão Por111g11 sal, ]13". 46. Edicão de

<lrt' c 1. 29. • .



confirOlado" relu Papa. l'elu que rc'p iLa ao PadroaLlo dos
JJc;lelicios, e CUllYCllLo', n'ha\'t\-se dividido el Lre muito'.

O Rei, a Rainha, o~ Bi po~, os Abbarle" os Conventos, a
Ordens Militares, a ~oLre::;a, e aBurguesia l'orlll. vão por a' im
riiser um Corpo de Padroeiro'. Ainda e a influen 'ia ou li
forca se nJO uaria cenlralisado, para se tornar na mão dos
t;ovemo menos uma garantia ou deren [o para a Igreja, que
uma ameaça ou servid,lo (*).

A Igreja fnndoll o l)aüroado no interesse do seu serviço,
e em prejuiso de ,ua liberdade. Ench LI ele privileJio. e de
graças atJuelle' a quem ItOmava com o titulo de Padroeiro.
não julgando que cus arlvogallo' e pillallinos se qui.es 'em
'00 tituil' não ó .eus dominadores, como per eguiclore ,
muitas ve 'es impondo-ce tae encargo::> ~omo re;ralias por
crIeito do propri arLitrio, em con ultnrelll a protegida, eá
despeito ele na vontade e protestos. -'las o propo, ito era, e
empre tem :'ido, arrancar á Igreja 'ua liberdade, para

modela-la em instrumento de gO\ cm e [le dominio, real i
sando-se a sim o wande pensamento lo C sari:-:mo.

O fim <la Igreja foi desYÍrtuado ou intelramen.e esquecido.
Seus desejo' el'5:o encaminhar a força material para o bem,
mas esta entelltlêo qne lhe cabia a missão de dominar a rOl'~n

e piritual, e de dirigi-Ia no interes,e do sen pre:IOlllinio, e
de luae::;(luer proje"toi:i (lue' concebci:i'-:c, fo::;selll ou não "llteis

l~is sn:u; C'\.}1re5. üc, :
« Item os anhl'o e grandes Bispados dr Porlugal não ..ão rIo Padroado

Reat, como algun pen 50 todo o ,\10 leiros s50 jJl'oyiuos pelo Papa,
bem como a maior parle do outro bens, e .~omen(e süo do Pad.roado do
Rei alguns Bispados per/ue7lus, novam nle crigido no parle' da Inala, r
cm algllmas ilhas, como l?uucbal, Goa, ,. Thomé, S. Thiacro, c outro.
semelhanles; c os wbredilos ~rc 'lTados, louo o onlros Bellcficios, são
por nova graç..'1. da é po tal ica (referia-se n B1111a do Papa Adriano 1:1);
e bem que a maior parl da veses os PontiJ-i s co. tumão Llar os ditos
13j pado por snpplica do Rei, ou anles por sua mera }jh ralidade, COI11
tudo quando lem querido proceder d oulm fúrma, alem feilo, ('01110

vcrdadeiros Padrotliros de toua a Igreja daquelle Reino. ))
(') L( Desta maneir:t diz o DI'. Velez ar field, na obra-Relacio?1 PS drl

Es(ado fon la 19lesict en la a.nligll(f, Amcrica Espallõl1t, -aqllolles po'
deres que o governo lempoTa.Ds se atlribuirào por uma nece. sidauc, oU
que lhes concedeu a Santa Sé para mai facilmente propagar a dou'
.tl·lna do "EvangelJlO, lemdauo o rc'ullado d· ,1I1.Jordjnar a r"reja ao E lado,
d sll'uindo inteiramente a independencia nece. saria para mn e antro p~'
der. Os Govel'n 8 'onycrtem em s n proprio inll'resses loda . as fnsI J

',

tllições TI~clesia8lica8, e ;t "I [(rrja não tem encontrado senão UIIl prolcctol.
in[irl no braço po 1er080 CJII pro mou on aeccitou para prop'lg;lJ' su.1S

uOlllrin:ls. ))
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ã sociedade, fos em ou não coutradictorios 30m o grande
alvo á que tende a Religião do Crucificado, de quem a Igreja
he o fiel e legitimo representante e orgão ne te mundo.

O Soberanos de Portugal, como já vimos, não tinbão ainda
no seculo XVI o direito de apresentar todo o Prelados das
Dioce e do seu Reino tI'); pode- e diser com muito funda
mento que ó depois da usurpação Castelhana, esse direito
se manteve e con olidou. Ante desse podero,o colo so que
tantos direitos fez calar em Portugal, havia entre o Re,í's e o '
antigos Prelado" quanlo ao Padroados dos Beneficio, e
outros direitos certa rivalidade, de modo que aquelJe cons
tantemente olicitavão da Santa Sé pri vi1egios e j enções em
seu favor e de eu Capellãe, prejl1diciaes e onero os aos
Bispos ("*).
, Se se consultão os e critares Reinicolas da Escola Rega

11 ta nota-se que elles procurão firmar a legitimidade de seme
lhante preteoç-o em facto bem contestaveis da epocha da
!'!onarcbia Wisigoda, e da de Carlos Magno, e em casos raris-
lIDas ve e' veril:icado depois da fundação do Reino até o

reinado de D. AJJon o em que começarão a chover para
~oma supplicas dos Rey solicitando a eleição de tal e tal
lOdividuo para determinada Dioce e, e parD as melhores
AbbadiDs e Beneficias. A Corôa pelo expediente ela supplica,
al,ltl?luva ab orver ne taparle toda as Reservas Pontificias, o
direito dos Bi~pos, dos Cabido ,e dos pequeno n Padroeiros.
Elia, queria chamar a si tocla e sa poderosa influencia, e, cen
Irali ando-a, ainda mais robu le ê-Ia,para lepoisfa~erumuso
de que a Igreja não pouca vese:; la timou os e1Teito , tão
oppo to:; ás uas pia intençõe .
,M~s essa suppli a , ainda que repetidas, não importavão

d:.rerLo, nem poderilo firm:tr pra cripçõe n em favor da Corôa
nao revestida pela Santa é do direito do Padroado, como

(') Ycja-se a nota (h') a pago 1.
(") Basta aUeular para aleilllra. das Conco?,dias. e com parli~nlarjdad~

para aqu Ila conc· lio dos, 1)isimos das Igr ps de .Porlu&a.I feita ao ReI
D, Mano I, á qurm energicamente e oppoz o EpJ copa.!10 Porl11gu~z, e
eOn ta das Bul1a _ PI'Oúd~Mn Unúe)' a/is Ecc/esta>-de 30 de Abrtl de
HH,4, e flis qnev pel'so?1Cw'wn de 25 de J111110 de 1.51.6, qne homologo.n,a
dcclma e -ta Conco'l'dia, a pago 1.9i desta obra. Note- e lambem o PT1Y1

Icgios conferido ao Capellão-mór.
e a Reale a foi então infeliz com o Epi, copado,indemni ou-se depois

1arnamente no dominio dos Philippes. Tudo foi subjugado.
reja-se sobre aquella concessão o qu diz o i'iuncio Capodiferro a

pag, M das Sua fnSlI'lIC!iÕc,'. •
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depois pretenderão os Regali tas apoiando- e nes es facto,
Contra elJe protestava o art. 28 da primeira Concordata do
!lei D. Diniz C''"), e a carta do Principe D. Pedro, Duque àe
Coimbra, a seLl irmão o Rei D. Duarte, em que se patentêa àe
de um modo irrefragavel a inelebita interferencia da Reale a
na eleição do Bispos (H), ele que ahistoria do primeiros ecu
los dePortugalforner:e tristese sanguino o documentos (H.y.).

(") Veja-se a pago 33 e 6~ desta obra.
(..) Encontra-se a pag.2~O nota (").
too.) Um dos mai notaveis specime'lls de semelbante interferencia nos

o1ferece o hi loriador Portuguez Alexandre TI rculalJo, aliã tão adver o á
Homa e 11. J.greja, em sua Hisloria de POTittgat. Trata-se da eleicão de um
Ri po ue Lisboa, e da parte que nel1a tomou o Infal'te D. fi'eroando,

enhor de Serpa, irmão do Rei D. ancho II, tão pranteado pelos Re·
galistas.

(C Raras v;:se , segundo parece, frequentava (D. Fernando) a Corte; mas
apesar dis o servia. m\cho, como e moslrou ne 'la conjunct1l1'a, COllt
;incera 'l;onlade, Depois da morte de D. Sueiro fbra eleito Bi.spo de
Lisboa um eerto D, Paio, que pouco soL1'evivra á sua eleição.

cc Morto l? Paio:, sobree ~e e-se, em lhe dar successor.. p'or clue cl~us pre·
tendenles cusplItavao a mÜl'a, ancho Gomes, cILIe liliba a seu lavor as
'ympatbias da COI'le, e mestre João, sugeito grandemente estimado em
Roma, o qual occupava no Cabido a dignidade (dcão) que exp-rcêrao BISpo
da GUaJ:da, Como era de esperar, a colha da maior parte do. Capitulares
recallio no Deão, por isso que o seu contendor era o predilecto da Corte
(g?'at~lit,a, asserção do h-islO1'iad01'j.

ce Não fàl'a porem uniforme o voto do Clero uJissiponen e; ancho
Gomes tÍn]l3, um partido, e obteve o ser tambem eleito, posto que com
pouca legal-idade. Era o que hastan para côrar a decisiva protecção ~e

se lhe concec1La, e per eguir o Deão, que pela uas mlações CoDl a Cuna
Romana perdera o (a'LOI' do Rei, e já, mais de wna wz, experimentara
'I.'iole?lcia, do Poder Civil.

(C O Infante de erpa foi quemlomou á seu cargo fazer com que o De~o
cedesse, finalmente, o campo ao seu adversaria, Podemo conceber facIl·
mente qual sreia o carade,r de Fernando: era emi.1hante ao do o~tl'OS

ca alheiro, habituados como eHe, 11. vida da gnerra; org!l1hoso, irasclrel,
brutal. O seu procedimento neste negocio pro ou-o assaz.

cc Acompanhado de bomen d'armas enll'Ou em Li boa, apoder01H~ de
tudo o que ille,·tre João possuia, derrib01b-lhe a 7'Csidcncia, e redllslO (I

cinzf!'S quanto ai ~ltc~n~I:Ol~ de, 'ntensilios e alfaias. l\ão contente lle
aJlllllCar esla expedita JU liça ao Deão, scc[lIe tron 0- ben á todos o pa
rentes proximo ou remo los do novo EI ilo, e banindo-os, obrigou-oS a
expatriarem-se e a viverem occultos, talve~ para ev'itClJr a sorte de alglbllS
Clerigas cle Slbntarem, que o Infante mandou assassinar.

cc. ma impia :-ircumstancia, o~col'l'ida na conjllnctura em que o InfanlJ
praLJcava em ~Isboa tae geutiJesas, nos dá a conhecer quanlo naquell~
rpocha a fel'ocldade sobrrplljava todos os alIectos moraes, sem exceptuai
o mais f?l'l.e mtTe alies, o lemor do rn(enw,

(C Asslslla Fernandoãdc truicãodare ic1enciaclo Eleito. e vio que alguns
rios aft'eicoa,c1os ou familiares, de" le lrabalhavão por salvar diver as alfaias.
fUll'indo "com elias para uma igrrja. 11ersrguio-os, e como fecha sei1l a,
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CaLedo, que e 'crevêo 110 fim do seculo XVI, lle o primeiro
Regali ta que procura justificar o Padroado Regio das Igrejas
com a existenc.ia de nomeaçõe de Bi pos, ,em que a ,oDtade
da Coràa fura o primeiro elemento, não tendo a boa fé de
declarar a rasão de taes factos, como ii respeito da Hespanha
fiserão Mariana, Salgado, e Marta. Mas havia a c1eficiencia de
ra ões solidas. .

Alem deste fundamento, outros invocava- e. Erão, como já
di emos, as tndicç.õe Wisigotllicas mui contestavei , e o
Indulto do Papa u. Adriano I, concellido á Carlos Magno, de
que.aliásilre cindião os Reys ela He panha, ma que tomou-.e
para o Regalismo Portuguez uma forte ancora a que pertinaz
mente e apegou, 'ob o pretexto de que as Dioce es Portu
guesas, como a Hespanholas havião sido pelos Reys
conqui tac1as aos Mouros (*) .

. ão havia por tanto para a Corõa Portuguesa lireito per
felto ao Padroado das Igrejas antiga . ExisLião as novas
eances ões, e o facto da conqnista Castelhana que poderosa
l~enLe I'eio influir para a unifonnidac1e de emelhante pra
tlca em toda a . ionarchia, e a tal ponto que, terminada a
u urpação, não foi pos i\"el repôr a cou a no antigo pé (*').

~orlas apó i, ordenou ao homens d'armas que arrombassem o tecto, e
esce em a aIJri-las; mas estes l'eCtl,~urão ..iolm· o templo.
. (~~ntão o. Infante chamou alaUlls arraceuos, elos muito que ainda

I Idlao em Lisboa, os quae , menos escrupuloso, lhe obedecerão promp'
tamente. Ao descerem {iserão do altal' suppedemeu, a cru:: l'olou despeda
çada CIOS pés dos 111Ui su.lmallOs, e o lodo das S!las a/parcas 'I11isitlrou-se
canil o oleo do Sanlo Chrisma, e 11lUltcholb as sacras formas di :persas
]lc o pati'111ento .
. « Ali expirou a. ultima e perança da vicl1mas; por que essa colrl'a,
lI11munsa, que não recuava diante do sacrileglO, mal poderia ser contida
por .ncnhuns respeito do Céu ou ua terra. ))

HIstoria de Portugal tom. 2 liv. ti pago 350 e 351. Factos como este.
dc .lanta. ou maior gra.vidade praticavão os R ys, e seus MiJ:ti tros, nos pá
~n~Il'~ eCLLlos ua Monarchia Portuguesa, mas nâo heraro vê-lo pelo. bls

01 Ia 01' tratados de exagerações e de ..agas declamações, quando os Dlspos
se qu Ixão e reclamão!
tI' \ ('au a da r.!vitisaç;10 uefendida. pel~ Igreja, h de apiedada~en_te

atada na. vernnas que traca cste hlstonador. Da parte da anta Se SOlO
lod? a,s.culpas. •

() ,'OcJa-se calgado de ....omosa- Tl'actatlls de lIegia Proleclione p. ~
cap., n. iq,2.
n i'ia .epocha da Revolucão Portu!!'uesa de f6q,O. qucrendo os Papas,

~1r~ ~on IlJal' as pretençõc· da Ec ~anha com a do Principe r voltado
;. oao IV, nomear os RI pos das Dlocescs vaga' d Portugal rnotu pro

h~o, c~mo out1"ora praticava, qua.ndo sati fasia a qualquer supplica dos
rel'Í'sao o conselrtlirào. A princi'pio tanto de um como de outro lado foi
m/I I a a clau ula, como olIenslva do dmüto do Padroado! Po tcrior-

~l.~ a TI ranha cedeu. Portugal llUnca.
eJa- e Lrllão-Tratado Cllla.lytico obre a nomeação dos Bi~os-e-
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Mas quanta clifferença entre o valor das pretençães hespa
nhola , e o ela portngue as I Fernando de Aragão, Principe
'em escrupulo , emprehencledor, e energico, foi a lJu sola
por onde e guiarão os Reys Portu.;neses em sua politica,
quanto a absorpção dos ~Ie trado das Ordeu, ~lilitare (""), e
do adroado da I"reja . Foi e tePrlncipequemobteyedoPapa
Xdo IV, uma Bulia authorisando-o a propOr para as Igrejas
do Reino de Ca teUa e Le:lo os re pe tivo Prelados (""'"l.
E la couce ia foi posteriormente mantida e alargada no rei
nado do lmperadpr Carlos' , regendo o Pontificado, eu mes
tre, o Papa Adriano ,1 (H""). Pelo que respeita ao Padroado

Andradc-Legi fação Porl!tgue a-r\l\'ará de 8 de Jtt1ho e 9 de Agosto
de 1.64,5, a pago 2,5.

(0) 'yejo~-se Mal:iana-Hislol'fa de E pàna (euição de Madrid de 1780)
t. 2 IIv. ~6 Cap. 6, pago 6iL e IH2.

« P r la co a dr mayor consideracion que en este ano (14,87/ succedió,
(lte lIpodl1'/'ul'-se eI Rey de los ?lia tra gos de las Ires Ordenes ~ ilitarcs do
Cu tilla (ClIlllll"a'lia, Semliago e Alca?tlara). Eran los Mestres exemplos
tle la jUl'isilicioll Hcal.

« • • • • • • • • • • • • • • • • Y aI lln el Papa Alexamlre VI le dia
J:lor companera Y COIl der cho d' sur. d r en ta adminj tl'acion a la
Heyna D. LabeI. »

E te r, "'0 oe politi a foi o que u'pois foi imilado em Portugal. .
(•.) Veja-oe Mariana-Obra citada l. 2 IiI'. 25 cap. 5, a pag.55ge b60.
Bem ([ue o Pouer Civil na' luta com a 10"1' ja. proceda em toda a parto

da me ma forma não dei.\:a de er curiosa a maneira. por que procedeu
Fernando d Aragão para alcançm' o ilir ito de apre entarEispos na Hospa·
nha. Oucamo o celebre hi toriador Ca. telhano.

({ Allegaha conLra esta eleceion (deD. PhilippeBoilpuraJJle tre da Ordem
Mililar de Jlolllesl1/ ellley D. Fernando que el ummo Ponfrflce le con
ciliera. lma Uulla em que ili pOlúa que in ,u "ohmlad no puiliera ser

eleO"ido de nne"o llln!!Un :.\1 a ITO.
(C Las rolllll/adrs de lo Beye< sOlll:ehelllrntc , a. i fue nece ario que

uepue'lo ('I nue"o eJecto, uccedies. cn u lugar D. Philippe de ,\ragon,
obrino deI R,' ele.-

. c; D~lll' - ·de. '10 'e! 'Po~tuice . L\:'to IV ·po;· la' nn'lerLe iie ri. l~ig~ ~ia.n:
rique Arzobisp ue enua, nomeou aI Cardenal D. Rodrigo de BorgIa,
c ',a que -enlió mucllo e~ RI', p. FF,rnando, ha.la mandar prenoer a pedro
Lmz, Duqll de Gandia, hlJo que era de aqu I m'dena]: torcedor COII

q~le ai fin alcan ~ que rerocada la primem graeia D. Diogo Menc1osa, O
bl po de PaleuCLa, pa. ~a e para Arzobi'po de ~eYiUa, etc. (Por esta
C.:lusa fis I'ào- e cnlão outra" ?omeaçõ s perllluta l.

I( De,-ta 'lllllllCrU n Espana lo Bey pretcndia.11 (undar cl dCl'ec11O de
11OI/lbrar lo. Pl'lÚndo. de las 19le ias. ))

Portanl d ti> fa to por i õ e y" que não poilião o Reys da ne panha
prel nde~ ~o Padroado da Igreja daquelle 1)aiz. 9

("'1 '. ('Ja-. e llariana - Obra citada. t. 2 li . 26. Cap. 5 pago 6!~;
« Ihmamente el P~pa Adriano '1 lo ano atlelanl pOI·conlen1placlO.

dei Rl'~r D, Cario, C\) u di- iptúo le c nC'dió ao EI y a us "UCcC sare'



das Beneficias, bavia ainda outrãs Bunas que favorecião o
Monal'chas Hespanbóes, como as dos Papas Adriano 'I (de
que Salgado em sua obra de Regia P1'otectione traoscreye a
principal disposição), Clemente VII e Paulo III ("1').

Ma ,e o que he iogular, a Bulia de Adriano VI, quanto ao
Padroado das Igrejas on Dioceses, C'omo a de Xisto IV nu?'l.
Ctt fo?'ão vistas por Salgado, Fiscal da Corôa em Yal11a
dolid, nem por Nicolau Garcia, que com tanta amplidão e
mestria escrevêo obre os Beneficio C*). Não se pode por tanto
saber qual a import:mcia do seu contexto; mas e fosse oque
prelendião os Rey da Hespanha e '6US defensore serião
cuidadosamente guardadas, e não darião lugar á l(~ntas duv.i
das e que tõe' I~om a Santa tSé por causa.de semelhante di
reito do Padroado, que forão definitivamente re olvida na
Concordata iniciada no Pontificado do Papa Clemente XII, e
terminada na de Bento XIV no anno de 1753, reinando
Pbilippe V e Fernando n naquella Monarchia (''1'-1').

O espirito cavilloso dos defen ores do Poder Civil fasia

autoridade de pre.<enta?· lo 01)\ po de Espana, que antes se provegt.1t ai
Impilcacion de lo Reyes: a \ mismo sin limilacion de liempo le cOJlcedió
perpellta71lente la dlcha mlminislracion de los Maestra gos, que fue una
nolabile l'esolucion. »

V~j:J.-se tambem Salgado de Somosa- Obracitada p. 3 cap. X n. 233, e
Garr.la-Tmctalus de Bene{iciis paO'. cap. 1 n. 217.

(') Veja- e Salgado de omosa-Obra citada, p. 3 Cap. X, n iO e iI.
(") Veja- e algado de omosa- Obra citada, p. 3 cap. X 11. 232 e

23~:-e Garcia d~ lJel1eficiis 1l. 5 cap. i n. 217. _
EIS como o ulllmo s'expTlme:

. (~ lalU vero prres lltatio ./it 11 Rege, et notat Gregorius Lopes, t., cuju
JUJ'JS prreselltandJ et pa,tronatus p'l'O"cipll~bm (unda1llcnttll/n est priúlegi1l?11
Aposlo/-iclIJln quod hàbent Rege Ui 'pani,e, ut in dicta lege Recopilatio71i.,
cl. 'G1dts'e teslalu1' Gregoriu Lope. , et tradit Garcia de Loaiza, Arclúe
plScopns 101etanllS in notis Concilii Tol rani, et fuit diclum in Oueten is
Ab~a1iID de Junnon. 2 April. 1595 coram D. Penna. et di 'itur in Bullis
Epl copaluum et pen ionum superei, et P. l\Jal'iana in Historia Bispa'lIa.
ele.. quod eum fuis et de boe conl:roversia, ixtu 11' concessit perpetuo,
Rp.g.tbllS CasteUre. quod in Epi copatibus ligerenhtr per e ,nominat.i ~t
pel'tll; de quo etiam li'v. 25 cap. 5 ai t, quod Papa AdJ'i'l1l u iiI conce 1t
Carolo lmpcratori Regi no tro, et eju ucces oribu ju' prre entandi Epi 
copo. ,IIispanire , qlli antea providebantur ad supplicationem Regu11l, de
quo etiam memillit concivis ]]0 ter Gil. GonzÇllez, in sua hi [(J1'ia de Sala~
mWnca. »

P?r aqui se vê que o privilegio de ixto TV comportaya somenle as
Tgr&a de Ca tella, o de Adriano VI á tol.las as Igrejas da Hespallha. \\las
sen•.~ Bll~las tão importantes a. historia não pôde regi Lrai' o .eu contexto!
26~ tVeja. e l\foreno - Ensaw soúre la upl'emaeia det Papa t. 2 pago
W,,1' r~p.r (lelllio - Historia deI 1'einado de Carlos JII, t. 1 pago 144

I:.>. "PICOI: - ilfemoire.· t. 3 pago 23!L
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com que cada conce são do Pontificado por minima que 1'osse,
des e ensanchas ás mais ab urdas pretenções ; fonte de eter
nas lutas com a ~anta Sé, que firmada no eu direito defen
dia-o com tenacidade, e outras veses cedia por amor da paz,
e da concordia Cllri ·l:ãs.

Ora e o direito dos Monarchas Hespanbóes não el'a bem
definido, o elos Re)'s de Portugal, achava-ve de tituido de todo
ofundamento, quanto as antiga Sés ('''). Esse direito só lhe
foi garantido nas Dioce es novamente creada , como teiria,
l\iiranda, Porto Aleóre, Elva ,Bragança, e Penafiel, depois
do reinado de D. ManoeI. .

Osorio, Leitão·e outros Regalistas sectarios de CaMdo, o
creador das theoria f aYoraveis ao Padroado Regia da Igrejas,
desde que uItrapa são certas epocba , vo1tão-.e para o In
dulto da Papa S. Adriano I e para os e ty10s da l\lonarchia
Wisigoda (H), recurso tão fragil que o Regalismo Castelhano
desdenhou.

Na ausencia de provas o Regalismo, fertil na chicana, in
yoca para Portugal os privilegias oncedidos á Hespanba,
por motivo de uma pretencüda Bulia, que n~mca vi1'ão os pro
prios Regali ta Lu itanos ("I'H), emuitas ye. es do i1encio dos
Papas, pelos seus antagonistas apreciado einterpretado arvora
vão singulares privilegias para os Monarchas de Portugal- ex
prcesumpto p1'ivilegio I Tal era a formula do titulo com que se

(~) Erão Braga, Lisboa, Porto,' Coimbra, Vi eu, Eyora, Guarda c
C;:i1ves.

(~*) O Indtüto do Papa S. Adl'iauo I, concedido á. Carlos l\Jagno, pelos
J?uJ?entes serviços prestado a Igrcja na guerra Lombarda, não podia dai'

(lIrClto aos Reys. de oulros países para. apre entarem Ri po, sem o
accordo_ do ?ontificado: E,!'a:um b?m xemplo a invocar 'para obter-se a
conc~ssao, VIsto como tmllao cxpcllldo da HcsprmblL os IIlouros.

Vep-se esse Indulto em Graciano - Decl'eto, distinccão 63 cap. 22.
A pratica da IIIan~rcbia Wisigoda, creada na epôcha em que parl!

Ibm-a o erro de A~'JUs, não podia la.mbem er invocada, tanto mms
qt~anto se achava obhterada por uma pre cripção demasiado secular, nem
erao os Rey d~ Portugal e os de Castella, que occupa"ào retalhos daquella
vasta. Monal'cbJa, competentes para, quanto a Padroauos, addirem moI!!
propl:tO a berança (hquellc l\lonal'cba .

VeJa- e .Garcia-de Beneficiis p. 5 cap. i e 216 e. alaado de Somo a
- O~l'a cttada n. 227, Cabedo - de Pctl1'onatibu Regiw COl'Ol1CB cap. 37
OSOl'lO-de Patl'onatu Regio et SeculQ1'i Res. 49 n. 31, FerreiI'a-T1'~c
tatus de ~OV01'lum Operum wdificalione Liv.U (li cursus 3, le110 reu1l
-ln, Ü.luttun1mn hwi Civilis Lu ital1i liv, 1. til. 5 § 3, e Borges Carneiro
-I!.~I'C1toCivilliv ..1. til. 5 ~ 52 nota (a) .

. (., ) VCJa-se Pe~e.Jl·a de Ca tro-de itfamb Regl'a Cap. 2l~ u. 3, Este
eSClI\or até dá notIcia dI} Bulias authori antl0 os Rrys dePort.l!"al a u 3reJJJ
do PiaM I.. Cap. 62 n. 2. ..
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apodera·vão ás Reys da lHetropole, seja do Pauroado da~

Igrejas; seja do do Beneficias com ou sem cura n\ .
Mas o que he indubitayel, be que o ·Padroado da Igrejas

só se tornou e tavel depois da usurpação dos PhiliplJeS (U)
apoiados, como já vimo , no precedente de haTer em Por
tugal Diocese' creau s nos reinados de D. João III, e D. ~e

bastião, em que o direito do Padroado lhes fôra concedido
pelos Papas Paulo III, Pio IV e S. Pio V, e a uniformidade
que já eti tia na NIonarchia He panhola, alem do Padroado
tio [tramar.

Tão pouco confiavão os Regali tas Portugue es nas provas
do Padroado Regia das antigas Sés de Portugal, que muHo
applaudirão a resolução doPapaBento Xl' do anno '1740, que
fugarrti tran creve nos seus Commenta?'ios sob?'e as l'legms da
Chancella1'ia Apostolica (u') cuja medida pôz um termo a e a
questão, como po teriormenle acontecêo com aPadroado dos
Beneficias pela Concordatade 20 de Julho de '1778, no Pontifi
cado de Pio VI, de feliz recordação (w'j.

Dominando os l)hilippes faci! foi e tender em toda a Ma
nar rua Portuguesa, a lei da igualdade. Sabe- e qual era a
Slla influencia com o Santa Sé, sendo o filho de Carlos Vno
eculo XVI o seu mais esfon;ado, e exigente campeão. Assim

(') Veja- e Osorio- de Patronat!~ Reg'io Re _11. 52 e 53. Pode-se pelo
exame do docu'mentos ali colligidos lia questõe da apre entação dos
D
d

eados d Leiria de Miranda, apreciar lJdas as astucias I:J ln~mlla d.o
cfensores do HegaJi mo.
Pereira de Ca tI'O nos Cap. 22 e 63 da ua 001'30 de Mant~ Regia des

c?bre ensancha para sustentar que o Padroado Rrgio das Igreja não pre
CISa de BulIas para manter- e, basta aos Rey a preseripção immemorial.

Osodo nas Reso!. q9 e 50 diz 'TUe o di rei 1:0 rle apres ntal' Bi. pos ho
real (Jus r.egale) e compet á torlo os Imperantes Clu·istãos, explicando o
ac~ da anbga eleição pelos CabiJo , amo uma concessão regi:l. (R 01. 49

ni . e_ 26) ~ 1. .. E na de n. 51 não hesita em u tentar que os PUplS nUllC:J.
eegerao nlSpOS mola pl'op'l'io.

(") Tal era. ompenho crue tinha Philippe 11 em sustental' as pre[ençàes
da Real a, .mda as mais irracionavei' que em verba do seu testamento
~ISPOZ o egumt : «y hagan nl'Ucfto mira?' y guardar la pre-eminellcil1s
}ales, Y lodo a1!~ello, qui ai sceplro Real, y SellÕ'rio soberano con

1itene. » Pbrebo Decisio i8q 11. 33.
(''') Ei a integra de aRe olucão: SUCL Sanclilas dccl'eJ;it, Provi. iones

omne Eccle iarum Catbedruliunl Hegnonun Lu ·itm1ire, e:J.'pedienda esse
cmlt. clau~111u ad prcesenlalioaem illius Regi. II

t rJ!lanli-CoJnmelllm·iu út Regulas, Con. lit1~tiones et ordinattOnes
. ,S. i (ad secundam Regulam) n. 126. (- i75i).
\ eJa-se tambem Almeida e ousa lotas á Metlo t. i pago i06 e i07.
(....) Vt'ja- e o lexto desta Concordata a pago 2l!5 desta Obra.
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o que dependia de supplica tornou- 'e un." di1'cito, graças á to
lerancia Pontificia.

Estabelecidos estes principios vejamos como se creou o
Padroado da Igrejas, e dos Beneficios nos dominios Portu
gueses do Ultramar.

A elevação da Dynastia do Mestre de Aviz abrio para Por
tugal um no\'o e brilhante horisonte. Até ent~lO o esforço dos
Monarchas Portugue es tinha-se limitado á conquista do
territorio Europêo, estragando-se a actividade da população
e do governo em lutas inte tinas e com os '1'ismho , que par
tilhavão a mesma fé religiosa.

Parece que a allianca que o primeiro Rei d'essa Dyna tia
fez com uma Princesa Anglo-Saxonica, a relações que come
çario a entreter com esse povo audacio o enavegador fLerão
inclinar as aspiraçõe do limitado Reino de Portugal, a
emprehender fóra da Europa outras conqui tas.

Re muito de presumir que a primeiras expedi ões ã Co ta
Africana tivessem por auxiliare a marinhagem ingle a ou
normanda, que na epocha já frequentava muito os portos de
Portugal, em navios de sua nação ou no da Liga Han
seatica ('~l

Aprimeira Dynastia Portuguesa cleorigem Franceza n~nca,

pode-se di er, occupou-se do mar. O fa(;to excepCIOnal
da esquadra e proe as de D. Fuas Roupinho no começ~ ~a
Monarchia confirma a regra. E não abemos e e e Capltao
do mar não era algum aventureiro Normando que ehouves e
alistado no serviço de Portugal, por quanto o seu ex.enlp~o
não foi seguido. Os combates navaes de que 1'8 a a blstorl<l
nos reinados de D. AfIon o IV, e D. Fernando I, erão pouco
importantes. Os navios portugueses ou com bandeira portu
guesa erão de ordinario tripulatlos e commandados por
estrangeiros, Genoveses ou Venesianos (H).

O casamento do Mestre de Aviz com D. Felippa de Lan
caster deu nova direcção ás idéas do Governo Portuguez,
OInfante D. Henrique em cujas veias corf'ia o sangue Anglo
Saxonio he quem promove a gloria marítima de Portu~?1.
Se outra fôra a al1ianca domestica do Mestre de Aviz, dlffe
rentes houverão sido talvez os destinos de Portugal (,y,,,*).

(0) Veja-se Duarte Nunes de Leão-Chronica dos Reys de Porlu~altJ
cap: 84, pago 4,05 - chrefer - iJisto'ire d!t Portugal pago 391. e 398.

(") Duarte Nunes de Leão - Clvron'ica dos Reys de Porlugal l. 2
pago i36e31.7.

eOO) chrefcl'-llisloirrdu Porlttga/-pag, 391.
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Aconquista de alguma [Jí'aças na costa do I1nre/'io Marro
quino, o animo arrojado do celebre Inf::mte, tão dedi
cado aos estudos da Astronomia é da Geograpilia ("), con
correrão poderosamente para a exploração de algumas ilhas
no Oceano Atlantico, e deva sando-sc a costa occidental da
Africa, empl'ehencler- e a ue coherta da America, da India e
do BraziL

:I<:ra o Infante- D. Henrique, _Iestre ou Chefe ela primeira
Ordem filitar de Portugal, que com a denominaçã.o de Ch1'isto
e subst.ituira á tão famo 'a dos Templarios ("). Com e ses

CayaJleiro prestára eminentes eniço. <) CortJa Portugue a
no ava sallamento dos porto e praça Marroquinas, e com
as rendas da Ordem aparelhado navios para i1 descoherta das
novas terras.

Os Monarchas Portnguese que, em premio do erviços do
Infa.nte, lhe havião transferido o domin io temporal de es
territorios, alvo as reservas da Soberània, lhe derão tambem
o reSlJectivo Padroado, mediante approvação da Santa Sé;
accordo que foi facil de obter (""H1•

Fallecido o Infante, por eu testamento, legou o temporal
do~do il me ma CorOa Portugue a de quem havia sido clona
tarLO, mas quanto ao Padroado, sua vontalle se manifestou
en:t pró da Ordem de Chri to, de quem fôra por longo tempo
omteUlgente guia. Mas a doação do espil'ltu. J não ~e fez em
novo beneplacito da Santa ê, solicitado por quem de direito,
e expl'e' amente concedido ("'H'I'J.

Como as On1ens Militare Portuguesas erão podero as por
"eu pe oal, seu privilegios, uas riquesa , e sobretudo por
?etl pre~tjgio religioso e guerreiro, o Reys temião sua
Jni.luencla, e procurarão aproyeita-la e dispô-la em bene
ficlQ do eu predominio. O receio que inspirava sua in-

nStock.ler-"En aio hislo7'ico sobre a origem c progressos das lllalhe-
matteas em Portugal pago 16. •

(") Veja- e a Blllla-Ad ea qttibus-do Papa João XXTI, de 14 de
~dral'ço de 13 19, com os respectivos acceite e ratlÍicacão do Rei D. Diniz,
e pago 335 u que 360. •

eH) Veja~ e a Bulh"-Elsi su cepti, elo Pap:l Eugenio I de 9 de Janeiro
de 14,4,2 a pago 360 desta obra; a Can·ta Regia de 15 de etembro de 1449,
e CMta de lJoaccio de 12 de Março de {M.9 e de 7 de Junho de 1454, a
pago 362 e 363 e 517.
h (....) V~ia- e a Doação do In{wnte D. Henrique, datada de 18 de Selem
-ero de. 1470, a pago ~65 de. ta obra; bem como a BuJla-Ete1"'1~i Regis
11 e1ll~ntta" UO ·Papa ~(]sto IV de 21 de Junho de ' 1, e respectiva tra
l~;çaX á] pago 394 e 366; e a BuJla- Prrocelscc det"olio71i<, elo Papa

,Ia . ,( e 3 rle _'Q\'embro de 151!~, a pago 382.
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fluencia (') 'entio-se na re'Volução ptnmovida pelo Me trEf
de A:viz, que ll::i.O ob t.ante o seu caracter religioso fez-se el
de Portugal, com pretel'ição dos legitimos pretensores, e cu
dado no auxilio effic3z da sua Onlem (*').

Este' exemplo que era uma liÇãO para o futuro fez com (rUe
o Mestrado das Ordens Militares fosse occupado pelos filhos e
jrmãos do Rei, e por ultimo incorporado na Corôa ("').
Era uma consequencia elo esforço que fasia a Realesa por
tudo centralisar e submetter.

O Padroado Real até a consummação daquelle ousa(]o
commetjmento, era valioso, mas com a acqnisi~.ão do (]o
Mestrados alargou espantosamente sua esphera. Nesta parte
ainda a COadjuvação efficaz do Pontificado se manifestou paI'
diLTerente e preciosos documentos (HH).

O Pactl'oado do Infante D.. Henrique, nas terras novas
descobertas e por descobi'jr, adubacTo com o Disimos
Reaes (I'HH), acceitos e approvados pela Santa Sé, ede que a

(') A exislencia destas Ordens nos Estados Christii.osr era uma conse·
gl1ewja de sua constitLúçào mixta, e da interferencia indirecta da Igreja na
ac1ministracao elos Estados.

O receio que nutrjão os Rey, proYinha elo empenho gu tinhão de
mudar a cons'ti tuição do Estaclo Cbri tão, eessa milicia guelTeir[). dependente
do Chefe da Chl'i ·tandade, era um ohic' respeilavel ás suas aspuações.

Concebe-se o furor ele Philippe o Bello conb'a os Templal'ios, e o em·
penha deFel'nnnelo de A.ragão e ele D. Manool ele Portugal em tornarem·se
Chefes de sas Milicias. eutralisal'ão-as e elestruirão-as, e a IgreJa pel'dllO
esses defensores.

Desde então facil foi trn:nsformal'-se a constituicão politica do Est.ado
Chri tão. •

(") VeJa·se- Duarte Nlmes dc Leão--'Ch?'o'11.Íca dos Reys de portugal,
e Schrefer-Histoi1'C dlb POl'l!lbgat, nos Capitulos rclativos á D. João].

("') Veja- e as BLLllas-D-wmF1:de'i'consl.cmt'ia71l-do Papa leão X de i
ele !un:ho de 1514, (t pago 379,-Eximire det'otionisleffeclus do Para
Adnano VI de 14 lte Alll'll ele 1522, á pago 5:10, p, a-P1'CEclwra Cha'l'ls
Sl1nt, elo Papa Julio ru de 30 ele D cmbro de 1550, a pag. !],07.

CH') Veja-se as BilHas citadas na nota precedente, e as-P·ro e.'rocltcnti,
do Papa leão X de 12 ele Junho de 1514, Romani Pontificis e!r~UimS
peetto - do Papa Paulo m, de 8 de Julho de 1539, (;regi D01l1Ii1Hel.- do
me mo Papa de 24 ele Setembro de 1536, Reg'im'in'i iJlit-itantis EeelcswJ. do
Papa Julio DI, de 8 ele Abril de 1554, e Alvará de 8 de Outubro de 1600,
a pago !J.71, !J.76, !J.87, [.1:96, e 503 desta obra.

C....) Forão esses os Disimos que concedidos ao Infante D. Henrique, e fi
Ordem de Chl'isto, reverterão depois á COrela Portu"uesa, por virtude das
~u.llas-ExmtiQJ devotion,is sl:nee1·itas, elo Papa Alexanili'e VI de 16 de
• ovembro de 1501, que se lê a pago 508 desta obra.

A~tellle- e p~ra a leilm·a. das Carta-s de doação, a pago 362, 363,e Carl~S
Regws a p.ag. 515, e 517, e Decreto de 26 de Agosto de 153!]" a pago 519,
onde se nnpo lo vem claramente desi"'nado.
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Ordem ue Chri to f()ra ~ herdéira, la todos os dia cre eendo
de imp0l'tancia, pela extensão que tomara a nayegaç~o, e
rique as que acarreta va. Isto despertava o Cll1me, e excltan
em demasia a cobiça do Rej's. Esta circumstancias com a
lembrança tio que havia praticado o Mestre de Aviz no ul
timo ecuJo, sobremodo concorrerão para o a sa inato do
Mestre da Ordem de Chri to D. Diogo, Duque de i eu, por
seu cunhado o llei D..João II (0).

O Duque de Beja, D. Manoel, ueeessor no 1\1e trado, inda
que simples administrador in lempomlibtts, subindo ao throno
de Portugal nunca e desfez de' a admini tração, não ob 
tante a promessa feita no leito de morte ao seu antecessor CO).
E séguindo em tudo o pa os e a politica previdente de eu
sogro Fernando de Aragão, olicitou enão obteve do Papa
Leão X ainda em Yida de D. Jorge, Duque de Coimbra, e
~Iestre das Ordens de Aviz e de Santiago, a ucces ão des es
Mestrados COO), rccommendando em seu testamento a incor
poração de todas e a. grande" Dignidades á Corôa.
. Aprincipio a politica de, te Principe foi redu ir a influen

cIa. da Ordem de Christo, de todas a mais importante, de que
aha elte era, como admini trador, o ~eu advogado e natural
defensor, reclamando com empenho o Padroado da Igreja
e BeneJicios de sa grande CorjJQração no ·Itramar. Re e te

Veja-se lambem. obre e Ln. materia-o Breve do Papa Pio tIl de 24 de
~~ .muro de 1819, a pago 6196 e o art. 17 da Inslruccôr,s a1l10nsenhol'
\ ((ligaI a pago 708. •

q Veja- e- chrefer-Hisloire du Portugal paD'o 573.
.( 1D. Manoel,succes 01' d' D..João II, prometlêo passar o Mestrado da

~Idem de Christo, que atlUlini trJ.va, ao Duque de Coimbra, D. Jorge, filho
astardo do mesmo D. João li, mas faltou completamente á essa pro

me a.
ehV~ja-.se. A eredo Coutinho""'" COPÚI da Analyse da Bu/.la- Prreclarati 1'1 J - do Papa Julio TIl, m dHI rentes lugare , e o ouLro Opu 
cu ?-:-Somlll1entc/rio á Refu,taçâo eLc.-pag. M, [17 e 48.
D( l. Na ln trllcçõe~ dada por D. i\Jalloel ao seu embaixador e~11 Roma
ra' }lJguel dn. Ilva, Já e eneontrllo recommendacões acerca li'l. 1I1COrpO-
'Çáo dos Me' Lmdos á Corõa. •
c~\I:s o que ignoravamo era que o Papa Leão X lhe houves e feito con
ra ,o como a que o Papa Julio III, fez em Hi50 pela Bulla da incorpo
noÇ~o do MesLrado, de que neJlbllJn author, fez menção - alem de Rebello,

E?Ino i, do Corpo Diplomalico Porlllglle:: pago 375.
alav ~ Bulla que te!TI. a data de 30 de Junho de 1516, principia por e..stas

~e 15~O-Co1.1sla~1l1 {Ide. Pare'e cJue por ella nunca se fez obra, senao a
1522 erla lI1util, bem como a do Papa Adriano Yl, de 14 de Abril de

1\. a pago 51_0.
Diplo Ins~l'ucço s de D. Miguel da Silva leem-se a pago 321 t. i do Corpo

mafIco Porl1llJ lIe::: tem a c1n.la de ::a de Jlarco de 1.515.
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o objecto da Bulia c10 mesmo PUj.lÜ fie i de .J unho de 15141

que começa - Dgm Ficlei constantiarn (''').
E embora se diga no contexto ele tão nota,el documento

que no e piritual todas as descobertas no'ltramar Limão
dependente ela Ordem, ho claro que e Sã Eer"idão se tornaria
iBu oria, como se tornou, vi to como consistia no pri\'ilegi(i
do Padroado que ~c achava em poder do Rei.

Mudando po teriormentede parecer por e'crupuIo de con .
ciencia ou por calenlo politico mais refinado propoz D. ~Ia~

noeI novo projecto cJue o Papa homologou. O Padroado Real
que abrangia o das Igreja e Beneficio , foi limitado tão 0
meote á Igreja'. O elos Beneficias tocou ao Me tre da Ordem
ele Christo, cargoql1e já se achava em sua mão, e esperavaque
ficas e incorporado na Corôa. l)e10 que re peita á e piritua·
lidade a Ordem ficou inteiramente desinteressada, porque
toda a sua juri dic)Io pa sou para o Ri pos, na clifferenle
Dioceses que se crearão.

Com e sa nova evolução, toda a ewnomia da jurisdicção
espiritual da On]etn ficou alterada.

Até então era o Yigario ou Prior de Thomar, como Dele
gado do Papa, quem dirigia no esjJil'l ual e a Corporaçio.
Pela nova ombina~,ão a IO'reja fie Thomar, cabeça da Ordem,
demittia-se des. a preeminen ia Ij'ans.l'erindo-se para ade
Funchal na ilha da 1adeira, com os predicados ele Sé. Eer~
o Bispo de ~a immen a Dioce e, quem herdava os poderes
Llaquelle Vigario. .

1'ara 1'a llitar- e a exe ução da Reforma, foi sagrado BI)l0
de Funchal, o ]~cclesiastico crue de.eml enhava as fuocçoC'
de Vicrario de .Thomar. A BuHa Pro excellenti do mesmo Papa
de 1~ de JunllO do referido iluno ele 11.>14., con agra e l~
Llispo"iç-e C'''').

Como e vê e ta reforma ao primeiro projecto que mODO:
polisara para a Coroa o Padroado tanto das Igrejas como dos
Beneficias, melhorava de alguma orte a posição d~ OrdeDl,
que tendo á ua frente, quanto ao e 'piritual, um BISPO, ~ua
jurisdicção nas terras de cobertas no 'ltramar e conser'
varia. Mas essa esperança pouco durou. .

A confusão das duas jurisdicções, il da Ordem e a EpJSCo
paI, na pessôa do Bi 130; a difficulclade de poder exercer-:e
ambas a tanta eli tancia do Continente Europêo, pa~enle3rao
em breve os defeitos da obra de D. ManoeL No relOado Ir

(') V~j~- c a Bul1:J. a pago 37!J desta obra.
(") \ ela-se a llulb a pago lJ.7 J l1rsla nbra.
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guinLe, D. João III foi forç.ado a a 'udir por oulra medida ;í
tantos interes es compromettidos. A. separação elas duas
juri dicçõe' foi resolvida, pois em verdade era uma ano
malia. ABuUa Gi'egis 1)ominici t) elo "Papa Paulo III, de 24,
de etembro de Hi36, on:agrou essa c;eparação, voltando
para Thomar o governo e piriLual ria Ordem que ficou ácargo
de um Prior, eleito por ella durante um trienio. ~ob ua
jllrisrlicção continuou o que existia an te da fusão com a Jareja
de Funchal, os Beneficio urados tia Europa. e de algUlr
lugares da Ai'rica Jlarroquina, nomeadamente declarados.

Est.a medida era tanto mais ne:e:sarja, quanto a c1il'ficul
<lade de exercer ambas as jl1ri:tlic 'ões pelo Prelado de Fun
cbal, cuja Dio e e se havia limitado pela creaç.[o de outra no
mesmo territorio -ltramarino pelo Papa Clemente VII (H), e
tinha aggral'ado. Havia por tanto outra jur! dicçõe Epi.
c~paes, cujos onDicto e deyüra com ra ão reLear, e alem
tll to a fl1nc:ões elevada do Arcebi po, qne não podião ficar
subordinada ou limitada' [leIa jur! diq:.iio da Ordam de
Chri to. .

Posteriormente, em 1;)54, pela Bnlla Regirnini ilfilitantis
Ecclesire ('~_'I-lI'j de 8 ele Abril, do rara .Jlllio III, tornou-~e
de summa importancia re tringir, para melbor governo da
Ordem, ajori dicção do Prior de Thomar, ao proprio Comento,
enclo os Freires enclau.trado ; ficanJo o encargo de coBar

a Igrejas croe a Ordem tinba em Portugal e em Africa na
dependenciá de um Atlmini trador nomeado ad nutum relo
Mestre ('f'f-lL'f).

Para complemento da obra que emprehen 15ão os Reys
c?n~ra a Ordem de ehri to, o TIadroailo Ja I rejas que perten
cia a e 'aCoq)Qraçlo pa ou insolid'U1n para o jJe tre, e omo
este cargo (oi transferido perpetuamente para a Coroa pela

(') Yeja- e e la BulIa a pa l1 • 4, 7.
E. ta Bulia ji\ havia sido precedida do ontra do Papa Clemente "'II d 30

~e u·Junho de :1.531, e começa-Exposqit debillwl, reformando a Ordem.?e:se ler e l Bulia na obra do Dr. Lounmço Pires de Car alho-Enu
c ealtones Ordimrm Militaq'ium L i pago 208.

(") Da. BuHa que puhlicou este Pap3. não conhecemos o contex.to, mas
"em refenda na precedente á pago 4,89 de ta obra.

("') Veja- e esta Bulia a pago 4,96 d ta obra.
(....) Pela BuHa de :1.554" tudo o qu·' competia ao Prior de Thomar, e

~~ara fóra ele jUrJ dicçã.o do Convento, passara ao Admilli trador nomeado
1 nntwn pelo Me tre ou Governador (la Ordem. O Ivará de 8 de Outu-
I
lI'to d,e t600, qll .e]o a pago 503 de la ohra, dá uma id';) clara dessa !lO-
1 a~i1n. .
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llulla- P'l'c8clara Cha?'issi7ni de -15;50 C"), ficou és a Corpa
1''1 ão completamente annullafla. Tudo quanto posterior
mente ~e fez imla que illicitamente C"'Vo

) para dar vida à um
cadal'er, foi ::;em proveito para a Ordem, mas em beueftcio da
Corporação denomina la - Meza da Consciencia e Ordens.

A Bulla - Dum Fidei constantia.m que creou para a Corôa
])ortuguesa o Pí1clroaclo Ultramarino, limitava-o do cabo
Bojador para o Sul, por (lue já nes e tempo havião creado
no territorio Marroquino as Diocese de Ceuta, Marrocos, e
Safim rUJ. ~'1as a circum cripr,ão da nora Igreja de Funchal
comprebendia têllnbem o Archipelago Açcrita.

Entretanto foi baseado nacfUelJa BulIa que o Bi po de Per
nambuco D. José Joaquim da Clmha de A eredo Coutinho,
em sua polemicíl com a extincta llfeza da Consciencia eOrdens,
fundou a sua theoria do Pauroado da Ordem de Chri to,
limitado aos territori05 ultramarinos ao Norte dos caLo
Nou e Bojador, e o Regio comprehenclendo integralmente as
terras ao 8111 dessa linha livisoria.

Esta opin ião, que o douto e irascivel Prelado procura justi
ficar em tres Opusculos (HH) , foi com ra 50 repellida pela
C0róa C"'!-H'!-) de quem aliás e mo tra fanatico paladino ('!-\4'H~;,

(') Esta Bulia era copia fiel la que o Papa Adriano \1 havia expeoido
em i523, em favor da Coroa He'panIJola, occup:\ela pelo s u di cipulo
Carlos V. Elia consagrou perpetuamente o facto rIa incorporação
dos i\Jesh'ado iJ.quella Coroa que em parte já havia l'Calisado o Papa
lnnocencio VIII (·'m fl."S9. Os Rey da He panha occllparão definilila
menle os i\JesLr:lllos das Ordens de '. Thiago, ele Alcantara, ue CalalTal'a
e ele !llonteza, no com co do seculo XVI.

Veja·se Colmenar-innale. d'Espaglle et dll Porf11gal t. 8 pago 1],90, c
Cal'\'albo - En(~clealiones Ordin.wn lI1ilitC/Jl'iwn t. 1. pag'o 25.

(") Consulte-s os Opusculos do Bispo Asereelo COllLiilho acerca dos ma
nejo e ardis. mpreg:.tdos pelo Freircls da Orden para pela lI1cza oa
Consei 'lIcia, rea sumirem ua alltiga iJúluencia.

(".) Veja- e em Rebello-Corpo Diplomalico Pnrfllg11e;; L. 1. pag. H6.
a carta que o Dr. João de Faria, e cre e a D. i\l:1noel, de lloma CUI 3de
l\Iar~o de 1512, acerca do provimento do Bispado de Safim 011 Çali (hoJP
Asfi), na pessoa de Jouo Sol I. Até e 'a pocha, diz a carta, o Prelados
ues a Dioce crão tão sornenle de anel on in parlibus.

("") Essa polemica const'a dos eguintes Opu culo - Anegaclio .Turidi
ca,- Commentario á Re{utação,- e COpitL da Anc/ly e da Bulia do Papa
Jn/io TIl. .

(~''''f Veja-se a Carta Regia de 2 de Jfarço de i816, a pago 276 do sell
Opuscu1o- CopúJ, da A11a/yse etc. . "

Nesse documento he o Prelado s 'yeramente reprebendido, e sua opllllao
quanto aos (lous P::tdroados, condemnada. .

(......) O exaltamenLoe f::tllatismo desLe Preladr. llltra-nallicano pelos iII
rei tos ela Coroa ubia ao ponLo de cco mar ÍJlju-la e acremenle o Papa



e pela ;\,Ieza da Consciellcia ('f) auxiliada I!BILl ciencia de um
di tincto l<reire da Ordem. Accresce que a YCl'Clade historica
apoiada na Bulla Dudum p1'opa1·te do Papa Leão X de 31 de
Março de HH6, sobremodo protesta contra semelhante
s)'stema (H).

Dado e tes esclGu'ccimento , quanto a Ordem de Christo,
antiga Padroeira das Igrejas Ultramarinas, inclispen ayeis
para a solução da no sa tine tão, examinemos qual foi a
creação da Igreja do Brasil, e que Padl'oados a presidirão.

ABulla- Dum Fidei conslanliam deu cm geral aos ney
de Portugal o Padroado das terras do ultramar; a Bulla
lh,o excellenti reando a Igreja de Funchal, d!3 'criminoll laus
Paclt'oados, um seculm', o da Corôa, e ontro Ecclesiastico.
menos importante, o da Ordem de Chri to, representado
pelo Mestre, que apre enta\'a in solidum nos Beneficio com ou
em cura d' almas.
A organisação desta Igreja "crvio de padrão 3S que nova

mente forão creadas no terriLorio do ·ltrallli1l', maxime a do
~7'azil (-), que dependia immediatamente ela ele Funchal,
mda depois de elevada e ta á :\Ietropolita :- nec non pe1"l.mi
!Vel'sas tm'ras de Bmzil- diz a Bul1a.

E la organisação primitiva não foi al1erada pelo f::cto dn
separação da Vigararia ou ]lriorado de Thomal' ela Igreja d,e
F~nchal. feIo ontrario consolidou-~e, por isso que a juri'
dlçção episcopal fieou inteiramente ele embaraçadn ela da
Ordem, como po teriormente demonstrarão a Carta Reóia de

João, XX:IJ, por haver creado a Ol'dem de Chri lo. \'~ja- e o Opusculo-
CopIa da Analy e ele p:lg. 200 e 207. '

(') Y~ja-se cnb'c :IS ohra< dt' te Prrlaclo. -() Opusrnlo Re(lI/ncão fi,
Adllegacao JUl'idica pelo Dr. J)iOlÚ io lIligucl Leilão Coutirtho, Guarda-mór
o Archivo do Convento de TlJOrna'I'.

d
(U), Pode-se consultar esta 'Bul1't no Corpo DiplomaÜco de POl'tttgaL

e ~1llZ Augusto Rebelio da il,a l. 1 pa~, 370.
01.' ta BulIa declara. o Papa que o Bispado de 1\Tarl'oc{)s se acha in

clwdo na conce são geral, que flsera a D. ManoeI do Padroado das t rras

b
conqllLslailas; o que he a condemuaci'io do y.st ma do Prelado P rnam-
ur.ano. .,
t') Veja-se aBulla- Romuni Ponti{icis circumspec/io, no § 7apago 48l.

, ilnll' tanto pela leitura. da Bulla-Pl'cecla?'a Por/ligaI/ice de,1827, pa
I:CO que todo o Padroatlo do Ultramar era d:l. Ord m de Clmsto, o que
nao el;l:á de harmonia com a Bulia - Dum Fidei COII Lantiam e P1'0-

De~cellellli do Papa Leão X, e outra que se s guirão creando novas
lOCO es.
]dlouve na redacção da BI.i1la de 1827 muilos engano, sl.'ndo um 01re

~o_ o lIol:a\"ol- ond 'p declara que a. Tres Orden de Portugal e fu.n
dlrao em uma- a deChri to. Consull - e a lU' ma 13ull a ii paG'o 'j,53 e 463.
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2ft, de .fevereiro de ·161·6 ('''), e o art. 8 <10 Alvará de H de
Outubro de 1786 ('1-'1-).

Tambem 115:0 alterou-a o facto da incorporação do ~Je

trac10 da ruem de Chl'isto á Corôa Portuguesa, por quanto
o Padroado da Ordem con ervou a 'ua nature a,' e polo que
respeita a apresentação oo~ Beneficio, que ao 'Mestre ou
~overnador competia in solidum ('I-'I-\') já era uma realidade
desde o reinado de D. Manool, em que de feito já estava
incorporado á Coroa o Me trado, e a' apresentações nos
Benelicjo ue faziio com ou em fundamento legal, preterido
o concm o da A[e,Za ou Vefinito·rio da 01'dem; facto que aliá
não poucas veso' foi tolerado e acceito pela propria Meza da
Cons iencia e Ordens, que por 11m constituía o Definitorio
Geral das Orden i\1ilitarePortuguesas, antes da incorpo
raçio dos Mestrados á Corôa em H:\;)O, e depoi do reinado
de D. Manoel.

Da me ma arte 11e questão ociosa para este lugar osaber
se houve fundamento le~al para a creaçao do extincto T?'ibl.
nal da Consciencia e 01'dens, uja influencia foi tão fal: lá
Igreja Portugue a no Uliramar, m<1ntendo longa e ine:gota
vei luta com o Bispo (HH). Pouco 1I0 importa aber eos
meios empregarlo' para a crearfo de ta força forãojustos~u

immoraes (HH\'), sua exi teneia nio allerouoJacto da exístencl3

(') Yeja-se a pago 506 dl'sta obra.
(..) Eis o cont xto desle ~:

« E a ro. peito da Igrej~l.S, e mai Beneficias do 'Ilmmar com cura ou
sem ella. de~~.iantlo acahar a porfiosas questões obre as jurisdicções do'
Bispo UlLramarinos: Declaro, que a tem arainaria as, im, e da mesma
(Mma que os fi-ispns do Reino sobre tolla a Igrejas Clero, e Povo eXJS'
tenle delltro dos limit dos seus Bispados: que pndcm do mesmo morlo
qu ell~~ provei' todos .o. OJIicio" e Cargo Eec\esiasticos, quo ~oreOl
llecessano e l)ara o erl'lço ela me Illas Igrejas, ou para o llSO dajUl'I .
dicção contenClosa, que lhes pennillo na con(orm idade das lei do RrIIlO.."

As ultima exprc soe bem indicão que a Reale. a pouco se importavajà
com a antigas Con ardia, somentg aproveitavei no cu intere se.

(''') Ve.ia- e Osori?-Pra.1·is de Pa.tronatn Re([I:o Res. 89 n. lJ" cAse·
rodo Coutinho-Cop'la da. A !lalyse. etc. n. 137, 138 e seguintes. I

Tanto os Eslafu/os da. Ordeni de Aviz lIefinicão 21, como os dal,e
!=;antlüago Cap. 19, declarão qu a apre entaÇ<'io dos j\Jostres era ill 50/1·
dlLm. o que não di em o. da Ordem de Chri to l ahe-se como farão pre:
parados os es Estatutos, eo motivo por quo os eus fabricantes e t1eIc~sores
vitarão f~ser a mas,ma COM ~o no seculo XVlI, qu:mllo querião dar a~I~~

da Can clencm a mterfercncla em ta/ls apre ontaçõe. Nã.o lhes e1l!3~
raçal'ão a BuU~s Pontillcia , e uma Carta B gia do 11 de Outubro deI" a,
citada por O 01'10. .

( ) Dão (1is o test munho os Opu cnlos do Bispo credo CoutlllJlO·
( ) Consllllc- c ti. c te rc peito o me mo A eredo Coutinho no Opu"
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110s <.Ious Padl'oallos, por que isto consta das Bullas Papae~.

He comtudo certo que foi este Tribunal um poderoso auxi
liar que teve o Gallicanismo em Portugal, e cujas praticas
nas lutas em fim que mauteve com os Bispos radicarão
ainda mai aquella heresia (*). .

Foi uma boa fortuna para e'te Paiz a extincção de seme
lhante Tribunal, que em Portugal e no Brazil repre entava o
mesmo papel que os antigos Parlamento de l~rança, em
relação á ql1estões com a Santa Sé, e com os Bi poso

Portanto antes da fundação da primeira Dioce'e na America
Portuguesa, já vivião juxtapo tos o dou' Padroados, Regio,
e da Ordem de Christo, e com elle a nos a Igreja urgio
e cresceu.

Para ainda confirmar esta asserção ternos a Bulia - S'LbpB'l'
Specula lIfilitantis Ecclesice do Papa Julio III, de 25 de Feve
reiro de -1550, que organisou a Igreja cio Brazil, eparando-a
~a .Diocese de Funchal, em todo o "entido; poi quanto á
J~rJsdicção Metropolitana subordinou a nova Igreja ao Arce
bIspado de Lisboa (H). Mas em rela~ão ao l)adroaclo tanto da
Igreja, como dos Beneficios, o regimen que pre idia á Igreja
de ~unchal, continuou a praticar- e na re~ente cre:1ç:-o.
Opnmeiro Bi po foi apresentado pelo nei, e o Beneficiados
tambem deverião ser por ene como Me'tre da Ordem de Chri to
(tamquam lJfagiste1' Ol'dinis Jes'Lb-C/wisti).

ms como o :Pontifice s'expre_sa na Bulia de HH'i. .
. (( Et nihilominu ju Patronatus, et pr::e 'entancli pcrsonam
Idone~m ad Ecclesiam Fnnchalen em erectam hl1ju modi,
dum 11lam pro tempore vacare ontigerit, eidem Emmantteli.
et P?'O tempo?'e existenti PO?'tugallice et Alga?'bio1'um Regi, et
~ollla~i Pontifici pro tem pore exislenti acl e[ectmll, ut cicIem
~cbleSlm de persona I er pr::efatum Regem nominat::c proYidet'j
e at j et non alias aL1 Dignitatés vero, ac Canonicatus, ct

l)~ffibe~das pro tempore exi ·ten ti Magist?,o dictce lIúlitire acl
duem JU Patronatus, seu pr::e entanLli ad dicla Beneficia,
um pro tempore vacabant pe1,tinebat. ln titutio vel'o Epi -

ICUlo-Copia da Analyse dCL Butla do PapcL htlio fIl-Clu dilTerenlc
ugares.

dc·\l!i. se .~10stm (Iua.I a origem (~O Tribun~l da C?n cicnci,a c Onlcll.
UNi~lS.do ~ell1ado de D. J030 III, e a ImportanCHt dos EslaLutos das Ordens
. , ai es, IIlcorporadas á Corõa. etc.
IlrV. O que era. a i\Icza da COTlsciencia tanto em P 1'l11{{al como no
dll ~~I ~odell1 <lar lcsLemun110-oCnnlcal Pacca. n;) sllaobra- f\'o?lciat~trrl

(..)o~!I~ga/. c o aulhor do - IJireilo do I'adroac!o ?IO I1m;:;i/'
rJil·"e a Bulia a [1a~. 521.

17
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copo FUllehalensi, pro tempore exi tenti pr::efata Apo tolica
auetoritate teoore earumdem pr::esenLium, pe1jJet'LbO 1'eser
vamus (",). li

Na Bulla de 1539 esta eonce, õe tomão, guardando a
mesma base, maior desenyolyimento como se vê ela eguintes
palavras que aqui entendemos proveitoso exarar.

cc § W - Necnon eidem Joanni (D. João III), et pro tempore
e:Jstenti Portugallice, et Algm'bio1"lln Regi, cuju Patronatu"
et prre entandi personam idooeam ad di tam Ecclesiam
Fw.1ehalensem, ut prrefertnr, per ~edem Apo tolicam reser
"atum erat.......... »

cc § H _. Et imiliter.ia Patronat1l8, et prre entandi 11'-
ehiepiseopo Fl1nchalensi pro tempore exj tenti .
~ . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
tam ae1 majorem, et alias quatuor Dignitale~ hujusmodi, noo
majore~, po t Pontificales, quam ad Canonicatus, et illorum
Prrebemla prrocli tos, quotie il10 vacare ontigerit; necno.1\
ad omnia ::tlia, et singLlla ipsillS ~ec1e ire, CivHatJ et Direcesls
}"unchalensis Beneucia qurocumque et qualiacull1fjue, :1d quro
omoia antea dictre Hilitire l\'Iagister, seu Administrator pro
tempore existens Re;ulare per ona prcesenta1'e consucverat,
quotie illa ex. tnne de cretero quibuscumque modis, ~t ex
quorull1culUefue personis, et etiam apud Sedcm ApostoiJcam
va(~are eontigerjt, etc. ("''''). »

'a Bnlla da reaç-o cla.lgt'eja do Brazil esta declarações
estão repetida , e confirmada .

Ei' a palavras da Bulia, o Padrão da nossa Igreja, eque
muito convem ter sempre presente ("'H);

c( Nccnon ju Patrona tu , et pr~ entandi nobis, el pro
tempore exi tenti Romano Pontifi i per onam idoneam 3d
dictam Ecelesiam Sancti Salvatoris quoties illam etiaml13C

prima vice pro tempore, quovi moelo etiam apuJ Sede~ pra'
lictam vacare contigerit, per DOS et RornanulU Ponlificelll
pr' fatum eidcm Ecclesi Sancti Sahatori in Epi COrl\n~
prrefiienclam l,oa'YI:ni 'lJidelicet, et p1'O temp01'e exislenti Reg~
prcefato; ac Dlgmtate "ero, Canonicatus, et Prrebendas, 31

alia Beneficia erigencla prrodicto Cluoties illa, eLiam, ut pra'
I'er.tor, va are conligerit, pcrsonas idoneas per emndcl,n
Epl copom ~d pr~senta.tionem Im.i,u ~?cli in t!LU~~l~as'J~
tempore, eXl tentl llfagtStl'o, seu Aam~nlst'l'ato1'b 11ltl1tlCl! (

(') Veja- e a BllLl:l á pnO'. !J,jq,.
(") Veja-se a Bulia a pnp-. 482 M3.
(''') ,"('ja- n Bulla a pa~. 52 .
(....) Hei como ~lc-lre ou como admini-lrat1ol' da Ordem.
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lmjusmodí de concilio, auctoritale pl'::cmi' is resenaTIus, et
concedim us. »

E para dar mai força á e5te~ Padroados, continúa desta
sorle o Papa:

(( ....... ar ju Patronatll~, et rr::c~elltand.i hujusmoclj illiu
oOlnino roboris, es eutire, et efUcacire, cuju jus Patronatus
Regem ex. ycris et totaliblls 1'lludatione, et c1oti.ltionc eX-istere,
ac Regi et llfagisl1'o seu Âclministmtori pnefatis ita competere ;
ac si illud ei' fatione ver::c, et totalis donationi GompetereL,
il!ique etiam per Sedem eamdem derogari non po,;se, net;
derorratum cen 'eri ni i Joannis Regis, et llfagist1'i, 8el~ Admi
nistmtoris pro tempore exisleutium prc:edictorom acl id ewp7'es
sius accedat assen8US, et sic per quoscumque quavis :.mcto
riLate fungenLes, Juc! ices et Personas sublata ei , et eorum
cltilibct quamvis aliler judicandi, et interpretandi, facul
lalem et auctoritat.em juuicari, interpretari, ac definiri,
debere irritllID quofJue et inane., si secus ~uper ],i â quo
quam quavis auctoritate cienter, yel ignoranter conligel'it
attentare, de ernimus (,l »

.N~ mesmo anno de j '50 D. João ln que tinha btido a ad
mlDlstração vitalicía da Ordem de Chri to pela Bulla- Eximire
devotioms-do Papa Adriano VIde '14 de Abril de .1522 (H)
alcançou depois de morto D. Jorge, Duque de Coimbra, e
~~estre das Orden de Aviz e de Sanliago (H-'f) do Papa Ju
liO III, pela Bulia - Prceclam cha·rissimi - de 30 de De embro
(f~f), a ill"orporação perpetua dos 11estrado das lres Ordens
i\ltlttares de Portugal, acl insta?' lo que ~e havia praticado na
He panha, reinanúo Cario r. Ma ,como já mo tramo , e te
facto em Ilada alterou a naturesa e es cncia dos Padroado ,
que continuariío da me ma sorte, como até aquella epocha,
a de peito de todas a tentativa da Meza da Consciencia, e
lIos Escritores á ella dedi 'ado, e ,eio po teriormente onOr
mal' a.Bulla - Prmclanr. Port'Ugallice elo Papa Leão xn de 1ti
de Jlalo ele 1827, dou seculo depoi' expecl ida (-'f-1'H"').

O facto da incorporação perpetua do Mestrado ú Corúa

Q \'~j~-se a Bnlla Íl pago 5~9.U'~ja- a Bulia a pai!. 510.
I ( I) 1'all rco a 22 de Julho de 1:):)0.- .\. credo Coutinho - Cnpia c/a

J Il(~~.?!; e ~~t B1/11ct do Papa .lnlio rrI n. 32 .
....! ";p-se a TInHa a pa:r. l~07.

Pel, . .l ~cJa-se a Bulia a pág'. MA. Pam fills que cm 01111'0 lllg:n' tlirrOlo.•
O\clla d CasLro, e ouLI'O. Regali tas derão novo caracl r ao P:ulroado ria
'i~rlll (~r. Chrislo. ron:-:erY:lI~J?-O b~Ol ~Ii tin to do Urgin. (pwnelo 'lln-

1.1 aos ulLrrrs cs da Mrza da COIl8("lrll ·la.
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Portuguesa produsio ap.enas um resultado, que nao Im
portava alteração do systema, até por que se tome se
.exclusão ou oppre são do Padroado da Ordem de Christo, a
Meza da Consciencía poderosa após o reinado de D. Sebastião,
teriÍa feito valer seus protestos, o que nunca fez.

Na redacção das Bulias das novas Dioceses prescindío- e da
declaração d0s dous Padroados, por quanto erão sufficientes
as das duas Bullas ele U>50, em que se di·sia que só expressa
mente (e.np1'essi'l.bs) taes direitos poderíão ser derogado;
tanto mais quanto egundo o imariavel co tume e pratica da
Santa Sé, nunca um Pontífice revoga Bulia, Breve ou Re 
cripto ele seus antecessores sem faser especial menção (f).

Assim a BuHa do Papa Innocencio XI de 16 de NOyemJJfO
de 1676 que elevou a Sé da Bahia á Metropolitana usa das
seguintes ex.pressões: Sane Ecclesia Salvato1'is Bmsiliensis,
qU(JJ de jU're Pat1'onatus P1'O tempore exislentium Portugallire et
Alga1'bim'um Regum iZlustrium ex. privilegio Apostolico (ff)
cui non et hactenus in aliq'l.bO de1'ogatum esse élignoscitu1' (.....).

Nas BulJas do mesmo Papa, de iclentica data, creanc10 os
Bispados do Rio ele Janeiro ede Pernambuco a redac~ão toma
esta [orma:

{( Decernentes jus Pat1'onatus, et p1'(JJsentandi hujusmodi
p1'(JJdicto Petro P1'Íncipi et Gubernatori (HH), et P1'O ternp01'e
,cxistentibrus Portugallice, Alga1'biorum Regibus p1'cedictis ex
mreris fundatiooibus, et donationibu competere illic etiam
per Sedem eamdem etiam co.nsisto1'ialite1' qv.acumque ratlOn6
.derogari non posse etc, (+1'-1'+I'-). li

Esta redacção era ic1entica a ela BulJa ela creação do Bis
pado de Cochim, na India Portuguesa, o primeiro que c
creou ·no Ultramar (4 de Fevereiro ele H:>57) depois ela incor
poração elos Mestrados á Corõa; e ervio de norma para as
Bulias. elo Bispados de Malaca, 1\1acáo, Cranganor, Angomal,
e Meharoor, que precederão as dua ultimas Dioce es do
Brazil CI'I'H.V"I'").

ABulla ela creação do Bispado elo ~Iaranhão, expedida pelo

(') Veja- e F. .En ierre- Ji'isloire dlL Schi me POl'lugais da11S te.;
lndes pa<1. 2g,3.

("") Altencla- e para estn, formula.
(",) Veja-se a Bul1a a pago 533.
(''':) Heferia-se ao Rei D. Pedro TI quando Regente de Portugal, por

OCCil'1ào da molesti<l. de D. Alfonso VI.
(:::::1 V~ja-se as Bulias á pago 5g,8 e 570. . . , 1_
( ) Esla Bulia podem ler· se cm Sousa-Prol'as da 111 101'la Ccuec

logim. l. 2.
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mesmo Papa em 30 de .l\.gosto de '1677, a do Pará em 4 de
Marco de 1719 presidindo a Igreja o Papa Clemente XI, con
tem ainda as me mas declarações (-1').

OPapa Benedicto XIV na ultima BulIa expedida para o
BraziJ, até á lndependencia (-1'-1'), creando as Dioceses de
S. Paulo e Marianna, e as Prelasias de Goyaz e de Mato Grosso
não se aífasta do padrão adoptado.

Como se vê nem a Santa Sé, nem a Corôa Portuguesa'
alterarão o contracto fIrmado em HH4 (-). Os dou Pa~
droados Real e Ecclesia tico mantiverão-se na mesma situa~
ção até que o Brazil se emancipou.

Releva notar que nem o decreto do Concilio de'Trento;·
exarado no Capitulo nono da Ses ão 2~, nem o do Capitulo
uD~ecimo da Sessão 24 da reforma, um ex.tinguindo os privi
legiaS das Ordens Regulares, sem excepção das Militares
(ffff), e outro extingLundo os Padroados JÓP<t da letra do·
me mo Concilio, não poderão alterar o primitivo 'ajuste.

Depois da independencia do Brazil o novo governo reco
nhecendona Santa Sé odireito de conceder Padroados, solicitou'
por meio de eu Enviado extraardinario, Mon enhor Francisco
Corrêa VicJig.al, a e tipulação de uma Concordata ('f-lUI+\/.), de

[

') 'eja-se as BulJas, citadas as pago 588 e 616.
..) Veja-se a mesma BulIa a pago 6!J,0.
''') O ~Iesb'e de qualquer das Ordens Militares da Portugal como

~c cgado do. Papa tinJla hab'itttall1lwn te poder d prover e de col1al' os Be!le-'
JClOS Eccles1asticos, mas não exercia-o p'es oalmente, passando-o ao Pnor
a Ordem..demissivel ad nutu,nt. Veja-se a nota (b) a pago 526.
Com a ilivisão em Dioc es das terras do Padt03do da OriJem de Christo,

c reslricto o Priorado da Ordem á Igreja de TflOmar, o Padroado da
~.csm~ Ordem nã? ficou Ijmitado pelo facto de no.mearem ~s Reys os
pl~O .da novas DlOceses, pari o que a Ordem deChrlslo era tão omente
~r?Clra na apresentação ~os Beneficios com ou sem .cU!·a, ~ que fic~11
lT1 \ado Ms Bulias das DlOcesés -'onue se faz eSk'1. dlstmcçao, e se dlZ
1,lC o Padroado dos Reys tem origem na fundacão e doacão-ex ?lW3'1'is

~llldal!one et donatione. De outra sorte revogar'iãO tàcitamente os Papas
faseCODC~ ão feita á Ordem de Cbristo, o que não consta e uem o podião
/~ pOI o .lltulo do privilegio era oneroso.
BCJa.se o til. 12 dos Estatutos da Ordem a pago 4,37.

aotacm qye os Reys estiv~ ~m obrigados pelo s..eu Pa~roado a ~~ar e
quc~Ig.reJas, o Papas os auxiliarão com a concessao·graclOsa dos DISlnlOS

.... UIa a Ordem.
[....1 Vej~: e a nota (i) a pago 4,36 desta obra.
O JVeJao-se estas lnst/'twções a pago 700 e 706 n.12, 13, 14" 15 e 16.

1m opa concedêo mais do que peiliamo , pois em lugar de raser o'
Ali~r;:dol' ~le tre da Ordem de CJuisto, fê-lo Grão-Mestre das 'Ires Ordens

O fie como acontecia em Portugal.,
nenef·l~ do Governo era o Mestrado da Ordem de Chri to, por causa dog

ICIOS curados, snppondo que nos Beneficio sem cura,- o oherano
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modo a continuar no Chefe do lmpe1'io os antigos <1ireitosde
que e achavão de posse os Soberanos de Portugal, indu ire
oMestrado da Ordem de Cbristo. Nas Instruccões dadas àe se
Enviado, se achavão consignadas todas as preten~ões do novo
Governo.

Ignoramos as causas por que e sa Concordata não se levou
á elfeito. E tamos convencido , tal he a magnanimidade da
Santa Sé, de que todas as pretenções justas e assisada do
novo Governo erião bem acolhidas em !lama, se tives emos
ali outro Ministro, ou onosso Governo fosse melhor inspirado.

Em vez de uma Concordata em regra, oLtivemos em 1827,
uma Bulia (~) concedendo á Corôa do Brazil os mesmos direi
tos que tinha a de Portugal pela do Papa Leio X, e
Julio III, em '15HJ. e H)nO, i. to he, o Padroado ecular da
Corôa quanto ás Cathedraes (H), e o Eccle ia tico da Ordem
de Christo para os Beneficias com ou sem cura, exigindo
sobretudo a Santa Sé quanto a apresentação dos Bispos e
Parochos - a plena execução da Sessão 2ft, do ConcilIo de
Trento (~'f..I'). ,

Antes da expedição desta Bulia já a Santa Sé tinha publI·
cado outra em 'lã de Julbo de 182G, em tudo de accordo co~

as precedentes, pois que refere-se á de 1745 de Bento ln,
erigindo em Dioceses as Prelasia ' de Goyaz e Cuyabà., '

As Instrucções dadas á Monsenbor Vidigal pelo Mml Iro
dos Negocias Estrangeiros tem a data de 28 de Ago 1,0

de 182ft" cinco meses depois de jurada a Constituição Bra l

leira, e he de presumir que o nosso Enviado chegasse àllom:~
em principios do anno seguinte efJ1-"-H). Nada po lendo faz81
naquella Corte, emquanto se demorasse o reconbe imenlo d~
nossa independencia pela Metropole, em vista dos escrupulo
naturaes á Santa Sé (~~Hj, be inexplicavel a demora que

pouia apresentar como pertencelldo ao Padroado da COl'ôa: tal era 3

Igllorancia em que estava o author daquella' Instl'ucções.
(') Veja-se a BulIa a pago lj,fJ...4.
n Idem pago M>!J..
t..·) Iuem pago lJ,58.
Veja-se a Bulia a pago 719.
t· ....) A data uas InstnlcCÕCS sendo e1,) 28 de Agosto de 1824,.he~:

pres~mir qu.e a ral'tida uo Ministro não e dem.o~a se. Veja-se a RCl;lsla
Jnst;~luto H~stonco t. 14 art.-J11onscnhOl' V'~dtga,l.

(......) EscruJlulos que já outr'ora se manifestarão quando portugal)~
cudia 0. jugo da Hespanha, demoranuo-se pOI' longo tempo (29 anilO
pl'eenchlJoento das vaga dos Bispado daquella 1\'fonarcIJla.
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houve em levar por diante os desejos do Goyerno Imperial, a
niio er pelo descommunaJ de suas pl'etenções, e certos prin~

cipio encontrados na Constituição de um Povo Catholico em
desharmonia com a ua ortbodoxia C'), e que por em duvida
levarão a de confiança no animo do Santo Padre, quanto á
puresa de doutrina e lealdade de proceder da parte do Go
verno Imperial; desconfiança muitissimo hmdada pelo que
uepois occorr~o no Imperio, maxime durante o decennio de
1827 á 1.837, e bem a omprovão os artigo daquellas
ln truccõe~.

Aprimeira demon tração das Camaras e do Governo contra
aSanta Sé e 01 ervou no debates da primeira Legislatura.
OSanto Padre, o Chefe da no sa Igreja foi tratado com nimio
de re peiLo, endo imple mente designado como - Bispo de
Roma ("'\'-). O :Beneplacito dado á :Bulla- Sollicita Catholicm
G?'egis-que erigio em Dioce e as Prela ias de Goraz eMato
Grosso foi limitado somente á approvação de a erecção
quanto a sedes, exten ão e limites elos novos Bispados (\'-H):
em tudo o mai' julgou- e de nenhum effeito a Bulla, não
obstante re["erir- e á üe :Bento XIV de 17M>' E o Goremo que
havia-a olicitado, entendéo derei' "ubmett8'-la á approvação
da. Asembléa, contra o di posto no art. 10'1 § 1.4 da Con' Li
tUlção, sallccionanelo depois a Lei de 3 de Novembro de 1. 27,
que 11e uma verdadeil'a invasão dos direitos da Santa Sé,
tanto mai quanto sem ter jus á apresentação dos Beneficios
com ou em cura d'aJma , ústo rejeilar o Padroado, o
Gov~rno Imperial continuava a apre~enlar Sacerdotes às
Igreja de a, e da outra Dioce e .

A segunda demon tração nota- e em outra Lei da mesma
d?ta em ([Ue se mandélva executar, como medida nova, as
db~ posiçõe do Concilio de Trento, e da Constituição do Arce-

I pado da Babia em toda as Dioce e e Parochias elo Im
perio ;. medida inuLil por que o Concilio de Trento era lei
Cano~ica e Civil no Brazil, haüa qua i tre ento aunos, e a
Constituições do Arcebispado se observavão no Brazil havia

17~)R Vejão-se os al'es. 5, 6, § 5, 102 § 2 e 14" 103, 106, 127, UI, I}
5.

Al.em wsto a neuhuma consideracão que se manife ta: pela ela e Eccle
slasRtil~a,._que corno tal, nem um a sénto teve no enado, quando se diz que
a etgtao do Estado he a Catbolica!
C(") Veja-se a Parecer da Commissão ue legocios Ecclesiasticos da:
a~,~ra do' Deputados á pago 767 nota ('"l-

. ( ) Re a Carta de Lei de 3 de Novembro de 1827, que se encontr:!.
Il pago 7, 8 de ta ohra,
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mais de um seculo, com excepção da Dioceses do ~Iaranhão
e Pará, que pela Bulla - Rornanm'UlI11' Ponti(icwrn vigilan
tia ('I') do Papa Leão XII, de 5 de Junho de 1827, placitada
em 24 de Setembro do mesmo anno (........) passarão a er
suffraganeas do mesmo Arcebispado, epor tanto e sujeitarião
as me mas Constituições, até organisarem as suas. Equando
assim não fosse não era o Poder Chil o competente para
resolver ex proprio ?na?·te essa que t-:io ('I-'Á'). .

A terceira foi, senão a re~eição da BuUa - p?'(I~clara Por
tu ga.llim de 15 de !\laia de 1827, a inutilisação dessa con
ce são, pelas manifestações produsidas na Camara dos Dépu
tados por occasi~o de solicitar-se o Beneplacito, e constão de
um Parecer (~'l''''''''') que he um repetido insulto dirigido aSanta
Sé por filhos dá Igreja que acintosamente renegavão do seu
baptismo, e do juramento que prestavão como Deputados da
Nação, e faltavão como Cavalheiros as mais triviaes regras
de ciYilidade e cortesia.

Esse factum em, que se achão assignados Sacerdotes e
Seculares he um transumpto das opiniões esboçadas pelo
Bispo Azeredo Coutinho, em tres opusculos á que já nos refe
rimos, adubado coni algumas ousadias professadas pelos
ádeptos da seita Jansenico-Gallicana mais enfesados, dirigidas
ao Papa Leão XII, culpado tão somente de haver deferido á
supplica do Governo Brasileiro (...............1'). Se a concessão era des
agradavel o crime partia do solicitante e não do Papa, com-
petente para deferir ou denegar tae. supplicas. .

Tal era o estado dos espiritos naquella epocba que a BulIa
do Padroado apenas encontrou dous defensores no Arcebispo
da Bahia, depois Marquez de S. Cruz, e no Bispo do iaranbãa,
- D. Marcos Antonio dé Sousa, que em seu luminoso p?~
recer (H...............) demonstrou que Padroado não bedireitoproprlO
de nenhum Principe ou Particulaí'. E comtudo estes Pre-

(') Veja-se a pago 767.
(") Veja-se a pago 770. E te Placel já não foi preciso solicitar do

Corpo Lp.gislativo, como o da Bulla da creacão das Dioceses de Goyaz e
de J\fato-Grosso. . '

Parer,e que o Goycmo temeu a desenvoltura em maior excessd do
Jansenismo triumpbante na Camara dos Deputados.

(''') Isto he- evidente. Quem den ao Poder Civil o direito de impôr ás
Igrejas talou tal Constituição de Bispado? - Be uma intoleravel invasão
de prerogativas alheias.

r"') Veja-se o Parecer a pag. lJ,4,5 nota (').
( ) Veja-se as InstnJ,Ccões de Monsenhor Vidigal a pago 700.
, ) Veja-se a pag,. 450.
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lados, bem que rnodel'adarnente - edo Caliic::mos, lanl(l
quanto era Fray sinous.

Posteriormente outras Bulias creando Dioreses for:Io ~oli

citadas da Santa Sé, e em todas mante,,-e o SoLerano Ponlifice
clau ulasidenticasás da Hl1l1a de 1827. Taes [o as Bullas
.Ad oves dominicas. de 7 de Maio de 184.8, creando a Dioce:c
de S. Pedro ("1'); Gmvissirnurn sollicitudinis de fi de Junho
de 1854, creando a Diocese da Diamantina (H); e Pro ani.
mm'umsalute da me ma data, creando aDioce c do Ceará (.........),
que nesta obra coHigimo . Tão omente o Cllefe da Igreja
nes es documentos explicou de uma forma mais clara a
éxtensão que dava ao direito de Padroado que conferia ao
Chefe do Estado Bra ileiro. Assim na Bulla - Ad oves dorni,;.
nicas exprime- e o Pontifice desta sorle:

« Singulà1'i autern benevolentia atque arn01'e eurndem Sel.
~e~issimum Imperatorem Petrum Secundum pro equente ,
il", ejusque in Imperio succe soribus, ejus Patronatus impe1'
tim'Ull', ld est, jus ad supramemoraturn Sancti Petri Episco
~atum, infm annurn (1'1''1'1'), propter nimiam locorum distan
ti.am, prr.esentancli Yirum idoneum qui pietate, stuclio religio
lllS, c10ctrina secunclum Deum, prudentia, I1ravitate, creteri
eanonicis dotibus requi itis prredictus est (~). »

Nas duas Bullas mais modernas, o direito do Padroado
p~rece tomar feição mais restricta. Pelo que respeita á
DIOcese da Diamantina diz o seguinte:

(( Pr~terea singulari benevoleutia prosec[Ui volentes .
: . . . . . . . . eidem Petro Imperatori, ejusque
ln Im~erio legitimis successoribu facultatern sive Patronatus
Impenalis privilegium irnpertirnu,1\ quo nleat ad Episco
palem Cathedram Adamantinarn obtinendam nominare seu
P,r<e ental'ê idoneLlm dignurnque virum qui ad eam Eccle-
13m et Dicecesim probe, utiliterque in Domino gerenclam

prudenter, aptior esse existimatur.
,(( QU,od quidem indulturn seu p1'ivilegiurn tum pro hac

P.fIIJ?a YJce exercebit tum in creteris eju met Epis opatus vaca
tlOllIbus, ita tamen ut ea qua pnc tat olliciludine infm

(') Veja-se a pago 775.
(") Veja- e a pag. 801.
("') Veja.-se a pago 829.

Jlt7'),,~onvem ler sobre esta. elau ula o ollieio de lon cnhor Yidigal a
,.g, .GiJ nota(').
(.....) Vrja-se ri p~. 780:



CCL'\.\ (

ctnntb?n saltem quemallmodum inuulg lter propteT nimiatn
Brasili nsi Impel'ii distantiam permittÍ1l1u. utatur, etc. ("'). »

Quanto á tlo Ceatá, eis os termo da Bulia:
« Eidem Pelro Imperatori, ejusque in Imperio legitimi'

·u<.;ces ol'ibus Patronatus p?'ivilegium concedimus, id e t, fit
c'l.bltatem, impertimu?' nOlllinandi seu pr::e entanc1i arl FOl'ta
lexiensem Episcopatum infm anmbm, pro nimia locorum
Jistantia etc. (n). »

Destas e:pre.:;sões logicamente e clelluz., que' nada e 11a
voado e'tipulado quanto ao Pac!roado NacionalBl'a ileil'o, em
cada Dioce 'e por mera conces ão do Papa, o Governo tem
somente a fa<.;uldade gcaciosa le apre entar Bispos e Benefi
ciados com ou . em cma d'almas, enão oyerdadeiro direito do
Padroado com todas a suas prerogati"as enumerada no
Direito Cêlnonicol

Mas a doutrina do Pauroado a fo?'ti01'i, lJue não havia sido
reconhecida pelo governo la Metropole e pelo ultimo Rei
quando se retirou em 1821 ("'H), nem apó a independencia, e
juramento da Constituição vigente ("'H'I'), e que a Lei de 3 de
Novembro ele 1827 placitanelo a Bulia -Sollicita Catholici
g?'egis nITo ousou tirar a limpo á de'peito de já se a har
approvado em 16 de Outubro de se anilo o Parecer das Com
111is ões reunidas da Con tituição e Negocio E cle'iasti os,
(Iue re~eitou a Bulia - P1Y13clo,m POTt~tgallim do Papa
Leio XII; não era então patrocinada pelo Governo Imperial,
jasia no domínio da opiniões indivieluaes, como provão as
rasõe que acompanhão o Deerelo de [~ de Desembro e
guinte ("""""H); podendo a BuHa rejeitada por aque lie Parc~er

ele uma só Camara, a dos Deputado , ser ele novo subrneLtlda
a approvaçlo rio Corpo Legislativo na sessão immecuata, ou
em qualquer outra, senelo a materia melhor e tudaua c
reflectida.

(') Veja-se a pago 808 e 809.n Veja-se a pago 835.
("') Veja- e o Decreto de 22 de Abril de 1821 de accordo com a ~esi!"

luÇão de 28 de Novembro de 1822, eXlledida pela Meza da Con clencl)3.
(Collecção Nabuco anno de 1827 pano 134 Jlota n da segunda e?lunu1a .

(....) Veja- e a Resolução de 9 de Novembro de 11824,. expedida pel;
Meza .da Çonseieneia' (Collecção Nabuco, anno de 1827, pago 135 nola ()
da primeIra eolumna).

COIl uUe-se obretudo as Insf1'uccões de Monsenhor Vidigal n. 12,13,
14, 15, l~ 16, a pago 707 tl 708. Ellas'são datadas de 28 de Ago ·to de 18.2'1.

(.....) V..ia- 'e este Deer to a pago. 1195 de ta obra, e a Ré olt~ção de
21 ue Abl'll de 1828, expeclida pela Meza da Con, ci noia (Collcfrao ;\'(1'
bUfO anno de 1828, pago 198).
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'Em allxHio desta opinião temo a rc 'islCl1cla 4UC eo ooLrou
no Governo de então a proposta da exti!l('r~tO da lllesa da
ConscienC'ia e 07'dens (""), o ara 'ter religio:o que PO[' longo
tempo continuarão a ter no Brasil es as Ordens ~1iLitare (""""), e
o procedimento do mesmo Governo no henepla 'ito da Bulia 
Romanm'um Pontificurn vigilt~ntia daquelle Papa, separando
do Patriarchado de Li Ma, e sujeitando ao Arcebi"pado da
Babia a Dior.e es do Pará e do Maranhão, contra a opinião
.Jansenista exaltada, dominante na Camara dos Dep'utados da
primeira Legi 'latura, con tante do Parecer da Commi 3'0
Eeele ia tica de _4· de Outubro d aono já referido (""""""i'

Mas o que não pôde vingar em epocha de exaltamento e fa
natismo heretico-religio~o, (lue a 'sim podemos con'ider;)r
adesena de orrida de 18~7 a 1837, foi admiLtido em quadra
mais normal como dogma cl'Estado. Oque não foi ane ionado
em 1827, em 1831, e em -1835, na epocha tormen~osa da Re
gencias, acha- e decretado em '184·3 (....)eem 1848 e -185~ (.....;.

(') A mesma lei de 22 de Self\ll1.hro de 18.28 que extinguio a Meza da
COIl ciencia, delerminou que ::t apre entação dos Heneficios Eccle. ia ticos,
se fi e e 'l1a forma até enlâo p·raticada. i to he, segw1do o Alvará das
Faculdade e outro acto do Poder Civil (Jue reconhecia o Padroado d,L
Ordem de Christo.

Ora aqueHe Alvará avista do AV1S0 n, 192-de 21 de Julbo ele 1852,
pslá (l'inda, hoje em 'rigoros(! obsenuncia no fmperio.n Perd rão esse caracter, ou antes d ixal'ão de exi til' rfi 1843,
(:reando-se novas Ordens com .t me ma uenominarão pelo Decrelo n. 32]-
do 9 de Setembro daquelle anno. • .

(, ..) Veja-se a Bn\la e Parecer a pago 767 e 76 .
C:") V~ja- e o Dr reto D. 321~de 9 de elemhro de 1843 em que e

tlesblue as Ordens Militares uo Imperio do caracter religioso que l.inhão,
por isso clu , diz o Decreto fóra rrjeitado o re pectivo rio-Me lrado.

Ora quem dêo o direilo ao Poder Civil, ou al1tp. ao Paller Execuli\'o de
um Estado de tiraI' á Ordens Uilitares Religio a , o seu caracler religioso '?
Summa ou:adia.

Por outro lado: - Em que se fundou o Poder Executivo do Imporia
para crearOrdens~Jililal'e , em accordo do Poder Lelri lativo'? A faculda
dedeconcedermercê honorifica' não imporl:la ua creacão. E tranho MU o.

fie cm'ia a a redaccão do Decreto: •
I( Alleudendo a que o fim das Ordens Mi lilares do B~'azil não Cl: ~á de

accordo com as cil'cum tancia orillUdas da independ nCla tio Impeno, e
da nâo acceitacào do Gl'ão-iIle"/1'ado, que das sohredita Orden se pre
lendêl'u dar ao 'Imperadores do Brazil peJa BuJla- Pl'rec!wra POl'Lttgal/.ire
eL Algu1'bionllJn Regmn. que tae Ordens conlinuem a ser considerada com
a natme a e caracter de religiosa , etc. »

De sorle que segundo e te Decreto foi o Pontífice Romano quem teve a
pro.tenção de faser Grão-Mestre o Imperador do Brazil, que nem Linha
soh~(t(/do semelhante Cl!?·gO! .. :..

EIS Como 'escre e a hi toria.....
1 (.....) Consulte- e os Beneplacilos a pago 782, 820, e 8-10, e Resolução

f 29 de Novemhro de 1 4.8 a pago 1176.



OCLX\"lTI

Assím vemos por meio de negociaç~e"3 éom o Ministra
BrasIleiro em Roma obte'r-se da· Santa Sé uma Bulia creando'
cel'ta Diocese, na qual, como he de costume, todo o estipulado
se faz de accordo com o Ministl'o postulante, que Gompeten~

temente authorisado pelo Goyerno IInperial acceita tudo
quanto em taes documentos s'exara~ sem o 911e não são
expedidos; e quando essa BuUa, qtIasl um trataclC:l, chega ao
Imperio, tem o recebimento o mais injurioso á dign'idatte, e
á veneeaç5:o qt]e se devêra ter com o Chefe da Igreja.

Sem contemplação alguma com o qt]e se solicitou em nome
da Nação e sob a fé de sua palavra desta forma menosca
bada, o Governo não cumpre as promessas feitas, e com o
maior desplante declara - que o direito do Padroado ke exer
cido pelo ImperadO?' sem dependencia de concessão Pontificia/

As BulIas sobre objectos tão importantes e a cargo dos
Governos civis não são expedidas senão depois de uma pe
tição feita por quem tem interesse, ou por sen procurador, e
em vista do qne se tem concordado, he que são lavradas.
Ora teria o Governo Imperial um tal procedimento com
qtlalquel' outl'O Governo Civil? - ão, por que envergo
nhar-se-ia de ostenta-lo, ou temeria os resultados. Com a
Santa Sé ousa-se à este ponto I Não se enrnbece illudindo-a
tão de-scortezmente. As promessas são postas de parte
appellando-se para o Corpo Legislativo, quando outra he a'
língnagem em Roma.. '.

]~ he por isso que nas Bulias das Dioceses da Dianiantina,
e do Ceará o Santo Padre lanca' á face do nosso Governo
estas exprobações - sponsa atqüe ?'epmmissa- (I'), que a
Nação em seus brios cle'verá tel' ent.ido.

Porque o Governo não entra com a Santa Sé em previa
accordo, para que o pedido marche ele harmonia com a
concessão? Para que recorrer a meios tão repugnantes com
a lealdade e com o dever?

Pondo de parte estas considerações, notemos que a redacção
do, Beneplacito da BulIa - Ad oves dominicas de 7 de Desembro
d~ i84·8 ('1-1'), servio de padrão para os das BuBas - Gravis
s~mum sollicitudinis (H-I') e P?'O anima?'um salute, de i8 de
Agosto de 1854 (I'H*). Entretanto para as segundas o Governo
já tinha daelos para dirigir-se em se~s pedidos a Santa Sé,.

(') Veja-se o que diz o Summo Pontificc a pago 807 e 83 tt
(") Veja-se á pago 775 e 782.
r") Veja-se á pago 801 e 820.
(....) VejHp. á pago 829 e 8-10.
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sem empregal' a hYPocl'isia e a deslealdade. A. Lei de W de
Agosto de '181)3 podia ter acautelado tudo, e as im poupar-
e-ia e se escandálo entre a população Catholica Brasileira,

com a desmoralisação de um acto emanado do J:lontillcado, e
ao Cuefe da Igreja Catholica a injuria que um tal Beneplacito
parece üTogar-lbe, visto corno "e lhe faz urna censura,
quando este não usa de direito que não eja seu.

})or outro lado so o Goremo Brasileiro julga o Padroado
um direito magestatico, tal nunca foi con iderado pelo Por
tuguez, cuja "obel'ania berdou; amo o demonstrão toda a
hi toria de Portugal, e a discussão travada 11a poucos annos
com a Santa Sé sobre o Padroado do Oriente ('''), Nem
Cabedo e Pereira de Ca tro, O orio e Oliva, nem Pegas e
Portugal, e menos ainda o Conego Mello Freire e Coelho
Sampaio, Borge Carneiro e Almeida c Sou ti reconhecem
semelhante preteRção (''''1'),

Se o direito do Padroado (o e ular) 11e um direito senão
totalmente e~]liritllal, 'quasi espi?'-ilual. corRO s'exprimem os
Canoni tas (Hf), ou, o tlue importa o mesmo, temporál com
espi1'itualidade anne::va, ad insla1' de muitos Juriscon uItos
lleinicolas e estranhos ('I'H'f), n:io enelo acceita em Portugal,
ao meno até a epocha de Pombal, a opinião do que preten
dem que semelhante direito he pummente tempoml. opinião
que somente tere voga entre 05 Jo~ephistasmai exage-

J) As Ulula Poulificia..que crearão o Padroado Porlugu z 110 OrienLe
sao àS me ma de todo o antigo lllramal', em que o Urazil era com-
prehunilido.

1
O Governo Portuguez não uuviuou reclamar (la . anlá é senwIJlan/e

'arl.roado, em pai es ond,~ n nhum dominio temporal possue, Mmo na
Ind'~ IllgleSlt, China, P.f.r.. De modo 'lue prevatcr:.cndo semelhanLe pre
ençao uevia conlinuar a ex.igi-Io na Igreja. do Brazil, poi idl::nticos são

os flUldamenlos de tal Padroauo.
Mas de cerlo não o reclamou La eado no seu ilir il'J Magcstalicos.
Yeja- e F. Bus ierre-Hi loire du chisme ]'orlllgais dans les bules.

I
. (") Mello Freire - !nslilllLio1tUln J!tris CiciL'is LlIsituni Liv. li
II. 3§46.
. !.jll1~tall1o-no á esta citação. Se e le Concgo podesse suslcn.Lar a secu

lal,1 açao por LaL fórma do Padroauo a lião depender de ]toma, I11conLesta·
Ve menle o faria.

nJ:') Veja-s Monte-Elementos de Direilo Eccle ia lico n. ~1220
IInlo do Padroado no Brcr.sil pago 37.

(":') YQja-se Calleuo - De P(t/?'onaLibus te. Cap. 1 n. 1, 2, 3 e 4.
°t·Jo-fJraxi.~ de PalrolwLn Reqio r. 111. 5. Pcgas-Co/llnnenla.riu,
~ O,·d. L. 2 lIL 351. XI Cap. n7. PorLugal de DOllatiollibllS-Liv. 3

ap.28 II. 26 c Cap. ,t8 li. 28.
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(l E a si dahi em lli;mte per Linha direita dc'centlente, assi
eOl1W dito he nas cousas da CO?'ôa do Reino. ))

Doutrina curial e mui magistralmente elerendida por Oliva
em sua obra - de Foro Ecclesim, questão ~ctima em dil1'e
rente §§, e que Peóa nllllca pôde refutar.

Registraremos arrui para conheCimento daquelJes para quem
for dillicil a acrJUi 'içio de obra tão importallle o eguintcs
trechos:

(( 1nom tameo adverte pro complemento materiro hujus
illatiooi" quod, Jicet jus Patrouatus, de (lUO agimu , laico
acqnimlur. non idoo ip. umju' Patronatus secularisatnr; ,ed
spirituale, vel spi?'itnaz.ib~Ls anneXU1n romanet, probatur in
capite deiu?'e J6,deiu?'e Pat?'onalus, ubiglossa et onrnes Jla
normitam. et aliis in ejjcto capite: Querelam-et in dicto Cap.
Ca'ussam: a 'serentc jus Patronatns laicorum c.:se spiri
tuale, seu spi1'itualibus anllexum, eruod procedit postquam
ines e productum exi.:tit, antca enim, necjus Patronatu , nce
aliquid c t et ic1eo qntl'stio 'uper codem jure non pertinet act
fomm sevularom, guia inca]Jax; seL! aLI foruill Ecclesiasticum
et judicium Eccle ice, lul'LLS in di do Capile - Quanto de
lttdiciis; - ubi omnes, nemine disc?'epante. cie quo latius in
quro tione cqllenti; quinino, ctiam i yelit, Romanu~ ron
tIfox illudju secLllal'e facore non poLo'L, fluia eparari nequit
~b spiritl1aliLate ("").

(( Ex qna 1'e olntionc inl'ertur, ju.> l)atronatus a rege, li

a Hegia Corona pcr 'lucmwmql1c logitimullllllOcllnl a('qlli~:ü

t~m, non etfici jus Hegale, neque intm' jul'a Hegalia Secula
rlllll1 Princl[lum onnumcrari pos,e, 'um ea int mere
temporal ia; jll vero Patronatus spi?'iluale, yel spi?'uu,alióus
anneanMn; illa a temporali poLe tale procedentia, et ei ubjectá,
JU PaLronat11 yer a potcstate spirituali, CiqU6 pl'ivatiyc
slllJLlitlll11 ; ~tnde ve?'a non est, ne di am falsam, opinio Ca
bccli (n), eL aliorum (H"'), a el'Ontillll1 jus Palrooatu negiffi
Coronro, iDter bona Regia; ipsiu Coronro, ct regalia oonu-

Y) Tal h a cS1Jiritualidadc hg:u.la ii e le rlirci!o qu () propl'io Pontifice
lI'~O. poderia torna-lo s culur. O (fll n:io acontece COUI a percp1Jç.ão do
1~~1U10', direito que se pod SE C'ula ri. ar, por allthorjsa~âo Pontilicia.
'eJa. o m~ mo Oliya de 1"01'0 Bct;/e.~irJ' l]u::cst. í n. 39.

(")!'ia obra de Palrnnc~llt Regire COI'O?1rJ' Cap. 7 n. ') e Decisio
l1e.' 65 n. 3 egunda parle.

(':') l'hrobo - Deci.$ioncs 213 n. 9 . l'l(lmda part : Ca. tro - De ,1lan I~
R.egra_ rgllllda pm·t Cap. 28 11. 10 rI:: raJa r,o - de. ,l1il'e Emp!lyleu
~f'(). ((lUf' t. 6 n. 26: ppf!as- omlJlcnlal'ia t. XI cap. 117: c Porlllgal

I.' IJOllfllioll,bll. Cap. 2H.
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menu'i: citallLiLim Legem ltegia!11-li\'. 2 tiL. 3ti § 5. QUal
tamen le'\ nihil núnus dicit, nec talem mentem habuís eC1'e·

denclum est, cum (eLiam i velit) jura Patl'Onatu Regim Coronlli
acquisita. cum sint jma spiritualia et Ecclesiastica, non
pO:iset jura ef:fieere Regalia; seu tantum slaluit, jus Patro
nilLu~ Coronre a Regibus concessum, per Lenemerita, aliclli
personre, ejusqne successoribus, di vidi non po ve, nec alie
nari : modum succedendi in eo p1'esc1'ibens. quod in bonis Rega~

libus in lJtt'l'agmphis sequenlibus eliam pl'escribit ("'''). »
Estes principios erão outr' ora come inllos, mas hoje entre

nós ~e achão summamente olvidados por ignorancia e não
poucas ve es por má fé; e por tanto l1e de 'culpal'el o re
WI'SO á esta' citaçõe com o proposito tão omente de eluci·
elal'-"e as que tões ao fulgor elo bom direito e tia rasão.

Sendo o direito do Padroado da Corôa Portuguesa todo
adventic'io enio inherente apropria natme a da Soberania
Civil, pai em taes ca os os Itcys hel'e3e , scismatico e
infieis de\'erião .er Padroeiros das Igrejas Catllolicas no. sens
Estados, o que seria repugnante (H) ; não ha fundamento para
os Imperantes Brasileiros se considerarem Padroeiros das
mesmas Igrejas no Jmperio por eu bel pra er, assigna
lando e'ta prerogati\'a- o Padroado d, (07'ça- como um
dogma do Estado (H-I'-). Pretenção ainda mais extraragante,

(') üliva- de Foro Ecclesice primeira partc-qureMio ~epl'Íma ns. 35,36,
37 c 38. Veja-sé tambem BorO'es Carneil'o-Dij'cito Cidl t.lo l)ag. 33111.3,

(O') Ue de llireito CanOlüco, como bem o .comprova, ntunes Portugal-
de DOllall:onill'l/}J liv. 3 cap, 28 n. 56, 57, 58 e 59. .

(...) Consu Ite-se acerc.a desta absurdapretencão, Moreno - Ensa'lO sobre
la supremacia, dei Papa e lw;iallnente con n,peLo à la inslitucion de los
obispos-em diversos lugares,

.ü rue'mo escrilur referindo- c a celebre contenda da apl" el1La~lo do
BISpos ue Portugal na epocha da Revolur;iio de 1640 a pago 216, CJta um
dor.llmento do reinado de D. João IV, importante para a solução desta
questão,
H~ ul~1a pro/ls ão de Fé da Nação e do Rei feita ao PonWicc Il1no

cenelO X, em 16408 quanto ao reconhel\imento rios seus direitos:
l( ConIe sa a Nação Portugue a que só lla.Diyina Providencia de.~e e:

l~el'aJ' remedio para suas 19l'eja', que tem por eerlo que o Summo lonll
11CC de Roma be Cabeça da Igreja, e Vigario de.1 us Chrislo, cm guaro se
acha a ~onLe e origem de toc1'o o poder e jurisclicção EccleslastLca, que
recebeu lmmediatam nte de Clu'isto, pa.ra que dell se derivas e pa.ra tou~
os ~relados inferiores, com tal stibordinação qu pode a SClb al'blll'W
restrmgl-Ia, augmenLa-la, dimInui-Ia e revoO'a-la; e alél11 disto pode cOI1I~r
e refJ:ear os P.ri.ncipe Seculares, se se atl'Cverem a perturbar ou des(l'lur
o ):e~l1nen e pll'llual, por que a elles não pertence cou a algwna do pod;r
e:pll'ltllal, porem só podem e devem protege-lo e cons 1'\'a-lo, Nem 1.10
p ueo LJe pos-ivel duyjuaJ', bCln que nas hi~lo)'i((s Ecclc~iaslica' ~e CIICOI/-
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do que a dos l\fonarchas Portuguc"es ao Padroado do Oriente,
e sobremodo irrisario nestes tempos C\<) •

.Já se vê que nós tratamos do Padroado conforme o direito
da Igreja, e não de sa prole ção que todo o GOíemo Civil he
obrigado a pre tal' aos individuos e ás a sociaç,ões, maxime da
orelem da Igreja, cuja e:ü tencia he conhecida e atlmittida C''''/-);
poi des e direito 1'e ultão certas gra as e privilegias para o
Patrono, e para a Igreja uma tal el'Vid~o (H'/-) que nunca po
deria ser impo 'ta, mas tão somente estir ulada e aceita por
mutua harmonia.

E por i so he que os CanonisLas chamão o Padroado um
direito oneroso e honorifico, e ao mesmo tempo util áquclle
que fundou, construío ou dotou qualquer Igreja, mediante o
consentimento do Bispo (HH).

trem muitos e t'wrios modos de el: gel' Bispos em dú;ersas epochas. de cerlo
não subsistirião, se não houvesse o con enso pelo menos tacito e pennis
s~w do SWMIIOS Po'ntifices, que os approvaviio, pel'miLtião, ou toleravão,
por que entendião assim conviT ao e ·tado da 19reja. »nTanto dir~ito tem Portugal ao Padl'Oado do Oriente, como ao das
Igrejas do Bra J1; as Bulla , em que funda sua pretenç;io aquelle Goyel'110
que de Cath01ico só tem o nome, são as me ma. Mas ali só encontrou a
res~stencia benevola do Papa, e aqui. ncontraria resistencia m:lis seria, e
lllal . adequada, ao caracter da pr tenção.

VeJa- e F. Bus ierre Fli loire d!L Sch'isme POl't1rgais dan·s les lndes,
onde essa questão he tratada. com a costw11aua proficiencia. do escri lor,
SOb:,ctlldo na seglmda parte. •

( ) O mesmos Regalistas Portugueses reconhecem a dí1Jel'ença enLI'C
a pl'Oter.~1io meramente civil c o Padroado religioso ou Ecclesiatico. ir
"a-nos de exemplo Ferreira - de j\wwmm. Opel'lLllt dis. 3 n. 6 e 7, onuo
se leem estas palavras:

« Prineipes et Reges quantum ad pl'olecLíonem sunt veri Palroni, no?!
rero ad electionem, nominationem, prm entationem, provisiollemque.
\ « .Quod limitatw', si pecialiter per nJl1mns Pontifices nominuLio,

eceho, prre entatio, provisioquc Regibus, Prillc.ipiliu que indulgealw',
ui demonstraho, i.n nos~l'o II.egno Lu. itano, et Rcgno Castellre (wit COll
ccss,wn fl1dullwll per Adrianum VI. »

I
I;. e esse direito he espiritual como atlquirir- c sem beneplacito da

greJa? .
("') Na ~'erdade ha para a. Igreja na prop~s\a d? ~ . soa1 qu~ tcm ~e

nel~a rlmC~I~nar certa uependencia, ma ~s~e pnvile"lO fOI conccditlo ma.1S
\30130 beneúclo da Igreja do que do prlY11egIado como bem o faz elllu'
. nlune P?rtugal na- se"uinte palayras:
f ~( Quod JU Pab'onatus"non fult concessum laicis, priucipalIter in eorum
da'tirem , eU. in favorem Eccle iarum, ut ipsi magJs excilarenl11r au. fun-
a .~.~em )~ liv. 3 cap. 28 n. 2y,.
( ) VeJa·se O orlo-de Palronal1G Regio-Reso!. 1 n. 7,12 e 17.

. «pEcClesia debet fundari de Ordilwrii consensu, alias non acquÜ'ituI',
JUs aLl'onatu. »
BrO• qll~. conflI'ma Cnbedo-de Pq,tro71Cl/ibus Cap. 4: n. ~, Gal' ia-de

-n.{tCH p.5 Cap. 9 n. 71, c Barbosa-de pole 'ta·le Ep!sco]lG a11. 70 n. 20.
18
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Não se tratando aqui sen:.to do Padroado segundo oDireito
Canonico, o clireito da Igreja, não he possivel iimdamontal'
com plausiyeis argumentos a preteoção do Governo nos
Beneplacitos das BulIas das Diocese .

OCapitulo terceiro do titulo primeiro do livro egundo da
Dllcretaes do Papa Gregorio IX he mui explicito, acerca cle te
obje.cto. TIe o Capitulo - Quanto ("'), extrahido de uma
Encyclica dirigida pelo Papa Alex.andre li ao fiei de Ingla
terra Guilherme I em '1 '180, e que o Conego 1\1e110 Freire não
besitou em declarar no seculo decimo oitavo que se não
devia cumprir por que não tinha o Beneplacito do Rei de
Portugal (H) I I

Fundar-se-ia o Goyerno para defender sua pret.eoção, ao
Padroado á força, no juramento prestado pelo Imperador em
cônformidaéle do artigo 103 da Constituição, e recommeodado
,i outros funccionarios nos arts. 106, '127, e 14'1 elo mesmo
Codigo (.....H)?

O jmamento ou antes a ohrigação de mante?' a Religião
Ccttholica Apostolica Romana he toda civil, e resulta do art. 5
da Constituição em que essa Religião he declarada de Estado;
mas não pode crear deveres alguns para a Igreja, associação
autonoma e livre. E sa manutenção poderia assegurar e
garantir qualquer Soberano fóra do gremio da Igre~a, como
succede na Inglaterra, na Prussia, e nos Estados-Unidos, sem
por isso adquirir o direito eos privilegias de Patrono segunuo
a Jegi lação Canonica.

Re uHaria e te direito do § 2 do art. 102 da mesma Cons
titlliç,ão, que authorisa o Chefe do PodeI' Executivo -a no·
mea?' Bispos, e prove?' os Beneficios Ecclesiasticos?

(') Eis o que se Ia no liv. 2 cap. 3 das Decreta,es do Papal Gregorio IX
a pago 191: - .

« Causa juri' PatTonalu spectat ad judicium Ecclesiro(hoc diGito sJ'e:l '
{ice et ad lilleram).

(( Alexander. III - Ttttl.strissimu Regi Anqlo:'ulll (anno USO). .
( Quanto diVIna gl'atla :-C:m a vera JUI'lS PaLrollaLus i/a C01VU1~C~O

es/. et conne.xa spiritualibus cau -is, quod nonnisi Ecclesiastico JudiCiO
aleaL uefuúri. »

. (") Em 1.180 ainda o Reino ele Portugal não e julgava seguro e~ 1m
Jndepe!lU nCla dos M~nal'chas de Leão, e então já !\feito Fr'3ire queria CJ.Ue
seplacJla e a Encycl.ic:L do Papa Alexandre Ui ! _ Tão exagerada era c. la
pr.elenção no ecnl passado em Portugal, que todo o Direilo CanolUco
fOI poslo em qllestão.

Exigia-se o BenepJa.cilo retroactivo. . I

(') !' acto realmonl.e para eslranhar n'UIll paizinleiramenle Calhol1coja
obl'Jgaçao de segUIr a Religião do ESlado foi somenLe imposLa ao Deputa o
nrl. 95 8 3.



CCLXXY

A. nomeação ou melhor a ap1'8sentação dos Bispo e Benefi
ciados Ecclesiasticos, he um dos privilegias do Padroeiro, o
principal fructo do Padroado, e que muitas ve es existe em
aquelJe direito. A ap1'esentação não he uma verdadeira no
meação por quanto o apresentado pode er recusado pelo
Pontifice e pelo Bispo (lO'). He um tlireito que nunca e

(') A Seila Jansenico- CàUicana levou tão longe Slla pretençõe á
esle respeito, que a pretexto de Direito de PadJ'oaJo, não CJUeria que o
Soherano Poulilice tomasse cou.heciulonto das convicções religiosas dos
apre eulados. Sabe-se a historia da apreselllacão de FI'. Joaquim de
S. Clara para o Arcebispado de Evora, o pl'oeedilllento regular e bcnevolo
da ClIl'Ía Homalla, e a extravagante quixotada do Coverno Portuguez, que
a~lti se procurou reprodusil' em i83i, por occasiào do provimento da
DIOcese do Rio de Jaueiro, tão em frueto, como cm l)ortugal.

Enh'elanto he par:l. entir que o autbor tia Historia da Fundação do
impelio Bl'asileiro no t. 3 a pago 257 e 258, fisesse do facto acontecido
com o Arcebispo de Evora uma exposicão, COJl[;m a qual protesta a verua,
dei!'a historia, CJUe e pode ler no Panorama de 1839, pago 333 e 339,
artigo do distin to litlerato-o SI'. Cunb:l. Rivára, Bibliothecario da
Heal Bibliotheca de Evora.

Ahi vem exposta com larll'ue a a historia dessa contenda, e houve, com
a C~ria lt?mana, por CJUanto ao reyez do que diz o Sr. Pereira da Silva :l.
CUl'm aceItou :l. retractaeão de S. Clara, lJUe foi sagrado em Li boa a 21
de Setembro de 1816. "

Attendendo a datas do dor,umentos vê-s que os AYi os do ArarCJUez de
Ag.mar lão bombastico e bellicosos servirão tão somente t>ara. dar pasto as
pan:.ões da Seita, não tendo a Santa Sé dillles conhecllncnto, antes da
expeuicão das Bulias, e nem depois, poi qne não consta CJUe o Santo
Padre âesse satisfações por taes extravagancia.s e enormidad .

Tome· e nota da seguintes dat:lS. Em q, de Abril de 1816 remetleu para
Roma o Arcebispo eleito sua retractação. Em 30 de !\Laio l't.,sponde o
Cardeal Con ah1i que eUa fóra aceita. Em 2l d ,etembro he o Arcebispo
dagrado em Li bOa: por tanto deve-se calcular que as BuJlas forão as igna-
. em Homa. 40 ou 50 dias :l.ntes, pouco mai ou menos.
O Aviso do i\larquez ue Aglliar dirig-ido ao Arcebi po Eleito, e i\iinjs

tro.em Roma, forão assignados em 30 de JUlllO; e ao' Govern:.ulores do
Itemoe Pah'iareh:l. de Lisbôa,forão em 13 e 16 de Ago to do mesmo :l.nno.
All.nda- e para o tempo que naquella. epocha se tlespendia em commUlll
caçoes para Portugal e Homa, e. e o Arcebispo já não esta.va sagrado
quando chegarão laf:s Avisos ao seu destino.

O hIstoriador lIão pod rá apresentar um só documento aullientico em
âPctlO Ue sua as ereão da satisfacão exig-id:l. em Homa, nem da satisfacões
a as por .Pio vlI; e note-se" a epoeha de 1816 ou 17, depois do COIl

gre~'o de YIellUa, e do triumpho c pI ndido da Sant:l. Sé.
Na ]l<lglUa anterior da mesm:l. Historia (256) ha outra a reão emte abono de Homa, como o facto precedente, aeerca ua e.tl'incçâo do Triiunal_da luquisicão. Ahi se diz que para este fim forão expedidas ln 

rllCcoes ao ,diplomata Portuguez em Roma, olicitando com iustancia
a<[~ella mewüa. Du\'idamos (lo facto, l1em eSS:l. lllStruccõe se acbão
regl.lt·adas no nos os Archivo , que tivemo occa ião de éonsllltar.

Ora o Tribunal de Inquisição em LUll Triblllla! Hegio (Lei de 20 de Maio
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poderia chamar rnagestatico, visto estar ujeito:l fiscalisação
·e ex.ame de outro ·Podel'; nem podia seI' uma delegação da
Na:ão, por quanto ella não possuia tal direito como consa
propl'ia pal'a tran ferir ou delegar, egundo a dOl1trina COD 
titucional vigente.

Tamhem se não pode reputar o Padroado bem da COl'oa
para se tr:msferir como herança sem aucliencia do Papa ou de
Bispo respec.tivo, por quanto bem que os B.egalistas assim o
considerassem ("') em virtude das doutrinas que profe savão,
a propria Legislação Civil repeUia a interpretação (H), de
accordo com a Canonica e com arealidade das cousas, e Dem
semelliante opinião era geralmente seguida na Metropole (H-I'),

ele f769), e se Poml)al pôde reformar o s li Re~imel.lto~-sel11~ouvirRoma
(Alvará de l° de Setembro de 1774), e o llel D. João VI limitar a sua
jnrisilicção no Brazil onde ella ja existia (T'ra,tado de alli(~nca com a Grã·
Bretanha de 1.9 de Fevereiro de 18'10 arl:. 9) pela sua dependencia do
Tribunal de Lisboa, e upprimi-Ia em Gôa em 181.2 (Pereira e Sousa
Diccio?lario Juridico, art. Inquisição, eo 1'mt(~do de C01l/meI'Cio d(~ mesma
data) como imaginar-se que não poilia acabar com ella em Portugal scm o
beneplacito da Santa Sé?

E note-s , he o mesmo escritor que na pagina precedente (225) cita um
Aviso de 1816, restringindo o exercicio daquelle Tribunal na ilhada
Madeira, e cuja linguagem nos labio de Ministros da Coroa he o mais iu·
guIar dos contrase.J1Sos, tenuo-se a vista a legislação civil então vigente! 1. •.
E ainda mais he o propl'io Governo quem exl:ita os Bi pos a re oltarmll·.o
contra essa I gislação, e contra os privilegios concedidospelo Papa I1ln~lII'

sição, á solicitação dos mesmos Reys, t1iocanonisados pelo bistoriauor!.-
Desejaramos "er a integra de tal Aviso, que se não encontra em Col

lecção alguma..
(.) Taes são Vala co-de lltre Emphyteutico q 6 n. 26-Cabedo-De

Patronaliblts ,z,!egiOJ Coronm Cap. 7 n. 2 e Deci iones-2 p. 65 n. 3-:
Ph::ebo-Dec1Swnes 2p. 2i3n. 9-Pereira de Castro-de MamtReg lG

2 p. Cap. 29 n. ii e 12. .
Estes forão acompanhados nos seClllos posteriores por Osorio, Portugal,

Themudo, Pegas, Melto Freire, Almeida e ~ousa etc.-
n A Ord. do Liv. 2 til:. 26 que s'inscreve-dos Direitos Reaes, ~oU1~

já vimos,. não contempla, nem poderia contemplar o Pauroado ep da
Corôa, seJa da Ordem de Christo, que aliás era de naruresa dill'erenle.

A do ltv. 2 til:. 35 § 5, he certo, determinou que na. succe 'ão dos
Padroados da Corôa, se procedesse como na elas T· nas da mesma Coroa,
o (fue como mui bem observou Oliva não importa diser (Iue taes padroa·
dos sejão bens da Coroa. Esta doutrüla está de harmonia com o §~ da
ltlesm.a Ordenação, e com a do mesmo Livro til. 1. § 7. E assim era a
dontnna corrente na Legislação tanto J\lanoelina, como Affon ina.

omente em 1617, dominando os Ph.iJippes, foi que se declarou ~JU
Alvará de 17 ue Novembro, que o direito do Padroado não prescrevIa,
por (J11~ era bem da Cm·úa. O que era alCl de 110VO direito, Uln abusO,

uma 1I1vasão no terreno da Igl'ej,t,
('''; COllsulle-se Oliva-de Fom Ecclesim p. 1 qu. 7 u. as.
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senão depois do predominio da Realesa. Convindo notar,
que como a Corôa Portuguesa dispunha de dous Padroados
um Secular, e ontro Ecclesiastico ("~<) o da Ordem de·
Christo, este ainda menos que o outro poderia ficar redusido
a emelhante catbegoria ("""').

Por outro lado: - tanto o Príncipe que ofIerecêo a Consti
tuição, como os seus redactores, reconhecerão que es edirei
to não era uma delegação da Nação, que solicitou-se dd Roma
o Padroado, cinco meses depois della jurada. As Insl1'uc
ções ele 28 de Agosto de '1824· são disto o melhor testemunho
(H'fo) , OMinistro que as expedia em nome do Fundador do
Imperio, foi um dos redactores da mesma Constituição (HH).

Este escritor no fim deste § revela um dos maiores abusos praticados
pela Healesa em Por111gal, qnanto a doações de Padroado feitas á Secu
l~!'es, sem cOllsentímento do Bispo, e em opposição ao Du'eito Canouico.
l~I' a pergunta:

,'b'un;t autem à Rege. hro~ donatio facta à laico, fleri possit absqtl,e
EplSCOpl consenSll et con/il'mat1'one, à legibus hujus RegnL?

Arespo ta he CUl'io a:
« Respondenúum est de jwre 110n pos e, ex text. iI) Cap. Illtld et in

Cap, Null'Us, de jU1'e Pat1'onal11s 11bi Ol11l1teS, et in Cap. Unico, eodem
til. n. 6-ubi statutulU e t, 1'lOn posse absque dicto consensu Episcopi,
loco Religio o, seu alicui Ecclesiro fieri, l{eges /a11len hujus Begni.
pnetlic~um consensulll veI licentHl.01 non requirun t a muIctis retroactis
temporílms, fOl'/u,Ose x aliquo llrivilegio Apo tolico. )

Ol'a des e privilegio Apostolico, nenhum cscritor dá noticia. Sabe- e
pelo le temunho de Cab do-ele Pa/l'Oneltibus Cap, 2 n. 8, que muitos
Padroados particulares passarão á Corua por doaçâo, mediante o consenti
mento Poutificio (de hcentict SWJ1,l/li !'o'tt'ifiás) , e que post riormente
pela Blll1a - Pro lua pa1'le tlo Papa Leão X de 17 de Desembro de Híl7,
pelo mesmo escritor copiada, foi o Re~ D. :t\Janoel al.Jlhorisado a aceitar
tae.~. doações sem esse previo consentimento. :tIlas desse privilegio não se
podia concluir o contrario. Era um abuso como outros a que o Poder
mvasor cstava avezo.

~eja- tl tambem O Ql'io-de Pa/ronuln Regio Res, 3 n. 12,
(1 Cau a em vel'dalle estranhe a que wn Canonista como Monte,

d.J sesse na. ua obra de DiTCi/o Ecclesit. lico. apoiando-se em OS01'1o, <J\le
o Padroado do Bl'azil era lodo secular, o que não he exacto: notando- e
Ilue o me mo Osorio, na Resolu ão n, 82 n. 22 e 23, contradiz o que as e-
gura na Ras, 89 n, 16. •

EIS o que cliz Monte no cho jo do § 1222:
Porque. entre nós não heI senão lIIn Padroado, que he o da COTôa, e

c se h~ lateal e simples, como o qualifica O orio, que ex professo trata da
malerla. »

eJ;"6 Consulte- e fi este respeito CarvaIho-E1t11Clea.tiones t. 1 pago 86
;:.' e t: 2 pa", 235 e 256, .

U
( llVcJa-se estas lnstruccões a pago 702 e 706 de ta obra, de n. 10,

Sl[Ue 6. •
r~Yd"'JIEra o Con elheiro Luiz José de Cawalho e ~re110, que falle~o Vis

n e [a Cachoeira.



E demais, como conciliar esse Padroauo - imposto d
força - com o respeito da legislação da Igreja? He um pro
tector, um advogado que t.rahe completamente a sua mis ão,
por que desmoralisa e attaca as prescripçõe~ des a Igreja,
da qual por seu arbítrio se constituio defensor. Einfelizmente
tem sido cfilasi empre es e o papel do GOíerno em relação ii
Igreja. Na collecção de nonsas Leis formigão actos bosti à
doutrina e legislação Catholicas (-1'). No meio de tantas
ruinas aIgun favore ~e ootão esprimido com mão avara.

Depoi ela rejeição da BuUa - P?'ceclara Port'Ltgallice, que
conferia ao Imperador elo Brllzil oPadroado das suas Igreja,
foi expedido o Decreto de lf de De. embro de 1827, em que a
Mesa da Consciencia, esse famoso propugnaculo do Gallica
nismo em Portugal e no Brazil, ousou defender a doutrina
sustentada nos Beneplacitos de 18lf8 e 1854" de cfile ao Impe
rador competia a nomeação dos Bispos e o provimento do
Beneficios Ecclesiasticos não ó em virtude do § 2 do art. -102
da Constituição, como pela amplitude dos Poderes Impel'iacs,
e pelo inalienavcl pode?' e inspecção sob1'e os lJ1inist?'os do
Culto (

De sorte que o Imperador tinba mais poderes do que o
dados pela Constituição, prova"elmenle o' ele DefensO?' Per'
petuo (-1'-1'); e dos lr,e' predicados apontados deriva o eu
direito de Padroado à fort'iori. E doutrinas deste quilate el'~o

sanccionadas e expostas ,ao respeito publico. Que distancia
daqui ao Cesarismo?

Não refutamos tantos àbsurdo e enormidades, mas orno

(') O art. 5 ua Constituição do Imperio he uma disposiçãosol11ente ue
apparato. As, consequencias a dcdu iI' de um tal artigo tem ,ficado sepni:
tadas e!U olVIdo, tanto,maIs escandalMo, quanto ~ão as S,mtas hostis as
verdaumramente protelrldas. Aducação da mOCIdade feita obrc ~m
fundo anti-catholico, creou uma opinião que allxilja essas tendenCla
governamentaes,

A despeito daquelle artigo, tem ,se feito ao Call1Olicismo 110 Bl'azil guerra
por todos os modos, As injurias, os baldõe e 'ahunnias com que o Jon13'
Jislllo do Bl'azil, em geral, etuotidianamellte lnnca sobre o anta Padr~/
a ln ti lui ções Catholica, são conh cida ,e nenhúma lei reprime, e quan o
houve se seria ímpotenl', cm frente dess:\ opinião asSlln CI'cada e
alimentada.

O golpe mais profundo que soffrêo a Religião do Estado en~c n6:
a~ha-s~ consignad no art. 8 do Cocligo elo Proce so, Com uma slmp~P
dlsposlÇ<~o"põz- e a margem o Direito Canonico,e os pl'i ilegio da ,IgreJa,
A ua ]unsdicção ficrm limitada, segundo o brocardico Jan em la. aO
absul'do - p1/.TCullle71le espil'il,ual,

t") Sobm ~ t titulo fllnda certa seita politica um .y lema, que pode·.
tornar no Palz, uma i'ont d futuras I·e"olll~õr ..
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forçados á reconhecer que são estes os vero fundamentos dos
Beneplacitos de 18/18 e '1854; que já erão tambem precedidos
elo Decreto n. 321- de 9 de Setembro de 1843 C1') , e que
aJiàs 'anccionava de igual orte a doutrina do Parecer de 16
de Outubro de 1827, votado na Camara dos Deputados, rejei
tando aquella Bulia. Esse Decreto por si só fa ia uma revo
lução. Sem audiencia do Papa transformara-se em civis, Or
dens Militares Religiosas, e em preceder uma lei dos Podere::;
competentes, tomava sobre si o Governo tão grave re pon abi
lidade. E bêm que o Poder Executivo tenha attribuição de
conceder Ordens Militares (art. 102 § 10), he indispensavel
que uma lei tenha-as previamente creado edado os re pectivos
Estatutos. O acto do Poder Exe utivo de i843, embora apoiado
no Decreto ele i7 de Outubro de 1829, que creoo a Ordem da
Rosa não tem, como e te, fundamento legal (H). São puros
arbítrios do Poder Executivo.

('I As rasões com que e ju lill a esta meclida são em verdade futeis ;
expl1cão ma não defendem o procedimento do Poder Executivo, seja para
com a Nação, eja para com a Santa é, que aliá he aceusada de querer
dar ao Imperador do Brazil, naturalmente sem sol'icitação de suct pa,r/e
oPadroado da Ordem de Chri to I E assim s'e creve a hlstoria, e historia
grave como a da Legislação de um Povo, Copiemos aqui essas riU ões:

l( Attendendo a que, não obstante o haverem·socon ervado no Imperio,
como iVacionues e de tinadas a remunerar servicos feito ao Estado, as
Ires Ordens Militares de Cavallaria de Christo; S. Bento de viz e
S. Thiago da Espada, em virtude da amJ,Jla di.~osição tla Lei d0 20 de
Outubro de 1823, e da pratica constante, e }.nalteravelmente observada de
el'Cffi concedidos o clifIerenle gráus dellas por Mim, e por meu Augu to

Pac,. para o referido fim ; não está com ludo de acco)'do com as circums
~n.Clas occOl'ridas na Jnde! endencia do Imperio, e da nâo acceilação do

rao-;\Ie trado, que da sobr dila Ordens Militares se prelendem da)' aos
Imperadorp do Brazil pela Bulla- Prmclara PorlugaUim, etAlgm'biÕ1'U11t
Rea1tm.- que taes Ordens W'nl'imwm a ser considel'Cldas com a natures3,
e caracte~ de Religiosa, de que aliás e achão inteiramenle despojada
no. ImperJO desde que, por tão poderosas rasões, deixarão de e lar
~uJ~llas, suborilinada as Authoridades, e E talutos, por que dantes erão
legldas, emquanto.o Brazil fez parle do Beulo de Portl1gal. »

Aquella BulIa separou ou antes dividio as referidas Ordens em dua
parte. As de Portugal fiearão limitada áquelle Reino, e a Bulia ali
executou-se.
~No. BI~azil ,rejeit?u- e o Padroado, a consequencia era que taes Ordens

nao bnhao eXlsleucla legal no Imperio.rddo o que á e t respeito se fez no primeiro e egllJ1do :einldo, ~inda de
POIS oDecreton. 321"-d 9 de Setembro de 1843, tem SIdo abll Ivo-sobrm.a?~ ollll'~ fa?e. Os Condecorado.sperderão todo o jus a quaesquer privi
egl~ Ec lesla llCOS que outr'ora bnhão.

( ) Os Decrelos de 10 de Desembro de 1822, e de :1.6 de Abril cl :1.826,
d:e~ndo as Ordens do Cru eiro de Pedro I, não estão nas mesmas con-

IÇO , A pl'im ira foi creada antes da Con tituição, e a egunda clepoi ,
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Demai estanuo na no sa forma de GOlerno a Sobe
rania dividida, nos dous Poderes que representão a Na
ção, o Padroado, á e~i til', eria Nacional, e não puramente
do Imperador, embora fos e elle o encarregado de exercê-lo.
Mas ainda com estas condições era indispensan31 BulIa Pon
tificia fasendo as convenientes declarações, para mutua ga
rantia das partes. O Monarcha hoje não he o Soberano de
outr' ora, que concentrava em si todo o poJeI' Nacional. O
Padroado concedido pela Santa Sé ao Imperador, l1e objecto
delle privativo, e que poderia exercer por intermedio de
outro qualquer funccionario ~em ser :Ministro. Pelo con
trario, sendo o Padroado, Nacional.

No Brazil não existe por tanto nem um, e nem outro, por
que se recusou oconcedido pelo Papa. ViYe-se no provimento
das Igrejas e dos Beneficios da tolerancia e longanimidade
Pontificia .

Um celebre publicista Portuguez, insuspeito ao Regalismo,
Silvestre Pinheiro, não deixa de reconhecer, visto a secuJa
l'isação do Estado moderno, a inconveniencia que llouve e~

contemplar-se na Con tituição politica do Imperio attl'l
buições estranhas áquelle docmnento, como as do § 2 do
art. 102, nas Obse1'vações que fez á mesma Con tituição:

cc Estas attribuiçõe são todas 1'eligiosas, e por tanto nada
tem que deslindar com a Con tituição politica do Estado: os
empl'egados ?lo se1'viço da Ig1'eja não tem com as instituições
politicas outra relação. que não seja a de serem pagos pelo
Thesouro publico.

cc •• • •• •••• ; e quanto
II utilidade que se figorà para o Estado de serem aqoellu'
Dignidades Eeclesiasticas nomeadas pelo Governo, a expe
riencia dos seculos passa los demonstra, pelo contrario, q~le

he essa intromissão do Gove1"no na administm,ção da Igreja,
que tem causado incalculaveis males ao Estado (''). l)

Em vista das considerações que temos apre entado, he
nossa opinião que conforme o Direito Canonico não tem ,o
Governo do Brazil sobre as Igrejas eos Beneucios do Impel'lO

mas antes de haverem funccionado as Camara dfl. i' tegi latura, creaçàO
daqueIJe Codigo.

Portanto nessa epoch:l o Imperador ainda exercia. totlos os Poderes da
Na.cão.

(:) Silvestre Pin]1ei.ro Ferreil'a-Obsel''liacõcs: sob)'c a COllSl'il"Úçáo do
]?nper'Ío do 81'u;:il, c sobl'e a Can'la C07íSI'Í//uâonal de POrl7lga! pago
i65-PaTis 1838. Maiores forão os males qlle sofl'l'en a Igreja.
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ú direito do Padroado, e, e nella apre enta ho por mero favor
e tolerancia l)ontiiicias, fayor ou tolerancia que lhe pode ser
recu ada pelo Papa luanto as Dioceses, e pelos Bispos
quanto aos Beneficio, logo que manifestem sua vontade,
pois do eu lado sobra o direito, e ras"ies já enunciaclas, e
que mais concisamente ele noyo aqui reprodu Unos.

{O - por que o direito do Padroado invocado ,elo Gm'erno
Brasileiro não foi confirmado pela Santa Sé por meio de um
documento, cuja legitimidade eja por ambos os Podere
aceita·e reconhecida.

2°-por c11]e a Bulla-P1'Cllclam Po?'lugalliCll- do Papa
LeJo XII, concedendo ao Imperador cio Brazil o Padroado cio
Mestrado da Ordem de Christo, ainda nio foi recebida, e
pode-se cou iderar ele todo rejeitada em presença elo Decreto
n. 32J - de 9 de Setembro de 1843, que sanccionou a dou
trina do Parecer da Camara dos Deputados approvaclo em 16
de Outubro de '1827 C') .
. 3°- por que a faculdade ele apresentar Bispos e Benefi

clarlo consignada nas BuBas, creando a Diol2eses de Goyaz,
CuyaM, S. Pedro, Diamantina e Ceará não foi aceita pelo
Governo com as condições ex.igida pela Santa I~, mas, e tão
somente, con iderando o Governo o Pa 1roado como dÚ'eito
p?'oprio, e exereido sem dependencia de concessão Ponti
~cía (*-l'-).

4° - por que sendo essa faculdade conoedilla priyativa
m~nte ao Imperador do Braúl, como Chefe elo GO\ erno do
"Palz professando a Religião Catholica, não e pode considerar
como um direito de Governo nacional, podendo ser exer 'ido
por pessôa não adherente a me ma Religião; e clesde que o
Imperador não exerce e te elireito, como Catholico e filho da
Igl'~ia, mas e tão somente como Chefe do Goyerno, e por
de\egação da Nação, o Padroado como o jualifi a a Igreja,
c!elxa de subsistir, e cle"e ~er repellida por todos os Catho
licos.a pretenção que se arroga o Cm'orno Impltrial nos
lllenclOnados Beneplacito .

.~ não somos os lIDicos dos que parLilhão esta opinião, que
ahas se estriba em solido fundamentos. Em nosso apoio
cumpre que adeli cionemos a do illu trado autôr do Opl.lS
culo- Di?'eito do Pad?'oado no Bmzil, que magistral e logi
camente demon tra que com o Placct ou Pmz-me de 18 de

Q Vej~-s este Parecer-a pago 4/15 desta OJ)I·a.ÜIU. Veja-se os respectivos Benep]acitos á pag, 782, 820 e 8!10 d '!a
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Agosto de 1854., reprodusido do de 181~8, houv'e completa e'
solemne renuncia elo Padroado, e pontaneamente conferido
pelo Soberano Pontifice aos Imperadores do Brazil.

Eis como s'expressa o mesmo escritor (1'-):
cc O S. S. Padre Pio IX nas Bulias de confirmacão dos

dous sobreditos Bispados (Diamantina e Cea1'd) não deixa de
lembrar que o poder, de lIue go a o Imperador de nomem'
Bispos e ap'l'esentar pa1'a os Beneficios Ecclesiasticos lhe era
concedido lJela Santa Sé, e que ele novo lhe concedia, em quanlo
aquelles dous Bispados.

cc Esta concessão de Pio IX sofT'l'eu 'uma 1'epulsa, como e
a Santa Sé pedi' e alguma cousa; pois que o Governo Bra j
leiro em nome de S. M. o Imperador protestou contra a
sobredita eonce são, disendo que S. M. tinha direito de
nomear Bispo, e apresentar para os Beneficias Eccle
siasticos, nlO como concessão da Sé ApostoIica, mas como
Di1'eüo 111agestatico »

Exarando as expressões das Bulias, e do Beneplacilo, con
tinúa desta sorte:

cc 'Ora aqui temos uma 1'enuncia do Direito do Pa roado,
que os Reys de Portugal semlJ1'e peclircio á Santa Sé, e
ultimamente o primeiro Imp0l'auor do Brazil impetr!ludo a
Bulia P1YBcla,'a. po?'tugallim et Algarbo?'ium Reg~m~, a favor
do Padl'Oado do BraziJ.

c( Sem clependoncia de Concessão Pontificia quer di er que
S. ~I. L tem por direito inherente á ua alta Dignidade.
isto be, flor Di1'eito Magestatico, jus in Sacra como di em o
Protestante, porém além de er esta doutrina condemna~laJ
e como tal n:Io dorenuo ter applicação em um Paiz Cathollco
om 11e o Brazil, he demais uma manifesta contradicção do

dito )Iini tro (rereria-~e ao da Justiça, ti cujo cargo estarão
então os egocios Rcc1esia ticos), que em '1854 havendo D!
gado, no sobreclito Der.reto, a depem1encia da Coocevsao
Pontif1cia, 001 '18;)6 1'e onhe'e o privilegias concedidos pela
Santa Sé ao Gr50-:Hestre da Ordem de Christo, quando e~1
seu officio ele 2;1 de Ferereiro diriaido ao Relator da Secçao
do Con elllO d'Estado diz: - « °quanto á colJação cumpre
e.'ilminar e ena ci vista do Direito Constitucional (oH), edo
Direi to Ecclejastico priyarlo desle Imperio l'undado DOS
etmp,lissimos privilegios do Grão-Me traclo tIa Ordem de
Cbl'lsto, até hoje incontestados (H'.-I'-) , etc.

~
.) Veja- o mesmo Opusr.ulo pago 30 e 31-
") Excellcnte fonte para deri ar semelhante cUr iro.
''') i.J a 131111:1 q11e cOllcl'd00 os privilegias do Mestrullo til' Chri lo n~o
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« Fundando poi o ITiuistro o "Padroado lIo Brazil no,
amplissimos privile3ios do Grão-i\Ic trado, e ,endo es es
outras tantas concessões da Santa Sé; nega r.om tudo er o
mesmo Padroado Concessüo Pontificia, de modo que he run
tlaclo em Concessões Poutincia , sem pCl1'ticipa1' della~. »

E ta contradicção tão eyidente no proceder do Poder Tem
poral dá a medida da boa fé om que. e apre enta em ua
contendas com a Igreja, que tões graciosamente su cilada'
pelo Poder imasor, constante e bypocritamente lastimando-.e
das invasões ela Igreja I He mole tia conbe.:ida em todo, os
paises, e constitúe a ladainha obrigada e tabelliôa do ens
devotos.

E quando não tem uma faculdade ou privilegio a aDegar,
emesmo á estender a talante conforme a Byr aCarthagine '3,
os seus defensôres e bol'ão-,e em tornar I ma e o jJontifi
cado otliosos por toda a terra, quando elles OU,:10 oppõr o
menor 01 ice á tae ab orpçães.

OPadroado do Principes tem dado materia a e fes com
mettimentos, de que está cheia a historia. A da Hespanha e
de. Portugal poderião servir de padrão para todas, sendo o
unlCO fim do Poder Temporal ubmetter o Eccle,ia tico á ua
direcção .
. lie por isto que tUU celebre escritor Ameri 'ano ('~"), que já
tn~emos o praser de 'itar, apreciando o Padroado da Uepu
blIcas de origem Hespanhola exprime-se de ta orte:

« Aauthoridade Ecclesiasti a em sua deciÇes, bem que
puramente e pirituaes, tem ido sujeitá <~s sentença dos
T,l'lhunaes Civis, e a pretexl.o do direito de proteeção aos ub
d~os elo territorio, a Igreja e o exercicio do Poder e. piritual
nao ficarão livre .

« Desde que as insliluições religio as c tão á mercê dos
Governo, elias e o Sacerdoc.io I erdem regularmente o ,eu
ca~act~r .sagrado, degenerão por sua cxi tencia preL:aria, ou
ficao limItadas aos actos que ordena o I'oder Temporal.
f « Em taes circuillstancias be preferível um Goyerno jndif
erente e sem participação alguma nas Igrejas ela Nação, do

que os que exercitão uma mentida protecção, para dar ás

foi aceIta no Brazil como prevalecer-se deUes? E se .ào inconte tados
por que não aceitar a Bulia?

O . p~i ilegio do M tl'ado de Christo estão definido em Bunas, e o
ampl'l Imnos 6 Pisarro, e o fmado Barão de Campo Grande como Procll
~~dor]' da Corôa os couhecia. Argul11 llluvu-se om a i~nol'anein que entte

s. aVra n . [as materlas.
() O Dr. Velez SUl'sfieltl.
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instituições da Igreja outros fins e outra direcçãõ com o QUfl1,
não be possi\ e1 accommoda-las. »

Outro esct'itor do me mo Pajz, e ali Senador o Dt'. FeJix
Fria, não deixa de aqnilatar este obje to pela mesma lente,
em um interessante Opuscnlo, p~lblicadu 11a quatro anno. (f).
O que elle narra á respeito da Confederação Argentina, he o
que e tem praticado com yariantes, em todos os Estado de
origem lie panhola, ex.ceptuado talvez o Chile ("""). Eis suas
palavras dignas de serem meditada pelo Brasileiro Ca
tholico:

(') Ei Derecho de Pa,lironato, '!J lCi, hÔl?;rtad de conscienC'ia por Fêli.,
Frias. Montevidéo 1861.
n Unico GOyp.n10 d,. America Calholica que manteve a Religião em

conveniente veneração, e tambem o unico que se tem podido conservar
regularmente com à forma Republicana; e por e·ta causa he fortemente
censurado por Albercli na sua obra- Orga,nisacion pol'it'ica y econoJnICl/,
de lct C011federa.cion Argentina (Besançon 1856).

Entretanto oucamo o me mo Alberdi acerC'l lio merito da Constituir,,10
Chilena, para qüe possamos avaliar sua censura na parte l'eligio a: ~

« A Cousti~ui~ão do Chile, superior em redacção ti. toda as d~ Ame!lc.l
do Sul, sensatlsslma eprofullda quanto ii. composicão do Poder Execultvo,
he iJlcompleta e atra ada pelo qne re peita ao m"eios economicos de pro·
gresso e as g'l'cmdes necessidt.des materiaes da America Hespanhola.

« RedIgida l?or 1? i\1arümo Egaíi.a, ma que uma r~fOl'l11a da Constituir'io
de 1828 como lhz o seu preambulo, he uma trachcão das Constitwçoes
de 1813' e 1823, concebidas por seu pae e meslre eru materia de poli~ca
D. João Egana, era uma mescla do melhor que havia noregimen ColOllla),
com o melhor que existia elo regimen moderno lia primeira epocha COll.sl.l·
tuciona1. Esta circu,msta-ncia que e, phw o ?nerito da acl'llc~t Consl'ifltlÇM
do Chae, he tct1JJbem o que constitue a sua deficiencia.

« Os dou Eganas, homens fortes em Theologia e em Legi lação, cre
dore do resp~ito e agrade~im~nto eternos do CIrile pela parte que ~verào
na sua. orgam ação C01\ ti tu lOna\, cOmI)!" h uwão mal as Jl 'cesSlda~cs
economlcas ela America do Sul; e por is o o eus trabalhos ConstH~lclO'
nae não farão concebidos ele um modo aelequado para introdusu !la
Jl,opul~ç~o do Chile condições que fa?ilitassem a acquisição da CI.dadaI1J3.
Exclml'ao touo o culto que nao fosse Catholico, sem advertIrem que
contrariavão morta\men te a necessidade capital do Chi!·, qual a de sua
]JoLoação p01· ern-igl"açõ(J.~ dos homens laboriosos e excellentcs qlLe orrerece (l,

E1111"0pC~ protestam.I!!'/! dissidente. »
A doutrina opposla trl11 luo seguida no Brazil, e por ora ainda suas

yantagens não são cop.heciclas: são questãe que resolverá o futuro. _
O l:nesmo AJberui cila a seguintes maximas ele D. João Egana eol

materJa de tolerancia religio -a: . .
« em Reli~ião UJlÍforme formar-se-ha um povo de commerc13ntes

nunca de cidMãos.
( Tenho para ~im que o progress~ ~a população não se con ~~e tanto

com a G.xtrema liberdade de adJmttir estranueiros como faCllJlando OS
meios cl ubsist n ia e commodidade ao hahit~ltes tÍo paiz, de orle que
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C( As exorbitantes prerogatiras do ~adl'oa 10, lem a sua
clara e natural e:plicação, como já di semos, na fé ardente
do Monarchas ela Hespanha, e nos immeoso serviços que
pre tarão á Igreja. na protecç.ão era real e erfic~1z por tj ue
era sincera a ua crença; e erão eUes os primeiros á darem
o exemplo de respeito á Heligião, cuja ob 'ervancia exigião
imperio amente ele todo o eu::; subclito'.

cc E por aca o tem sido a im servida a Tgreja nas Repu
blicas Hispano-Americanas? A u urpação de suas proprie
dades, a reforma úe suas lei immutaveis e a suppres 'ão das
Commonidade Religio as ("), imitaçõe' enis da Re\'o
loção Francesa, são por yentura ti Lulos que po "são ex jtâr a
confiança e a graLidio da Igreja para com os no 'sos Gover
nos? Não vemos boje me mo, como prova inequiyoca do que
ha \'alido o zelo dos novos Padroeiros, que não existe um só
Seminario, em que pos a preparar-se o Clel'O Nacional, em
nenhoma das Repuulicas do lUo lIa Prata? E YÍsLo que taes
~o\'ernos não cumprem com o dever s que o Padroad
lmpãe, como se julgiio revestidos dos direitos que resultio
do me mo privilegio?

cc O Padroado, tal como se entende e pratiea entre nós,
lle. um obi e á di ciplina Ecclesiastica sem a qual não pode
eXJ Lil' um Clero dotado das virtudes e do alJer nl:! es arios
par~ o deuempenho de ua antá miss:'io. Todo o Sacerdote
m(hgno de aproximar- e do altar acha coo t:'lillemente um
protector no Poder Civil, disposto a dominar e a maltratar a

se~ dar grande pa o em popuJa~l''io, pef'dem os ?l11I iIo 11 o e:~) inlo
1'P,ltato~o.
•« Niio condemnemo' a morte os que 11ão partilhão no sas crenças, ma

nao formemos com pUes ulIla famlUa. » .
I tas maxima., extrahidas da -lluslraciol1es à lu C(J1l,~1 ifUGiOl1 ele

i?13, ]lar D. Juan Egaiía- são dignas do e tudo e meditação dos E La·
di\sta Bm ileiros, convindo conferi-las com a dua seguinLc do me mo
J lh~rili:

« Ka America governar he povoar.
«( Sem ]lopulacão e em melhor populaciío do cJlie a que po. suimos

para a pratica dá Hepu.Llica representativa, todos os projecto serão illu
anos e em resultado.

«( ~ liberdade !Ie uma maquina, que como o vapor requer para o seu
~naneJo. maquinista ülgleses de origem. "cm a coopera :lo d la raça he
lmpo slvel aclimatar a liberdade e o progres-o material em llal·te al
guma. ll .

. (') O me. m~ succedeu no RraziJ no com~_o de sua organi aç1ío poli
L~ro-~nstJluclOnal. Tae. prão as garantias que prclendiamos dar a
anla e tio nosso amor e dedica~rtO pelo Catho!i<:i"tuo.
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allthol'iJ:Hlc encarregada de manter illesa a ol'llem, e re pei
tada ii lei Canonica entre os membros da sagrada milicia. ))

Esta e:·plicat·Jo que se clá acerca do procedimento dos
I e)'s de liespanha, aproveita tambem quanto á Sanlá Sé, na
lllOÚel'aç.i:o que guardou na re' i tencia feita hs demasias
dos Soberanos elacluelle Paiz. Dema ias que em matcria de
Padroados se fasi5:o principalmente sentir nas CoIonias, onde
dirIltii senJo impossi I'el era a fiscaJisaçio Ponlificia, su ten
tanclo-~e a existencia de BuBa .e Breves enão impos iveis,
problematico .

A 'im e es Soberano que aliá não di. punhão como o
de Portugal de um Paclroauo Eccle ia Lico ua Colonias, para
raserem valer Ltmplissimos pri\ilegios, cm sua legislação Civil
e.nprehentlião as maiores e meno ju 'ti1:icadas invasões na Of
bita Eccle ia tica, a ponto ele diser um escritor hespanhol
menos celebra?' Missa, t'l.bdo pode o Rei como Papa nas Indias.
Ene se replltavão Vigario Apo .... toJicos, com faculdade tanlO
llara o govemo temporal como para o espiri tual das Igrejas da
Amedca, e, como bem o demonstra D. FeJjx. Frias, erão ver
<.ladeiro Chefes espirituae dos eus Estados, pe ando com o
eu despotismo não meno sobre a authoridade ecclesiastica

como obre a consciencia dos Fieis.
En.tretanto de todo este poder de que illllebitamenle dispu

nhão na America, nJo con.:eguirio o -'Iollarchas Hespanhoes
o reconhecimento na ultima Concordata que celebrou-'e com
a anLa Sé em 1852, o que bem manife la que nlo exU~~o
firmados com o e110 POllLificio o priYilegios ele que fa 'lao
uso e praça em Sl1élS Colonias.

E tanto não erão reiles e yerdaeleira~ taas isençõe que o
Imperador Maximiliano quel'endo no 11e'i.ico, depois de cill
coenta annos de inclepemlel1cia e qual' nta ele Republica, fa~el'
re tabe!ece!' aquella antiga legislação, aliás já de ha mwto
abolida em qua i todo O' E tado - Ri pano AmericaD?s,
teve da ~anta Sé pelo orgão do Cardeal. ntonelli l1rna magl 
trai respo ta, repellimlo tão ab urda pretenção ("}

}~ste documento he obremodo inlere' ante para que recu
emo ao leitor o conhedmento ao meno da parle que L~m

relação com o pre ente a sumpto, poi he elIa a mais soI1lI.a
replica à e es imacrinario direitos, á esses amplissimos pl'l-

(') V>Ja- o110 jornal-Monde n. iOO u :U ue Abril d'3 186~ -u i\ota
diri(,:ia~ pelo CJl'(le~l Anlo\lrlli u D. 19l13Cio d AgllilI~u', Minislro PICllI'
potenCiaria d S. j • o Imperador do M'x.iro em !l de Mar o do 1U~'iOO
al1l~O.
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rjlcgios, de que oPoder inva 'OI' LanLo na Ameri 'a PorLuguesa
como na Hespanhola rez uso tio indevido quanto iniquo.

C( Mas ab tendo- e, diz o illustre Cardeal, para não ~e

tornar fastitlio o, dc examinar o valor de~,e" ~u'tj<ros (1'C
(ere-se â uma Goncm'data) que aliás não estão sufJjcienLe
mente definido' no proje to de S. 1\1., o Cardeal abaixo
a ignado não poderia deixar ue particularmente notar a
quinta das bascs propo~tas, oude S. iiI. diz que ellc e se'tIS
Successm'es gosa1'ão perpetuamente de todos os p1'ivileg1Os e
de todas as p7'e7'ogativas, d~ que gosa1'ào os Beys da Hcspanha
á 7'CSpeito das IfJ1'ejas cxistentes nos domin·ios Hespanh6es das
Amel'ícas.

C( Não ignora V, 1:x. qllC a e:cepção do direito do Pa
droado sobre os Beneficios e jclesiastLCos cunGcdiclo aos Sobe
ranos da He panha por Julio H, de anta recordação, e de
algum ouLro privilegio eSI eeial eX1Jre',o em ouLros acLos
PonLificios, qualquer ouLra ingerencia (lue ,'e pretenda poder
exercer em relação ú;:, cousa e ás pe. sôas :EGclesiasLica ' não
{ai senão uma usurpação scmpre rCJleUida C cuuuemIlada
pela SanLa Sé.

c( Tambem não c1eye seI' de conhecido á V. Ex. com que
energia os Pontifice llomanos em todos os 1empos e oppo-
arão á 1'ep7'oducção de semelhantes a.bu,sos da parlc cios go

vernos que 5U cederão á H spanha em di,'el'sas Rcpu1Jli as
da, America l\Iericlional, e como alguns c1'entre cUe , à cles
]Jelt~ ele numero os esfo1'.os do e'IJi..I'iLo demagogico do
partido' e das ma. ima de uma falsa l'hilosophia, satisfLerão
as reclamações da Santa Sé. Rendendo homenageITl a Stla
u]Jrema auLhoridade, elebrarão com a Santa I. é CODr:orda

Las fa ~ndo de appare er abusos iLl\'elerados, em que'forão
concedidos alguns nol'os e legitimas privilegias aos chefes
de es novos Estados.

cc He por tanto do deyel' do abaixo assignado declarar
que, feita a nece saria di tincC·:io enLre o pril'ilegio le6üi
mos ~oni'cridos outr'ora á He panha,.e a ingcl'en~ia abusiva
e~ercJda de tempos em tempos obre diiIerente ponto rela
tiVOS ás cousas e a pessôas Ecclesia Licas, a D)"nasLia actual
do novo Imperador não poderia de forma alguma ucccd r
no go o dos primeiros, outorgados exclusivamente á Dynastia
de Castel1a e de teoD, em obtel' uma once ão especial e
nova da Santa Sé (-\'); Cque, quanto a egunda, qualqoer acto

(') Era o ca o do 13l'azil em 182'1:.
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do nOíO Soberano do lVIexico seria uma verdadeira usurpação
não' menos injusta quanto condemoavel, de mol.1o que a
Saota Sé nuoca cessaria de prote tal' e de reclamar contra
nma pretenção, cujo proposito seria destruir a authoridade
da Igreja, e aperturbar o espirito e aconsciencia dos pastores
e dos fieis.

« Nilo obstante se o S::mto Padre he obrigado a notificar a
Corte Impel'iai do Mexico, pelo orgIa do abaixo assignado,

-este pl'otesto formal contra um pauto de tão aHa imp0l'tancia,
daqui nã:o se poue concluir (rue e rew e a entrar em amis
tosas negociações afim de estabeleLer- e o mutuo accordo
entre a Igreja e o Estado, e impeJir a volta desses deplora
veis abusos. »

Não he natural que a Corte do Mexico (fileira aJf;dar-se da
linha de abusos e inva õe que eo 'etou aotes de firmada e

-coo olidada no throno de Montesmna" e de ltw'bil.1e a dyna '
tia do actual Imperador, e então he mai de presumir que
reuorra ao Padroado a f01'ça como entre nós, com menoscabo
da Igreja, e daqLlelles que tornarão facil ao novo Sobel'ano o
caminho do throno.

E nem ootro norte se deverá espel'ar ne tes tempo, em
rlue a gLlcrra aIgreja pareLe ser feita com uma palavra de
passe, pelo concnrso harmoniw de todas as influencias á
elIa hostis.

A19re,;a desde o se~1 nascimento travou luta com o roder
Temporal, que no mundo 'e julgaya unico. Foi ella quem,
executando a divina palavra do ReJemptor, fez a distincção
dos dous Poderes, exercendo o espiritual a prima ia. p~r
esse principio que encerra em ,i a liberdade do homem curtlO
clla t.res secuios de sangrenta perseguiçilo na epoc,ha do
Paganismo. . " _

Lutou clepOls contra o Imperadores Romanos Ciln tão
que a contragosto vião restringido o antigo poder dos Cesa
res ; e na idade mecüa consoliclan lo e sa doutrina foi forçada
a abateI' o preLlominio" de Soberano taes como Henrique IV
e FreLlerieo II, Imperadores ela Allemanha ou do cegundo
lmperio do Occidente.

Com a Reforma Protestante a serpente levantou de no,"o_a
cerviz. Os Reys que quiserão ser Chetes e pirituae' pa~ arao
resoLutamente para o campo da heresia, mas a dOlltnna da
primasia do Poder TemporaL obre () E piritllal echoou CO~l
do\(ura ao ouvido elo' l\Ionarchas Catholicos. Não arca1',1O
logo com afoutesa contra aIgreja, por meio de eus LegislaS j
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mas com o ralioso emprego ora da hypocrisia, ora da força.
con~eguirão a secula1'isação do Estado. a süa total indepen
dencia da Igreja, e sobre ella primando.

Deat' arte com o simples direito elo Padroado os l\Ionarchas
He-panhóes se habilitarão a ser na sua America quanto ao
espiritual, quasi Papas, faltando tão somente celebmrern
Afissa. Os de Portugal cor anelo a mesma via. arroga
rão- e os celebres amplissimos privilegios do ~Jestrado da
Ordem de Christo, com que no Bl'azil ousarão empunhar o
tbm'ibulo, interpretando ex absw'do, e para seus fins, prero:.
gativas tão claramente definidas.

Entl'e a liberdade e o despotismo as differenç:.as são sa
lientes. Uma he filha Catholicismo, e outra do Racionalismo.
Ora o primeiro he o grande decentrali ador dos Imperios,
ao inverso do segundo. Suas obras o demonstrão.

O ideal da politica Christã he faser de todo' os POyOS
membros de uma só familia, tendo cada um suas peculiare'
~spira ões, mas ligando-se em certos casos para clereza de
lllleres es communs ele 01' 1em mais elevada, como a propa
gaç,lo e. manutençlo da doutrina ela verdade. A politica
racIOnal! ta tem outro ideal que he o So ialismo Reduz
taJ!lbe!n os povos á uma familia ag,glomerada pela força',
CllJO~ mteresse e aspirações identiúca e concentra sob a di
recçao ce um Chefe ou Omnianha.
~endo o homem um composto de e pirito e materia, a

SOCIedade ol'ganisada com taes elementos resente-se da
n:-esma composição. Oideal racionalista torna-se um impos-

Ivel, e reproduz no mundo os penosos trabalhos le Sysi
pho, ,pelos embaraços que oppõe ao e 'labeleeimen,to da
doulnna da Igreja, cujo fim he firmar na terra o relD:0.de
Deu, de ele cJue aSociedade Civil sem abandonar o princlplOs
lieleter!o ,do Racionalismo, aceita as maximas e os dictamens
do Cbn llani mo. Disemos Racionalismo, por que neste sy 
tema estão incluídos todo os erros, toda a heresias que
tem en angLlentado o mLmclo, por que todos são desvarios
da ra ão humana.

A preeminenüia do espirito sobre a materia" ninguem
OUsana hoje contesta-lo. Eis o fundamenlO ela ]Jnmasla do
POd61' Espiritual sobre o temporal. Esta doutrina foi aceita
e re onhe ida na Sociedade Chri tã até a Reforma Proles
~ante. O GalJi anismo creou a doutrina elos dous Poderes
Igll~e .e independentes. O Racionalismo a completa secula?'i
~açao do Eslado, ou o predominio ela materia sobre o e pirito,
a lQ"ersào de toda a ordem. 19
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Tratando das lutas heroicas que sustentarão os Papas
defendendo a santidade do casamento, a inctissolubiLidaele do
laço conjugal, os verdadeiros direitos do povo á um governo
equidoso e humano, e em fim a liberdade da Igreja, as.egu
rando desta sorte a preeminencia do e piritual sobre o
temporal, um distincto escritor francez exprime-se com
muito senso nestes termos:

cc Gregorio VII merece o nosso respeito e veneração por
ter pregado, com uma constancia que nada pôde fatigar, a
supremacia do espirito sobre a materia. »

E depois accrescenta:
ce Pretender que os dous Poderes podem viver indep~n

dentes cada um do seu lado, he ao mesmo tempo ellunClar
uma heresia social e physiologica. Se um philosopho
tratasse, como :liserão muitos berege, de ensinar á eu
discipulos que a alma e o corpo, sendo dous entes cli tillclO ..
tem o direito de e goyernar separatlamente; devendo apn
meira occupar-se da indagação da verdade, e o segundo, para
obedecer á seus instinctos, entregar-se ás voluptUOSI
dades sociaes, o mandarião para os bancos da escola.
Ora a sociedade não será um composto de almas e ele cor
pos C') ? »

Pas emos á outro assumpto, que aliás se entrelaça com o
precedente

O Padroado por si só não teria grande importancia, ne~

desafiaria as ambições dos Prineipes e dos Gorernos, se nao
existisse o seu primeiro emais importante privilegio - a apre
sentação do pe soai que tem de servir na Igrejas enos
Beneficias.

Prescindamos das propostas para as Igrejas, ou melhor. da
apresentação dos Bispos, bem que no exercicio de te d.lrcllO,
definido pelo Pontificado, a vaidade dos Soberanos del~cada
por seus Ministros, e envernisada pelos E crilores RegalIsta I

ia se muito al'm das raias do bom senso.
EntencLião esses defen ores do Padroado dos Principe ,que

o Pontifice Roma.no pelo facto da apresentação ele qualquer
sacerdote para Bi po de alguma Diocese, estava priva.no da
llscalisação que lhe compete como Chefe da Igreja, e V.lgarlO
de Christo na Terra. A apresentação Real por i ó ImbaO
dom e o poder de apagar as macula e defeitos do apre eu'
taclo, metamorphoseando o hereje occulto ou manifesto eIll

(') Thales Bernardes - Histoil'e de ia Poesie. Paris 1865.
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ÇaLholico orthodoxo e praticanle. Qualqlier reulamação do
llapa era wna injmia ao Soberano, que ó poderia er lava
da por alguma enorme e ostentosa desfeita, e com a desap
propriação dos bens Ecclesiastico em beneficio do Fi coo

As mentiras Reaes, quae"quer que fossem devião ser
aceita e acatadas como verdade pelo Soberano Pontifice,
oITre se ou não a Igreja com taes nomeações ("') I Tal era a

doutrina B.egalí ta outr' ora mui preconisada, achando aintia
hoje defensores e apologistas (H). A exigencias dos Papas
por mais justificadas que 1'0 sem, e expressadas em termos
os mai bene\'olos e corle es, erão qualificadas de oJIensas
ao direito do Padroado.

Se com o Papa assim se procedia, estando fóra da juris
dicção B.eal, imagine-se qual seria a posição do Bispo que
ousasse negar a collação ao Sacerdote indigno que o capri
cho do Poder Temporal quises e collocar á frente de uma
llaro.chia, ou senta-lo como membro de qualquer Cabido.

Abi vinhão de envolta com os Recu1'soS d CO'I'ôa, todas as
~l'opel~as em que be useiro o Poder que dispõe da força,
melus!ve as fama as tempomlidades, tão applaudidas pelos
l\egahstas. Para resistir ás 01se sões do Poder invasor, á
suas hypocrisias, e por ultimo ás suas per eguições occultas
e. patentes, seria Ireciso que fossem o cupar as cadeira de
B! pDS, caracteres da tempera ele S. Thomaz Benket, Arce
b1 po .de Cantuaria, ou do celebre Drosle de Vischering,
Al'cebl po ele Colonia, que corajo 'a e tenazmente souberão

, (') Sabe- e qual foi o proc dimen~o cio Governo Portl1gu~z na epocha do
.•Ialquez de Pombal, quando se qllJZ lançar !óra do Ar~e~1 pado da Dalua
D. .José Botclho de Matos, odioso ao OlDJllpotenle MUlI l1'O, Uma carla
Rpgl,ld clarava ao Papaque oA.rccbispo re 19naraa Djocc c,quando nunca
tal. aconlecêra, e exigindo o Papa um dOCl1mento assignado pelo Resigna
lano, como hc de e lylo, p dio- e-lhe uma sati fação, por se duvida.r da
palavra Real, que a.liás no momento não exprimia. a verdade.

Vor occasião da apre entacão de Fr. Joaquim de S. Clara., foi talo
~I'I'OJO do Governo Portuguez que entendco que o Papa olTcndia o direito
(,,o Padl'Oado B. rrio, por exigir do candidato provas de sua orUlOdoxia I
L queria. satisfacãcs L..
I .n Vej - e Pel:eil'a da SilYa-llistol'ia da (ulldacão do Impel'io Bl'asi-
CU'o t. 3 pago 257 e 258. •
, E te author taxa de indiscl'ela a. exigel1cia da Santa. li, qu:mto ti.

~: rei' .roaqu~m de S. Clara, cujos precedentes não abonavâo sua orthodoxia.,
, e OfTcllsl'Va ao Padroado Real.
H~ levantar-se o santo j',ontra a. esmola; he o inferior tOJUanuo contas

ao . UJlcrior.
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defender com a maior gloria e causa da liberdade da
Igreja ("').

Ora não era por certo entre e tes caracteres, que oPoder
invasor iria escolher os Bi pos das Dioceses, Imagine-~e a
que camada Sacerdotal foi Pombal escolher os Bispos da
Igreja Portugue a, e bem assim os Ministros que nos eguin
tes reinados acompanharão sua politica, e por ahi poder- e-a
avaliar uma das poderosas. causas da decadencia religiosa
:entre nós.

Pondo de parte, como já dissemos, a apresentação dos
Bispos, que he uma historia deploravel, faremos algumas
reOexões sobre a dos Beneficias com ou em cura d'alma,
no Brazil, da competencia do Padroado EcclesiasLico da
Orüem de Cbristo. Isto naturalmente nos conduz a tratar
dos Concursos e das eollações. assumptos bem difficeis e
.escabrosos pelos enredos e usurpações do Poder Temporal
entre nós

Nós já vimos que os Soberanos de Portugal dispunbão de
dous grandes Padroados, o secular privativo da Corôa, eo
dos Mestrados das Ordens Religiosas Militare, de caraclel'
inte,iramente Ecclesiastieo, e por isso sujeito á diffcrênle
reglmen. .

Como em todas as suas Colonias, com especialidade oBrazll,
todos os Beneficias com ou sem cura d' almas dependião dp
segundo Padroado, já se vê que na apresentação dos cape!I-.
datas para tae Beneficias, a Corôa Portugueza que o admwk
trava em virtude da Bulla da incorporação elos l\Iestr~doSI
procedia por outro theor ao inverso do que lJraLlcal'a
quaudo tae Beneficias erão do seu privativo Padroado.

Antes da grande Reforma Catbolica de Trento o Concurso
para a nomeação dos Beneficias nlo era ex.igido nas apre .eo
tações feitas seja pelo Padroeiro laical, seja pelo Ecclesia tleo.

(') Veja.-,e em Themudo-Decisiones-42 n. 18 as queixas que faz
pelo vilipendio om que tinha caludo o Estado Ec.clesiasti o em Portugal,
em vista da. prepondera.ncia do Pod r Temporal.

« ln /toe ?'pgno Porl'Ugal!ü.13 Pl'wtali Eeelp-siatiei ampt-i'US, agel'e 11011
possmtt; sunt enim ?utt'Ul'ales et eonlra Regís potentiam agel'e II~
po Sttnl, (ÜÚUl suceedit quod evenit Sanelo Thomee Call1u,anw (qu
utin~m .mo cVC1~ire~; paratus or~m ad .omllia mala pro defo~sione 1.0);
mUllItatls Eccle IastlClB et Apostolicre sustlI1endro), sed votis metS ocellll'
Cnpíl!L/wn pmeipien obedire mundatis Regii post latann ullimall~ Scn:
tenltam, per qnam expelli à Regllo, et pl'Íval'i naturalilate (llt com
putsu . »

Em v nlau o ma.l da. Igreja Lusitana foi nunca haver ontl'O o seUS
Prelados quem imitas o . Tltomaz do Canluaria.
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A nascente- Igreja do Brazil Cl'eada pouco antes dessa cele
brada Reforma, s' veio a partilhar do beneficio daquella
medida muito tempo depois, pelos entrayes que á principio
Jogo soffreu, em consequencia das prelenções exageradas do
aebninistrador do Padroado.

O primeiro Bispo do Brazil, cuja sede era na Bahia teye
podere do Padroeiro para proreI' á todos os Beneficios da
Dioce e, em dependencia de approvação Real ou Mestral.
PO leriormente e sa fa uldade foi sujeita á esse Beneplacito,
a}nda que somente pro forma, e afim de e lhe expedir o
tHulo de conformidade com as prerogativas do Padroado.

Â Reforma de Trento alterou a doce quietação em que
eslava o Poder que di punha do Padroado das Ordens, pejo
onus que impunha ao Padroado Ecclesiastico.

Pouco tempo depoi' de proclamado e recebido em Portugal
com todos os requisitos exigiveis, o Concilio de Trento, sur
girão diIJerenles duvidas acerca do exercicio do Padroado,
em consequencia daqueUa Reforma. As Ordens Militares e
t~do~ os que se achavão oIIendidos em seus interesses e pri
vileglOs representarão; e por e sa causa, com particularidade
em referencia aquellas Corporações, mandou o Governo da
MetropoJe que uma Junta se reunisse em Evora para dar seu
p~re~er sobre os pontos em que o Concilio revogava os pri
",ueglOs e isenções concedidas ás Ordens Militares de San
Lt.a~o e S. Bento le Aviz, mais queixosa, e se as dispo
slçoes do Concilio nestes pontos erão applicaveis as mesmas
Corporações.

Não entrare.mos aqui na historia de sa Junta, se foi legal
eauct~risada a sua reunião, e se os que nella se congregarão,
aproveltarão- e para o fa er da menoridade de n. ebastião.
P01!1os de Jado essa apreciação que por outrem já foi feita ("');
~celtamos o facto, e os resultados que produsio, pouco nos
Iillportando a puresa da sua origem, que para o caso não.
serve.
. Kta Junta, que e compunha de per onagens mui dis

tmctas (-Y-I'), membros da Ordem Militar ele Aviz, deu em 22
de Junho de 1573 um Parecer ou Consulta, que foi approva~
da pel? Rei, e remettida para Roma.

RegIstraremos aqui os a.r:ts. que respeitão á nossa questão,

QVeja-~e o OpuscuJos do Di po Âseredo Coutinho.
Fil ).~lal'tím Gonçalves da Camara, Gonçalo Dias de Carvalho, Gaspar de
. ~~Iredo, Paulo AJfonso, Uierouimo Pereira de Sá, e João de Mello.

eJa Cal'valhO-EnucleatiMles t. 1 pago [~28.
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e ver-se-á a cavillação de c[Ue já se lançava mão para que
o Padroeiro se fLlrta se aos onus impostos pelo Concilio.

(( O Decreto '13 ela mesma Sessão ( etima) que começa
Prcesentati SetL Electi '''') faUa; que todos e tes, quando se
houverem de confirmar sejão examinados pelos Ordinarios
dos Lugares, e como acima se aponton (H), o Mestre, ou o
D. Prior he em toelo o Mestrado O?ylina?'io (H"'), e o Decreto
não falta das Igrejas dos llegulares, e muito menos dos Mili
tares. E O Mestre tem ne tas Igrejas mais que simples
ap?'Bsentação, por que tem ainstituição Collatoria (H't''"), e por
que o tal assim provido não pode ministrar os Sacramentos
aos Parochianos, sem licença do .Diocesano, por que á elle
são sujeitas as almas, na mesma Provisão CollaLoria o Mestre
requer ao Diocesano, que lhe dê licença, e instituição atL
tho1"isada para poder administrar os Sacramentos, por onde

(") Refere-se ao Capibllo 13 da Ses ão VII de II e{o1'1natione.
Nesse Capitulo se declara que os Beneficiados apresentados ou eleitos p~r

quaesquer pessôas Ecclesiasllcas,posto que Nwncios da SéApostollicCI, nao
sejão instituídos, nem confirmados, nem admittidos, ainda com o ~rete;tlO
de qualquer costunne i'l1lnnemorial, sem exame perante os Ol'(lin~rJo,

Exceptua somente os apresentados pelas Universidades ou COlleglOs de
Estudos gerae .

(") Refere-se á estas palavras do principio do Parecer ou Consulta: .
( Ha quasi 400 an.nos, que esta Ordem (a de Aviz) tem regra,. e esta

approvada e confirmada pela anta Sé Apostolica, e assim pelo diSCUrso
della, como pela Bulla de Alexandre lU, da confirmação, he 1'senta de toda
a jU1'isdicção 01'dina1'ia, e somente ha de pedir aos Diocesano as Ordens,
Santos Oleos, e confirmação dos Beneficios cwrados, e em outra cou a
alguma não tem que ver os dilas Ordinarios. com:l Igrejas, bens, e ren·
d~ dellas, pessôas Eccl siasticas, e quaêsquer oulras que legitimament.e na
ilita Ordem fi erem profi são, por que iodas estas cousas sào sllbme!lId,s:
á Santa Sé Apostol ica imll1ediatamente, e a seus LegaLlos (I Latae, eXlullfia,
de toda a jurisdieção Ordinaria, como con ta pela clita Regra., eon Ir·
mação della, e muitas outras Blt1las dos Santos Pad.i'es, que até o prescnle
residirão na Igreja de Deus. »

ALlegando que empre os Ordinarios de tisboa, Evora, e AIgar\e, elll
C1tjas D'ioceses a dita Ordem e seu 1I1eslirado estão estendidos, » se descon·
tentarão e murmurarão destas graças, privilegios, e immuniclades, .ppr ~he
pertencerem por Direito Commum; não obstante, sempre ta~ prJ"lle"~OS
lhe farão "'uardados vor decisõe , da Rota Romana, conclUlDllo no 11111

do § 6 desta sorte, explicando o Cap. 8 da ess. Vil do Concilio: . r
« Quanto mais que o Mestre da Ordem no qne lhe compete, e o D..Pf1\

,1IInt locor·wm Ord'Í?w1'ii no c]ue t'l.m.bem he seu; slllnt 10co1'1l/1n OrdUlOfl
Gomo he o PriQT do Crato (Ordem de Malta) no seu PriO! ado..» Tio'

(O") Veja-se a nota precedente. Os Priores de Palmella, ~VI.Z,_ e ~i
~:l~ d:ls Orden? dI:: Santiago, Aviz, e de Christo tinMo atlTlbUlÇoes q~27.
Epl.~~?pa~. VeJa- e. Borges Cameil'o. DÚ'cilo Civü ~..1 pago 32~ e. su

( ) Veja-se a differen a que fa em as Ordells liMare, enLJe 111
tuição col/alaria e mllhorisada, enlre coll:lção e in ti tu ição.
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parece, pois a Ordem até agora sempre examinou estes apre
enlados sem outro algum exame dos Prelados, que as im

113via de ser daqui por diante (-1'). »
cc Na Sessão 2!1, Capitulo 18, que começa Expedtt maxime,

trata o Concilio de como se hão de conferir os Beneficios
curados p01' certa f01'ma de exame, como e pôrem Editos (....) ;
sobre o qual Decreto o Concilio Provincial (H-I'), se intro
metleu a estender a dita forma de exame, e coUação dos
Beneficios ds Ordens lIWita?'es, não fallando o Concilio de
blilita?'ibus; e sendo os Beneficios da Orelem de Santhiago, e
de S. Bento de Aviz da apresentação ele El Rei Nosso Senhor
em quanto Mest?'e, por ser este Me trado encorporado na
COl'õa Real para sempre; do qual Padroado se havia de ia ef'
expressa menção, e tambem este Padroado não he me7'Q.
mente Ecclesiastico (-I'H-I') , por que tem outm natu?'esa; pelo
que se deve appellar ele te Decreto, que já tem Jeito os do
Concilio, por que parece que o fasem por dar os Beneficios,
que são da data deI Rei (H-I'-I'-I'). »

cc Quanto mais que o De reto 22 da Sessão 25 (que he de··
cla1'ativo de todos os Dec?'etos, que tacão aos Regula?'es) declara
que somente nas Casas das Mulheres de quaesquer Ordens
que sejão, ainda que sejão sujeitas, e governadas por qual
quer Ordem l\'lilitar C'""....H), se entendão os ditos Decretos; e
sóne te Decreto, e no do Seminario (.........-I'H) no outro já

(') E assim praticarão depois do C.oncilio, illudindo suas disposições,
alle.gando pretendidas declarações da Sagraua Congregaçi'io do Concilio,
como mais adiante se verá.

(") O concm·so.

("') Refere- e ao de Ei'ora em 1567 pre idido pelo Arcebispo D. João de
~!ello, cujas disposiçõe não conhecemo' Mas.por Oliva de Foro Eee/!!
S!12l p. 3 quarto 8 n. 62 sabemos que fui publicaclo e posto em execuçao
em ser .submettido á approvação Apo tolica (eelebl'aLi nuUa con~nnatione

A/losto!tea po Lulata vel ostellsa, publieatlUlt (uit, et obsen atum), ades·
peito da pratica recebida, confirmada posteriormente pela Bulia-1m·.'
me-nsa de 23 de Março de 158'~, no Pontificado do Papa Sixto V.

(....) Os redactores daConsulta pal'a furtarem o PadroaLloda Ordens todo
Ecc/~~iasLieo ás consequencias da legislação Canonica respectiva, já não
~uel'lao que fosse ~lass!ficado como era na realtdade. A má. fé começa a.
esenvolver·se. Ma) adiante veremos quaes forão os resultados.
("''') ão sem duvida da data d'El Rei, não como R i, ma como

~dministrad\lr dos Mestrados. por is o mudará o Padroado de natlU'e a e
ue es eneia?

\
......) He o Capitulo que comeca: llroe omnia, et singuLa.

C
"''''') He o Capitülo 18 da S'e ão.23 de Re{ormatione que começa

Um ado/e. ee'flliu~n rolas, etc,
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apontado Cap. '11 da Sessão 24 ('f) que falIa nos privilégiados,
fez oConcilio menção elos Militares; pelo que onde se não {a1
esta menção (H), he superfiuo e fora da rasão querer compre
hender os Militares: pelo que "ista a Bulia Apo toJica do
Papa Pio V passada no anno de 1566 concedida á El Rei de
Castella, por que se reformão, e de novo concedem á Ordem
de S. Thiago do dito Reino todos os privilegias, liberdades,
graças, isenções que pelos Santo Papa lhe erão concedida,
que somente o Concilio Tridentino haja neUa lugar em dous
casos na dita BulIa declarados: e visto outrosi as Bulias dos
Papas Julio II e Paulo lU, que concedem á Ordem. de
S. Thiago. e S. Bento ue AYiz deste Reino todos os privlle
gios, liberdades, graças, e isenções concedidas, e que pelo
tempo se concederem a dita Ordem de CastelJa ; pelo (rUe a
dita BuIla do Papa Pio V fica communicada á dita Ordem
deste Reino, e gosa delIa ('fH); e posto que seus privilegios,
liberdades, e isenções forrão de7'ogadas pelos Decretos do
Sagrado Concilio Tridentino, ou por algumas Declarações
Consistoriaes, ou quaesquer outras determinações, fica tudo
1'evalidado, confirrmado, e de 'novo concedido pela dila Bulia
do Papa Pio V, e clausulas della ('f'f'f'f). .

cc E por tanto parecêo aos abaixo assignados, que El R~l
Nosso Senhor como Governador que 11e da dita Ordem, nao
pode 7'enuncim' os privilegias, graças, icençõe' á eHa conce
didas, antes tem obrigação de os .faser continuar C~ID a
posse, em que a Ordem sempre esteíe, visto outrosi oJura
mento, que pelos (dovemado7'es de se'l.~ Reino fez de- guardar

(') Este capitL~lo começa pelas palavras Quonilll/npri'lJilegia, mas oponto
em CJ!le se ~aseao os a.uthores da Con ulLa he o seguinte: .

cc. Exceptis tamen ils, qui prlBdlctis locis, aut Jllililiis aetll servJllnt,
~.t IOtr~ eor.~ septa, ac domos, suhque eOl'llJD obedientia YiVUJ1t, SII"C

11., qUI legl.tlllle, et secuJ?dum regulam earumdem Jllilitiannn profes
SlOnelll fecennt, de qua Ordinario con tare debeat. »

(..) Conclusão forçada, e não logica. .
(''') Os redactore do Parecer referem-se ás BllIlas dos Papas Juba II ~

Paulo Uf, que podem ler- e em Carvalho-Enucleatione t. 1 pago 32
n. 70, e pago 199. Veja-se tamhem a Bulla~ Qui Dei obse'luús do Papa
Clemente VlII, de 13 de Março de 1600, que se lê á pago 195 do mcsmo
tomo.

(':") Veja-se a Bulla de Pio V em Carvalho Emwleationes t. 1 pago 21
li. 64. A sua data be de J:567.

Mas segundo o mesmo Carvalho a communicacão dos privilegias da~
Ordens Militares lle pallboJas ás de Portugal foi admittida por um Brcv~
do Papa Gl'egol'io xrn de 8 de Junho do anno de 1575 solicitado pelo RHI
n. SelJa lião, rrne copiou Carvalho na me ma obra pag.' ;2.9.
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os elitos privilegias, e sendo necessa?'io mandar requerer algu
ma cansa em a Corte de Roma, tem a isso obrigação e a
defender a dita Ordem em tudo como cabe.a que e:ella
be ("). »)

Em consequencia deste Pare:.>er ou Consulta foi expedida a
Provisão de 3 de Novembro de 1()73, garantindo a:; Ordens
prenotadas contra qualquer postergação de taes priviJegios
por parte dos Bispos do Reino ("<'-f), e oUcitou-se logo de
Roma uma declaracão do Concilio acerca dessas duvidas.

A Sagrada Congregação do. Concilio chamada a deliberar
sobre e te assumpto deu uma db~i 'ão em HS89, que, segundo
os E tatutos da Ordem de Aviz, foi favoravel à pretenção das
Ordens Militare., mantendo os privilegio , graças e isenções
que pelo ConciJio parecião ter caducado (H-f), declarando-~e

no Litulo nndecimo § 1 da Terceira Parle dos Estatutos da
Ordem de Christo que a decisão comprehendia os Concmsos,
e os respectivos examinadores, que devendo Eer .nomeado
p~!o S:rnodo, neste caso erião deputados pelas Reli
glOes, eLe. (HH) .
. Ma outra era a Terdade, e neste negocio, aliás importante,

amda uma vez se manire ta e sa má fé, esse despreso do
dever que parece ostentar o Poder que dispõe da força, sem
pre clue pelos meios regulares não con egue o que almeja,
para fortalecer cada Tez mais sua inUuencia e predominio.

Por certo os Estatutos das Ordens Militares referem a
existencia de uma deci ão Carwnalicia, eos e1a Ordem de Aviz
apresentão deIla um resumo; mas, se attenta.rmos para o qne
c1Iz Asere lo Coutinho na sua Copia da Analyse da Bulla
c/e, Julio lIl. semelhante decisão be supposta, e os pro
prlOS Estat'tttos des as Corporações contém muita fíllsiclades,

be~do adrede fabricados por D. Carlos de Noronha, Ga
nel Pereira de Castro, e outros' ("'~Hf) interessados em
(') Cltrvallio~E'nlUclealiO?les t. 14 pago 21 usque q,28. A expressão

Gdovel'lladores do Reino parece ind1car que esle documento he da epocha
o Philippes. .
(:.) Pode·se ver esla Provi ão em CarvaUlO- Enucleationcs t. :l pat(o 4,28.
~H) Nos Est,q,t~ttos da Ordem Mililar de A iz til. V definição 52, he

011 e e acha noticia de semelhante. DedQ1·acão.
(~:.) Veja-se e te paragrapbo II. ]lago q,36 -de ta obra.

C( ~*) Para esse fim concorl'ião duas influ ncia , a doRei, e da Meza da
o~~.~~~lcla, para disporem uos Beneficios ]jvremente.

d ( , ) \ eredo Coutinho no 8 8? aponta lambem os nomes ue Commen·
O~~or-mór FI'. D. Lourenço LUlz de Lenca t1'e, e o Commendador de
FrlVenllça FI'. D. Hyerollimo Coutinho, além do Commendauor de Mourão

. . Carlos de Toronba.



manter ficticios previlegios cOm pl'ejuiso da Corôa, de qUeID o
me mo Aseredo se mostra estrenuo Paladino; e assim he claro
que não podemo pre-tar fé alguma nem ao Parecer ouCon ul
ta de 22 de Junho de HS73, nem á Provi ão de 3 de Novembro
cio mesmo :mno, documentos que aquelle Prelado suppõe clan
destinos, ou inexi tentes na epocha referida, e sem força
obrigatoria, maxime o segundo por que foi expedido em
nome do Mestre das Ordens, e não elo Rei (-1').

Não he aqui lugar para di cutir-se a legaUdade e sinceri
dade dos Estat'utos das Ordens Militares Portugue as orga
nisados na primeira metade do Seculo XVII reinando o
l'hilippes de Ca te11a; e se encargo já foi desempenha.do
pelo celebre Prelado Gallicano- A eredo Coutinho, infeliz
mente não com o proposito de defender a verdade, mas para
favorecer á Corôa contra a Meza ela Consciencia com quem
estava despeitado. Mas a verdade ganhou, por que es es tri tes
manejos tem sido fulminados, a detestavel Meza de Cons
ciencia desapparecêo da face da terra pelo mesmo braço que
gladiara á Igreja; e o direito da verdade que não depende do
tempo reconquistou a sua legitima posição, ao menos perante
as consciencias que não se cleixão envoher no fumaçal da
mentira. Para o Opusculo daqueUe Prel, elo remettemos o
leitor curioso dessa antigualha historica, que incommodoll a
humanidade por dou' seculo (J6l7 á '1828).

Com tudo peJo que re peita á Jlmta do tetrados de Evora,
não nos esquivamos de solicitar o auxilio do Prelado
Regalista, cujo testemunho he insuspeito quando o poder
E piritllal contenéle com o Temporal. fie mister deseO?bar~
çar de tão intrincada têa o fio concluctor da 111 to~'Ia
dos Concursos das nossas Parochias, e de ollLrOR BeneficIOS
ainda sem cma, em que he indispensavel aquelle preparo,

Eis suas palavras:
C( § G7 - Esta Jun ta tem todo o caracter da falsidade eda

ElIe não menciona Gabriel Per ira de Castro. Ma e attendermo que
este .Ill1'isconslulo em 1619 trabalhava 110 seu Tratado de Jl1anu Regi~. em
que defende a doutrina poslhuma do Es(a~!Glos. occupando além dI to ,o
('argo de Procurador Geral de todas as Ordens MiJitare de Porlu!r.l,
com a sento na nleza da Con ciencia, he visto fJUe concorreu podc~osa'
mente para sp.melliante empresa, pois sem sua eJI'icaz cooperação naO e
podia faser. '1

Veja-se Barhosa MMhado-BiblioLheca Lusitcma t. 2 art. Gabl'lt
Pereira de Castro. . ,

(~) Vl\ia-se a mr. ma Pl'Ovis?io a pago 428 do t. 1. das- E71uclea/tOlICS
de Carynlho.
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imposlura: em primeiro lugar, por que se as rasões allega
das em lavor da Ordem de Aviz lossem atlendiveis, por is o
que ellas erão geraes e a plicaveis ii todas as Ordens Mi)i
tare~, a ?'esolução da dita ltmla devia se?' gemI, encio parcial
em favor omente da Ordem de Aviz; em segundo lugar, por
que pretendendo a Ordens Militares ele Cbristo, e de
S. Thiago ubtrahirem-se á determinação do dito Concilio
não ?'ecorrercio á deciscio da clita Junta, e só sim á Ufila s'up
posta Declaração dos Cardeaes que se diz de 28 de Mar.o de
1589, mais de elese.eis anno depois da resolução da dita
Junta.

« § 68 Em terceiro lugar, por que tendo o Sr. Rei D. Fe
ba lião mandado como Rei pelo eu Alvará de 12 de Setembro
de -1564, que o dito Concilio (de T?'ento) [o se publicado,
:po~to em execução e 3m..iliado por todas as Justiças elos sellS
Remos, Curregedore , Provedores e os Regedores da Rela
ção, e Ca a do Civel, etc., era de absoluta necessidade, que
no caso de approvar a reso)uç:io da dita Junta a manda ::e
]mblicar e executar não como Govern~dor, que se disia da
dila O?'dem, mas sim como Rei por outro A1Yal'á revogatorio
do dito de 12 de Setembro, pois que aquillo que o Rei
ma~da, o Goyernador não pode revogar, e de outra sorre
s~l'la querer de proposito estabelecer uma collisão de JUl'is
dicções entre os Orc1inarios fundados no dito Concilio e
Alvarú, aos Priores chamados das Ordeu fundados na dita
~esolução, aos Mini tros do Rei sem aberem ti. quem deve
não auxiliar; estas cont?'adicçães tão manif~stas mostrão bem
que ou tal Junta e Provisão não houve, ou qtte tudo se fez as
csco.ndidas em Evora para enganar o Rei na ausencia c10s que
saM.o, e tinllão rasfto de saber daquel1e negocio. »

Ha ainda a notar que os impugnadores do Concilio, nem
se oppo erão em Trento, onele hm'ião embaixadores do Rei
de Portugal, professo nessas Ordens (-V-) , e nem no momento

u(') Quasi toda a Nobresa Portuguesa estava filiacla na ires Ordens l\fili
ar naciJnaes, e na de Malta, repre enlada em Portugal pelo Prior do
~rato, '111e de de o celebre In.fante D. Luiz, flIbo de D. Manoel nunca sabio
o .poder da Familia Real, depois con tituia a ca a do Tn{wntado, apa

uaglo dos filhos scgllnelos do HeI. Veja-se Percsh'cllo - Diccionario Geo
gl'aphico de Porlugat t. 2 pago i88 e i89.

Os EI"!1baixador Portugueses de Trento, erào em geral Freir l\lili-
tares.. DJ.ogo de Gouvêa e Francisco Coelbo erào Freires de S. Thiago.
~ P~'lI~lelJ"O OCCllpOll o cargo ele Prior mór de Palmella, e o sCg1.mdo foi
'.crJYao e depois Chanceller do 1\1e trado.
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em que- o Concilio foi recebido sem reluctancia pelo Rei e
pelo Paiz, e só se lembrassem de fasê-Io nove annos depois,.
em 1573.

Não· obstante, ainda que seja apoctypha, clandestina,
obrepticia ou subrepticia a Consulta dos Letrados de Evora
("), parece que alguma cousa se fez para Roma por parte do
Governo Portuguez no sentido de favorecer-se, nâo as Ordeu
}\1ilitares, cujos privilegios forâo abolidQS pelo Concilio
(Se são 24), mas ao Mestrado.

Milita ainda contra semelhante impugnação, a taciturni
dade de authores tão notaveis como Valasco, Gama, e Ca
bedo (H), que nada a semelhante respeito disem, e alias €Irão
todos senão Freires das Ordens condecorados com as insíg
nias (1'1'-1'); principalmente o ultimo que tratou ex p?'ofesso dos
Padroados da Corôa, e nas suas Decisões, as im como Gama
e Valasco, de questões que interessavão as mesmas Ordens, e
ao recebimento em Portugal do Concilio de Trento (1'1'1'1').

A todos esses authores que tambem cita A~eredo Coutinho
podemos addiccionar Caldas, o pai de Gabriel Pereira de
Castro, Reynoso, Phebo, Manoel Barbosa, e sobre tudo seu
filho Agostinho Barbosa, Canonista e Jurisconsulto, e como
Canonista o primeiro do seu Seculo, e que em Portugal co
nhecia tão bem as leis civis como as Canonicas. Ora este
escritor o mais abundante que jámais tenha escrito depoi de
Varrão (1'H1'1'), principalmente na sua analyse do Concilio de
Trento (-I'HH-I') , nunca referio-se á taes reclamações por par~e

de Portugal, com o proposito de restabelecerem-se os antI
gos privilegios das Ordens Militares, e aliás tantas veses tel'e
occasião de notar o Concilio a semelhante respeito (1'H»H).

Consulte-se Barbosa l\I:1chado-Bibli91hee(~ Lusitana, arls. Diogo de
Gouv€a e Fmnci eo Coelho.

(') Veja-se Aseredo Coutinho - Copia da Analyse da Bulla do Papa
lt~tio JlL, § 64, e seguintes.

(") Veja-se Aseredo COl1tinho-Copic~ da Anc~lyse § 236, 237, e238.
(''') Veja-se Barbosa Machado-BibUotheea Lt~sitana arts. _Alvaro

Vala.~eo, Antonio da Gwma e JOT(Je de Cabedo. .,
(....) Estes Escritores são conlemporancos do recebimento do Concl}io, e

como de embargadores do Paço achavão-se em circumstancias d~.Julgar
qu Iões, que podião inlere sar ao Concilio, e ainda ás Ordens l\1Llitares.

Valasco na Consulta 179 n. 30 trata positivamente da lei que recebêo o
Concilio de Trento.

(.....) Veja-se Barbosa Machado - Bibliotheca Lusitana art. Agosfinho
Barbo. a.r·..··) ColleetlJlrtea IJoctonl?n in Concililllln T?·identinwln. Lugduni 172J'

: ......) Vcja-s sobrelllllo o Comm ntario [tO Cap. 11 da Sessão 24 e
n{ormaliolll'.



ceCI

Alem dessa tacitw'nidade eX'iste ainda a das Ordenações
'Philippinas, que qnanto ao Concilio ele Trento refere-se á le
gislação da epocna de D. Sebastião ('''), e nem contempla
como Tribunal Regia o da Meza da Consciencia e Ordens,
como foi posteriormente, maxime depois do reinado do se
~undo Philippe, e da re\'olução de Hl40, após os novos
.Estatutos, aliás nem approvados pelo Rei (H), como bem
prova Aseredo Coutinho, e menos pelo Pontillce; o que era
positivamente exigido pela Bulia do Papa Sixto Y, ele 15 de
Maio de '1589, e que começa - Exponi nobis C'H).

Nas Ordenações quando se trata de Commendadores e
Cavalleiros das Ordens, !le mais para se tirar priyi1egios e
isençõe, do que para manter e revalidar ("f-l'T.'").

lHas o que melhor comprova a inautbenticidade de seme
lhante docnmento, sendo um re urso de que lançarão mão os
fabricadores dos Estatutos das Ordens no reinado elos ultimas
Philippes, he a Bulla do Papa S. Pio V de 18 de Ago to de
1570, que omeça - Ad Regire llfagestatis fastigium, em que
o. Papa à solicitação elo Rei D. Sebastião abole todos os pri
vilegias e i ençõe que tinhão as Ordens últm septa, e que o
Concilio havia exceptuado, e authorisa o Rei a faser para a
mesmas os Estatuto (]11e julgasse conveniente (-1'_).

Ora e ses Estatutos farão publicados em 6 de Fevereiro de
11)72 ob o titulo Regimento e Estatutos SOb1'C a 1'eformação
das Tres 01'dens Militm'es (H-~''f+I'), e confirmada por outra Bulia
Exigit inc'l.tmbentis nobis - do Papa Greoorio XHI de 2/1- de
Ago to do mesmo anno (H'f+HI'), que exara por extenso todas
a dispo ições dos E ~atu tos Reaes.

Se o Rei D. Seba tião e seus Ministro qui essem recla
mar contra o Concilio de Trento, pre cinàirião da Meza da
Cons~iencia em Li Ma, para mandarem á Erora examinar
por CIUCO Desembargadore" ex.-Definidore de Ayiz, que tões
I'elati\':l aos privilegias das Ordens Militare ? 8e era por
causa dos Concilias Provinciaes cOll\1ocados pelo Árcebjspo

(') Ord. do Liv. 2 til. i, § 7.

li
"') Copia da Ana/yse da Bullcb do Papa J'ulio III, §§ 70, 99, 102,
0, 127 e 128.

. r") Veja-se Cal'valho-Emlclealiones t. i pago 7[19; -e A credo Cou
linhO-Copia da Anal1/se § 90.

( ) Ord. do Liv. 2 til. 11 e 12.
( ) Veja-se Ca.rvalho- E1I1bclealiones t. 1 pago 119 5q,~ ..r )". ja-se o t. 1 pa~. i9~ das Lei~.p. PI'vn0r d'Et Rei D. e~as-

trilo (rompllacão d FranCISco l.orrêa). LI bôa ln/O.
(.......) VI·jã.-se Car\'ftlho- Enll 'lealient > L 1 pag, 1 2 5~5.
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de "Eyora, nem por isso a que tão mudava ue figura, por que
outro tanto acontecia com os de Lisboa, em cuja Provincia as
Ordens todas tambem tinhão estabelecimentos, como bem
reconhece a Consulta, tornando- e por tanto ainda inexpli
'ayel o incommodo dado á e~ es Letrados, somente por causa
da Ordem de Aviz.

Por ontro laclo, como appellar para o Breve do Papa
S. Pio V, de '1567, concedido ás Ordens Militares da Hes
panha ('1-), e Breve somente relativo á Juises criminae ' das
mesma Orden", qnando ha\'ia a Bulia do mesmo Papa do
anno de uno, fa endo-se o me"mo Rei, que tão intelligencia
do estava com a Santa Sé, ignorante d que havia acontecido
anteriormente, como Governador do )IIe trado, na Provisão
de 3 de Novembro de Hí73? E se, como se diz na Consulta e
Provisão, as Oruens de Portugal tinMo em seu fa\'or asBuUa
de Julio II e Paulo UI, que permittião a communicação da
Bullas conceida á Hespanlla ao Ueino "isinho, para que
solicitar-se o Breve do I'apa Gregorio XIII de 8 de Junho
ue 1575?

Ora nós duvidamos da authenti idade de emelhante
Breve, que segundo Carvalho (EnucleationlJs) foi solicitado
por D. Seba Lião em Hj72 e'-I'-), por que nes e anno publicou
D. Seba tião os Estat'Lbtos das Ordens, aLlthorisado tão am
plamente pelo Papa S. Pio V, como já foi dito, e se quize se
os privilegias de Hespanlla, o Papa Gregorio xur, os teria
approvado, e não deix,ava'para 1575; notando-se que o que
se pe(le no Breve HeSjlllnuol já existia na Bulia chamada das
T1'es Instancias (-I'-H) do Papa 11io n elo aono de Uí63, que
poder-se-ia fa er vigorar nos noyo' Estatuto , suppondo-se
ella revogada pelo Concilio, e a Bulla do mesmo Papa que
começa - ln p?"incipio Apostolorum Sede (HH) de 20 de Fere
reiro de 1565, abolindo todos os priYilegios de quaesquer
Orclens UegLllares, e Militares em opposiçJ.o ao Decretos do
Sagrado Concilio de Trento (statutis et decretis Concilii con·
tmriantur) . _

E nem se pode pre UlDir que o Papa Gregorio UlI,yo
rigoroso em exeentar os decretos do Concilio TridenlI!lO,

(') Veja-se Carvatho-Enucleationes t. 1 pago 27.
(") C:U'valho-Obl'a cilada t. 1 pago 29.
(...) 'Veja-se o roe mo Carvalho - E'111.tCleationes t. 1 pago 769. Adata

clcsta Bulia hc de 5 de Outubro de 1563.
(....) Y~i:l.-se Ago linho Barbo a- De Offieio Episcopi l. 3 paS· 68

(appendJce).
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fosse tão facil em conceder ás Ordens de P rtufaI o que não
conceclêo as da Hespanha, como phaota ião os fabricadores dos
novos Estatutos elas Ordens, aüás nunca approvados pelos
Pontifices ; notando-ce que tendo o Papa S. Pio pe o Bulla
Etsi JJlenclicantium 09'dines de ,16 de Agosto de 1567 conce
dido de novo ás Ordens Mendicantes os privilegios antigo e
ainda novos, declarando na Iuella parte o Concil io Tridenti
no (Y-), o Papa Gregorio XIII re\ ogou essa BulIa por outra
ln tanta 9'erum (H) do 1 de ~larço tle 1572, rednsindo todas
aos termos do Direito Commum e do Concilio ue Trento.
E pode- e dicer que os trabalhos deste Papa, no seu longo
Pontificado, farão faser executar fiel e l'igoro amente aquelle
Concilio.

Mas como na apresentação dos Beneficias das Ordens ~ili

tares, a reforma do Concilio implicava com a antiga pratica
alguma explicação se olicitou de Roma, ainda que não
se fizesse obra pela famosa Consulta de E, ora, por quanto a
Sagrada Congregação ela intef'pretação do Concilio de Trento,
deu uma ulucão, não em 1589, como pretendem os fabrica
d~res dos novos Estatutos elas Ordens ('/-H), mas ainda em
vIda do Rei D. I;;eba tião, como presumimo, em vista das
attent,ães com que a Santa Sé cercava um Principe que se
appellidava ObedientissÍllno, e o demon trão as Bulias já citadas
de Hl70 a H;72 dos Papa S. Pio V e Gregorio XIII.

.Essa Declaração existe não só por que foi copiada por
NIcolau Garcia, celebre Canoni ta Hespanhol, no seu Tratado
-de Beneficiis (HH), impresso pela primeira vez em Sara
gossa no anno de '1608, e a referem Salgado - de Hegi,a
P9'otectione (HH-Y-), Portugal - de Donatwnibus, e Osorio 
de Pat9'onatu Regio, mas deprehende- e do ilencio cautelo o
d~ Gabriel Pereira de Castro no :eu Tratado de jla-nu Regia.
CItando aliá aquella Consulta, e o proprio Garcia em muitos

(·).Veja-se Agoslluho Barbosa-Obra citada t. 3 pago 68 nota (ap
pen(licej.

(") Veja-se o mesmo Barbosa-Obra citada-t. 3 pago 83(appendice).
(....) Veja-se os Eslat7l!os ua Oruem de Aviz, t. 5 definição 52, que

COpiamos em nota a. pago 436 desta obra. .
(....) O merecimento deste Canol1i la. I1e:panhol he mui celebrado por

lodos as que se tem occupado de materia Ecclesiasticas, desde o seculo 17.
Pode· e ver em Aml re- Cow's de Droit CaJl!on l. 5 pago 4/.1<2 a on ide
ra2ào em que he lido eslé celebre Canonista, cujas principae qualidades
erao er profundo, exacto e solido.

(.....) Outro Canonista Re panhol, insuspeito pelo seu Herjalismo. Era
COnlempor:lJ1eo de Gabriel Pereira de Ca troo
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lugares, e do procedimento do Cavemo Portllguez, anterior a
publicaç:io dos novos Estatutos das Ordens Militares.

O livro de Gabriel Pereira de Castro he um monumento do
má 1'e e de escandálo, como o de Cabedo, e merecêo por j so
a condemoação do Index Romano. l"oi preparado no intere ,o
dp Poder Ciyjl e tambem das Ordens, para quem de cotrio
sempre BulIas, leis e alvitres (""). Este Jurisconsulto publicou
o seu Tratado em 1622, cruando já mui conhecida era a obra
de Garcia, e recorreodo tantas ve:;es a ella, ab tem-se do
tocal' na Dec]aração da Sagrada Congregação, quand~ ex
p,'o{esso trata no eapitulo tlS ele questõe:; em llue era obl'lga
toria a admissão ou negação de emelhante interpretação.

Todo o seu esforço con iste em provar que os priYilegios
das Orden não estavão sujeitos ao Concilio Tridentino com
rasões 1'utilissimas (isto intere sava ás Ordens de quem era
Procurador), e que o Padroado mixto (al!e não se anima a
declarar se o das Ordens 11e Eccle:;iastico ou mixto : guarda
pmc]ente silencio) rege-se pelas disposiçãe,:; elo "e ular, o
não está sujeito ás Regras da Chancellaria Romana, e por
tanto ás Reservas Pontilicias.

Até a epocha em que Gabriel Fereira de Castro publicou
o seu Tratado a opinião da quasi totalidade dos Canom tas
era que o Padroauo mixto regia-~e ]:elas mesmas disposições
do Ecclesiastico; apenas Salgado ostenta que logo quo
não preralecesse a rasão de. favor ás Igrejas es e Padroado
devera re:1u lar-se pelas di posições do Padroado ecular (H):
mas Pereira de Castro esbofa-se em provar o conlrario, por
que sendo o seu fim favorecer a Corôa quanto ao Padroado das
Ordens que aclministl'ava, l1iCficilmente conseglllria, não en
do o Padroado rnixto (como elle preteneI ia que foss.e o das
Ordens) regulado como Secular, visto como não podIa tral1s-

(*) Veja-se Aseredo Coutinho-Copia dct .1-nalyse § 2!J.3 uSfJUe.251.
Estamos certos de que se Poste PreJall0 não qui e apreciar Perülra de
Cast\·o somente peja sua dedicação as Ordens, muito l1avia que notar 110
seu Tratado de l11anu Regia. I

As Oruens a~radecida á e te .Tlcri con 'u1to solieitarão para elle o habllo
da,9rtlem de Cnnsto em 1621. E era de caracter tão suspeito que f~1 com
mUita cautela que o Govemo permitlio a impressão de sua obra, al1áS em
extr mo Re"alista.

Vf\ja-se na Collecção h,~ti?1O a Carta RC,(;ia de 2 de Maio de 1621, AJ~adá
de 20 de Maio de 1622, Cartas Regias de 6 de Desembro de 1624" 11 e
Novembro d 1627, e 1.9 de Fevereiro de 1630.

(") Veja-se a obr~ do mesmo Salgatlo- De Tle!p:a, PI'O tectioneparle 3
Cap. !) II. 112, e Gama de lleneficii" p. 9 Cap. 2 n. 27G a 279.
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formar o Padroadu de uma Ordem Religiosa, de E~c1esiaslicQ

que era em Secular.
Assim no cap. 7 n. 36 e 37 c 6:3 n. 56, e 7 do seu Tratado

sustenta Pereira de Castro CInc o Padroado mixto, ainda que
na maxima parte Ecclesiélstico e rege pelas disposições do
Padroado laical ou secular, citando em seu apoio uma Decla
ração da Sagrada Congregaç.iio .elo Concilio do anno de 160q.
dada a uma ConsuHa feita por Pe Iro Lopes T.eitão, Conego de
Draga, sobi'e um Beneficio Curado do Jugar de Ribadancora.
e exara por extenso tanto a Consulta. como a decislo, quo
eUe trata de celeste oraculo (veluti emlesti Q?'aculo). E então
eonlesta a opinião de Garcia de que o est)'10 da Cu ria era
IH'O\'er os Beneficias de tal Padroado por eonem'so (f). 01'3

cra á e'le ponto que o Jmiscon ulto Portuguez queria che
gar, e pOi' isso eximio-se Je contestar Garcia quando por
extenso lhe citava outra Declaração da me ma Sagrada Con- .
gregaç50 qualifir.ando de Eeclesiastico o Padroado das Ordens
~Iilitares de Portugal, e não mixto como pretendia a famosa
Consulta de Evora, e depois os novos Estatutos ele 1627:
ou ando citar a data U)S9 de uma Dedaração da Sagrada
Congregaçio por c.onfiar em que taes Deeisões n[o serião ím
pre'sas e colleccionarlas para todos consultatem.

Por infortunio do falJricadores daquelLes E,'tatutos o Ca
nonista Hespanhol publicou por extenso a Declaração da
'agrada Congregação, que outro Canoni ta do mesmo paiz,
contemporaneo de Gabriel Pereira de Castro logo repr0dusio,
c posterioí'mente o fiserão dons Canonista Portugue'es An
tune' Portugal e O'orio, com ° que lOUCO ou nada irn
pOltou- e o Governo PorlugLlez interess:ldo na impostura.

Ouçamos Garcia (Ho):
• l( .Dico secundo: iII Parochialibus jut'is patronatus Eccle

s!ast!~i requiri examen pe1' eoncursum ex dicto Capite 18
( c ~ao 21l) versículo P01''/'0 Episeopus et qU'i jus patronatus, etVet'"lc.-si VC1'O jU1'is pat1'onatus Ecclesiastici, ita ut si insti_

t (;l Garcia di ia a verdatle, e lemos a prova em Agostinho Barbosa que
ra aUl~o_ da m ma questão na sua obra de 0flicúJ Episcopi. não se apoia
~a d161 ao apontada por Pereirarle Castro, mas em oulTa de 3 de Fevereirl)
\~. 28, que elte lêo em poder do Deito de Cathedral de Pisa, Ju!i;tnl)

IVllll.i,.~ imprimia no appendice da mesma obra a pago 58, reformando a
lil(l~ ~pud'ao (Ia. allegação 58 n. 17 em llue seguia, ness;t epocha a universa·t. II . os E ~ritores do Direito Canonico.
na' !f?l_ depol da mudallç,a que fez (rUe citou Phlcbo, Gabri I P·,·rrira,

s C( lçoe subsequentes.
''') D' c BCllcficii.· p. !l Corpo ~ n. 261 c ('gllinl~·.
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etlricen,.i ,quarum Dominas Rex e l perpetuus Admini tra
tor, atque Alagister, ac ut taZis prre entat Clericos ad Bene
ficia Ecclesiastica.

C( Dantur llarnque in Rege no tro, duo diversi respectus,
et qua Rex, et qua :Jlagister Ordinum: quatenus Res. juris
dictionem, juraque Regi Coron~ exercet, et quateous Ma
uder Ordinum, P,'celatus est Ecclesiastwus: ut Lene docent
t;abriel Pereira dee. 58 n. 7, et SoJors:mo de JU/'e Tndia''U?n
t. 2 lií. 3 cap. 23 n. 37 e 38.

« Et ic Laoquam Patronas E Iesi:Uicu~, et P"relatus
Ecclesia1'U7n huj'LGsmodi fifilitial'u?n in p7'ovisione Benefi
ciomm obse7'va7'e debet dispositionem Concilii T·ridentini, cum
ju' Patronatu' vere sit "Ecc\e 'ia ticum: ut declaravit Sacra
Cang?'egatio. »

Osorio na sua Praxe de PalronatLG Regio et Secula?'i publi
cada em 1736 Deci ão 8'2 n tenta fi mesma doutrina citando
Gal' ia o Salgado, e danuo ara ão da Declaração da Sagrada
CODcrregação, exprime- e de-ta orte, referindo--e ao Padroado
da Ordem de :\'laJta, amai pri\ilegiada das Ordens Militare :

(C Ratio e't : quia omnia Benefi ia Patronatus Ecclesia ti i
comprehenLluntlll' in tl leLa Regtbla 8 (da Chancel1aJ'ia Romana),
et pl'Ovidentur Pr,?' Conc'LG"SU1n in men ibu edi Apo~tolic:.e

re crrati ex Concilio TrideoLino Se s. 24 Cap. 18 de ,'e{07'
matione.

E mais adiante:
C( Ergo dicLa Beneficia jmis Patronatu 1Iilitiarum in eadem

RemIa comprehenduntnr, 'nullum enim p1'ivilegiu?n exp,'essum
pro pm'te Religioois exbibetnr, ul Benelicia ecuIaria .Patrona
tu .Religionis, et Afilitianm/, non comprehendantur in Re
I!uh l'e. erl'atoriís, et di po itionibu Concilii Triclentini dict.
Cap.. -1 • Ergo emper Begtdre tandum e't, quat nu con
trarlUlll ex.pre," um TI n c:.l\etur. »

Aoble ção de que a Ordem de )[a1ta por uma BulIa
do. Papa !)io IV de Hi6ü não tinha o eu Beneficio' Paro
4'hl:e- ujeiLo a Regra da Chanc lIaria podendo ,er proyi
do s~m. conClb1'sa, responde O'odo com a <li po i õe
po'tenores do Concilio nrmanclo a regra l:onLraria, e com
outra Bulia do Papa Alex.andre YII de 28 de Aao t de 1655,
I'onlirmanclo os privilegio de a Orrlem. olllle e d lara que
lod~ :'ão appl'ovadas mooo~ a oITen iva ao Concilio ('\.

Di tmguindo o mesmo e THor o Ben (leio qlle ~ co~tn-

• OSOflO- d, 1 atrOIl(l(( Regia r . c'> n. ~6.
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mão pl'ov.er .i1~ p&rpel'l~um em Clerigú's Seculare ,dos que são
l?reeoclúdos pelos Regulares, e os propriamente maouaes
(mam~al'ia), removiveis ad ·nutum, continúa desta forma:

« Beneficia ista, si accipiantur primo modo, indubitanter
comprehenduntur in Regula reslwvaloria,. et in dispositione
dicti Concilii Tridentini cap. 18, et proíidentur per Ordina
rios, per conCU1'Sltm in octo meu ibus Sedi Apostolicre re 01'
vatis, 'tJuia reputantur· met'e secular'ia; quia quamvis int
de Patronatu Ordinis, .non sunl de 01'dine. qure sunt di
versa, etc.

« Nec ex eo, quod sint de Patronatu Ordinis, yocantur
Beneficia Regularia, ed Secular'ia, si per seculares Clerico'
.sint solita gubernari (como entre nó acontecia, e acontece,.

« De his Beneficiis, Regularibus concedi solitis, intelli
guntur Brevia, et privilegia Religionú. etc. »

Ora não era essa a intelligencia que convinha ii Gabriel
l)ereira de Castro e a todos os sustentadOres das pretençõe
das Ordens Militares e do Governo Portuguez, ainda que :i
prjncipro, depois da Declaração ela Sagrada Congregação,
cxe lItassem á seu geito as prescripções uo Concilio. .

Assim "emos que .os primeiros Prelados e Bispos do. ~razIi
e ele Olltl'as Colamas Ultramarinas, antes do ConcIlio de
Trento, erão authori ados a completarem o pessoal do serviço
das Igrejas" sem dependencia do Padroeiro. O que se f~~
quantio para cá yeio o primeiro Bispo D. Pedro Sardinha, Ja
s~ havia praticado com o de Funchal, de Angra e de outr~s
DlOce es, como se deprehende da Carta l{egia ele i5 de ~laJO
de 1607. no reinado do segundo lJhilippe ("").

Ma.s, depois do Concilio, a direc"ão foi dilTerente. Erão o.

(") EIS a ínlegra dessa Carta Regi:l:
« OBispo de Funchal pretellde que ou lhe manoe pas ar Pro,1siiO para

poder nomear pessoas para os llenefLcio do seu Bispado, conto d'l~.qlle
sempre ?tomearão ellc e sellS anlp,ce 'sôre • e como e concedtlu ao III po
d~ Angra.; ou mande que na 1\feza da Con ciencia e aceitem sua n0I1~C3'
çoes, na forma costumada; por que de oulra maneira não serão os dilo
Beneficios bem providos.

« E antes de lhe mandar respol1d r, me pareceu encoU1mendar·YO.,
como. o faço, que ordelleis se veJa na Meza da Consciencia se ha nesta
lI1~tel'la algum lI1conveniente de consideração, e que causas houve para se
c1cn:ar de conceder ao dÜD Bispo o que pretende, huq;endo os exe11lplo~
((/I.e allega.: -:- e parecendo que se lhe haja de conceder, em que forma, e
com que lllUltaçõ~ se deve faser, e que.de ludo o que se resolver, se faça
consulta, que vereIs c m'enviareis. )1
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BIspos encarregados ele propot os candidatos ou oppositores
cos Governadores ·obrigados á apresentaI-os (").

n O mais antigo [j,)cumento que nos resta sobre esta materia tem 3.-'
data de :11>76, poucos annos depOIs da cODvocaÇ110 da celebre Junta de
Letrados de Evora, e das du"idas suscitadas quanto a esse onns para os
Beneficias das Onlens !

H(\ uma Provisão do Rei D. Sebastião autharisando o 3° Bispo do
Brazil D. Fr. Antonio Barreiros, que fõra Prior da Ordem de Aviz, a
propor os oppositores; que seriào apresentados pelo Governador da Bahia,
em lIome do Hei como Mestre ou Adminisb'ador perpetuo da Oruem de
Christo.

Como he documento pouco conhecido, c foi por longo tempo executado,
aqui o reprodusimos, cxtrahindo-o das Memorias du Ballia do finado
Coronel Accioli:

«'D. Sebastião, etc. Como Governador e pel'peluo Adminislrador que
SOll tia Ordem e Cavallaria do i\le lrado ue Nosso Senhor Jesus Christo.

!( Faço saber it vós Governador das partes do Brazil, que ora sois e
adiante rõr, que por quanto D. Antonio Barreiros, Bispo da cidade do
Salvador das ditas partes, vai ora residir no dito Bispado, será grande
trabalho, oppressão e de pesa dos Clcrigos, que houverem de er pro,,;dos
nas Dignidades, Conesias, Vigara.ria, Clpellanias. e quaesquer outros
BeneficlOs da é da dita cidade, e 19reja do dito Bispado do Salvador, e
tia sua Diocese, r. a.~sim os novamente providos, como os que ao di·ante
vagarem, que são todos do meu Padroado, e apresentação, como Governa
do~eperpetuoAdmillistrador que sou da dita Ordem,bavendo de virem ao
Remo pedir que os apresentasse, e lbes mandasse dar dellas mÍllhas carta
de apr~sentaçãol e ti-atarem com ellas as ditas patentes para o dito Bispp,
e por vlI'tude uas dit.as apresentacões as cOllllrmar nos oJIicios, e os prover
n~lles; c pelo assim ser e t('r: e por serem da dita Sé, e Igreja do dito

Ispado do Salvador, vos dou commissão e poder, para que por Mim, e
em JTl~U nome apresenteis em vossas Cartas as ditas Dignidades, Conesias
e Igrejas, e assim as de novo creadas, 1'0 ' o as que amante agarem, nos
qUlUJ Benefi~ios apresentareis aquelles Clerigos que a nós o dito Bispo,
por ens asslgnados nomear e óeclarar, e oulro algum não, por que eu
confio no dito Bi po, nomearit a elles pps õas idoneas, aSSIstentes, e taos
co.mo pata o serviço da (1J'ta é e Igl'Cja convém, e que descarregará nisso
mmha .c.onsciencia, e a sua, como he obrigado.

( E Isto vos ~ncomme[\do muito, e ao dito Bispo, .que faça assim, e ~ue
pelas vos as (lltas Cartas de apresentação, confirmeI o (lIlos BeneficlOs,
aos apresentados ne1les; e lhes pas eis delles ua Cartas de c0!11irm~ção
~m forma, nas quaes se fará expressa menção, de como confirmeI a m1l1ha.
aOPrdesentaçãe pM'a guarda, confirmação, e conservação uo direito da dita

r em:
d E isto se cumprirá as im, emquanta Eu o houver por bem, e não man
.ar o contrario, e ka'verá omente lugar nos Clerigos que o dito BISpo
~fm~r aos Béneficios gu,e estiverem no Bl'a:âl; por que, nomeando alguns
Derlgos que est'iverem 'nesw Reino, serão pela Jl1eza da Const;iencia, pelos
epl~tados deUa, como tenho ordenado; o os Clerigos que forem por nós

~~:esenlad.os ao dilo Bi po, por sua nomeaçã~ confirmauas lia maneira
lh,ma

f
dedarada, haverão com (IS dItos BeneficIO aqueUas congruas que

\mes ~rem dadas, e os proes que tinhão os Clerigos, que delles farão
mediatos sue.cessores ror Provi ito d'El Rei nos. o Senhor, que santa



Esta pratica e conservou dural1te o' ultimo~ trinla ~111110~

do 'eculo XVI, e até o meado do e"u10 XV[l[, quando o
abusos ex.cederão toda a meLlida. A apresentação do mais
digno, e a nece sidade do concurso, l'orçavão o Padroeiro
Ecclesiastico a abandonar ao Ri 'po o cuidado do provimento
dos Beneficios; mas depoi do Concilio tornou-se mui cio o
do seu privilegio re ommendanelo ao' seus propostos (o
Governadores das Capitanias) que o conservas em nas cart~s

de apresentação bem eleclaradamente (',,), talvez com o re"elO
da r'rescripção.

O novo systema tinha somente uma difTerença. Nas Colo
nias mais pro>Limas á l\1etropole, como }Iadeira e Açures, a
propostas dos Bispos vinhão 1)ara a Meza ela Consciencia· ('"'),
e esta ex.pedia as carta de apre entação, como nas remota
fazia o Governador da Capitania (H-I'). OS Beneficio curados
a sim providos tornarão'-se perfeitamente livres, e era para
elles de pl'Oveito o concur o, feito de conformidade com o
Concilio de Trento.

gloria haja, e minhas, posto que o ditos mantimento fos em accrescen·
tatlos, e maiores ({ue os que as Igrejas tenhão da sua 1Jrimeira fundação e
instituicão : ,

« E "assim o farei~ cumprir inteiramente como ne ta carta e contem, a
qual por firmesa tlisso mandei passar, por mim assignada e seDada com o
sello da dita Ordem, e em cada uma da ditas cartas de apresentaçrio, que
assim passardes, e trasladará e ta minha, para por ella em todo o lempo
s,aber como o tisestes por minha confirmacão, e poder lia maneira
aeima dita. ., '

« Dada na villa de Almeirim a 7 de Fevereiro. Francl CD Tet:wraa
fez no anno de . S. Jesus Chl'i to de 1576. Lopo Nunes Can:al/w a fez
e crever. EL·REI. »

A doutrina. de ta Provi ão foi l'Cprddu ida em outra dirigidâ em 'li ~e
Setembro de 1620 ao Gov mador Geral dó .E tado do Br<tzil Diogo UIZ
de Oliveira, em favor de ~iafuells da Costa. boim, Administrador Geral da
PreJasia do Rio de Janeiro. Ea entre as dua Provisões duas carde~es
fuífe~enças. Faz· e na segunda uma excep~,ão quanto ao Deão, ou, priDlll1r~
Dlgmdade das Sés, e recommendação l1uanlo á exc.lusão de CIlJ"lst~os no
vos. Pisarro a tl'ansr,reve no t. 6 pago 8::1 lIota (3) da ua llltm.orwsi635

Outra peça da me ma força e redaccão com etata de 25 de Abril de d
foi ~xpedida para o Bi pado de Angrá, nã ilha Terceira, e se I~ no §1~d~
COpUJ, da Analyst da BulIa do Papa Julio III, pelo BISpo AselC
Coutinho, '3 nota G,

(') Veja-se a Prdvisão (le 21 de Setembro de 1625, in fLUe. . _
(") Veja-se a Provi ão de 25 de Abril de 1635, e Aserl-,(\o CDulmM

Copia da A'Ilalyse § 105 e 142. ri.
C"') Na P!o:risão de 21 de etembro de 1625 já. cilada! fa~·se p~la. frla.

melra vez a limitação nas apresental~ões dos Deãe , ou prJmeJ.ras Dlgn OU

de~ das Catbedraes. O Padroeiro reservou-as para i, e as 1m .e conserv
d&hi por diante.
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Até 3 morte do pi<itneito Soberano 118"panhol a Meza
lIa Consciencia, a de peito de cua avidez de poder e il1~

Iluencia Cl') não consultava "enão quanto á escolha des
.Bispos, e propo tas de Beneficios da Ordem de Christo no
tel'ritorio Europêo, e lugare d'Africa Marroquina.

Com a creação do Conselho da India nas partes Ultrama
rinas no começo do reinado do egundo Philippe forão des
criminadas as suas attribuições das da Meza da Conscümcia.
As attribuiçães do Conselho da India for[o definidas no
Regimento de 26 de Julho de '1604, explicado pela Pro"isão
de 2 de Janeiro de 1606, quanto ii negocios relatÍYos ao
Padroado da Ordem de Christo no Ultramar remoto (H). As
d,a Meza da Consciencia tambem farão declaradas no respec
tiVO Re3imento, e Carta Regia de 23 de Março de '1604, ff
Provisio do Administradol' do Mestrado de 5 de Abril do
me mo anno (H"") O Reo'imento tem a data de 23 de AgOSt0
de 1608, e era uma codiJicação dos actos regias anteriores,
addiccionada com alguns melhoramentos (........H j •

AS.Slll a Provi ão dos Bi pos e Beneficias das Dioeeses do
Rm.J!, Cabo Verde, Congo India e China era da compe
lenela do Conselho da India, como era do De embargo do
Paço o que disia respeito ao Padroado Regia secular ('1'.............. ,.

l') Osorio a reconhece na ua obra de Patrona/v, Re 01. 89 n. 1,
«.Tl'ibunal "Iensa)' Con cil'nti::e, et Ot'lbrmm, diz eJle, suam sempeI"

In'olu,I,t exteudere jlU'i dictionem, fion obstanLibus mulLiplicatis Decretis, et
~glls 1\e olutionibu . »

(oo) Veja· e a. CoZlecçlio Justino L 1 parr. 8i e 150.
(''') Veja- e a me ma Co/teoçâo t. 1 pago 69 e 71,
("") Veja-s na. mesma Collccção L 1 pago 231, e a pag. 228 o Regi

mC(I.l,I,?,~O p~esid(mte da mesma Meza datado do 12 de A!!,osto de 1608,
. ) Veja-se o Regimento de .26 de Julho de 1604, § 5, onde se lê o

S\'ulIlte:
«. Ao dito Conselho hei por bem que perlenÇào todas as materias, e ue

f~IIO de ~I!alqllel' qualidade que forem, tocantes ao, elltos Estado da
I r.la, Brazll; e Guin ,ilha. de S. '!'home, e Cabo Verde, e de Iodas as
tiai part Ultramarina, tirando as iU1a dos Aco!'s e da Madeira, e
Igare da Afl'ica. •

r' (~E tratal'- 3-l1a no dito Con elho, e por Ilc se me consultará, (). pro
c1sFo de todos O.~ Bist>adds d~: d'Ílu-!l parles, e O~clO de Justiça, Guerra,
v ilZedda; e por elle pa sarao as Cartas, () Provls5es, que deOes se bou
Rere~ e fase)', e as Patente e despacho qu~ ~ouverem de levar os Yiso
fiey., Governadores e Capitães, que para a dltas partes forem prOVidos,
d;amdo. lIS ca7·tas de apresen,tações e nomeações dos 87:spados, que se hãõ
até e~vlal' á Roma, por que estas se farão pelo meu Secr.etario, por q'!-em

as agora e costumavão faser, e elle a farã, pela Port.'mas que para ISSO
P Sará °presidente, assignados por elle, e feitos pelo ccretario, a quem



A ~Ieza da Consc.iencia tinha a seu cargo ã provisão do~

Bjspos, e Beneficios das Ordens na Europa, lugares de Africa,
Macieira e Açores,

Este systema durou por largo tempo, com a unica altera
ção de mudar o Conselho da India cle nome, chamando-8e
Conselho Ultramarino, depois da R'evolução de 1640 (.).

No reinado de D. Maria I Dassarão de novo todos e ses
negocios para a l\IeZia da C-ons iencia em virtude do Al
vará de ·14 de Abril de 1781, denominadb das Facul
dades ("'.) , e continuarão até a extincção desse Tribunal no
Imperio em 1828.

Cumpre entretanto notar que A er~do Coutinho na Copia
da Analyse da Bulla do Papa Julio III (H"), fundando-se no
que expoe Osorio na Resoluç.ão n. 89, diz que a Meza da
Consciencia durante a Regencia da Rainha D. tuiZia e meno
ridade do Rei D. Affonso VI, começou a invadir o Padroado
das Ordens e a apresentar oppositores ás Igrejas: em eu
apoio cita a Resolução de 16 de Julho de 1660, elI1 que a
.Meza he authorisada a consultar 30bre os Deados, Dignida
des, Cone ias ultramarinas, como fasia aos mais BéneficWs,
em que se não considerava differença (HH). Este acto de fra
quesa da Rainha Regente; auxiliou poderosamente a cou
centração na Meia de todo o poder liaS provimentos dos
Beneficios Ultramarinos.

Mas então se tratava do Deado da Sé de Angra, e a refe
rencia da Resolução não podia logo alcançar as Dio~es~s

remotas, por'isso que vemos no Brazil, ao mell?S no pnncl
pio do Seculo XVIII, ser outra a praxe pa Bahla, bI1Je pelo
que se lê da Constituição do Arcebispado n. ~H9 parece que

tocar, conforme a tepartição que en tre elIas ha de haver; como adiante irá
tleclàrauo. »

Este § foi explicado pelo 30 da Provisão de 2 tie Ja,ne'ro de 1606 nes! 
termos:

« Porém tudo ó mais, que toca ri nomeação dos Bispados. provisão ddc
quaesquer Beneficias, e officios, e outras mate.rias de G.overno, e Esta o
tocantes as ditas pa1'les dd rJlI1'amU1', que por qualquer via me pert~nceUl!
como Governador e Adminislrador da Ordem e CavaHaria de ChrJSto heI
por bem e mando que corra-se despacho no Conselho da lndia, na forma
ae seu Regimento. »

(') Veja-se oDecreto e Regimento !le 14.de Julho de 1642, § § ~ e 6.:
Alvará de 22 de Desembro de 1643 na Col/eccão Justino t. 6 pago la
e 232. .

(..) Veja-se este Alvará a pago H8t deste lomo;
(:':). Leà?-se os § §.142 usque 149, ..
( ) Vp~a-so OsorlO de Patrona/li Regio rrsol. 89 n. 25.
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:lInda vigorava aPrDvisão, de H:i7G eonftada ao Bi.po D. Fr.
I~ntonio l311rreiro , e ao GO"ernador do Estado.

He cerLo que depois da RevohH)io de 16!lO a regularidade
ne tes negocios desappare(;êo de todo, havendo em cada
Diocese sua praxe nestes assumptos, conforme os capri hos
do governo da Metropole, a consideração que merecia o
Bispo; e em Lodo o decurso do 8ecul0 \.vm a confusão
crescêo desmeSl1l'adamente, ))elo empenho da Realesa em
tudo centralisar e dirigir. -

SegllDdo o te temunho de Mariz, até 1i97, na Diocese de
Pern:nnbuco, epocha em que foi lá ter o Alvarci das Facul
dades, a pratica se'guida no provimento ela Igrejas era semc
Ih:lllte a da Bahia, com a diJIerença de serem os habilitados
propostos directamente ao Rei ("").

Mas tal era o desconchavo que hav-ia nestes negocios, que
tomenco Pires de Carvalho nas suas EnucleatiofWS sobre a
Ordens' Militares, impressas em 1609, querendo sustentar
qu~ a nomeação dos Arcebispos e Bispos ultramarinos o Rei
faSla na qualidade de Mestre daqueJIas Corporações, diz que
não abe por que tae provimentos se fasião por intermedio
do Con elho u!Lramarino c Regio, ex\ édindo-se por ali as
Co~sultas e não pelo TribuJUll da l\'Ieza, (IUando por este se
fa,slã~ as promoções tanto elas Igrejas como elo Beneficios e
DI~mdades, accre cendo que por via do me mo Conselho
erao as congruas pagas (H). O que parece indicar que o
Decreto de -1660 não foi executado nas Dioceses ultramarinas
remotas, ao meHO até a epocha em que escrevia Can:llho;
o que he bem verosímil.
~epois da publicação do Concilio de Trento, o que mai ..

e'llmuloll o Gm'-erno Porluguez, não foi por certo:3 abolição

b (') Mariz-InsWuiciJ~,~ Cauouico'Pall'-ias para uso do Clero Pernam.
\I~no,~iv. 1 p. 3 tiL'7 § 11 e til. 9 § 9 elO.
( ) EIS as e;\.llressões de Can'alho, IItle copiamos do t. 2 pago 32l.

\';' l~ Ergo non Lanquam Rex, sed uL M3gi ter nominat Archiepi copo et
LplSCOpOS ultramarinos. .

« Nn,scio ,t~men', quo jure, guave intentione vi a et Bulia', et defmilio
num drpo ltione hujusmodi nominationes per Concilúvln Ultrmnari'l'l1L1/t
~ ,regttLllt, i'l1illsque cOllsll\latione expcilialltur j non vel'O per Ordim/lm
ilrz fin~tl, cum per illlld expedian tur promoliones tam Ecclesiarum, (Iuam
/~e CIO"!'um, et Dignitatum; omnibu enim requaliter per diclum Con-
lhu,m UlLramarinum Congn@ solvuntur, l:deoqu,e differen/im ra/ionem

penztus ignoro. ))
o~ ra ã~_ estava nas eternas invasões !la lIIoza da Consciencia, e os n~

-~ c~os t>~~lao marchado regularmente se r!l:l SP. liYC'sse limitado a cumprir
u IU'gllnrnto ma"\:imr o ar!. 106,
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dos privilegio' LIa" Onleo , \1 lU a Lledarnção da Sagrada
Congregaçio do Concilio, de qne o Padr ado da. Ordens era
Ecclesiast'ico. mas a obrigaç'lo do COnCl1L o imposto a todos o'
Bene leias curados, e a depen, encia e:n quefjcava o Padroeiro
das Reservas Pontificias. (fo) OConcurso forçava o Padroeiro a
escolher o mais digno dos Candidatos approvaclos pelos
Examirladores flynodaes, e as Reservas Pontil1cin tornavâo
dependente da nona Regra da Chancellarin B.omana (Ho) a
apre entação e nomeação JJaqLlelles Beneficio, vagando no
meses que competião ao Papa, o grande CoUador dos .Bene
ficias.

Os in\.eres e' o1fendidos pelas di 'I o ições do Concilio
explicados pela Sagrada Congregação, fez colligar as Ordens
com o Governo Portuguez, não na epocha dos Rer D. Se
bastião e D. Henrique que fi erão exc utar o Concilio no
interesse da Reforma Catholica, então ml1i predominante nos
espiritos LIa Christandacle, mas na epocha dos Philippes,
quando mais avultava o pensamento ela preponderancia da
H.ealesa sobre quaêsquer outro interesses, como por veses
temos feito sentir.
, Assim a obrigaçã.o do Concurso tanto nos Benellcios Regu
lares corno nos Seculares das Orc1en não se pôde pretel'l~'!

por que quando os Philippe começarão a governar Ja
acharão em execnç5:o, e e praticava na He panha, o~de
nenhuma Ordem Nlilitar tinha a importancia ela de Chl'ls~o
em Portugal pelo Padroado ultramarino. Mas a caviliaça~
Regalista começou logo a funccionar em prejui:io da leI
Conciliar.

O Padroado da' Orde'Jls, evidentemente Ecr.lesiaslico, eque
o Rei ex.ercia nilo como Rei mas corno f dmini tr'atlol' dessas
Corporações, ente üêo-sc que pelo fClCtO tIa incorporação dos
J\le traclo's á Cor· a, Linha jiCl' lido a n:llure a e já nfio era
pummente Ec[~iesiastico (-1'-1'4'), ainda que para tudo o mai na

(') O Padroeiro Real, ati insta,r Pontificwll. r,omo diz Osol'io na re'o1.
89, tambem creon as suas reservas, sendo lI11la a Ilorueacào do Deão, ou a
primeira Dignidade de cada Sé. .,

('.') Por esta Regra a vaga do B n 'ficios do Padroado 'Ecc1esia tico
cahlll;rlo nos oito me es do anno, ao Ponlilice comp lia o proyilllento. 57

VeJ3.-se obre esla. Regl'a A.g. Barbosa de O{{icio Episcopi t. 3 ali.
pago 158, ns. '140,175 e ':257.

(00.) Pelo .facto da annexação á Corôa entendia-se que o Padl'oado ~as
Oydeus pel'dm a nature a de Ecolcsiastico, por que o annéxo segue o prlfi'
clpal! a despeH~ das tl.ecisões da SalJta Sé. 6,

Veja-se Osoflo~de Patranallt Regia Res. 82, n. 22 e 23 e 89 n. 1



orden' 'e Lon:iderasse distincta:.; a, duas per. on<lJitla.des
Rei e ~les"re (tanq~tam illagister). As Bul1a e os .Escritore~

ioda o' mai Regalistas fasem es~a di tincção ("'"J.
A lei do Concl1[':.;o foi executada, a prinLipio como pl'e,;~

crevem as regra Canonicas, mas del)ois teve oulra dire~çâo

segundo o paladar dà-' in' eres es colligado. ACarta Regia
de 23 de Março de 1604, executada conforme a Provi ão de
{} de Abril do mesmo anno, e Regimento ela Meza da Cons
cicncia de ,olGOS, iniciarão ,essa reforma appJicada em começo
tão somente as Igrejas e Beneficios das Ordens no Continente
Europêo, e lugares d' AJrica (costa de 1\larroco), a cargo
(lo Administrador das Ordens, nomeado acl nul~tm pelo
)leslre (H).

Parecia à principio que era mais um rigori mó na execução
do Concilio, por que es es Benellcios erão reputados Regu
lares, e na epocha e julgavão fóra do alcance daquella
obrigação, ainda tendo cura d' almas.

OConcurso que devêra ser feito pelos Examinadores Syno
daes, era ao reyez praticado com outros escolhidos pela Meza
d~ Consciencia, e em numero arbitraria conforme o benepla
Cito do Padroeiro.

As Dioceses mai remotas e'çapar:Io desta imposição,
como a do Brazil, de Cabo Verde, de Congo, e da India e
C!llna, ,por que não dependião da Meza da Consciencia. 9s
RI P9s Ião executando o Concilio, e não julgavão favor HeglO,
como p.osteriormente e ousou diser no Alvard das Facul
dades, redigido pelo Clerigo Martinho de Mello, Mini tl'O da

d (') Cabedo de PatroncLlibu' Cap. 15 e 16, e Dcc, 61 e 122 n. 6- Pereira.
e Castro-de ~Ia.n~b Regia Cap, 6611. Ue Dee. 2 n, 2 e 58 n. 6, a qUt~

bod~n:os ad,üccionar Partugal- de Donation'ibus, Reynoso, Thornudo
eClStones. Pegas; Can-,dho, etc.

l~cgas n? Commentario f.l. Ord. do LI\'. 2 til. 35 § 5, Cap. U7 j n. H4.
o 16 expnme- e desLa 'orfo :

cc E~ broe unia fui eE reque principalis el inLer Regem eE IIhgisLTU!n,
quamVi nOli detlU' per onali', dotU!· tamen inlelleclltalis diL'isio.

c( Et COUCllrsllS hic Regis, et Administralori in una, llt eadem per ona
oporet.lI1', ut ?'cprcsentenl1bl' plures pel'so1teB.

,fC ,Unde .aUler COD iderotur ut Rex, alHer ut l\lagisler: ut Rex ne·
mm!, ~lbdilllS: ut Magister. con ldereLur tamquam priratus Delegatus
~~nctabiJlcIS' et ~a talis teneatur observare j UI! Canonicwn, ut tenenL Cas(r.

cd. sup. »

p Entretanto ))0 n. 118 sustenta que pelo facto da união dos Mestrados I)

a~~oado perdêo a mtturesa de EcclesiasLico, e os Beneficios não estão
UJOllos ás Reservas PonLificias 1
(") Veja-se o A.lvará rio 8 de Outubro de J500 a pag: 503 de ta Obra.
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l\larinh~l e tIo Utramar ; concess:Io que a Padroeiro· á quni..
quer tempo podia retirar I

Mas os Beneficios do radroado da Ordem ds Christo nas
Dioce'es da Madeira e dos Aç.ores, cujas Cartas de apresen
tação devião ser pa aüas pela Meza da Consciencia, em brel"e
ficarão sujeitos ao mesmo regimen pe1as repetidas invasões
!leste Tribunal avido de poder e influencia, seado muitas
veses pre iso fIue o proprio Goremo lhe cortasse os vôos ('j.

Essa conquista preparou-lhe o l~reno para dominar as
outras Dioceses, o que se fez lentamente.

1\. reoroanisação deste Tribunal Cf1.lC pouco fez durante a
ultima metade do Seculo XVI, produsio logo os peiores factos.
1\. conspiração latente uas Ordens a]1i aninhadas fez surgir
os novos Estatutos dessas Corporações, executada sem
approíução Pontificia C'''') e em Cf1.lC os dous intere .es se
achavão harmonisado . Nelles se notão consignados o dou
principios gl'atos á Reale a Lusitana, de que o Padroado das
Ordens não era memmente Ecclesiastico, e que o Concurso
nos TIeneficios Curados J,1ão era obrigatorio' pafa os apresen
tados pelo Mestre ou Grão-Mestre das Ordens, como logo
qualificarão o Hei, e quando fosse, o exame ficava á cargo da
Meza da Consciencia (HI'), como tudo em que as Ordens tive 
sem interesse.

As lutas interminaveis dos Bispos com as Ordens accen
del'ão-se ainda mais, sendo os ])relados quasi sempre de~ro

tados, por ql1e o Governo protegia de ordinario o seu Tnbu
na\. Essas lutas fasião-se sentir mais na Europa do CJ.lle!!O
Ultramar, por que a Ordens já não tinhão aqui jurisdICçao,
e apenas o direito de Padroado, a apre entação dos :Bene
ficios; principalmente nas Dioce es l1jeitas ao Conselho da
India, depois Ultramarino.

(,) Veja:se Osotio de Palronat'/t Regio Res. 89 n. 1f e sobreludo a Carl~
Regia de 2!l de Fevereiro de 164,6, a pago 506 desta Obra. .

(") Veja-se Aseredo Coutinho-Cop'ia da Ana,!'!! e § § 195 e Seglllutes.
(''') Segundo Aseredo Coutillbo obra citada § 1a8, este abuso cO~leçou

com a Provisão de 5 de Abril de 1604" que elle qualifica de arbitram.
cc E desta sorte, diz o me mo Prelado, veio a dHa Meza .em. alguma

a'l~thoridade Regü~ nem Ponlificia a arrogar a i o direito de chamar a
concurso os ?PPO nte pa~'a ~s ]~r jas vagas cban:adas das Ordens, usur·
pando aos BI pos um direito rnherenle ao EpIscopado expressamente
declarado, e recommendac1o aos Bispos pelo Concilio Trideutino, etc. /

De modo que se houvesse a.tlolho?'idade R gia (e havia a Carta Re~Ja .e
2'2 ~Ie Março .ue 1604! funuamento da Pro,"isão) o Prelado Gallica~o hcarlt
n:ttl.lS tmnqJull?,. pOl no fim do § ousa asseverar que o Padl'OeJfO llea J

ainda qJlC AdmlUlstradol' do Mestrado, podia apresentar sem concurw l
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Na EU1'opa e3sas lutas amortecerão ''I'eocando a final os
Dispos ('I') como era de rasão, já no fim do Seculo X", III.
Mas por outro lado a Meza ficou satisfeita por que concentrou
em si todos os negocias acerca de Bispados e Beneficios do
Ultramar, principalmente os do Bl'azil (H). Eis a rasão por
que o Bispo de Pernambuco Aseredo Coutinho tere de lutar
com aquelI.e famoso Tribunal, e outros Prelados, maxime
Ifuando ali prepondera\'ão homens da ordem de Monsenhor
l'i arro ('1'1"1'), despidos de virtude~ Ecclesiasticas, mais su
bordinad0s ou condescendentes com o Poder adverso ás pre
:ogati\'a da Igreja.

A grande distancia em que se achav50 as Dioceses do
Brazil da Metropole, libertou-as por qua i dou Seculo da
Jleza da Consciencia, e dos seus Concursos; e as.sim ainda
que os celebre Estatutos da Ordens Militares ousassem
[[nalificar as uas Parochias de Beneficios Regtda1'es (HH) , ii

despeito elas Bunas e' da Carta Regia de 24· de Janeiro de .
16~6, por que era mai um meio crue tinhão de escapar ao Con
c~rso perante os Bispos os 'anclidatos á ta.es Beueficios, fica
mo este sempre sujeitos à juri dicção Epi.copal, procedendo
Be ao Concurso na forma cio Sagrado Concilio Tridentioo,
cndo a apresentação feita do mais digno ora pelos Capitães

n Foi o Alvará de11 de Outubro ue i786 que põz termo á essas inter-
mmavel di putas, que de ha muilo honverão tcrminadD se a Santa Sé
fo se consnltada. Mas Hão' o (!'leria o Poder Temporal, para. fase-lo
eX'~!'opno marte como fez, C0111 applauso do l~ega·lismo.
,( ) .FOI o Alvará das Faculdades que con. olldou esse poder da Meza da
Consclencla, que aliá, p'1'úna facie pareee qnerer rcstrillg-ir.
lodO Alvará firmoll em primeiJ'o lugar o ilil'eito á Meza de consultar sobre

os o negocio Eccle iasticos do 'llramar, e bem que a principio per
d, se ella o dil'B1l() de chamar a exame os Oppoentes depois rchomre·o,
nao lc~do o AJvarlt I'omo foi a pl'iuciflio ,concebido, tompo de em algu
mas Dioceses SOl' ex'eculado.

Aeredo Coulinbo expõe em algLUls § § 1[~9 e seguinte' da Cop'ia da,
Al(I?t.~se a historia desse Alvará, a pha e por que pa sou a ua execução.

) Este famo o Procurador das Ordens era no Tribunal da Meza o
lc~ror do Ri-pos. Tia Consultas que são verdadeira Pb..iüppicas contra.
es~..Pl'ela.do. O fim do TribLUlal era qua i empro desmoralisa-los.

( ) 'Vela-se o tit. 11 parte 3 âos Eslatl~los da Ordem de Ch1'islo apat435 desta obra.
n lta opiUlão he l3artilhada por Ça.r\'alho- En~cle!lli.01lfS~l. 2 pag 323
. I e por Pegas no Commentano á Ord. de LI\'. 2 til. 30 § 5 tom. ii

~ag. 208 n. 15r~. O primeiro até queria tLue fossem além do Regulares,
anuaes e amovi\'ms ad libitl~m, os Beue1Lciado .

rl' ~Ias nem a sim poderão ombaracar o conCllrso, de do que havia cura.
d: ~86. como poslul'IorUlente decl<Írou o Alvará uo ii do Olltubro
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ljcnerae' t, quando parJ j 'tia tinhão Commi são, ora pelo
Rei. como .\lestre ou Administrador das Ordens (tanquam
iYlagister) .

Pela Provi 'ão ce 7 de Ferereiro de 1566 e Lava determi·
nado que ce as propo ta do Ri 130 rec.ahi, sem em C:e:igos
residentes em Portugal, a a[ l'esentação "e faria pela ~leZl da
Consciencia, para e pa sal' a Carta de apre~entação, sem e
tornar preci o recorrei' ao Commj sario na Dioce~e (oH").

Posteriormente, ma' pouco a pouco, como já vimos, forão
cassadas Laes conees ões, central i'ando-se o provimento do'
Beneficios na Metropole. Mas tanto era exacta a pl:atic3 na
tada em Laes provimentos. eudo do rigor o conem o para
igrejas cUt'acfas, que deJlas nos clã sofell1ne testemunho a
Constituição do AI'cebispado ela Bahia no titulo 22 que trat~

do P'I'Dvimtlnto das Ig1'eJas n 518, ti ·19 e 520, que aqUI
exaramos:

« 518 Ainda que aos Bi pos em suas Dioceses pertenc~,

conforme o Direito Canonico, a provisio, eollação, e inslJ
tuiçITo das Igrejas, e Beneflcios itos nellas, comtudo esta
regra e limita nas Igreja e Bencfic,io que são do l)ac1l'oado;
e como todas e tas de te Al'cebi pado, e mais conquistas o
sejão por pertencel em á Urdem e CavaJlaria de Nos °Senhor
.Ie ·us Christo de que Sua ~J]agestacle he Grão- 'Iestre e per
petno Admini~traclor, não io amLe ao Orclinarios tltl'ama·
rinos mai que a colbção, e confirmação dos Clerigos, que
Sua Magesl~l'1e apre cnta.

(( tH9 Mas por que Sua ;'IIagestade com zelo, piellade~ e
~umma Religião costuma pel'mitlir-nos o uso desta regalia,
attendendo mais ao util das [grejas, e bem de sens Va sal·
los, do que á e tc eu supremo dominio, e que1'endo em l.udo
con(O?'ma'r-se com o que dispõe o Sagrado Concilio Tridenl l.no,
concede aos Bi.,pos a faculdade de proverem as Igreja"

(') Carvalho no t. :2 P;J.g. 'r7 tia uas E/tlwleu1iollcs l'reonbl'CC qut'
nessapocha (1699) ainda os B'spos nltra.marinos linhão faculdade l~a~J
proporem Oppoentes á Beneficios, o que está de aceordo eom a PrOYIS30
de 7 de Fevereiro de J,576, e a Consliluição de Arcebispado n. 5J9.

Eis como. 'c"prime Carvalho: '.
c( Argues tam n, Magisl.rum facultalrm pncbcrc Al'chicpiscopis el Ep'"

copis ultrumarinis, ut Beneficia, Dignitates el Canonicatus lJi'O' cufo rr

possint, prima solum.modo Di"llitatc excepla, 11t est omnibus nolulll, eJPl
pm Patroualu On1inum clonare pote t. ))

(") A proposta do Bispo consta~u de um Ó Oppoenle, o mais dig"n
. eg~ll1do o juiso dos Examinarlol'Cl qnanto a scjencia, moralidade e C"p~l'
dade para reger a Parochia. .\. esle jlúso accrc cia o rlo Bispo n~ e;CO a.
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pl'eceálmdo concw'so ti, ellas. pal'a que ejão pro\'jtlas de Paro
chos idoneo, e dio'no~ de eser 'ilarem a' gravíssimas obri
gações do Officio l)astoral.

« 520 Portanto conformando-no com a disposi~ão do
Sagrado Concilio Tridentino, que 'ua ~)agestade manda
guardar inrio!avelmente, ordenamo' e mandamo", que em
qualquer tempo que vagarem a' IgreJa- Parochiaes p01'
qualq'ue1' 7Twdo e via que seja. e ponbão em coneur o por
eJicto publico para -erem provida ,e que em termo ele trinta
dia (attendendo aos lon le- e distancias deste no o Arce
bispado, e a pouca communicação que ha de uma Pregue ias
á outra~) se apreseqtem todos os que quiserem er opposi
tore~, e tiverem as partes neces arias, o' quae erão exa
minados ao mellOS por tres "Examinadore' S\'Dodae (o que
erá sempre, endo po siyel em nossa pre ença, ou de no o

Provisor, e dos nosso- De~embargaçlore )'nas malerias nere~-

arias para a cura d'almas: e náo s'escllsal'ão de te exame
os Doutore e Mestre ,e quae5quer outro "ujeiLo que forem
noloriamen te douto~.

. ( E do appl'ondo escolheremos o mais digno. cuja
Idoneidade e capacidade se não deve regulaI' ·ó pela ciencia.
ma tambem pelas mais partes e requi itos neres arios, e á
este proporemos aSila .Mage tade, para lhe mandar pas ar
carta de apresentaç'Io na forma le ,ua neaes rrovisões,
que co tuma conce ler ao Bispo 111l'amarinos, c pela tal
Carta sera confirmado e collado na forma de Direito. »

No reinado de D. José I tão tormentoso para a Igreja, a
conce. sões feitas ao Di -pos conlínullrào a ~el' invertidas e
de moralisadas. De Portugal rinbão BeneU iados apresenta
do com lllll imples Det;relo do ei, repellindo-.. e os pro
posto pejos Ordinario , que aliás se ubmettião ilenciosos
temendo as conse len ias.

Em '1i78 home a Concordata do Par aPio n com a Rainha
D: ~~at'ia I, em que o Papa ed:'o ao oberano de Portugal o
rllrelto de apre e.ltar nos Beneficjo curado dependente
rJas_Reset'vas Pontificias, exigindo tão omente que nestes
c~ os hou"es 'e o concur o na forma do Concilio Tridentino.
clngiudo-se a Rainha á informação do Bispo, que se devêra
referir lrictamente á. actas do Concnr o, reservando o Papa
IJUra si as Dignidade maiores da Igreja Cathedraes (-).

(') Yej:l-.e a me.ma Concord:lla a pago. 24;) desta Obra. Segundo o
art. )0 desla Concordata a ,rpr'-Cllia~ão só leria lugar /la mais digno; mas
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l\estas cil'cumstancias estarão os Benel1cios das OnJens ~Ii

liLares, m'l:ume o tia Ordem de Christo, sujeitos ii' l\escnas
l'ontificia", na Regra nona da Chancellaria Romana.

.M:a~ fei ta a Concordata, o Goremo POl'tuguez guardou-a
aproveitando-se della para com os Beneflcios lívres das
Dioceses da Europa ('I'), de que ainda se nio achava de posse,
e pôde fa~ilmente ex.ecutar por e'te geito essas estipulaçõo'
pela situ lÇão em que logo se achou a Igreja em vista da'
conLestaç,ões com o Imperador ele Allemanha José D, ea
llevolução Franceza. .

Quanto ao Ultramar, e particularmente o Brazil, foi abo
lido o antigo, ystema de provimento de Beneficias exarado
nas Provi ões de 7 de Ferereiro ele 1576 e 2-1 ele Setembro
de 1625 e Constitttição rio Arcebispado da Bahia, não pelas
rasões ex.postas por Pisàrro em lla iIlemorias (H), mas por

o Goyernl) intrl'pretou logo este artigo, julgando sua e a escolha e não a
Ilue rcsult:wa do jUlso do Examinadores e do Bi po.

Reconsidpyando o que di semos na nota (") da pago 1183, enten~CI!10S
que o Areehlspo dp. Braga D. fr. Caetano Brandão, estava no seu dlrCllo,
ql~ando se recusava a propor mais de wn Candidato às Igr ~as da ua
DlOcese.

(') No tempo em que se ce,lebrou a Concordata ainda não havia Rei»o
do Brazi/.. e por tanto a e>..pre sào Reinos de POI'/iugal e dos Algarve!
comprehend:ia o tarrilorio do Estado nas quatro parle do Munno.

(") Eis o que diz Pisarro em slla ~leI1W)'ias L 6 pag, 81-.
« Ao Tribllual da ~Ieza da Consciencia e Orden el'ào essas Propo~las

dirigida para se passarem ali as Carias de apresenlarão dos BenefiCIO',
cujo expediente interrompeo o Alvará de 21 de Setemijro de :1625 (inr,r·
(lcto. fasia i to ba mais tempo), que, JlO1' graca e (an:o)' dos prctcndcn/e>.
facultou aos Govel'l1adores Geraes lias Província Ulh·ama.rinas, a expe·
dição del)as, a:té de. 1101'0 seg1til'-se a 1nClnha alll:igct. . '

II Na !Otel\Igencla, de pl'Cencherem os Prelados, e UI pos tão dlshncb
Commissão com igualdade e sem nota, roi de e8111lo (era de lei) pa arem·'
aos propostos as Cartas Regia de ApresentnÇ<'ío dos Bpneficios, o Cargh

s
Ecclesiasticos, como os de P,ro'IlisO?' e Vigal'io Geral dos Bispado (IIO
inexacto), sem preceder outra furmalidade e'exame: mas conhecidas pe ~
experieucia de muito e repetidos factos, as negligencias dos Diocesanos
e o modo de satisfaser á justiça nesta parle, e de cumprir os seus dcoere.'.
ajustando-os tambem as i.ntenções sãs dos Soberanos, que nelles desen·
oarregão as sua consciencias, pelas alTeições ponco accordadas. fa.end~
suhrogar os henemeritos ao menos dirrnos; tem os me mo' Sobcr~nos
emendado esses defeitos, conferi.ndo mnas voses por si os Benefki?s" '.I~dr'
pendentemente ~as Propostas. e ?'eril;a,do os, seus di1'~'itos pnmdwt
manda.ndo (qua 1 de ordll1al'lo) em outras occa Iões e.ram/llU?' com 111,"
resa e ci'rCl/om pecccia as me mas Propost.as pelo Regia Tribw1a! da ~ eza
da Consciencia e Ordens, a consulta· Ias.

« A ,rj ta pois das Cnrtas de !\presentação, se algum motivo ,nilo cm.
baraça o 'eu efTuito, fio obrigado os Ordjl1ario. it collar os PrO"I(!O;, ra
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outros motiyos facei de omprebenuel', dominando no,
Conselhos da Corôa Ministros em e crupulos tratando-.e ue
exautorar as lei da Igreja,

Foi então pro.ie tado o famoso Alvard, chamado das Facul
dades, de '1/i. de Ahri] de 1781, expeilido qua i tres annos
depois de as ignacla a Concordata, onde á pretexto de con
ce 'süe gracio as da Corôa (',.) , a egura- e que o Pa
droeiro não e1'a ob?'igado a faser os p?'ovimentos dos Beneficios
curados ]JO?' concu?'SOS, permittinuo-os pela maior utilidade,
que delJes I odia re ultar á Igreja.

E ao passo que no principio do Alvará exiae-se que ejão
proposto os Candidatos mais icloneos, conforme o antigo
e tylo, con tando cada propo La de um s6 nome, ordena-se
depois que as propostas dos Bispo~ ce faça com tres nomes,
como se praticava na Meza da Con ciencia (-14-), e ainda mai
que se proceda ii exame ii egundo os e tylo daql1eUe

pas ar-lhes a lelTas de Confirmação, ou de ca,pienda possessione, com
que os Beneficiados en trão a gosar o in tcresse ua roerc',. ))

Tão afogado andaya este Sacerdote no 'eu Regall mo, que atira obro
o Ui pos as mais severas e injustas reprimendas; e eUes bem o merccião
pela fraque a com que defcndião o seu munu pastoral.

Na nota á e ses trechos que copiamos Pi alTo vai ainda mais long-c : em
ua oplllião, a co/lacão on íll.'tituicâo do Beneficiado, não he COl( et espil'i

/ltal. nem incapa;; de, e1' enJ'citadl1 pOl' pessoa. leiga,.
Mui anchamente chama. ao Tribunal das Orden Militares, Regio, nã

ob I~n~ diser o Regimento de 23 de Agosto de 1608, (]Uc por Bulia
Apo toliea, foi a Meza. da. COIl"Ciencia encarregada do negocios de 'sa,
Corporações, chamando-se dahi por iliante-jlJe.::a da COll 'cienciet e
Ordens.

(') O Alrará da Faculdades foi ainda para o Poder inva 01' um anl('
Il?l:O contra as concJu ões logicas, que se dedu iflO da COllc6~'l1ala de 1~í8.
1',1'<10 os mesmos caso, e a lllesma rasões, sobretudo em vlsla da deCisão
U~ S~gl:ada Congregação citada por G~rcia-de Reneficiis.

POI' I o o ~lillj'lro do liliramar disse-faca-se o COlJcurso tI s 13 ne
licios cUl'tldos, mas por Conc ão n gia, e n~o por oLriga~ão C~lIollica,

(") Foi a Carta Hegia. de 23 de Iarço de 1604, que, egunJo A ereelo
COlltll~ltO,. estabeleceu a. pratica dos Concurso o exame' na j\lf)~a. (h
COI~ clCnCla; mas então ordenava. qlle o BeneficIO fo e conI ndo ao
maIs diano, Po teriormenle firmou- e a pratica. da 'propo ta de Ir:
0'ppoenle.s para o Padroeir c 'colher o que U1e convIe n, e consta das
Carta~ l1egla de 4 de Ahril de l(j3~, 28 dr. Junho e 30 d~ OuluL,ro .2?
de i'iovembro de 1636, podendo I r-se a ullima na Coi! cçao Ju tIno l. .)
Jla~; 101 e 110.
r En.lrelanlo parece que Aseredo Coutinho não [o.i cxa~,to em sl~a as rrc,ã~
,I~ \ 1,Ia do Ilrgim rnlu dn t1l eZ(f art. 61, e ProvI 'ao de <> ue ,UI'II de 1BD ~
~:1, fllle re\ Ião uma pra tira ll1uito mai' ãntiga cm lnalel'l,\ d I'Xallll"
l1a ~l('za.

21
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Tribunal, por tanto, cm Examinauoros Synodaes Cl.), com
n:iinando-~e ao Bispo a pena de não erem aceitas as lia'
'}lropustas, s'e s'e desviar uma linha de taes preceitos.

E tal era a omnipoteocia do Poder Temporal em uma
igreja subjugada e comprimida, senão trahida, que os Onlina
rios se submettião sem reluctallcia, danuo-se por relises com
semelhante concessão, qlle tomou-se no Brazil um Padrão
de gloria para o Prelado que primeiro obteve-a (H) j tãll
repulsivas crão a anarcltia e arbil.rio .existentes.

Pouco durou OpràseL'. AMesa ela COl1sciencia vivenclo do
arbitrio, não podia abandona-lo, emJ)ora o ..4Zva9'd das FaliU/'
'Clades dês e aberta a qúalquer cuyil1ação em prejlliso do
direitos do EpisCOI ado. Mas não era llJ'ficieote.

A contragosto a 1\leza ela Con cieucia fa ;a e\pedir o fa
IDOSO Alva.rú para as elifl'ereotes Dioce es, e a força de repeli
das e importunas re ommendaçõe farão remetlidas copias
a'os respectivos Prelados ("1'''''''"). Não se podendo esqu.rva.r do
cumprimento do Alvará, a Meza oppoz seusem.bargo , qlle o
Gm erno sem demo.ra ac,eitou. Por Aviso de 3 cle Abril de

(') Os exames dos Opposi tores aos Beneftcios Clurailo erão feilos a
principio pIos D pulados da M· za na presença do respectivo Presidenlr.
1lepoi' foi-se ad miLli nela a pratica de chamar-se Examinadores tle outras
Ordens, e os a pratica foi consagrada pelo art. 61. do Regimento de 160 .

GlIlCO erão os Examinadora nomeado pela Meza., Ula nenhum exame
se poderia f~ UI' com meno de tres, em yj ta. do art. 61 do H.el!iml'l!~o,

e Cartas Regia de 10 de De embro de 1621. 24, do Agosto de 1.633, c 5 ile
Abril de i63~.

Já nes as epochas o Governo Jll'efáia. a noowações sem Concnrso, 1'a·
lendo- e do novo E tatutos. "eJão-se as Cartas Regias de 30 de J1Ulho de
1632 e 16 de Novembro de 1633, na Colleccâo Jus/ino.

Entretanto sem Exalllinadoros Synorlaes'o Ooncllrso h llllnO: (Barbo?ll
-de 0flicio Pal'oehi cl, poles/ale cap. 2 de CanOn'iC(b POJl'ochol'lI'1n el~e'
l'ion,c et 'Í?lS/ it'u./:ione, e n:t Collectanea Doclol'uln in Conci/'io 1'l'iclelll'/?lo
Cap. i8 n. '102. 'qj:l-se tamllem13onix-T·raclatus de Parocho pago 352,

O mesmo Barboza he de parecer que nas apresentações do Padroado
Ecc.1esül! Lico qllem e colho o mai difJ/1O dos examinados he o Padromro,
se a Collação h feiLa pelo Bi po. -Collec/a'nea. Cap. 18 n. 137, de arpeIO
Pm'oc/li Cap. 2 n. 124. No que concorda Bouix Tracta/u. de Paroe/IO
p:lg. 31H, e a Rewe Theologique do 1857, pago 630, analysaUllo a Concor'
data ÂlIstl·iaca. .

Pela Provisiío de 9 de Desembro do 1799 foi cen mado o Bi !lo do RIO
de .Ianoiro, 1)01' haver proposto wn gÓ Canclidato, conh'a o disposto no
AIrará. da.~ F{/.wldades: ht- o na png. U90 desta ohra. . .,n O Bispo da Dioccsr. do Rio ae Janeiro D. José Joaquim JlIslnuano
1I1ascI\renhas Ca lello Branco.

(,..) li'ja-se Mal·ir.-fnstiluicões Canonico-Palria, li". 1 p. 31. 9§9.
e os Avi o H gios do 3 de Fevereiro de 1790,de19 de Srtombro de 1796,
e de 3 tle bl'il de 1797, de pa". 1186 a 1189 le ta obra.
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1.i97, foi aneza aUlhorisada para acldicciona,r ii Propo ta do::
Bispo, outra sna de ujeito habei que conbece~ e ("'j, e
ainda ne e tempo nem todos os Prelado tinhão copia do
famoso Alvará I

Esta doutrina que annullava perCeitamente a do celebre
Alrará foi reCorcada com a de outro álvará de li. ele Ferereiro
de 1800, em qu-e e permittia á )leza o propôr tanto o an
didatos examinados perante os Bi~po~, como perante ella (......j.
Era um re ultado do velho odio <la )Jeza contra o Prelado,
pois que o mesmo Al\'ará di ia que um do' eu" fin~ era
obrigar os Bi po' a seTem mais ci1'cumspectos nas suas P1'O
postas, attendendo s6mente ao mel'íto e exemplm'ídade de cos
ttLmes e vida dos Candidatos, sem consick1'ação alguma par
ticular /

Dahi em diante n[o hom'e mais garantia para a Propo la
do Ui po , os antigos arbitrio ~e reprodu 'irão, e o praz
me do Rei preferia a tudo. m ímple Decreto [a ia 1l aro
cho, o mais inhabilitado dos Sacerdotes (.........).
. Depoi da Independencia, e extincção da Meza da Con

clCncia, alguma regularidade tem havido no Concur-o,
sempre ujeito' ao arbitrio do Poder Temporal, que ~e jnlga
llabilitado para annullar e ses actos, e para exigir a inelo ;"0
na })ropo ta dos Bi po do nome do Candidato CaD ide
rados insufficientes pelos Examinadore , ou indigno pelo
Prelado" (nH).

Pôr os Beneficio do Padroado da Ordem de Cllri lo á
r.oncur o, era pelo Governo Portuguez con iderado faculdade
por elle delegada aos Bispos I E e te aceitarão a posição
que lhes impunha o Goremo I

A' im durante o e~raro de Ire ecolo que t~nto conta o
Çoncilio de Trento, o Poder Temporal con~etJ'ui á [orça de
lr:ra ões e de h 'poGri ia fa Dr de um Padroado Eecle'ia tico,
)~ao mixto, como pretendião a Orden, Gabric~ l'ereira de
Ca tro, Lourenço Pires deCarvalho e outro Canonl la (..._),

l') Veja- e o mesmo. viso a pau. 1189 desta bra.
") Veja- e o me mo Decreto a pago 1191 de ta Obra.

. ''') lla muito ex mplos dl]Sle abuso, no. archil'o lh .\Ipla ela. ru 
?~cncJa, e um d,~ Yigal'io EncOOlrnendado YJmos no m DloS arclm'o , I~

Ja ~~~~,lam.o _na nola (") a P.1g. 12i6 desta Obra. . _
( ) \ eJa- e o Axi o de 7de Ma.rço de 18~6 que copiamo a pag_ l!OO

desta Ohra,
,(.....) Pf:reil'a de Caslro. como já nol~mo , não diz po. ili"amenlc ([11~ (I

Padroado da:' Ordell" ~[iJihre era fIle<.l , mas d pr hr'nú . ,do II I '

foI' 'o elll lomar lil'I'e de cO/lCILI'_OS o Parlroado COI lat rirCUlJl-lánrL
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mas completamenle Secula1'. Con eguio mais: impondo ao~

Bi pos os ~eus Concursos, annullara-os e espaçava-o a
capricho (-f), e dando-lbes examinadores espe iaes, reservou
para si ,a faculdade de escolha, até de camlidatos reputados
indignos.

Em tudo isto o que mais se deverá deplorar he que todos
estes factos se tem passado, infelizmente, sem um protesto
dos Pastores da Igreja I

As Bulias modernas da ereação das Dioee e referem-se
todas á Bulla-' Candor lucis cetm'nl1l que divjclio a Diocese
elo Rio de Janeiro em tres, com mais duas Prelasias que são
hoje as Dioceses de Goyaz e de Cuyabá. "Rs a BuUa não
.alterou o antigo direito de Padroado da Ordem de Chri to,
como não alterou a primitiva da Dioce e do I-lio de Janeiro á
qu,e ella se prende, por quanto se assim não fôra de ha muito

aimla que tres partp.s fos_em Ecclesia ticas e uma secular. Accrescendo er
es"a a opinião do letrados da Junla d'Evora, e UOS l'euactores do ldlimos
Estatltlos das Orrlens, á que e le CmlO1ü ta não foi eslrall)lO.

Pires de Carvalho he mai. posilivo nas suas Enucleationcs lo 2 pago 286,
1Ie tas palavras :

« Quou diversi modi procedit in I Iagistros qui út omnibus PonliliCl
sllbjicitllr, ideoque palTonalus Orclinum frllilur nctf1bNt Ecclcsiaslici. el
sec1 tlall'is. Eccle iaslici per primawam naturam Religioni Et-clesias~Il:LC

cooce i, et seculares per ullionem ad Coronam, ideoque non subjiclIUI'
Regnlis Cancellal'ire, 1~Sqltl: da/uI' 1'eservalio; onuuC[ue tempore pold
i\lagisler provisiones fttce1'e, gaulletque privilegii Re~ü Palronatu , etc. II

Iie a dO\lh'ina do Estatutos de Aviz tit. 5 cap. 21. e 52.
Borge. Carn iro no seu Dil'eüo Civil t. 1liv. 1 til. !) E; 12, apoiado ~o

Alvará úe 11. lle Olllubro de 1786 § 1.0, não e atreve a Inalilic:.<-Io . enao
debaixo do termo vago - amplis. imo, de orte que 11e um Padroullo Ecc!c
siastico, eCll\ar e mi lo, et 'lu.ibusdam ali'is.

No Alvará de 1.5 de Janeiro de 1784, a Rainha como Grão-Meslra, c
armaua do seu l_premo e a.lio poder declarOll que o Paclroallo da Ord~1lI
de Chri to não era simples, l'inha j1il'i~dicção Ordinal'il.t. O llaclrocu'o
era um Bi po quanelo lh\~ convinha. es:er:: r a juristlicção Ecclesi. 'l!Ca, e
quando (Iueria contraria-Ia era Rainha, e igual senão superior ao Papa.
O Alvará ele 1.786 abrltnge aiudlllll;\Íur bUl'lsunle, ltll wrnpli:simol

O Bi po Galucano- Aser ·uo COlltinllo, e Monle são ele p:wccer que o
Patlroauo úos Beneficio-, a despeito da Bulias, he secular! O IIwmo
principio se vê uslcnlado pelo Procw'aclor da Corôa-Clemellle F'errCII'J
[, 1'an<;a em sen parecer exa1'ado na Resolllcão de Consulla de 9 de NOI'C1n·
bro de 189~ (Colleccrin Nab/l(;o anno ele 1 '27, pago '135), c \lO Dem'clo do
q, de De embl'o de 1827, a P'lj:(. 1198 desta obl':l.

Veja-se na Resollll;ão de 29 d i\1:lio ele 1811 a opinião dos Depulauo,
da àleza da Con ri n ,ia. Mon on110r Almeida e J ui7. ,los!': ue Carvalho c
Mel lo, urna das conseC(nencias do wlI1plissimo Paclroado (Colleccào {Hlbu ril

anilo de 1824, l)~. :312). "
(') Vrja-se o Alral'lí clflS Faclllc1ac!P. a pago 118], c oull'OS DelTelosc

_"ll~r:lllcto Il cxplieandl) o mesmo All'al'á.
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estaria ex.tincto o Padroado lia Ordem ele Chri to, o que
nunca foi considerado como tal pelo Governo Portuguez ('f-).

Por tanto se o Concurso era obrigatorio por virtude do
Concilio Tridentino declarado pela Sagrada Congregação en
carregada de interpreta-lo, se a execuçâo deste Con ilio, maxi
me a Sessão 24 que trata do Concur o, be positivamente recom
mendada na Bulia - Prmclam PO?'tugallim ele W de l\lçlÍo
ele '1827 (-\'f) , he yisto que não se pode no Brazll ex. 'lui!' cio
Con~Ul'so o provimento das Parochias; não conforme o Al
va?'d das Faculdades, que não pode prevalecer contra a lelr3
do Concilio, mas de barmonia com a Jegi lacão Canonica, que
os Bispos e Poder Temporal e devem esforçar por manter,
convindo que para i so houves e com a Santa Sé previa
accordo, como já tem acontecido com outras nações (-).

Releva ainda que se note, que pelo Alva1'd das Faculdades
são sujeito ao exame pOr Concurso o;:; Beneficios a que e tá
aJlliCXa a cura d'alma~: os outros dependem somenLe de uma
Jlropo 'ta do Bispo, excluido o exame liLterario. Pela legi 
lação Canonica po terior ao ConcÍUo Tridenlino os Conegas
Magi trai, Doutoral, e Penitenciario são sujeitos ao exame
por conCl1r o, como reconhece Monte nos seus Elementos de
Di?'eito Ecclesiastico, ma não as egUl'a que entre nó a im
se pratique, sendo maior o numero dos Examinadores ("'H~).

(k) Em ).Jrovt~ ha lal'Ja a leitura do.s A.h'ar[\s de ilJ, de Abril de 1781,
i5 de JaneIro de 1784, e H de Outubro d 1786.

(") VrJa-se a mesma Bulia a pago 4ti8 uesla obra ohroludo nas )la
fanas:

l( 't in pr::ediclorum ju.riunl exerci tio maxin~e vero .cnITI de Epi C?llO
rum et Jlm'ochOTlLln ?wminalionc sou pl'a?sC?1ta,/IO?tc agJtIlJ' aCl'all 1I11l11
Eccle i':ll qrdinaliones, ea prwcipue qUal a Sacro 2'ridcnfino Co'!wilio
,o S. vlge IIna quarla pr::e criplro sunt, llr::e. ocu11 baJJeaI~l Cl101 ai d~m
per pr::e-enle ?Iullo ?lIodo derogat'wn intclhgaJlllll.l , quas IInJUo OUill1l10
sartas, tecla que en'ad jubemus. )
. ("') Veja-se a Concordatas da Uospanha, Au tria, Baviera, e Olllras

l'iaçõ ; obretndo arts. 26 da primeira, c 24, da seguniJa.
Coo ulte- e lambem a Remc 1'beolog'iquc d 1857, pago 630, e a Corrcs-

pondunce dc Romc de 1851 p~. 427, e de 1,852 pago 486. _
E note- que ndo taes Padroado sew!(u·e. lIenhuma apres nlaçao e

faz, em previo concnrso dos oppositores. . ..
(....) Veja-se a Bulia de Benlo 13, que omega-Pa IDru/t Q{{tCtl de

19 de ~laio de 1'125, na Rerlle Theoloqiql/e anno elo 1856 pago 359.
Monl -Direito Ecc!p.siaslico §§ 356,,355, e ,356, e a ()on:e;po~ld'J?lCe

dp Rome alll10 ue 184,8 a 1850 pago 489-art. I o(fice d? .Pem/encler. _
.0 Concurso para e tas Dignidades l0.ll0 após o COl\(lIho de Trento l1ao

fOi eslabelecido, como alie la ,Ago linho Barbosa na nas obras-Col/ec
{((nca Doclol'llm in COllci/illln Triden/inwlI, Se . 2'~ Cap. i8 n. 20, e



CCCXX"I

Este escriptor onressa na me ma obra C'), cm oppor tl
menor observação, que se o Bispo e não o Padroeiro entre
nós abre os Concursos he por eIIeito do celebre Alvaril,
sendo o espaço para os mesmos aprasado, regulado por esse
documento, e Aviso de ,1 i de Março de 1.801. Se be esta
a legislação que rege o Concurso, se o Bispo funcciona não
como Ordinario, mas como Delegado do Pad?'oei1'o, como não
he este quem abre o Concurso? E para que são os Ixamina
dores Synodaes, se o Bi"po por eIIeito ue sa delegação tem
ue escolher os Examinadores segundo a pratica da Meza ela
Consciencia?

E se como quer iVIonte o Padroado do Imperio, ou do Go~

vemo quanto aos Beneficios be laical, apoiando-se equivoca
damente em Osorio, como taes Concur::;o se podem faser de
accordo com o Concilio de Trento?

Se o procedimento do Bispo nos Concursos resulta de uma
Commissão do Poder Temporal ou do Padroeiro laical, os
Concursos devem ser feitos rigorosamente como prescreye o
Alvard das Faculdades, o Prelado funcciona como alltiga
mente o Capellão-mór do Rei nos Beneficios do Padroada
Secular; sé obra como usando de um direito proprio ba
seado no Concilio de Trento, cumprir o Alvará he offender o
Concilio. Isto parece-nos evidente.

No primeiro caso o Concurso poupa aos apresentados pela
Padroeiro laical o exame á que se havi'"io de sujeitar l){)'
rante o Bispo, mas esse Concurso nãó se" póde chaJDar O
Concurso Canonico pre'scripto pelo Conci lio de' Trento: he uJIl
arremedo feito no interesse cio Paclroe'lro leigo, ]lara esco
lher com mais segurança o Clerigo que tem de apresentar,.
que pode não ser o mais digno, nunca o indigno ou inha
bilitado.

O mais singUlar neste negocio he fJue tendo-se sobre
ene suscitado tantas duvidas e conUictos, nem o Governo
.neoi o Corpo Episcopal tem sujeitado ao Pontifice a decisãO,
solicitando-se a approvaçãO ou a conclemnação da pratica em
vigor no Imperio.

<le Oflicio Episcopi alleg. 55, e 57 n. 178, de Crlnollicis et Di(J71'Í/afiIJlM
eap. 26 e 27, Jn3S rl poi lia Blllla- ~tpre11laJ dispositionis arbi/'/'io do
Papa Gregol'io XV Lle 5 de Novembro d 1622, começou esta reforma 03

lIespanha, e el~ POl'Lugal, nessa epocha ügaua áCJllelle Paíz. .
Bal'bosa copIOu-a por extenso no appendice ao tomo 3 do sen [Talado

- de 0f/icio E,'piswpi TJag. 98.
(') Monle- Direi/o Ecelesias/ico t. 2 §§ 1247 e 12,18 in finco
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Entretanto saLe-~e que a Santa Sé tem sitlo tio rigoro a
em materia de Concurso, que nas ultima Concordatas com
dilferentes Estados não tem conced..ido o l'a Iroado Secular
em o Concurso ("'").
Como idéa a sociada ao Padroado arnplissimo c13 Corôa e

aos Concm os Civis da Me a da Consciencia anda a Collação
elos Beneficias, a talante do Poder Temporal. Ao Padroado (l
(01'ça pretendia-se addicciollar a CoJJa ão in1J10 ta por acto
Civil, como cousa puramente secula?'.

Os cavillo os manejos do Poder invasor cre cerJo á ponlo.
de se tornar~m ritlicuJos. As im podemos qualificar a colla
ção ecutar apadrinhada por Pisarro, ue que parece que uma
só vez se fez 11 o, e tito omente no Bxazil (H).

ABulia do Padroado da Ordem tle Chri to quando se quiz.
que apadrinhasse enormidade, foi interpretada de forma a
desnaturar o Iim da primitiva j.nslituição. A direcção espiri
tual dos ~lestres no gOl'emo das Ordens, entend 30-se a de 
p~it.o elas Bllllas, a de peito elo 1:: tatu tos, ela constante e.
elmtl.lrna pmtica, como eGclesiastica ou sacerdotal ('l-H) ; e t1ahi

(') Veja-se a C01'1'Prt:pondance de Rome de 1851 pago 407 e 422. e na
RCliue 1'heologigue de 1856 e 1857 a analyse da Concordala. Au lriaca.

(") Veja-se Pi arro~1lIemorias t. 6 pa". 88 nota. (l~), e aRe. oluçZio
de 2de Oulll.bro de 18-22" a pago 1201 desta obra, unico acto que se p d
Invocar em favor da. pretenção do. R'3Y. de Porlllgal, como Me Ircs, aliás
P/'elados da Ordem de Chri. to. T1':ltando-se deigual empresa. em 1821.., por
parle élo Padre Francisco Ferreira Banetl), não ,e conseguio, como prova
a curiosa RI: olução d 9 de Novembro de ~8.24 (Collccç((o Nabtwo anno
de 1827, pago i35 nola. (').

(''') Veja-se os novos E lal1ttos da. Ordem de Chri 'lo p. 3 Dt. 9, eo§5
ilo mesmo tlllllo. e os E lululos da Ordem de Aviz l. 3 c.1p, 40, a pago 430,
43!, e, 526 nota (b) de la obra, bem como toda a nota (") de pag, 525 a
521: alt se inilica qual o eolido do espi7'ilualqnecompetia aos fllestTes das
Grdeu . e D. Priores, () a ingeren(\m que poderião ler Jl:lS oollações dos
BenefiCIaS das Dioce es Ultramarinas,

No mesmo cap. 4 dos F.~{a,t1t1os da. Orél m de AYÍz lê-se o seguil,le que
melhor explica a distinccão do e piritnal' a cargo dos 1\[e tres:

«( O espiritual ilivide·'Dioni io Areopagilaem sacerdotal 111onas/ico-
osacerdotal reside mai" amplamente nos Ri po ; porque à elle. pertl'ncem
todos o actos sacerdotaes, sem limitação, com poder de abril' o cerrar,
~lar e de atar as almá que se lhes são ujf'.ilas:-o lIlollad!al e ordena
a perfeição da cal'idadl~, por dillerentes canünbos e obngllçães, que a.
Regras da Rehgiões poem, segu.lIdo o ponto e grão de perfei~õc (rUe
nenas e ]ln:tende.

« Umas buscão a pel1feicão pela vida contemplativa, como são .a.
Ordens Mendicantes. Outra' pel(t vida ac/ri;va.• como são as Orden M!iI
tU)·,es. que Jll'Ocllrão a perfeição de sua Heligiã~ "p~r lJ\'ofis ão de armas,
POl obl'lgaçao de delT31mr o sangue pela. Fé de Clm to. »
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dedu jo- e uma crie de prelençôes tanlo mais e. lravaganle",
t} uanlo absurda . E foi no Bl'azil que elJas se realisarão com
o au.,\..Ílio e prevaricação da I1leza da Consciencia C''j.

No regimen Colonial comprehende- e o proceclimento do
Governo Portuguez. Os Mestres erão considerados belados,
e Delegado~ ela Santa Sé, e, segundo alguns B.egalista mais
emperrados, superiores aos Bispos em hierarchia e juri,
dicçJ:o: e com quanto as Dioce es do Ultramar e lives em
livres ela jurisdicção Ecc1esiastica da Ordem de Christo, a
Meza da Con ciencia achou geito de encabeça-las na depen
dencia dessa jurisdicção, não obstanle a Legislação Canonica,
e a Civil (H).

Pelo Direito Canonico sabem-se as differença que exi tem
entre a simples apresentação, da eleição, nomeação ou eol
lação; aquella dava aos Beneficiado o jus ad 1'em, e a eoUa·
ção ou nomeação o jus in re (.y.H). Sabe-se tambem (rue deode
que o CoUador não podia dar a instituição authm'isave.l,
il1clispensavel nos Beneficios curados, o seu direito equivalIa
a simples apresentação. Era o caso do Padroado da Ordem
de Christo no Ultramar, e a BulIa de 12 de Junho de 1;)1/1
bem o expressa nas palavras JOus Pat1'onatus, seu p1'cesentandi
ad dicta Beneficia.

Em verdade os Mestres elas Ordens Militares erão eolla
dores dos Beneficios 1'egulares e manuaes das uas Corpora
ções, nas Igrejas que possuião pleno iU1'e, deoomin~das
isentas ou nullius Diocesis, que estavão sob sua immedlat~
direcção ('I-.y.H). Nem o :Me tre, que era P1'elado, nem oHei
que era simplesmente Governador e Admjnistrador do 1Je·

(') Vlilja- e a Resolução de 2 de Outubro de 1822 referida Jla nota (')
11 pago 1201.

(") Além do Direito Canonico, veja-se as Blllla da incorporaçã~ dos
Mestrados, e da crcação e1;t pl:imcira Diocese do Bl'aziJ; e hem a 1111 a
Carta Regia de 24 de Fevereiro dll 16-16, e álYal'á ue 11. de Outubro
lle 1786. o

(.•.) V~ia:~ e em Themudo-Decisiones t. 3 qure tio 1 n. 28 u crIe 3~,
todas a dilJel'C'ncas que exi tião entTe r.ollacào e ÜI tituicào au(hoJ'ls:l\e~o
Uoje es as diJl'ei:enÇ<1S de apparecerão; a co]Jacào e a instituiçãO aulhon'
s::wet •são equivalente, o primeiro llOme comprebende os dou a~lo:o
Garcia-de Be9leficí'is no liv. 4: cap. 102 trata ainda com JJlai amphdao
desta l1lateria.

(....) Veja- e o Eslalou/o,~ da Ordem de Cbri to p. 3 til. 9 e la a pago
430 e 433 desta obra, e o }\lvará de 11 de OutulJl"o de 1786 arf. 1. o
o 'egulldo Paulo Dias de Niza no POl'vu.gal SaCI'O-p7'o{a,no oP. 3 pago 16~1

tltauo pC'lo :l.ulhol· do-D'ireif,o do PadJroado no IJra:t!1 pago M uao
lJassavâo de deseseis estas 19l'l'jas, c as enumel'a.
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trallo, pollião dar a inslil'L~ição Clul1lO?'isavcl,. ês,a ]JCll'tc d(
poder elo Mestre, eea exerci la pelo PriOL'-mól', eJlüul'!'O que
na Ordem de Cbristo foi lJ01' fim conferido á UDl Adlllini lra
dor, denominado da .Jurisdicção j~ctle'iastiLa, nomeado ad
nulurn pelo Mestre ("').

Mas desde a creação do Bi,pados na tena' do l'ltramar,
(Jue os Beneficio com ou ,em ura ]Jerderão a qnalidade de
Re,qula?'es,. as respeGtiya ]gl'ejas frearão de 'pidas e Locla a
i enção ; e a despeito dos maiore' e forços para encabeça-los
como taes pela ~jeza ela Consciencia, nunca o COD eguil'ão
pela reluctan 'ia dos Bjspos, e uma ,erie de dI enf e, que
occuparão todo o secuIo 17 e '18, até á publicação do A!nrá
de 11 de Outubro ele 1786. Onestão facil de re o]yer com
vontade de acertar se se appeDas e logo para a Santa Sé:
ma isto não convinha ao 1'0 ler, que tudo queria ava aliar,
maxime desue a epoclJa elos Philippe em que o movimento
d~ ecularisação tornou- e mais energico e violento. Be
di to um do 'umentoirrel'ragavel, a guerra sem tregoa de
clal'ada ao CollettO?'es Apastolicos, e eloquente te 'temunho
a Bulia - Clamo?' gmvium incommodO?''L~m- do Papa Cle
mente VIII, de 2 de Ago to de 1594., dirigida a Philippe o
Prudente, Rei de Portugal (-1<'1').

(') "' eja- e os Eslal1l.tos dct Ordem de Chri. lo p. 3 til. 9 § 1, 2 e 5, - e
~ Bulla-Regimini lIlililll?llis Ecdesice do Papa Julio lU de 8 de Abril
de 1554, e Alvará de 8 de Outubro de 1600, a pago 496; e 503 de ta obra.
r (") \'eja-se Ag., Barbosa-'- De Canonicis e~ Digqúlalibus Ecclesianlll~
Cap. 13 n. 61, pago 70.

Copiamo aqlú os primeiros b'echo desoo c lebre documelllo~ que tão
grande luz dá obre a. bislor'a Ecclesia lica. de Portugal no remado do
famos,O Philippe U, que e di ia o Campeão da Igq'PjfL: .

t( Clamor gl'aVlUOl illcornmodorum, qme iu H.egno Portuaaliro magna
.~ Dei ofl'cu'ione, et aJlimal'llm dell'imento quolidie mogis e,'l;Cl'eSC1J11/,
vcml ad nos, ut ea jaJn nobi diutiús dissimulare non liceal, negue 11 lIf~
geslale tua Calholico Rege tanta' erga Dcum pieL1le, lanla erga Apo loh
tam Lcdern oh el'vantia tl1l0 modo si'nl omplil1s tnleranda,

II JUl'isdiclio Ecc.le: iastica in J'l'{tno Porlllgal1ilB palam 1'io/(lt1M', Sa
r.r~sa~ I.m Apo tolict'l' . edi auclorita, eplam Chri liallis imi Reg ,el
PnncJ]Jc aI onmi anlitJllltalis memol'ja, .uo el popuJorum uorum a~
(!Um~ drfenderc non dlllJilamnl, possi1l1, ct pllb/ice in regoo Porluga'\h~
Imn~II1UlÜ!r, in Regno inq!lO,m Chl'isl1'an o, el guidom le Rege per Dei
gral1a~ V1\'0 , alque incolun l. . '

« ~:\m ut 1lIulta süenlio prmlel'CllilTl11S. illa erte, IJere J?on p~s l,Ill1US!

llec tnemuJlo doJore refe1'l'e CIllod v nerabiJe FJ'atl'e no. ln ArchlepJ. COpl
tum rei Ecel ia tiere cOJltr~versia agitlll'; à Jaici hominilms ad ecular
Jud\ces pcrLrallllntl1r, qna i noster Apo foliem Sedi Legalus ill Reg!lO '.l?Jl
essel, aut lIullu omnino Apo toJieus ~Jini ler exi terel, ad quem Jusl1l1<e
\:onsequendre Ijl'alia eonfl1"'eJ'e liceal. »



Bem que sujeitos :í um Padroado Ecclcsiastico os Benefi~

cios da Ordem de Chri. to no Ultramar el';1o Seculal'es, enão
isentos; estav.1o emancipados do Prior-mÓ11 de Thomar, e
posteriormente do Administr:adoF da .hu1isdic\?ão Eccle ias
tica. Mas como o fim dos fautores do Regalismo, e da Meza
da Consciencia era ujeitar e ses Beneficios ao Poder da
força, forão taes Beneficios por muito tempo e em algumas
Dioceses eonsielerados Regula?'es para serem provido pela
Meza, e por concurso ahi IJreparado, quando não podião
sustentar que o Padroado ei'a mixto, ou ecnlar.

Os Estat'tGtos da Ordem de Christo, como em outro lugar
notam{)s (p. 3 tit. 11 § 1 e til. 12), pretendem que todos os
Beneficias desta Corpor.ação, inda dentro elo territorio das
Dioceses Ultramarinas são pleno j'tGre regúlares e manuaes; e
Carvalho na ' suas Enucleationes sustenta a mesma doutrina,
bem como que os respectivos Parocll0 ainda seculares são
amoviveis acJ; nlttWln' ("I'). E de ta confusão deduz- corollario
contrarios ás Bulias Pontificias, a intelIigencia dada pelo
proprio Mestre; mas logo que se trata do Padroado, quali
fica-o de mixto - ideoq'UJe patronatu-s O?'din'um f?''tút'l.G?' natu?'a
Eoclesiastici et scec'l.blm'is.

Mas para aquilatar-se o di.reito do Padroeiro-nos Beneficio
com ou sem cura nas Dioce es Brasileiras basta tã6 omenle
regular-ma-nos pelos Estatutos das me ma , as Bulla da
sua creação. Por essus BulIas se vê que o Padroeiro só teDl
jus a apresentação, compelindo a instituição authorisavel :u
collação ao Bispo. Institutio 'vero, diz,a BulIa de U>J4., EplS
copo p81jJetuo ?'eservamu-s.

Portanto o IJadroeiro Brasileiro seja Secular, seja Ec~le
siastico não tem, como tinha o Mestre ela Ordem ele Clll'I lo
nas Igrejas isentas, o elireito de CoUador, como Prelado que
era (tcGmquam P?'celatus). O lestre podia man lar Canal' pelo
Prior ou Administrador da jLlrjsélicção Ecclesia tica da
Ordem, aos Beneficiaélos de sna e::ictllha e nomeação, mas

Deste e de outros docum '11los parece que o celebre ThOJlla sin, deuu,iQ
o que a segura em suas ol)ras acerca do Rei de Portugal, pelas de~asl~
COIll que procedia, alargando os privilegio' que lhe concew{l a Santa Se.
e abusando frallCamente delles.

,0 mesmo Philippe II, seRundo Villal'oel, não duvidou, na ,ua'
Americas, decretar que o Ben~LCiado g~e não fosse eollado po,r ~11l BI p~:
podes e ser por outro de DlOcese diJlerenle, ea: 1"1 do seu (111'0110 de pa
lJ.roado, aliás eClllar. Veja-se o opusculo-Dúeüo do Padroado 110'

Bmzil pago 47 e 4-8.
(') Caryalho-E'/lIlLclcat,iones t, 2 pago 236 e 307.
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lambem não lhe era licito mandar faser a col1ação por
quae quer pessoas, ainda leigas, como peetende Pisarro, 1101'
is o que tae:; pessoas não esLavão reve tidas da faculdades
que tinha o Prior ou o Administrador de Thomar.

ORegalismo de mãos dadas com o Jan enismo dominante
praticou no Brazil o primeiro abuso, de e mandar collar
um Beneficiado por J:lrelado diJJerente do da na Dioce e,
mediante uma Resolu .ão da ~Jeza da Consciencia, llOmolo
gada pelo Rei como Me tre, aliás GO\ amador da 01' lem de
Christo; flue em taes circum tancias con tiLnio-,e mai Cjlle
Bi po, um yerdadeiro Papa. O Meslre podia mandar collar o
Beneficiado das Igrejas isentas por eUe escolhido, pelo Priol'
mór, ou pelo Administrador da JUl'isdicção Ec.cle iasLica.
Mas pela decisão da Meza a coUação podia ser feita por qllem
conviesse ao Rei, e até por pessôa secula1" egunclo Pisarro I
oque nem o proprio Papa talvez podesse autborisar, ecremos
que nunca o fez ("').

Essa doutrina da Meza ou antes de Pisarro que neJla
podel'osamente inD.uia (H) foi abraçada pelo Governo, e por
Profes ores de Direito Ecclesiastico elas l~aculdade do Im
p,eri~, que até sustentavão - que os Tmperadores do Brazil
tlOhao es e privilegio como Me tres da Ordem de Christo, e
pela àrnplituclé dos direitos Mage tatico o, o que nenhum
Monarcha Catbolico ainda o mai absoluto ousou pre
lender (\4"').

(') Diz- e que S. Luiz, Rui de Franca, obtivera, da Sanla Se es e pr1\'i
l~JO, o de culJador; mas tluvidamos ~a exislencia de scmelbante concr.s
sao.; lalv~z o fosse como ó. Meslres da oOrdens l\[ilitares, qlle fa ião dar
r. IIlStiIUIC,ãO aufuol'i avel. por pe .oas eccl siaslica , nomeadas para esse
1m. Os. {eys dos E tado Catholicos que e $agrão, são em yertlade
~hôas Eccle. la tica , e o de França eNio além disto Conego de algumas
La edraes daquelle Rl!ino, mas nem por isso go avão . da faculdade de
Laser cóllaçõesj como não o tinbão os Reys da icilia, que. aJi~ erão
aeg~~S nalos da Santa Sé. E da re po ta dada pelo Papa B0111faclO V1JI
~ i'j ~e França Pbiliwe o ])ello, pode- e bem yel'ilicar-se as colJa-
• ~ podlao ,er aulhori atlas 'pelo Monal'cha.

(.~Ja- e o Opusculo-Direi/o do PadJroodo ?IO lln/::t"l de pago 40 á l!3.
~e ) Ba. ta compulsar o actos em que inlerreio esle Eccle ia tico para
iab:precIar e sa .inil~encia, q11e foi além da lia morte: ~nlrelanto não
Ord mo 10 que fana PI ano não sendo o i\Ionarcha llrasIlell'o Prelado da

lo~!n ~e Chl'isto.' o.. .
I 'io) Im .g~~al os lIJonarchas do Paise Catholir:o, apoiado .em prlYl
1~1l1 Ponliflcl(J procuraYào alargar () scu dommlO no espmlual, ma'
geS~:lm se ,COIl ~iluio Pad1'oeiro a (o1'ça, por virtude de el1reilo ma-

O I~~S..hclulmo a Con.li/1LÍcão CÍ'l'il do Clero em França em 1790.
,}~~mel1oo e~e1l1plo parte da lIJónarcbia llra ileira. . ..

Tava~'e .e o 9Jl~ culo- Di'reito do Padroado no JJ1'o::al pago 55, e , lJlela.
s-Dl/'P,llo Eccle ias/ico-palr. 267 nola 157.
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"Es e unico exemplo que se deu no BI'3Zil achou um ex~
cutor na pessôa do Bi. po elo Rio tle .Janeiro-D. Jose
Caetano da Sítra Coutinbo, PresidenLe que era da me ma
i\leza. E comtudo, como já em antro lugar oLservamos, e-Ie
l)relado não admitLio uma Collação feita pelo Noncio Apo,
Lolico, Legado á latel'e em Portugal e no Brasil, em um Ca·
nOllicato da sua Sé (""l-

D'onde provinha tanta audacia em resistir á S:mla Se, e
tanto ervilismo para com o Poder Ciyjl? Era o Gallicani IDO

a causa.
Demais porque a Realesa não procurava por meio de um

accordo côm a Santa Sé tirar a limpo tantas que Lãe elanlas
duvidas? Não 11113 convinha; e o orgulho lhe impedia de
•uLmetter-se as prescripções do Direi lo Canouico. E por iJO
não queria sujeitar-se no caso da recu a das Collaçõ~:

pelo Bispo a appellar para o Metropolitano; procul'3í3 a.J
me mo fa 131' justiça, pelo meios que se não ignorava, e
as famosas ternpomlidades, a expul ão e desnaturali'a\ã~,
que para os Gallicano erã.o a ultima mt'io, tanto mais facels
ele applicar quanto era o Sacerdole nesles casos repulado
estrangeiro, e em garantias na patria.

Por outro lado as resi tencia' tornayão-se fraca , poq~e
de ordinario os Bispo erão feitura do Padroeiro, e prerefl~o
o silen 'io, á lula e ao martyrio. Os que ousarão lentarlao
arriscado meio farão seíeramente eontillos.

Para ql1e o leÚor possa faser uma idéa aproximada dI
subserviencia o corropção dos Prelados PortuglleseS nl
epoeha cio ominoso cI,omioio do Marquez de pombal"Ira
remos ainda em nosso apoio o que o Theologo da 61130
l)adre Antonio Pereira ele Fiaueiredo narra a emelhaD!(
1'13 peito, tanto na derlicatoria da sua Demon tração Thwl~
gica, como nas Ca1'las que dirigia aOD Padres tio OralDfIJ
de Gôa (oH).

Como na Demonst1'ação 1113 o oriphêo da Seila mal'
expressivo de preferencia a reprodl1simo aqui.

« Se aqllella tlorenLissima na~,ão (re{m'ia-se á Ffa71caJ:
tanto ca o do voto dos Theologos Portugneses do lempO.
Sr. Hei D. Joiío IV (tempo em que os no os não apren~Jall:
nem abião, uem praticavão, senão o que lhes en mavao ü

(') Veja-se a Resol. de 2 t1e Outnll,·o de 182:.?, a pago 1201 deslaOh~
(") Veja-se o que dis emo na nota (') a pago CXIX de ln InlroduC\'l'
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Je uitas C") que lIirá a mesma França, vendo pelo JJ1'ocedi
-mento de t,'{<S Dle/,ropolitanos de P01't'l.{gal (oH), quando de
baixo do illuminado goremo de S. 1\1. Fidelis 'ima e tem
adiantado ne,te Reino os estudo' do Direito publico, e cle
siasti o e ecular?

« Que clirá, vendo que na conce são da dispensas mat,'i·
moniaes de impedimentos publi 'o de consanguinidade, .:.io
os mesmos MetropoJitano O que dão exemplo aos seus
uffraganeos? Que dirá ,eUllo que o Arcebi$pos e Bi. pos

vão [Jroyendo auctO'l'itate 01'd'ina1'ia t1'-H) até o Beneficio' e
Prebenl1as, que 'e achayão vagas ?WS meses da. Rese?'va?

« (Jue dirá vendo rejeitada pelos me mos Ar cbi po c
Bispos, a Bulla da Céa; e rcgeitadas igualmente os Inelice"
eXjJl1l'gatorios de Roma? Que dirá, rendo que ,em preceder ()
Regia Beneplacito ('1'-+1'-1'-), e não admiLtem em l'ortugal Bulias
algumas uo llapa? E que nas Dioceses mais ilJu tres do
Beino, lem os seus Prelado adoptado o Cathecismo de
Rrontpellie?'J

« Que dirá finalmente, "endo que pela ultura lIos estndos
mai erios, e pela lição da hi toria eui ciplina Ee 'Ie 'iasti ;I::;,
trabalhão hoje todos o Profe ores de Th.eologia e C:.mones,
por deslerra?'(J'm deste Reino as maximas ult,'amonlanas, e in
trodu irem nos 1)ovo a verdadeiras idéas, que de um e
outro :Poder nos deixou a antiguidade (-l'\'-+I"fo)?

{( Dirit em duvida, que não pode deixar de e tal' UDlma
mente illuminado (-l'H1'-H-) um Reino, cujo ;\linislerio (Pombal),e

.(') lslo bem mo, tra quão fallaciosa e sem' f'. era a argumentação pre
gaJa pelos Jan eoi la do predomínio elos Jcsuitn.s em Portugal.

(") ErITo os Arcebispo de Brnga, Lisboa, e E\-ora. Felizmente não
pôde o Padre apostata contelOpl:ll' o MelropoliLano rio Brazil, bem que na
rpocl,la e~slis e governalldo a Diocp e um Bispo intruso, o de) ngola, qu
llrp~~. ~Ol a!l'rauo Al'ce1Jl p~ D. Fr. i\lau?el Je , . 19nçz em 1/91.
II ( ) t\essa epocha calam 11:0, a não e tinha aJllda de, coberlo o Padroa-
o (~ (OI'~(t; pois se esta feliz lembrança tiv se ol'l'orrirlo á Pombal, laes
P~ol'Jmenlos el'ião feilo por ])pc,reLos ~10 ~)otlel' Civil, e,con. agrado
~c1a, douta preleccõe do Oralorl3no FJgucll'edo, e prlo Conego J'Jello
hell', Eo Bisposflrentãoficarião aLis~ itoselT:1l1quillo',comoo càes ITIll
dos,~~que IralaoEvangelho, que II h:ão or 'banJlO ser devorado pelos ,101 os.

\. ) l'O!' arrui e \(' que ~nlcs do Governo tle Pombal, o I o p~aclto pra
flp, co~,lietlllo na 1\[on:1rclua Portugue a, tendo aborlado no relllatlo de
D, :I,?:~o 1,1 a mesma pretcnçilo. .' .

(, .. ) E~'a:l (!lltigllidlU!e aqujlal:l~l~ pelos UlIlIll:;tOS ,lecl~rado, ,]a ~grp.Ja,
.( ) I, IguPIl'e<!o eXlll'lluc-'c perJCll:llllcnle: Porlugal CSlaY:l 11/l!1IIU1UrfU!

i~', ~Or,1 dadc, soeI' las já por ali forll1ig:Lv~o enl.l'll os )~f'glllal'~s das
j 111cIIS mal gOYrl'l1auas, \ ei hauri o elido des a ~l'lla li<lU ll;\vj' PIII'
r 1,10 O SI'li tell.po.
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cujo' 1)1' lados souberão no tempo da presente Rotura tomar
t;'ia bellas re'oluçõe ; para restabelecimento das SttaS antigas
libe?'dades ("'). »

Prelado' que conqui tão taes elogio s[o dignos do pilori
da historia, e nem estranha a quem coo uHa os aonaes reli
giosos t1e~:;e Paiz o lastimoso estado do eatbolicismo entre
nós. rorLugal foi em vel'dade dominaclo pela ~eita dos Illu
minaclos, qne sob a côr chl'istã da hel'esia Jansel1ica, edas
pretençõe" GaJlicanas, coo eguio ex.pellir do Goremo, eda

(*) Veja-'e na Obra-Demonstração The%gica, Canoníca, e /listo
?'iw do direilo do, UeLropotiLa?lOS dI: Porl11gal pam confirmar e mal/dar
sagrar os Bispos :;ulf'raganeo nomeados por S. AI. (Li lJôa 176!J)-a de
dicatoria.

Nó ji sabrmos o que valem as liberdades que pretendia Pereira de
Figueiredo, e Olltros corypheos do Jan·enismo. Na Te/bLa.I'it'a Tlteologica
he elle bem explicito quanto iL 'ssas liberdades, maxime no Cap.-Coll'
clusão dr' 'les principias. § 9, onde querendo conóliar a po icüo ue Por
tugal nos reinados de D. .Ioão 1V, e de TI, ,losé j, em relaçtio a Iloma, ,
suslenta que os l3ispos de igual forma dCl'crfLO seguir o mesmo procedi.
mento, inda que no ultimo caso fosse o 1tei (por hypothese) a causa do
rompimento com a Santa. Só.

E conlinüa uesta maneira:
« A silU t<'unhem no não deyemos llÓ embaraçar, sobre qllal 11111

iLls~ica ?leb presente 1l0t1wa. Porque em um e outro caso, ou a falta de
recuí'so procedes, e do Papa, ou procedesse dei Rei: o facto !le, que o
Recm o est.:L embaraçado ,:el11 l'ulpa algu1l1a dos vas alio, e que cm todo
o J!.eiuo se experimenta graYissima nece sid<'ule da di pensas: e o d,ireilo
he, que ao Bt pos COIIIO 'l:a.ssallos não toea s não obedece?' Ib sel/, obero
nos, e prover como Pastores a necessIdades espirituaes do seu rebanho
(neste caso ?l~O heb liberdade). ,

« Logo assIm como o Theolo~os no tempo deI Rei TI. João IV 50
aUendião, á que eJle esta.ya. recolllle~liclo e ('ra, seu Hei le~itjmo j e,a que
era gramle o damno, que toclo o Hemo padeCIa. com a falta dos BISpO',:
assim agora devem os Theologos e Dispos cbLlender somente. a. qlle proln
hintlo EI Rei Nosso Senhor o ommercio de Roma, devem todos abslol"SI'.
deste commel'cio, e p?'eS?blnir iu.staa prohibiçüo.' e a que em consequencm
desta Rotura. experimenta o Reino grande damno na falia das dispensas,
sem que esteja lia mão dos Vas allos o impedi-Ia, ou evita-la, ,

« Por que como já acima mostramo, na cou 'as que ?leio cio inlnIlS/
cwnenLe 1I'Iá_~, não toca aos subditos averiguar as cau as do preceito, ma.l
sim obedeccr; presllllündo sempre o lU Ihol' daquelle ({III:: 110 mundo
{asem a fig nra ele Deos, que ão o Heys e Príncipes Soberanos (eo Papa~);
e fasendo pelo contrario gravis imo escrupulo de culpar aúldt). pOl: 1~lnsa

menLo a' tençãe e orden de ulllas Pes.Oa , a quem a leis dll'lUase
humanas cbamão acro-sanLa.' e lembran,lo-nos sempre daC[UelJa adnn-,
ravel m1l 'nça de S. CyriUo 'obre o Psalmo 50-1Inp'h/s est qlH 1/191

dicil, 'ilnpie a[p's. »
Tal" erão as lib I'rladcs crue go:avão ou dCl'ião go, aI' os Bispo, e por

tugueses, s glllldo Antonio Pereil'U de Figneiredo. ErITo dignas dó IIIi1
mim/do Jl1inisleritJ que então exislia.
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llls'Li'ucção nacional o Catbolicismo, tofnanuo-o por toda a
parte senão odioso, despresi,-el.

O rodeI' inva 01' com a imlependencia do Brazil não -e
limitou á conquista do Padroado a {m'ça. 'o alárgamento
que deu á seoularisação do Estado transformou os emprega
cios da Igreja, Bispos, Conegos e Parochos em funccionarios'
civis. A conclusão era logica, abyss'Us abyssum invocat.

Se o Estado por acto proprio, e a despeito tia Santa é
cuja jurisdicçio annullava, creara para si um Padroado, por
que não faser se'1.1,8 os funccionarios da Igreja?

Obom enso, a rasão, o direito escrito 8 consuetudinario
prote tavão contra semelhante abuso da força, que iria pro·..
vocal' serios conllictos, e erear a maior desordem e confusão,
mas como faser arripiar carreira á sanha fanalica de seda
rias, e á marcha revolucionaria de uma itl{'a?

A.ntes de proclamada e jurnda a nossa Constituição, o
Direito Cano nico tanto antigo como moderno era lei do
J~stado. OClero Catholico por virtude des'a Legisla~ão, que
regia a Monarchia Portuguesa de de o seu nascimento, tinha
fÔI'O privilegiado, e certas i 'ençôes mantidas por Concorda
la , e consngrada por tre Compilações de,. Legi '\ação Civil,
as Ordenações All'onsinas, Manoelinas, e Philippinas.

ALei de 20 de Outubro de -18.3 mandou que aLegislação
da Metropole se conse1'va~ '8 em vigor até ~er especifi ada
mente I'evogada. .A. Constituição Politi a do noro E tado
c,onsagrava no eu art. ~ a doutrina le crue a Relirrião Catho
IIca, Apo tolica Romana, em a do Estaclo, reI igião I rivile
giacla. Era a continuação do pas ado, com a modificação da
lolel'ancia de outro cultos; o que até certo ponto já e.xi ti3,
com a colonisaçio protesta.nte em Nova-l<'riburgo, e edifi
c30ão do templo Anglicano no Rio de Ja.ne·ro, á despeito da
lcLl'a elo Tratado de '1810, arL. '12 (-1') .

. 1>01' tanto e a Religião Catbolica era a Religião pl'ivile
glada, e continuava no 119vO E tado, he vi to que entrava
CO~l tocla a sua LeadaçãQ, e a mantença das Concordatas
e:\l.stente , que tinllJo em seu f<nor a mais veneravel anti
gUIdade.

Ebem qne a mesma Con tituição no 3rt. '179 § 16 decl3re
(111~ (icão ab(.)lidos lodos os l11'ivilegios q'1.W não {01'em essencial
e ~ntimamente l~ gados aos Ga?'gos PO?' utilidade publica.
lorn3- e eviclente flue enelo a eOIl litlÚ 'áo pummenle poli-

(0) Y~ja. 'c na Collccção J1linciru-o ,\\rj'O dc 1:3 UI} m cl1Jbro de i830.
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ti ';} nada tinha que reI' com o jlriúJegios Ect.:le iaoticos
consagrado' )leIa LEfgi~laçlo Canonica, mantidas por Con,
Gonla.tas. Os pri\'ilegio~ que condernoa a Con tituição ão os
poli!ico' e ti\'is, pre cindindo da utiJi lacle pllLJica que O'
espiritos cordatos reconhecem na existencia cio privileaio'
Ecclesia Licos no rôro ("'). "

Mas para que a letra do art. ;) (la Constitui!:,ão fosse uma
illusão, e a c1ere a da. Canone da Igreja por parte do eu
lIel'ensor natural um escarneo; ele ue que a Constiluição
comerOLl a exe;;utar- e por aqueDes que lhes qoerião [ran 
viar o espirita, Gome(!ou o mal't.vrio da Igreja no no\'o
Imperio. Parece fIne o qlle ue ljueria mo 'traI' era a radkal
contradi. Cão que havia entre a doutrinas lia Igreja com a'
da Constituição, pelo menos como as eo.tenàião os .eus
primeiros Executores.

Desde t8~7, eomo por ve 'es temos dito, principiar5:o as
a-ggres.ões umas veze (üreetas outras indirecta" á fgl'eja.
Ora na sua doutrina, ora na sua organisação, ora no. seus
Ministros era acommetLida. A dissillencia do novo Estado
'om ella era por demais patente.

A Seita que dominaYa nas Camara , e por con.eguinle no
Goremo, creava-IIJe )lar toda a parte tropeços. As novas
geraç:ões forão vasacla nos molde' fJue a instrucç,ão seclI
lm'isada preparava. E 'sa. inSlru (10 no fundo toela ho lil
ao Chrislianismo devia corre'ponder ás intenções do. fun
dadores.

l~nlre onLra di posições de nossa Legisla~ão moderna que
e.tão em de-accordo om a Con.[jtili~,ão, ou que a o]Jhisma
rilo, 'ão os artigo elo COUlgO Criminal que triltã,o de Illateriil
em que a igreja intel'es a. Pareee fJue [elo art. ,179 § t) tia lei
fundamental a Religi; o do Estado devera ser ?'cspeilada, C
punidos os que oifenclessem o .:ens dogmas. Cremos que a
leitura do Oap. 1lia Parte IVdo Codigo Criminal he o melhor
te lemunho ela amarga zombaria feita 11 e sa Heligião.lercmen·
te e pune á qnem cli?'ectamcnte ofl'enclcr as vl31'dades {tvndamell'
ta(;s da exi tencia de 'Deos e da immortalidaue da alma!

Os dogmas da Trindade, da Encarna ITo, e outros l~O
veneramlos como divino podem imI unemenle er oJJ'endJ-

(') Veja·.e G. Philipps-Droil E('cle~ia.~ligllP, t. 2 ~"; tJ3 CI1o-)III'
zarclli-O/l/lsclIles Thr%giqw'8. l. 3-.\mll'e-lJroif CCttlOI1. I. f~ arl.
]'riblU/a/w' Ecc!e ins/i'lllc.<. 1\1'llr! r- Librl'fe,.1 Illorilé. ele. png. J~1/'1,',
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dos, não sentio por meio de caricaturas ou outros gracejos,
impressos, lithographados ou gravados, e nestes casos a po
si'tão da Religião privilegiada 11e tão bôa como a de qualquer
culto estabelecido no Imperio pela tolerancia I

Já se vê que só uma seiencia de Mephistopheles podia en
saiar semelhante Legislação n'um Paiz profundamente Catho
lieo. E o que he mais lastimoso, o Clero tornou-se mudo, e
ainda se conserva, pensando poder viver vida tranquilla mas
sem merecimento, em vez de travar luta heroica e glo
riosa protestando incessantemente contra o injusto pro
ceder do Poder que dispõe da força e della abusa; epor meio
da discussão livre, representando e pregando a boa doutrina.

Mas naquella epocha quasi que não havia um Clerigo ou
lleUgioso que não estivesse contaminado de Jansenismo mais
ou menos disfarçado, e bem convencido da supremacia do
Poder Temporal sobre o da Igreja.

Nesse mesmo Codigo art. Si impoz-se pena á todo o Brasi
leiro que reC01'resse a authoridade est1'angeíra, residente
dentro, ou fora do Imperio, sem legitima licença, para im
petração de graças espirituaes, distincções e privilegias na
Jcrarchia Ecclesiastica, ou para authorisação de qualquer
acto religioso. Ao leitor o mais miope bem patente he o fim
desta disposição, que excede a tudo o que de mais inquisi
torial tem havido no mundo. Trata-se do Chefe da Igreja
(o Papa), e dos seus Enviados; e nem á outra Igreja se
refere, visto como he somente a Catholica, que se não
submette á supremacia dos Poderes da terra. Inde irmo
J~s outras não tem e nem podem ter Chefes estrangei~os :
~ao Corporações parciaes sem nexo entre si, podendo VIver
mdependentes em cada Paiz.

OClero do Brazil tambem se submeLteo á esta imposição,
por demais indecorosa, em relação aos Brasileiros Catholi
co ? •e ao Soberano Pontifice, que 11e para todos os Fieis tão
legltuno e natural Chefe, como os Civis de qualquer Estado.

Não obstante tantas invasões e olfensas, o Clero sem
pre se considerava uma Classe a parte e dispondo de
Isenções; tanto mais quanto não só a Constituição delJe não
cur.ava, por que era toda politica, como tendo occasiões de
fase-lo não o fez. Assim no mesmo art. i79 § U, tI'atando
das .h~bilitações que deverão ter os cidadãos para serem
admlttldos aos cargos publicas, positivamente descrimina
fJu~e:;. o 'argos que ella tem em mira, e que cabem sob sua
jurl dlCl,ào - Civis, Politicas O.t~ nfilitares. Não trata dos

22
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Ecclesiasticos, porque reLonhece no Poder Temporal a inwm
pelencia, não obstante disel'-se no art. oJO.t § 2, que o Poder
Exeentiro está antorisado para nomeCt1' Bispos, e p1'over os
Beneficios Eccle"ia Licos. A descriminação dos cargos publi
~os em Civis, Politicos e Militares bem explica o empenho
do Legislador em affirmar qual era a extensão da sua juris
dicção, limitando de alguma sorte a aLLribuição do Exeeu.tivo
no S 2 do art. iO~, que não lhe competia senão por conWf o
Pontiticio. Es e natural e legitimo desaccordo das suas di 
posições demonstra o fundo de razão cfUe tinha o Legislador
aliás em materia de que até então ninguem dmidára.
. Em t83t começa a épocha em que a classe sacerdotal de
facto pel'de os seus privilegios, e são os Bispos e Paroliho'
tratados claramente de Empregados Civis por agentes do
Poder Ex.ecutivo. E quem iniciou o S) tema foi um Padfe~

Diogo Antonio Feijó, cujo nome por si só ue uma revelaç~o.

Em materia religioza este nome, entre nós, significa here.l~,

'dsma, e insubordinação eeclesiastica. Não admira que uu
âasse o s}stema do avassallamento da Igreja ao Estado COulO

~odos os apostatas da sua especie. Releva erltretanto no~i1J'
flue estando taes doutrinas e:sculpidas nos cerebros da maiO
ria ou da quasi totalidade do pessoal que regia o paiz, creado
em Coimbra, es:e Eccle iustico só teve a homa de seI' franco
enunciando clara e officialmenle o que estava na eon,
eieneia de todos.

Assim, em 1830, por lima Resolução de ft. de DezemLr~. o
Poder Civil ousa declarar que os Empregados Ecclesias.llc~S

quo assistirem ás sessõe dos Con 'elhos 6erae de ProvrnCla
de que forem membros, ficão isentos (..) de exercer os cargos
ela Igl'eja I De onde lhe ve:o um tal podeI' para dispensar
resiclencias ecclesiasticas, e porque prima a runcção secu
lar . obre a espiritual? Era uma declaração indirecta do poder
temporal de C/ue o Empregado Ecclesia tico se havia lOrna(~o
eu dependente. Por en'eito de uma tal doutrina, por portana

de 28 de Julho de t828, já se havia declarado ao Bispo C~
j1ell:lo'-mór que não perceberia sua congrua emquanto estl
"esse eom a 'sento na Camara Legisl3liva, vi 'lo como talll-

(.) Ei as eXpl'l'~SÕes da lei: . ,
f( Arl. 1.0 (\s Empr l;udo puhlico. Ciyj', Eeclcsia licos ou )IIIltarc,:

"llIqll:lllto as:i.-lirclIl as CSSÔI" IlO: COIl, clho' Grlr:l'- tle l'ro\'IJICW, dt.
quI' fr !'I'm ll1Pmbro', {ierlo iselllo.~ de e.J'eI'GI'r os cmprrsro flue liYCrCII1

I
·»

O elar da J:1I'~i.1. o Hey. da Grà-Br lanha ou d,l 1'1'U5 ia,c o, rPIOU-
('I') arj'l" dI' liR!) na CO/l~liI!(Íçdo CLril do Clcro niio lcgi I,mil! eDil

m'li~ Lk;i!:ml.HH':".
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bem com eUe se entendia o § 6 do cap. 4 das Instrucçõe de
W de Junho de 1822, explicado pelo Decreto de 17 de Feve
reiro de 1823, que aJiás não tratava de Empregados Eccle
siastico' e da congrua que percebião (").

Entretanto omesmo Clerigo Feijó explicava a razão porque
classificava de Emp,'egados civis os Eccle iasticos que erviã,o
nas Igrejas. Erão empçegados civis, não porque erio EccJe
siasticos, mas porque ao cargo do Parocho, por exemplo :/
e tavão annexas funcçõe civi, taes como pre idcl1l~ia

em Me a Eleitoraes, cen o da população, e outra que
lhe aprrouve intitular de civis para sujeitar os Parochos
iI jurisdicção temporal. Nos Avisos que publi ou durante a
ua administração no Minislerio da Ju tiça (""), ba uma O'l'a

duação de mefior para maior de fórma tal que augmentaya o
alargamento da prerogativa temporal conforme as I'e"i ten
eias que o tonsUl'ado jansenista ia encontrando; até o mo
mento em que declarou (U') que oBi po, como qualquer outro
Empregado, estava sujeito iI jnrisdicção do Juiz de Paz, fun
dando- e para isto no art. 9 da Lei de Hi de Outubro de 1827,
que aliás não podia dar ensanchas para emelhante interpre
tação. Provavelmente lembrava-se o Ministro do projecto d
Codigo do Processo art. 325, que no momento ainda não
era lei (HH).

l') V.ejão·se estes difrerentes actos na CoUecção Nabuco, nos anno
re pectlvos.n Eis a decisões deste Mini. tro por ua ordem ~hronologica, que os
CUIIO o poderão con uHar m:s colleccões de nos'a LeIS. .
Av~ os de 9 e 28 d Julho, 2, 8 e'17 de Agosto, 18 de Olltllbro, 22 de

De7.embl·o de 1831, 4 e 19 de Juuho e 29 de Julho de 1832 (Collecçães
.'tabuC{) e Mineira.)
. Ne: les .\.vi os o CJerigo Ministro já dá por ine:-.:i tente o fôro ecclesias

tlco, porquanto manda processar o Bispos pelo Juiz 'ocular (o Ou idor
ela Comarca) e asperamente os reprehende; e bem assim lhes ordena que
flunão com Jl nas canonicas os Parochos, communique'!1:l!J 'poder '~em
p r.l1 para faze-los castigar no fõro secular, pelas leiS C1\'1 em "lgor.

("') Ue o Aviso de 19 de JWlho de 1832. Teste documento e diz, que
con lando á Regencia qlle o Bi po de ~ecnambuco recu ara comP<l!e~r
n? "lUZO de Paz da Parochia da Sé de Olinda. por lhe d. conhecer a Jurl .
lhc~.10, o Clel'i.,.o ~lini tro enfurecido declara ao Presidente de Pernam
huco :- c( c.()nt~a uma tal desolJodiencia, manda a Regencia em nome UO
1.l1Ipc.ratlor qne V. Ex. estranhe aquelle Juiz pe!a .col~dfJ!Cendellci~ que
(II era com o referido Prelado, em menoscabo da JurtS~cçao e autorHlade
~lle lhe foi conferida pelo seu llegiml:n~o, art. 9 da Lei ~e 15 de .Ouluvro

1827, que não exceptuou (L ctdadao al!Ju.m por maIOr que sCja o 13111

PI'Cyo de que 1)0. e na sociedade. ))
(....JPor esle arligo ~omculc s pt'ícilegiadus da COIl lillti~·clo [Í\::nào kC/llus
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Conforme a antiga legislação o élel'o gosava do privilegio
fio foro, e na legislaçITo civil era tratado de'pessoas que não
pC1'tencião d j'l.wiscVicção Real (.).

Por occa 'ião da revolução de 1817, em Pel'llambuco, a isen·
ç[o do fôro secular foi denegada aos Clerigos eReligiosos que
'tomarão parle nesse movimento, porque o crime era de lesa
J\'fagestade ("). Era um abuso que datava de Pombal, mas em
summa sempre havia um resto de consideração por essa
isenção.

Depois da Inclependencia mais ou wenos se re~onhecia

esse direito, como demonstrão alguns actos do Poder Execu
tivo temporal (".).

Na Legislação de t830 Janção-se as bases para a anniqui·
luçio de3se privilegio, que posteriormente i;e deo aos Juize'
de Direito e Desembargadores. Como preparo natural to
mou-se ao Bispo do Rio de Janeiro a prisão dos Clerigos (,m).
Apenas conseguio o Prelado que se lhe reservasse um quarto
limpo e separado para a custodia de algum Clerigo.

A alternativa que para abertura dos testamentos tinha a
autoridade EcclesIastica, fundada em uma Concordata, foi
abolida "inconsulta a Santa Sé (.....). Pela mesma forma foi
extincto O' Juiso da Legacia, fixando-se para as causas do
foro Ecclesiastico duas instancias, cabendo :í. Relação Metro
politana a segunda, e.o recurso de Revista foi conliado á um
Tribunal Secular, o Supremo Tribunal de Justiça (......). Era

{)a~ jnrisdicção do Juiz de Paz, mas o Codigo do Processo só em 29 ~e
. Novembro de 1832 obteve as lJouras de lei do Paiz, e parece que nao

poderia ttlr effeito retroactivo.
(') De a lingllagem do Legislador Civil em differentes actos seus.

VCJa.-se Borges Carneiro-Direito Civil 1. i pago i93 nota. (a).
(") Carta. Regia. de 6 de Agosto de 1817 (ColleClx1o Nabuw). _

. Esta- novidade tinha sua origem no Decreto dé 3 e Resoluç;lO de ~~ de
Dcsembro de i768 promulgados por Pombal, que excluião dI) fMo l'.cc! .
siastico os crimes privilegiado. ou all'O::es. Era o meio de entregar
viclimas ao sanguisedento Ministro.

Veja-se Borges Carneiro-Direito Civil 1. i pago 24,3 e 247, ei93
nota (a).

("') Portaria de i o de. Desembro de 1823, Resolução de 22 de Maio
de 1828, 3 de Agosto de 1830, etc.

(....) Veja-se o Aviso de 3i dc Março de i830 e Porlaria de 12 ~e
Abril de 183l.

(.....) Veja.-se a Lei de 3 ue Novembro de i6':!2, e a de 27 de i\gost? d.r
1830 quc revogou a precedente. Veja·se Gouvêa Pinto _ Tratado de 1a>'
t(~lItentos Cap. 3'k nota (182).

(...... ) Veja-se o Decreto de '27 tle .<\go to de 1830. O art. 90 . 2 da LCI
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uma organisação completa do fôro Ecclesi:lstico atalante
do Poder Temporal, e imposta pela força tão somente.

Entretanto calculadamellte ~e declarou na lei de 2t de
Setembro desse anno art. 56, que ninguem estava isento tia
jurisdicção do Jury senão os privilegiados da Constituição, e
no Codigo Criminal arts. 308, 309 e 310, habilmente es
quecião-se os delictos Ecclesiasticos, para chama·los depois
aos Tribunaes communs, como logo succedeu com a publi
cação do Codigo do Processo Criminal arLs. 8,324, e 325, em
que com um simples rasgo de penna o foro Ecclesiastico foi
limitado aos negocios puramente espirituaes: .

~las como esse Codigo tratava somente de materia crimi
nal, Avisos posteriores completarão a lacuna, e sem acto
legislativo ficou o Clero sem fôro privilegiado no Civel (""); o
que em verdade pouco importava, visto como em todos esses
actos faltava o direito para firmar semelhante legislação, que
só o reinado da força manteria,
~os annos subsequentes e ta ordem de cousàs foi-se con

sohdando, e a doutrina do Clerigo Feijó ganhava terreno..
Arevolução nas idéas natural e logicamente se realisava n~s
fa~tos. O Acto Addicional completou a lacuna da ConstI
tUição. Os Bispos forão declarados Emprégados geraes, e os
Parochos eConegos, provinciae.s j result.ado que muitos outros
actos de inferior lmportancia forão reconhecendo (H'). Escu
sado he aponta-los por que são em grande quantidade. .
,Por extrema bonhomia deu-se aos Bispos um fôro privlle

glado civil; para julga-los em seus delictas de ordem tem
poral (M"') , tendo-se já anteriormente determi.nado 'por de-

J
n. ~61"""'de 3 de tlesembro de i8&.1; retirou do Supremo Tribunal de
ushça a revista das cau as Ecclesiasticas,
Aiuda não foi tarde para sem~lhante reparação.
(') Veja se o Avisó de 28 de Al{osto de i834 dirigido ao Arcebispo da

n:Ülla(Col~ecção Mineíra),é 1).. 25~,-dp.i2de Seterul)ro de 1835 expedido
pelo propl'lo redactor do Codigo do Processo.

(") Veja-se ,o Acto A4dicional art. ,lO § 7. sem referirmo-nos aos
A~lsos de 3 de Agostó de 1!'l30; 29 de Desembro de 1831, e H de Feve
reiro e (J! de Junho de 18g2 que dão a rasão por q,tJe os Parochos são
f'8~?regados Civis i temos ainda as Resoluções de 13 e 14 d,e Julho de

.>2, e 18·~ de li de Julho de 1838, n. f.77 - de 6de Abril de 1837,
1I.1

d
72...:..de &. de Outubro de 1839. n. ~7 -; de 28 de Julho de i~O, n. ~25

- e 20 de Junho de 18W, e n. '154 de 22 de Olltul)ro de,185l, etc.
("') Veja-se a lei n. 609-'-de 18 de Agosto dI! 1-85L O Supremo Tri

hu nal de Justiça he llompetente para jul~ar ÓS Bispos nM causa~ lF,Ie não
~rem pura'1l!ffl.le espirihlaes. Qua-es ão.ellas, e [filem as de crimlll3r!l't
. er!l o propno Poder invasor 'r
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ferencia á elles, que os Clerigos nlo irião depôr' em Juiso
~ecular sem se lhes deprecar, c por outro lado forio estes
dispensados do Jury ('"l. Erão bondades e condescentlen-
ias do Poder omnipotente que posteriormente podia retirar,
e entendesse não ser mais comeniente.

Se o pessoal da primeira Assembléa Legislativa que teve
de executar a Constituição não fosse em maxima parle com
posto de Legistas e de Clerigos pouco orthodoxos ('"'4-) todos
modelados nas reprovadas doutrinas de Coimbra; se se
composessem as Camaras de agricultores e proprietario,
estamos convencidos deque outra seria a direcção dada á nossa
politica, e á execução do Codigo offerecido pelo Fundador do
Imperio, não obstante os defeitos que encerra, camo toda a
obra humana. A Sociedade Brasileira ter-se-ia organi adu
por outra forma, e differentes serião os nossos destinos.
A base religiosa se houvera firmado, e o Paiz não se leria

(") Veja-se a Lei n. 26! - de 3 de Desemhro de 18U a~t. 27, e
Avisos de ia de Setembro de i835, e n. !91 -de 7 de Janeiro de 1.840,
alem da Resolução n. 34,7-de 2l~ de Maio de !845, e Avisos n. 43
de 5 de Julho de 1844, e de 22 de Julho de !833.

(") Eis pelas suas classes :l. est.atistica da nossa primeira Assembléa
Geral.

A Camara dos Deput.ados compunJia-se de 4,8 Bachareis em Direito,
inclusive supplentes (todos producção de Coimbra), 2.2 Ecclesiasticos, 19
Proprietarios, A~ricultores, 'egoClant.es, e~." ã Empregados Publicos,
4, Jornalistas e Litteratos, iO ~Jilital'es, e 2 Medicos.

Entre os Ecclesiasticos (;JS mais proximos das' douh7inas Calholicas erno
o Arcediago- Romualdo Antonio de Seixas (depois Arcebispo da Hahia),e
o Vigario Marcos Antonio de Sousa (depois Bispo do Maranbão), ODi po
do Hio de Janeiro D. José Caetano da Silva Coutinho, Monseuhor Vidi·
gal e, o Conego Antonio Vieirá da Soledade erão, C'Omo os precedentes,
Gallicallos moderados.

Primavão na cohorte extrema Diogo Antonio Feij6, M.iguel Josó Reinau
Monsenhor Pisarro, Conego Januario da Cunha Barbosa, Antonio da
Rocha Franco, José Custodio Dias, e José Bento Leite Ferreil'a: de Mello.
Erão toelas membros de lojas maçonicas.

Foi a Camara que contou em seu seio maior numeJO de Clerigos, e a
qne eausou maiores estragos á doutrina Catholica. Entretanto erdo um:r
pleiade de talentos senão brilhantes, notaveis, e fasião como illustracõcS
honra ao nascente Imperio. •

O elemento Clerical não desempelllJ:J,ndo mais sua missão canio em lal
prostração, que bem raros são os que hoje alcançào uma cadeira nas Ca·
maras; e os que as conseguem primão por outros t.itulos e meI:ecimentos.
Somente as virtudes sacerdotaes não os tirarião da obscuridade, e meuoS
ainda se estiverem mui proximos de Roma.

O primeiro Senado foi organisado com 28 Bachareis em Direito, 6' mi,
litares, 3 Ecclesiasticos, e i4 proprietarios, fasendeiros, medieos, elc.

Uma assembléa a im eomposta daria ·"111 1"0 o fructos que deu.
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abalado com tantas rm'oluções, nem 3ugmentado o fúnccio
nalismo, fortalecido a centralisação, e os desperdicios.

Vollando ao ponto da nossa que tão, parece-nos fóra de
toda a duvida que os Empregados EcclesiasLicos no Brazil,
depois da Independencia, forio considerados por nossa Le
gislação - {uncciona1'ios do Estado.

He este infelizmente o facto. O direit0 lhe he inteiramente
opposto; pois não he o Poder Civil quem cria e institue ou
demiti e o Sacerdote, Parocho ('lU Bi;,po de suas funcçôes; e
tão pouco a missão destes he executar a legislação tem
poral. Outra e mui difTerente he a sua respon abili(J<lde.

Ha alguns annos o Marquez de Santa Cruz, Arcebispo da
Bahia Cf

) travou uma discussão com um dos nossos }lrofes ores
de Direito Ecclesiastico (H) obre a questão - se os Paror,hos
entre nós são empregados Ctvis. O Metropolitano Brasileiro
sus.tentava a negativa, em presença do Direito Canonioo, da
an!Jga Legislação, e do caracteristico da Profissão. Odislinclo
Professor apoiava a affirmativa na legislação vigente, e anti
ga, e maxime na apresentaç1í.o do Padroeiro, nos vencimentos
pecuniarios dos Parochos pagos pelo Estado, e na inspecçãf.l
á que estão sujeitos pela authoridade Civil (....~).

Sem querermos renovar essa discussão em que os dom;
p~ladinos fiserão grande parada de talentos e de estudos,
dLl'emos tão somente que o Proressor teria mantido o ~m
assel'to se se limitasse a comprova-lo com a nossa legisla~ão

~O~el'na, embora oriunda e basead:l na injustiça e na illegi
tumdade. A legislaç:io antiga nlo aproveitava a sua (hese.
C~mo Mestre das Ordens Militares, e principalmenlé da de

Chnsto, o Rei na antiga Monarchia Portugue 'a era Prelado,
e D~legado da Santa Sé, além de rl'otector dos Canones da
IgreJ~. Como Mestre podia, ou julgava....~e com poder pelos
àmphssimos privilegios para exigir tios Bispos nas tanas do
seu Padroado o cumprimento de certos deveres cspirituaes .

(') dUm dos maiores ornllrnmitos dá 'lgrcja Brasileira, por suas virtudes
sacer otaes, e instrucção. •
. Teve a forLuna de refasendo seus e tudos sacudir o jugo da doutrina~
{anselllco ...... gallicana , c approximar-se de Roma, a mãe c mestra. de
e~'18d as Igrejas, nos ultimas annos de sua vida, ou antes depois lJuc a
n a a nas Camaras LegislaLins lhe foi vedaria.

n·(")t O Dr. Jel'onimo Villcla de CasLro Tavares. Lentc na FacuIdade de
Irei o do Reéife.

1'/") 'ej~'se o Opusculo - Que tão Ecclesiaslica. Il(lcife 18.52, ondr.
bi·mçolhlcl~nadas as ('arlas do Dr. ViIlela Tavares e do fallecido .\rcc

pa, que Já tíavião . ido pllblicada.s em dilferenh" Jorna
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e isto explica a promulgação de actos de que a AIeza da
Consciencia mantida por virtude de Rescriptos Aposloliaos,
era a executora (.). No Estado seculartisado como he pre -eo
temente o Brazil, o Chefe do Poder Executivo, não pode
visar á taes prerogativas, nem dedusi-Ias do simples direito
do Padroado, se he que ainda existe. Dipeito ou faculdade
esta que, nunca em Paiz algum abrio porla para tão des
marcada pretenção (").

O pagamento pelo Thesouro das Congruas dos Parochos e
dos Bispos ainda menos pode authorisar a mesma pretenção
As Congruas que o Estado paga, e 08 Benesses cuja cobrança
authorisa não são um puro dom do Estado. ~a um coo
tracto oneroso que dura por mais de tres seculos, á que o
Estado subscrevêo com o Papa, e que a Monarchia PortuJ
guesa sempre reconhecêo. Referimo-nos, pelo que respeita
tão somente ao Brazil, aos Di~imo8 de propriedade da Ordem
de Christo, os unicos que se cobravão nas Possessões Ultra
marinas, e fprão concedidos pela Santa Sé em virtude de Bul
Ias de differentes Papas, principalmente ado Papa Adriano VI
de H de Abril de i522 que começa- Exími~ devotioflú
affect'Us ("'), que preparou a incorporação na Corôa Lusitana
do Padroado das Ordens Militares.

Estes Dízimos erão denominados Reaes, por que não erão
propriamente os Dizimos Ecclesiasticos, mas os que forão
concedidos ao InfantEJ D.- Henrique por actos Regios, eappro-

(') Veja.-se o Regimento da l\Ieza da Consciencia de ~3 de Agosto d,e
iOOB-em prínc.(a Carta Regia de 3i de Julho de 1605, onde se lIelerull'
na que aquella ltleza proeeda contra os Parochos das Ordens que ulO
cnsinão o Cathecismo aos seus Fregueses (Repertorio de Fcrnalliks
Thomaz). ,

Por Aviso de 29 de FeveTeiro de 1842 (Jornal do Commercio n. 62
desse anno) se declarou que o!§ Parochos devem fazer predicas conf~I'lIJ~O
Concilio Tridentino(e Co/tstit'u:içào do Arce~ispaclo" maxime nos Domm'
gos da Quaresma.

(") Antes da Gaverna Brasileiro( somente o praticou a Assembl~
~acional de 'Frauç:J. em i79i na Constituição Civil do Clero, que,o
Breve-Quirlaliqua-nt'l1in~ do Papa Pio V[ de to de Marco d~ i79i fulmI
nou. Era uma col1eC'ç:~o de hereSIas como bem s'ex.pressa·o Papa no Bre'!
Foi essa a fonte onde beberão os nossos governantes, e que proVOC.'lrao
as medidas de que está invada nossa Legislaçiio (;ivil. Veja Picat-Me
moires t. 6 pago 81.

Essa Constituiçao, oora dos' Jansenistas d'a! AssembIé'a ~acional de ~ranç~f
teve a sua frente o horrivel nome de Rob'eSpierre, q'Oe' tambem fOI opo
meiro que chamou os Bispos e Parochos - (unccionatrios civis,

(''') Veja-se nesta obra a pag'o 510.
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não forão concedido nas Colou ia: em It 'Ilefk iII .Ia Igreja, ('
disso temos proyas além do,' do 'umenltJ8 cio.:' tI' : ullilJllJ~

seculo, no Breve olicitado pelo Uei D..Ioão II em IHI9,
com o pretexlo de isentar do pagamento de lae: llizimo' Oh

(Iue cultivassem lerrenos baldio, que o Papa ]'io \'II CO[H'e
deu condicionalmente, ut aS8eri-s, clausula que não agradou
ao peticionario ('....).

Ol'a a palavra do Rei ou do Governo neste ca o era uma
falsidade chapada. como demon 'trão o documento da
epocba, mas o Breve tinha por fim ju tificar a cobrança de
Dizimos Eccle iasticos, authorisada pelo Poder Ci"il, e ub'
tiluindo...se ao Reaes que con tituião a maior e principal fonle
do im~ to entre nós, e no outro Dominios 'ltramari
nos ( ). Estabelecida a confusão com a palavra DiÃimos.
justificava-se o direito com o novo Breve ob e subreptida
mente obtido, como se vê da corre pondencia do llini 'Ir
llorluguez em Roma (.........).

Segundo a concessão Pontificia revelada pelos Re cripIO
da Santa é, E8tatut08 da Ordem de Chri lo (~), Cartas
Regias (-) dos primeiros Donatarios do Brazil, a Cor' a
Portuguesa se obrigara a satda er as Congrua do Bi po-.
Parochos, e mais Empregados Eccle ia tico ,levantar 19rejas
e suppri-las do indispensa"el, cobrando e es Dizimo , e do
lleriduo, a parte que sobrasse, e secularisatJa para er empre
gada no serviço do Estado. Eis como e expre a o Legi 1:1.-

(') Vejão-se as Carias Regias de 15 de lembro de 1448, 12 de arço
de 1449, 7 de Junho de 1445, t8 de Setembro de 1470. e !2 de Fevereiro
de f50~, a pago 36~ 363 365,515, e 517.

(") Veja·se este Breve e nolas respectrras á pago 696 desta obra, e
Themudo~Decisicmes t. 3 pago 35~ n.. tO e 355. , .

Esta clausula-ut asseris - como se vê he obremodo restrlrtiva. e de
~ODstra que em Roma, 1na:n11le naqtUlla epocha. não era Jiquido que

nouvesse semelhante direito por parle do Mestrado das Ordens ou da
ealesa: o que tam.bem confessa o linistro Portuguez.
("') Nas f1!1anças da MelropoJe cobradas nas ~lonias, e com ~~li.

daae no Brazil, a quota dos Di::í71lOS era a que maIS avultava. UaVlão dlZlro.s de algodão. anil, arroz, assncar, aseite, caeão, ca1fé, cam , couros,
~rlJlha, gado em pé, gomma, mate, pão brasil, ~, tabaco, ta

pIOca, etc.
,)....) Veja-se a mesma correspondencia nas nobs ao Breve do Papa
rIO Vil de 24 de Th!sembro de t819, a pago 696 e seguintes.

( ) Veja-se os mesmos Estatutos p. 3 til. 16 e 17 § 2.
d (·t ·) Veja-se a nota a pago :$12, e sobretudo o Decreto d .26 de Agosto
e 534, a pago 51.9 desta obra,
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llor Civil no Alvará tle l° üe Agosto de 'li;J2, que aqui
rcpro.dllsimos para conhecünclllo dos incrauulos:

« E da forma em qne se deve tirar o dito um por
cento C'"), estabelecido da dita doação, ex.ceptuo somente
aC[uella parte dos Dizimos lleaes da America, Ilhas e mai~·

partes ultramarinas, c[ne nas folhas se al~ha applicada para
a sustentaç<1o dos Ecclesiasticos, ou se applicar daqui cm
diante; por que só do llesiduo se deve tirar um por cento,
por que só elle foi sccuiarisado, e applicado á minlJa Real
Fasenda nas Concessões Pontiticias. "

Por esta simples e lhana declaração da Poder Civil de
harmonia com as Bulias citadas, e com as da creal,ão dos
Bis[lados do Imperio, em que o Padroeiro se comprometle
a dar de sua pat'te o quo faltar dos Di~imos Reaes de pro
priedade da Ordem de Chrislo -C''''), se \"ê que o Clero, se re
cebe estipendio do ThesoUl'o, percebe do qne he da Igreja,
de que o Estado se constilllio cobrador e depositario. E
se todas as outras classes de funccionarios estão bem aquin
hoadas, he talvez por se tirar ·dos Diúmos mais do que o
RlfSiduo, para dar-se ao Clero migalhas, e lhe imporem todas
quantas alcavalas o arbitrio imagina, podendo-se poupar
aos povos o pagamento de Benesses mui dispensaveis. se por
ventura somente a Igreja aproveitasse com os Dizimas da
Ordem de Christo,

Em outro tempo dnva...se algwlla importancia ao desempe
nho fie taes compromissos, e da collecta dos Dizimos erão os
funccionarios Ecclesiaslic.os de pre{erencia pagos (HIll

(0) O Rei O. Manoel, em con~equ('ncia da grande forluna dos P~rhr.
glleses na descoberta e conquisl.'l. da Africa, lndia e Brazil fez a doaçoo de
lIln por cento do todos os Contractos e Rendas Reaes, em favor das obr~
])ias do seu Reino, e nesle Alvará s'expLica que os Dizimos Rcaes nao
I'St,1o compréhendidos em 1.'\1 doação por que pertencem a Ordem d.e
Christo; e só $e pdueria cobrar o imposto da doaçào tão somente do I't51·
duo desses Dizlmo~.

Essa imposiç,ão que ás ~uas rendas fasião os Reys de Portugal tor!lou·ge
1,1IDa verdadeira burla por ljue quem a pagava, erão o RendClroS r
Conh'actadores, bem que no contrada nada se dissesse! E semelhante
vergonha (oi lançada no prea:mbulo do Alvará de :1.752 r .

(") Esta concessão tistá escrita em todas as Bulias da creação das DIO'
cé es, desde :I. da iMorporaCào dos Mestrados, e bem o eX{lri11?o a ~u1l3
-S1~pcr .ç/?ecltla Mililwntis Ecc!esüJJ. quando se creoll o pruuO\ro Blspa·
do do Btazll, nestá!! palavras l « ex decimi.ç et. juribu$ ad ipsllnl J?al\~mn
Reg~Ul tanqllam l'jusdem Militim administratorp.Ul spectantiblls III ~hcta
ReglOne consistentiblls, vel si aliqui fructibus ex ipsa Re~ione non colhgal1'
tur,. e:r; bonis ad prmfactum Joannem, et pro lempore cxistentOlll Porlu
galhre et AlgarbioTlIm llegcm (llirmdc speotantibus. II . •

(''') E taya- e mai proximo tia epocha da doação, e a seclIlarl$açllO
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o que no. maravilhou na polemica 1I'3,-al1a l·e10 !\1arqll(lz
lle SanLa Cruz, e o Profe sal' dá Faculdade de Direito foi que
trata sem a questão dos Dizimos. ou outra 1'.11.:C, tJ11:lIlll0 /I

primeiro Linha na propria tegislação t:i\'il tanto PortnulIC:':t,
como Br:lsileira a prova material de que os \'endlllCIlLO~ qlle
percebe o Clero não const.ituem uma siml'l s e grariosa
doação do Estado.

Seja-nos por tanto permittitlo citar nlgllns tlocllID('ntos
indispen a,-eis p:lra esdarecimento tia qucst~o <Ie qllC os
Bi pos e PaTochos não são funccionarios ci\i pelo facto de
receberem do Thesouro as suas congrnas.

Eis o que diz a Carta Redia tle 8 de Setembro de 16:12,
ainda do tempo dos Pllilippes, que extrahimos da CollecriLo
Justino: .

« Foi determinado que se provesse com p,'eferencia a tudo,
ao pagamento dos ~IJDistros e Culto divino das Igreja. tio
ILr~mar; e que para este fim e pedisse aos Bi po lItr<l

marmos relações dos ornamentos das suas Igreja ; por
(IUanLo constaY3 á Sua ?tfagestadc da negligencia que havia ~

este respeito ("'); sendo aliás certo que, com este enca1'go,
a Ordem de ChrisLo, e o Soberano, como Grão-Mestre della,
percebia as rendas e dizimos das Conquistas. I)

OAlvará de 17 de Agosto de 1'58 § 30 - declara- cc que
os Dizimas das Conquistas pertencem à Fasenda Real, na
conformidade das Bullas Pont~ficta8. II

A Meza da Consciencia em Re olução de 13 de JulllO de
!826 fez a eguinte confissão, traLando de um subsidio para
llma Matriz da Provincia de Sergipe:

« He certo que 25: i00;1000 tirados da caixa. dos Dizimo$
p~r uma só yez farão algum peso, mas, repartidos por de~er
mlUadas prestação em cada anno, será. a despesa in. en lvel
e_de pouca monta, muito mais sabendo-se que os Dizimos
sao o fundo principal applicado para taes despesas, e que só do
rest.!I-nte della.3, depois de satisfeitas as obrigações em que
~orao concedidas aos Soberanos, podem applicar-se á outros
lOS em beneficio publico ('"'). »

a: não e~~ moda, hem que para t!lla se ma~c~asse à bandeiras _despre
g: ,SenLJao-se os efteitos mas nem as vlclirnas nem os dommadores
O~a~' ,
Pod Va?proferu' o nome. Precisava-se de mais dons seculos para que o

.er In.vasot podesse o tentar suas aspirações então secretas.
Ch() VeJa- e o que a este respeito lê-se nos Estatutos da Ordem dp,
da\~Slo p. 3 til. 17, a pago 440 desta obra. Avaliem-se os abusos que se

~o em tal epochal
) Temo ainda:l Resolu~ão de 23 de Sctrrnbro do me-mo anno, em



cr.c.nv 111

Em pre:;ença destes facto~, crarol! como a luz meridiana, ht
o novo Estado secularisado, como se diz, que levanta-se
contra a Igreja, e ja não enrubece de sustentar que lIe alie
quem paga os seús fUllcctonarios, 8' per essa circumstancia
os metamorphosêa em dVl&! E ha Ministros e Professores
que não hesitão em defender semeihantes proposições I

Ousa-se ainda mais. Além de inverter-se' o estipulado, o
Estado aproveita-se da melhor parte' do rendimento, e atird
á Igreja bem magros reMuos.~ os venaimentos dos funceio
narios Ecclesiasticos forão sujeitos ao im,posto civil come os
dos Empregado! da mesma jurisdie'ção' (\<) I,

Pagão por ~erem conados, por serem Ell'Commendados,
por serem Coadjutores. Se' dãa licença para outros Sacerdo
tes administrarem Sacramentos, he' mister qne taes con
cessões levem o carimbo civil, o inevita"el sello. He mister
sellos para exhumar~se um cadaver, para í'aser-se um baptis
mo, um casamento, para eelebrar missa:s, e' ministrar Sacra
mentos em casas particulares, por tante até a euchavistia dada
ao moribundo por Sacerdote que não ha' paroche, tambem
paga seBo I - E tudo isto se pratica n'um Paiz Catholico e~
estranhesa dos Le'gisladores, e Executores de taes prece:
tos, e nem excitar da partI} do Clero e dos :Fieis a mal
16\'e reclamação (n).

que SP. patentêa o estado mise1'llvrl lla'S Matrises de Goyaz,·e dos paroMos,
notando-se entre outras confissões a seguinte que reprodusimos:

« Que he necr.slJario que os Parochos tenhão CoadjufoFes com COf\'
gruas, na forma da Carta Regia de 23.de Novembro de 1608; que.he taro'
bem de muita consideração que se- mande dar ás FaDrícas os guisamenl~
para a celebração da Missa, cujo supprimento não tem os Parochos obn·
gacão de faser, '}Ior c,'mpetir a quem cobra o~ Dizimos, que deve' sustenbr
as 'Igrej35 com todo o neeessario, mormente nas ProvmCl:lS remotas, ondt
o 'Vi'llho e a cera sào de grande custo,e excedem ás limíladas' quanlias dI!
C0"!'DT'l1(1$. I)

(') A imposição nas congruas dos Dispus, f! Parochos e Beneliciadlli
sem cura pode-se diser que data de 183~ ou 34. Anter:iormente pagavão
uma pequena taxa na Chanc.ellaria das Ordens, e depois de 1802 tlutra do
sello, por yirtqde do art. t8 da Lei de 27 de Abril desse anno, em conse:
quenCla das extraordinarias deswsas do Estado ntlSsa epocha, e~ Ret
assim procedia como Mestre das Ordens. Esta: lei' era uma consequeDCla:
systema firmado no Alvará de lO de Março de 1797:- era lUD começo
secularisação.

Tendo acabada o MestraM das Ordens no BraZÍ1, co~ que fund~et~
se impunha e lmpoz sobre as Gong},1las '1 Veja-se o Aviso. de 10 de di'"

de 1834., e as Ordens do Thesouro n. t-9 --de 21 de FevereÍl'o de 1M2, t
n. ~"'O-de 2 de Novembro de 184.9. r

lU) Os attestados de frequencia para que os Parochos possão.recebe
Sll38 Congruas furào postos ~ cargo das Camaras Municipaes, sobrefll!~
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depois do Aviso tle 2 de Agosto tle 1831. em quI" a pos~e dc,tr Iuncciu·
narios e o respectivo juramento deverião . er dados perante essas Corpora·
t.ões. Outr'ora bastava simplesmente a tlcclara~ào do Ordinario, como
atlestão as Resoluções da Meza da Consciencia de 6 de Junho, e de 4: do
Desembro de i8~7.

Em 1850 pelas Ordens de Thesouro n. 36 e 43 - de 8 tle Abril e 3 de
Maio, forão essas atlribuições conferidas aCamaras Municipaes em falta
'dos Ordinarios, que só poderião fase-lo no lugares de sua residencia.
Mas em 'l85~ pela Ordem n. ~~3 -de ~j de Untubro forão explicadas
aquellas decisões no sentido de poderem os Bispos e seus Vigarios Gerae
passarem esses altestados, independente do logar da residencia, enten·
dendo-se que as Camaras e Delegados de Policia tambem os podião dar
tão somente no interesse de facilitar-se o pagalllento das congruas, e não
como um direito daquellas Corporações.

Essa Ordem foi expedida em consequencia de uma representação do
Arcebispo ~Jetropolitano, que o Governo achou fundada em ríl8õesj1ldi
ciosas. reconhecendo que não podia prelerir os t1ireitos dos Bispos. Este
facto he uma prova de que se os Bispos fos em menos affClçoados ao
'Silencio, conterião mais o Poder invasor em 'uas desmesuradas pre·
tencões. '
, tira essas rasões j11diciosas do Arcebispo fundavão-se no direito que

bnha o Dero aos Dizimos, que a Coroa cobrava, e não em vencimentos
pagos em rendas do Estado.
,Transcrevemos aqui algwls trechos dessas rasõcs para demonstrar (JUe

atnda ha poucos annos o Governo reconhecia a obrigação em que esta\'a
quanto aos Dizimo, bem que o Metropolitano rdira-se aos Ecclesiastieos,
cnão aos R4laes, no que houve á nosso-ver, engano; engano tanle mais pal
pav~l_quallto á respeito dos DiZImas Reaes não apparecerào essasrepehdas
decl~ocs da Scmla Sé, á que se refere o douto Prelado.

EIS suas expressôes :
« Por muito que se tenha estendido o systema da .~ccularÍJIação das

«lusas. religiosas, {ll'rsuado-me, que ainda nào prescreverão nos P:üses
Cath.ollcos os prinCipias de Direito Publico Eccleslasbco, acerca da subsis
tC~~la dos Parochos, que he quanto á substancia, de Direito Natural,
Deol\'1n?, Positivo e Ecclesiasl1co, e por r.onsequencia inherente á mesma

nshtuiçào da 19reja, e quanto á sua forma, isto he, á consignação de
certos creditas com quantias pagas pelo Estado, fundada em solemnes
~onvcnções ou Concordata , pelos quaes os Dizimas, que constituião a
otação do Clero, incorporados na Corôa, farão substituidos pelas Con

~ruas, com que o Estacfo se obrigou a mante.r o Culto e seus Ministros;
?nd~ resulta que elles não perderão a índole ou lIaturesa de be7l8 Ecele-

'Ia /teos. e estão ~ujeilos aos mes~os encargos e condiÇÕ:CS. .
« Tal he a oplDlão corrente all1da dos menos SUSpeitos Canomstas e

TS,heologos, sancciunada por BuHas Pontificias e repetidas decisões da
anta Sé.

lã « Sá vê pois I) Sr. Procurador Fiscal, que o Poder Espiritual não lle
o estranbo como cHe pensa, ao pagamento de taes Cougruas, cuja

~rcep,ÇàO he um dos requi itos essenciaes e constitutivos ao BenefiCIO
les~lico, e que os Bispos tem o inquestionavel direito de punir, na

conformulade dos Canones 7'ccebidos no Imperio (:m!Julctr expressão na
bob~ de .um~ Prelado). e particularmente do Concilio Trid~lIlino, com_a
~u racçao tios fruelos, i Lo he, das Congruas, os Bencficlados que nao
cumprem a abri aCelO de re idenr-ia material ou formal. II

COll'ullc~ e a Carta do me 'UIO Metropolita ue 20 de ~aio de 181i~
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Para lomal' Civil o que!le Ecc!esiaslíco todos o sophismas
5:10 pustos em cuntriLlIi~ão pelo Poder invasor, mas tal heo
e3pirito de injustiça seilão rle hostilidade que o anima contra
lnao u que de perto ou de looge se approxima lia Igreja, que
nenhulHa igualdade e dã entre uns e outros funccioltario ,
Os Empregados Civis gosão de lenças, pensões, reformas e
aposentàdorias, e se a repartiç;l.Q onde senem he supprimida
nem por ií'sO deixão de perceLer os vencimentos até ser'cDI
de novo empregados. Deste' beneficios não gasa o fUlIe
<:ionario Ecelesiastico. Haverá situacão mais into/emel?
E com ludo a Igreja traga-a em silencÍo. Taes são os tempos
em que vivemos.

Se os Ernpregados da Igreja não são fUl1ccionarios Civis
por Yirtude do pagamento das Congru'as pelo 1'hesouro,

.menos o são por um direito de inspecção que oPoder inva or
se arroga sobre a Igreja e .eus empregados; muito princi·
palmente desde que a sua inspecção se nio pode exercer
sobre o que constitue o merecimento das attribuições des es
j'unccionario~.

l\lant!3r a ordem publica, e proteger os reIigionaríos de
qualquer culto, inda o adoptado pela ação não pode por I
só transformar em funccioriario tio Estado o que tem sido e
he da Igreja 011 desse culto.

O Padroado he creação da Igreja, e vive do seu infll!xo,
tamlJem nio dá direito senão para a apresentação de cand~da
tos aos I~mpregos da Igreja, e por virtude desse privilegIO ~

defender a propria Igreja e suas instituições. Como daqUi
eoucLuír que o defensor pode-se tornar o destruidor de3 as
instituições? ,

Se a inspecção da Igreja e de seus EmpregarIos fosse alem
:da manutenção da ortlem publica, e protec.ção para qu~O
culto se podes e exercer sem embaraços nem persegll1/;.10,
a Igreja aeixaría de ter sua independencia e libel'dad~,
tOl'l1ilr- e-ia um accessorio do Poder Civil, que a eu ah'eJrJll
podia organisa-la como quísesse, dando-lhe iI forma e dou
trinas ,que approuvesse ao partido que inl1uisse no. E tado.
Se assim fosse ou podesse sel' o Catholicismo lena d~ I~a
muito ce sado de existir, perecendo por mil transform~lrtlc '

Se os Cesares Romanos ti,essem tal direito a predll'3 fio
ClIristianísmo seria impossivel, e os Cl.lri tão radiO ",erda
.d~il'oS rebeldes 0pPolldo-se ás prescripções elu l)oder relll-

'dirij,!illa aI) Dr. ~cr' JÚIUO Vilclla de Caslro layarc. no ."'-allciador Calho
l co da Bahia!
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poral. Da me 'ma surle a Igreja r,om loda a r3são leria termi
nado sua carreira nos l:'aise::; heterodoxos, e infieis, onde elJa
tem sido perseguida, por que um direito de inspecção que ne
nhum poder humano potleria Ii,'ealisar, daria avertas para se
conseguir emelhante resultado 1:01' "ia legal.

Que os Ga\l.icanos que querião impor a supremacia do
Estado sustentassem tão revoltante doutrina, comprellen
de-se; mas repugna á I'a 3:0 e ;'\ consciencia que o faí;a um
verdadeiro Catbolico. Seria a destruição do mais precioso
bem da Igreja, a sua liberdade,

Esla absurda prelenção do.E tado mOllerno, secularisado.
de querer tornar seus os funccionarios Ecdesiaslicos he no
presente ecnlo em geral defendida. 1:Ie um do' dogmas mais
Jlredilel,;tos dos manteneuores das illéas pretendidas modernas.
O Estado um, oEstado omnipotente não pode conhecer outros
fuul,;cionnrio senão os seus sob pena de ,'ingar a celebre
here 'ia do Stat'l.ts in stalu. tão fulminada pelas Statolatras.
, APru sia pelo mesmo prindpio do salario do Clero Catho

hco, e da.. eswlha da ]le sõa grata lia li ta apresentada pelos
CalJitulos para a nome:lÇ:io tios Bispos, dednsio o direito de
con iderar civis os funccionarios Ecc/esia.ticos, a despeito
da ConcordaI a celebrada com a Santa Sé, e da estipulação de
que o pag:lIncnto das congruas era em retorno das propri.e
(jades Ec ·!p,siaslícas tomadas pelo Governo (I').

Em França a Constituição Civil do Clero no tempo da Revo
l~ç~o, classilieou os Bispos e l'arochos de Empregado'
Cms,.e por tanto sujeitos ao juramento. O yerdadeil'O Clero
I'epelho a qualificação, recusou o juramento, e foi perseguido.
A_s leis da Convenção negarão depois ao Clero essa qu~\lifica
1,:10. CI''I-). Aiuda hoje a imprensa dedicada aos celebre;) Prin
Ctpws de 89 procura manter agueHa doutrhla, objecto de
cunstanle polemica,

Entretanto são o me mos homens que se horrori 50 da
gr:lJ\de e ne"essaria excepção de lloma somente por que
pl'lUla o elemento espiritual, e apoião toda a confusão de
Jluilere~ no Estado moderno. ou seculm·isado. Primando o
P~lle,r da força, a confusão do temporal e e'Jliritual lIe ad
IJ1ISsI\'el e mui sen 'ala, Papas como o Ce ar Homano, como

(') Yrja- r. ar(\rca de, la Potencia, () ria lia politica 11l1anto aos Cal!Joli
;-,I!~ II: cap. 11 e 12 da ulim de _'II'. DI'O~t Yh'herillg- Jj(; la paix entre
tyllS!' el /'Elál.

("! ""ja- " r. h,li 11 pcau\: _ Droil C I iI L~d('sia.u'1llc Fl((lU'ais t. 1
pago 1.!:J c ! i8 ~
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u IllIpel'Jdl)t' da Ltussia, us Lteys da Inglaterra e da Prussia.
e outros l'rilldpes l'rotestallles, e o SuLtão Turco são applau
didos pela imprensa revoludunaria. A ordem inversa en
cheo-os de il'a c de furor I

Cllmtllflll em Franç.a ti despeito do G:lllicanismo governa
mental a doutrina sustentada e de~endida .pelo Professor
lh'asileiro 11~10 tem achado apoio na Magistratura daquella
.'ar.ão.

lnvocaremos atjui o lestemunho de um distincto .Turis
t'onsuLto ~ll'. Gaudry, no seu Tmtado da Legislação dos
01.1 ltos , onde mngistralmente elucidou a questão que nos in
tcressa. Eis a sua argumentação digna de ser apreciada por
todo~ quantos e ol:cupão de tas ~aterias.

« Os minish'os do Culto são agentes do Governo? Aquestão
se reduz a estes termos. Elia tem jmportancia, e já annun
damos a solução em sentido negativo.

II A respeito dos Sacerdotes que não exercem funcções
legaes não poele haver duvida por que evidentemente são sim
ples cidadãos. Em verdade, sua qualidade de sacerdote con
fere-lhes certas immunidades, como a dispensa do serviço
militar, a protecção publica no exercicio do cuHo (") j mas
estas prerogativas prendem-se á necessidade de faser res
peitar a' religião, e não constituem um agente do Governo.

II A. dirticuldade mais grave proyem dos Sacerdotes reves
t.idos de funcções eon(eriôas ou confirmadas pela authoridade
Ci"iL, como os Bispos e Curas (oH).

II Tem-se pretendido que elle~ erão reaJmente funccio
?Hlrios publicos, no sentido da Constituição do anno vrrr, por
isso que recebião da authoridade civil uma instituição ou
confirmaçio da sua instituição; além de que o Estado Ih~
fornecia palacios; presbyterios, e impunha ás Municipalidades
onus á ~eu respeito; e tinhão direito á salarios pagos pelo
Estado, e pensões de aposentadoria. E se como mmisll'OS do
Culto tinhão obrigação ele uma ordem superior a preenc!lel',
nio erão menos quanto aos seus titlUOS, pessôas revestida'
da confiança do Goyel'llo, obranuo por elIe e com elle no

(.) Protecção que não exi le entre nós desde que se procura sobrt'Ca~J'i"
gar o Parocho de funcçàes civis, como o l'egistl'o de terras, e ol1lro~
as eleições, dislrahindo-o do exercicio e cumprimenlo dos seus deveres
de l';J.slor.

(") Em Franç:t o nispo he proposto pelo Chefe do Estado e approv3do
)lelo Papa, e os CUl'a ã propostos pelo' Bispos, e aceilos pelo JIlCSIll'J
t:hcfe; Imperador, Rei ou PreSIClcnlc ria JlepubLica.
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interesse commum dos cidadãos, e uesde então erão verda
deiros agentes.

(C As rasões do art. 75 da Constituição do anno VIII, lhes
Ko, diz- e, perfeitclmante applicavei. E tas ra ões são fun

tlallas na necessidaue de não ujeitar ii perpetuos ataques
pessoas revestidas de um poder publico, e desde então mai
ex.po tas que simple particulare à aggres õe da malel'o
lencia e tia vingança. Que inconveniente haveria na appli
t;ação de uma regra geral, consenando a dignidade elo
sacerdocio, como a dignidade de quae quer outros func io
narios pl'tblicos? '

C( Ape ar de tas consic1erações, não hesitamos em u '
tentaI' que o art. 75 da Constituição do'anno Vl1I, não tem
applicação aos mini lros do Culto ,

(C Primeiramente e te artigo dá garantias aos agentes do
Go\'erno, por factos 1'elativos a suas funcções. Ora, quan to aos
factos relativos ás funcções eccle~iasticas, a po ição do mem
bros do Clero foi regulada pelo art. 6 ela lei do 18 Ger
minal anno X; e he impo sivel accumular o beneficio de ta
lei com o do art. 75 daquella Con tituição. Por cerlo, a lei
do anno X foi re tricta', por i' oque, quanto aos factos rela
tivos ii funccõe::; eccle ia tica , não inhibio toda a ac ão 30
mini teria publico; mas não seria rasão de dar aos membros
tio Clero a garantia geral da lei do anno VIII, o haver a lei
lia anno Xredu::;ido-os a uma garantia menos exteo a.

(( Em segundo lugar, a lei uo 22 Frimaire anno VITI n50
no' parece comprehender o Ecclesiastico nem no seu texto,
nem no seu espirita.

(( ~o seu texto: o ministro do Culto he protegido pelo
Goyerno; mas que eja seu agente, he' imposs~v~l ,conceh~-~o.
OÁgente tem uma acção legal em nome da lei cml: o,mlDlS
tro do Culto não tem esta acção. Alei, cliz-se, o reconhe e,
proteJe-o, concede-lhe favores; mas a' lei taml)ern protege
o metlicos, os advogados, e lhe' dá um caracterJegal ; e
nem. por i so são agentes ele Governo. Odireito ~e ~r reco
nhe, 1(~0, mantido e protegido, não pode ser coolllndl~o com
o(hrMo de ob1'ar, - como depositario do poder publIco.

( O espirito da lei do anno VIII he igualmente opposto a
OUtra interpretação.

(( Ollando promulgou-se a Coo"tituição. elo. ~nno VIU, o
C~lto atholico <fl'a reconhecido pela lei CLV.II. l)ortaolo
11<10 se pode suppor que o pensamento do legIslador fos,e

23
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comprehentler o minlstl'oS do Culto entre os agentes do Go·
vemo de que então se occupava C').

(I Por outro lado, não seria degradar a dignidade do
Sacerdocio, ver no padre, um agente da aut!loridade? O
agente obra por vontade de outrem. Desta forma seria, como
agente da authoridade, que o Parocho ensinaria o dogma ea
moral! Não; sua consciencia não tem outro juiz senão Deos,
e outro fim além das cousas espirituaes ; por tanto eJle não
he a,gente de nenhum poder temporal. Deste poder recebe a
protecção, a independencia de que tem necessidade. mas não
obra nem por sua influencia, nem por seu interesse directo,

(( Estes principios estão agol'a consagrados por uma juris
prudencia constante: citaremos principalmente duas decisões
do Tribunal de Cassacão de 25 de Junho, e 25 de Novembro
,de 1831, e outra de Conselho d'Estado de 27 de Abril
de 18H.

« Se os Ecc1esiasticos, re\'estidos de funcções conferidas
ou confirmadas pelo Governo, não podem ser considerados
i([,gentes, com dobrada rasão os Sacerdotes que não recebem
seus poderes da authoridade laical, como os coadjutores,
vigarios encommendados, capellães, etc.

c( Não obstante, não se podel'ia diser que certas funcções
Ecclesiasticas, de nomeação do Estado, e que eDtrão no
quadro administrativo, como os Capellães do exercito. eda
~rmada, etc. são "erdadeiras funcções publicas (civis)? Nãoo
ncredilamos,

«( Se a administração civil tem uma influencia maior o~

menor em sua nomeação, se forma parte de um todo admI
nistrativo, não deixão taes EcclesiasticQs de ser pastm'es. de
armas, não tendo outra jurisdicção senão a da conscienClu;
e desde então, o que dissemos acima lhes !le applicavel, como
á quaesquer outros Sacerdotes ('f."'-). »

Voltando as Congruas, ou melhor ao direito que tem o
Clero do Brazil á essas prestações sem onerar o Erario ,do
Imperio, diremos que se o Poder Temporal fosse um CaIxa

(') A CO!lstitu,ição, qvil do Clero contemplava os Bispos e P~rocho,
corno funcClonarlOs CIVIS, uma lei da CODvencão declarou o contrarIO. Mm
do 'trt. 75 da Constituição do anno VIU (iSOO) que declarava 9118 oS
Agentes do Governo não podião ser processados por actos relatiVOS ás
suas funcçàes, senão por virtude de uma decisão ou ordem do Cons~lho
d' E lado, dcdusio-se que o Parocho e o Bispo erão funccionarios CIVIS.
Veja-se Champcaux. - Ornit Ci11il Ecclesiastiqne F'ra.ncai$ t. I pago 471
lei de 25 .Brum;tire ;tuno II (15 de Novembro de 1793)'.

(oo) VCJa-sc Gaudry-Legislation de Oultcs t. I pago 4:3í.
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que soubesse desempenhar as obrigações que contl'ahio com
ozelo e intelligencia indispensayeis em taes gestões teriamo
um Clero que não receiaria a competencia com qualquer
ouLro. As Dioceses terião augmentado em numero, assim
como as Parochias. Os Seminarios estarião bem providos de
Professores na altura da sciencia, as im como não estaria o
Imperio desproyido de Faculdades Theologicas.

As visitas nas Dioceses se tornarião faceis e proYeitosa~

ao }laiz, assim como os Bispos lazerando hoje na mi eria,
poderião faser em momento opportullo a visita ad limina
ApostolO1'Urn. que augmentando ii Fé, melhoraria a situaç.ão
do Clero pelo que os nossos Prelados vis 'em em outras
nações, sobretudo em Roma.

Um Clero bem remunerado authorisaria maior escrupulo,
e .e,'eridade no pessoal a recrutar, e o povo menos com
primido com o imposto das oblações, e dos benesses. De
acordo com a Santa Sé, essas olferendas podião er redusi
das, dando-se-Ihe direcção maís proveito a augmentando o
orçamento das Fabricas, para que tivessemos Igrejas mai::;
d~centes, eclificadas e ornadas r.om outro gosto, alim de que
amda neste secuIo não fica semos, como continuamos aficar,
n'um atraso que envergonha. Não temos uma Igreja em
parte alguma do Brazil que mereça a aLLenção do estrangeiro;
em todas revela-se a architectura atrasada dos deploraveis
tempos Coloniaes.

Ueprodusimos tão somente nos poucos edificios deste
genero, que nos restão, o estragado estylo daquellas eras,
qnando por toda a parle tem-se feito neste objecto uma
verdadeira transformação. Infelizmente o Brazil só augmenta
o n~mel'o das cadêas, e dos tbealros, ja endo o territorio
habitado de pido daquelle sublimes ornatos.
. e quisermos que o nosso Clero renasça em fé, em scien

ela, e em zelo comem primeiro que tudo fa e-lo re pirar o
UI'. lia liberdade. O lladroado tal qual exi te he uma verda
deira calamidade, hoje que pela no sa forma de Governo pOfle
t~nlo e!' Mini tI'O do Imperio, um bom e fervoroso Calho
IIco, como um Judêo, Prale:;tanle, Solidaria ou Franc
maçou C').

(') O SS. Padre Pio IX renovou em uma nova BulIa as condemn:l.çõr~
contra .á F'ranc-~Iaconaria ia infligidas por sells prellccc ores CI,,
n~cnle XI~, Rento X'LV, Pib 'VII, Leão XII e Pio VIII. Sabe- e o quanto
Clla a!SO'larão lle inimirra firradal do Chrisliani 1110, c o csfo)'('os qlle
emprega pai'a cxtcl'mina:lo. o •



Ora que CSGl!lIws p(,)d r~\ raseI' um Millistro em Laes condiçüc~?

Sobreludu llc mislel' de crnbara :ar u empregado Eec!csiaE
tiw de cnt:argos G1"is impostos pelo Poder Temporal, que não
SI') impedem o de empenho ela ua mi são, como de alguma
sorte o rasem decrescer em dignida,de, O Parocbo perde a
rOl'ca mor;)1 se se constitue 1'unccionario civil, e se além
disto he obrigado para viver n.e-tcs lempo tão pouco pie
llu 'O", do ca 'u, I e elo' bene~ses j auLilori ado a disputara
subsistem'ia li suas ovelha , com quem elle de"eria figural'
no ponto o mais culminante do de 'imtere se.

Empregue-se esse casual no intere e dos pobres, em bene·
ficio da rabrica das Matrises, mas que o sacramento' ejão
dispensado cm a menor sombra de 'imonia. Assim oClero
será amado, respeitado, e reassumirá a força moral que ttio
pre i a lhe he, e ao Poro .

.\ as seria raeil mndar o systema que e,;uimos no (1. iI
lariamentu tlo Clero, systerna mixto e mui imperreito? Ei. ii

questão.
~1al1ter esse systema seria continuar a presellte ituaç:tiJ,

clljos inconvenientes e perigos cada dia se aggraviío. Pela
diminuta congrua paga, regulamentada e cotada pelo Poder
Tempora I, a sujeição do Clero, empregado no orviço ~a
Igreja, á Poder e'tranho, he e\'Í(]ente: melhol' fôra nau
pen:elJe-la. A3 oblaçãc e benesses índispoem O Clero com iiI

jJupllla~iies, qu,c, em razão da congruas, jtllgão- e dispen
sada de saLi~raze·lo'. A má divi ia das Parochias toru"
desi~ual a remuneração do admini trador, dando à un:
opnlcncia, e '1 outros panuria.

Voltaremos á cobran:a dos dízimos pela Igreja, ou orga-

o Clero Portlll(uez c Bl'asileiro iniciando-se nesta tcmil'el a oriapo
11aI'ão provas d;] corrupção qu nelles lavrava, e que o espirito 110

C!lri,liauisll1o e d, Igreja tinha tlelle. fugillo. Â revolta conlra '1Igr"Jl
'e a Sauí.l Sé he a melhor prova do no. so asserto .

•\. Gn::.c/a de POl'lngnt no n. de 20 d Outubro deste anno tio I Joi,
c~n arli"o a si~nado por Innocencio Francisco da ~iln!. re~'r que. 3. 1~11
,- ralel'nldade de Faro, no Algarve, era em'l 21 presitlitla pelo !lJ ptll
lljoccse-D. Joaquim de Sant'Anna Carvalho, soh il nOll1e magoniro ,l,:
Mir(~,bn~LU, occupand~ outra poslçàcs irllporlnlltes lia loja varios Ili.cnilil\'
de (,abldo t' I~cr.lesla Ucos da DIOcese! !... A lun Pl'elauo que a 5101 pro'
~'el1ia cohre alJuella folha ue elogio !

() alard, fj'lle frz (' a a:gociarx'io ile ua abominavel donlrina, rmjorn,11
(' pilhE ar,àl's na B 19-ira, FraT\(i~, Jlla-lalcl'l'a, flal ia r.\ llemanha, nenhUlIl1
IlIvid:l r1l'ixilo <1":11110 a curialídac!('. tio jlmrcIlrJ' d:!. Sanla Sé. Os qUI'I!ll'

,'id;\o ,1(\ ;Hlt,J;!Olli~lllo ti ':la as ol:ült'.ão eUII) o Chri lialllsnlú, ou ãone "1')\
ou llu 'rrm llll'~ oull' o, jil. ..



ni, :lr-se-ha n propriedade Ecele. iasti n /le forma n toma 1'-. e
lllenos pesada ao' Povo. a m:mutcn\ão do enlto?

E tas difncnldados são reae : 'ómente a Tgl eja de :1f'or(jo
('om o Estarlo podia superaI-a. :0 home/' l)oa I'Onlade,
J.el'il<J' e Fieis serão contente.

No e'tado de no sa sociedade podemos contar j;'1 C9Jrl e. S;)
.OlllÇão?..... .

})a semo 5 oulro a. uropto .

Xl

ti reforma Catholi('(~ 1/0 Sl,crUO XJ'I.-O Cmlcilio tle Trclltn.- Seu I' ('/'.

bimcnto 7lOsPa'i e,çCatholicos, sobre ludo em f'or/1lgat.-Orlio d/)o 1I1i
migo da. rfJrej(~conlra. aqllella Iria {amo.•a, como n;nC1'Cl7lda aS.I'lIlbléll.
-.Concílios Prorinciac.ç e S?lllodo. Dioces(lllo ('m Porluaol e 7!11' Colo
lllas do Ullramar.-[\rcrssidade de 111/1a C07lc07'dnla cI1I1'c O ImlJC1'io
e a Santa Sé.~O futuro do Calholicislllo no B7'a ·i1.-Collcl1mio.

~ara O Catholico (lue tem folheado o liuo m numentaJ ria
m~lOr, e mais glorio a historia do mund , a historia du
remo de Doos sobre a terra, não devera pa sar: de'aper
cebida a iminente e heI' ulea luta que se preparaya contra
a Ig,reja depoi de terminado DI lld4 o grande scisma c~o·
Occldente. Entre aquelLa epocha e a de 1516 em que surglo
do poço do ahy mo a Jormidavel heresia do l\Jonge de Wil
lemberg medjou um secnlo de verdadeira fermentação pa
Ungene ica, em que o elementos os mai disparate e mais
perigosos posto em ebullição se fundirão, produ indo o
monstro que tentou em seu titanico a alto deyorilr a Igreja.

A~le de chegarmos á· e sa estrondo a manife tação elo
pertinaz inimigo da Fé, que tanto abalou a ChristaI1l.Jacle na
Ellf,Qpa, notemos perfunctoriamente a marcha do erro, _e
,nas tra!1 formaçõe , a partir do seculo em que Jlorecel',LO
~. DOffi1ngos de Gusmão e S. Thomaz de AqulOo, as. e.
heroicos e sublimes athletas da .Fé Catholi~a (').

(') S. Domjngos de Gusmllo he para certos. Çatholicos u:n~ p~~l'a de
~andalo, a. pretexto de haver fUlldaJo a InqUl 'ção. Asser: 'ao m!Pllal!' n·

le!llcxacla como magistralmente provou o Padr Lacordalre na sua 1I1lp·
r sante e instrucliva MemOTi(~ sobre o restabclecimento drt Ordem do~
Prcgadorcs e~t Fra7lça, que serve de prefacio á \'ida deste grande Sanlo,
lIm~ das glonas da 19r~ia e da liespanl.'a. .
. E.ntr:etanto pede a verdade que e diga, qu~ qllando fl.ore. ela aqll~lIa
ln. hllllÇào, de que a Reale a tanto se aproveitou na. Penmsul~ 111 1'1(;;1,
hOll\·.e Dominicano que sustentou fi beneticio de sua Ord 10 \fLo JIlIund:ld:~
<JPllllào, qne a historia rOlltell1pOl'anc:l desll1cnl. .
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São demasiado conhecidos na historia os aconlecimen·
,tos resultantes da mudança temporaria da Santa Sé de
Roma J?ara· Avinhão, de que as dissenções entre o Papa
BonifaclO VUI e o Rei Philipp"e o Bello forão o começo, eo
significativo annuncio.

Essas dissenções tão celebres como escandalosas erão o
frllcto das doutrinas de Arnaldo de Brescia, e a reproducção
por outra forma das preLenções do Imperador Frederico TI,
justificadas pelo seu celebre secretario IJedro des Vignes.
Erão essas pretenções que o neto de S. Luiz desposava, e fa
sia manter pelos Legistas que o cercavão, e o fortificav:io no
seu empenho.

A Igreja vencêo na luta contra a horrivel seita manicheana
dos Albigenses C') no principio do seculo XIII, graças ã
força divina de seus dogmas, á energia e genio do Papa
Innocencio III. Vencêo ainda no meado desse seculo na lula
colossal contra o maior potentado do universo christão o
Imperador do Occidente Frederico de Suabia ou Robens
taufen, e foi seu interprete outro Papa do nome de Inn~

cencio, no famoso Concilio ecumenieo de Lyão, o mais
numeroso que teve a Christandade. Sua terceira victoria fir·
mou-se no Concilio de Constança, quando pela resignação
dos Papas Gregorio XII eJoão XXIII, e condemnação do .~n·

ti-Papa Pedro de Luna, fez-se a eleição de Martinho V, extlO
guindo-se o scisma que cruelmente lacerava as entranhas da
Igreja ('1-'1-).

, Mas como a vida da Igreja he a luta no mundO' com o
espirito do mal, pouco tempo teve de descanço: e ao, termo
do grande Scisma do Occidente seguio-se o robusteClmen'lo
dessas doutrinas· vencidas por dous eminentes Pontifices,
com a tomada de Constantinopla em 1.453. Os litleralos
Gregos, e os Legistas de Bysancio que tinhão concorrido pa,ra
o enfraquecimento da Igreja no Oriente, e solidificado ali a
scisma de Phocio e de Miguel Cerullario, derramarão-se pela

(.) Veja-se Lacordaire-Jlf~moirc" paul' le retabliss~ment en FrallCIJ de
l'Ordre des FreTes Prec1teu,rs. e la Vie de S. Dominique. Sobretudo con'
suite-se Hurter- Hisloire du Pape ImlOccnt iII et de ses co'Ule7l1pOrQl~s
Jiv. 14, 16, 18, 20 tJ 2L

(") Veja-se J. B. Christophe-Histoirc de la Pl1paulé au2 X/V 'siec1r.
L. Yell~llot-De quelques erreurs SU1' laPapaulé (caps. sobre os Papas de
Avmhao.J Chantrel-Histoire populaire des Papes t. 13, 14. 15, :16, o
Chauvm ue Malan- His/oire de S. Catherine ác SicnllC t. 2 cap. 12,13
e f4.
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Europa Occidental que vivia sob a egide da Santa Igreja
Catholica.

O campo dos ad"er'arios da Igreja augmentou com este
reforço, em que por demais entrou a bypocrisia, e esse e 
pil'ito de mentira, e de servilismo ingenito na raça JfelJe
nica, Grecus mendax, já tão conhecido da antiguidade, e que
tão importante papel fez na historia e na politica d'então
para cá.

Ne:lsa epocha creou-se a chamada era do RenascimC1lto das
letras e das arles, ou antes da paganisação das sciencias, das
letras, e das arles. A Healesa e os homens de letras, maxim~
o. cultores do Direito Romano, e da litteratura classica
Latina e Grega, tomarão partido pela causa ,·encida.

Não decorrerão se senta annos depois de restabele ido o
Papa em Roma, e já todas as forças colligadas contra a
Igreja de Christo forma vão um poderoso partido.

Todo o trabalho do. Pontificado de 'de Martmbo Vaté
Leão X, de i4.15 a HH6, foi a reorganisação e pacificação do
Etado da Igreja; e esse trabalho tão importante que dêo
a.quelles povos o goso de uma longa paz, permittio ao I'on
Mcado a reGOnquista do seu prestigio entre os povos da
Christandade, e preparou-o para receber e sem medo o
emhate da nova borrasca que se armava no norte da Europa.
Mas se a tempestade estourou na AlIemanha, foi no Sul, na
Italií.\, que os maleriaes da immensa fogueira primeiro se
condensarão. Foi a ReaJesa com seus Legistas e letrados quem
3 preparou, lançando sobre os Papas dessa epocha a nuvem
negra e caliginosa de calumnias e torpe as de toda a sorte
que manchão a historia, e que servio de pretexto para o
rompimento do heresiarca teulonico, o frade Augustiniano
Martinho Luthero.

Com o que acabamos de diser não preLendemos escurecer
a necessid.ade de reformas na Igreja, e tanto havia que os
Pap~s as provocarão,reunindo o decimo 3etimo Concilio ecu
men~co ,de Latrão. Era essa reforma indi pensayel, pois a
Jgl'eJa ainda se não ha,ia de todo levantado do grande abalo
do Scis~a do Occidente, alimentado pela Healesa ambiciosa e
seus Seldes e paneóyrislas. . _ _

~fas. os que ha"ião pro\"Ocado esse SClsma nao e tavao
satIsfettos. A' grande obra de reorganisação e pacificação dos
Papa_s, elles, como sempre, antepunhão seus interesses, sua
l}aLxoes, e sua insaciavel ambição.

O material preparado para a fogueira começou a arder
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na AlIemanha, e como era por demais abundante em um
llajz pouco iUu trado e mai, inclinado aos pra eres da gula
e da crapula, a\lxiliado alem disto pela avidez dos Prinl'i
pes, em breve ateou-se por toda a sua extenção. Na Italia, bem
que contaminada, hayia maiore elementos de resis1encia, e,a
Sànta Sé lhe 0ppoz energicos obs\aculos.

Crescendo o incel1dio, tornou-~e ainda mais indispensarel a
reforma, tanto mais necessaria quanto os que se affa Lavão da
Igreja promeltião á elIa voltar, dada a sua effectiva reali a
ção. Era um pretexto futil, e spmenle para iUudir, omo o
tempo demonstrou, mas como outras rasões milita\'ão em
favor da medida, foi eUa decretada desde o Pontificarlo do
Papà Clemente VII; mas a CLuem verdadeiramente coube a
honra e gloria de convocar o Concilio de Trento foi ao Papa
Paulo III em 154~. E de feito realisou-se a abertura em i3
de Desembro d.esse anno ("').

Entre e ta data e a de 1~64 (1''1-) deGOrrerão 19 anno'
despendidos com os trabalhos de tão veneranda a semlJléa, e

, a não ser· a energia do Papa Pio IV não se teria \'isto otCI'l1~O

de tantas fadigas e labores. Os Principes, ainda os mais
considerados amigos da Igreja, com SUáS interminavels dI'
senções e questiuuculas, oppu erão á ultimação de taes re
formas, toda a casta de tropeços (""""").

Entretanto para tão augusta reunião congregou-se toda a
ílôr da sciencia Catholica, tanto ecclesiastica como ,ecular;
as nações que não se havião afastado do gremio de Rom~
para lá mandarão seus Tbeologos e eus embaixadores: FOI
em duvida o Conc.ilio de Trento a mais augusta, a mells I'e

neranda, e a mais instruida de todas a~ assembléas ql1eo
Catholicismo congregou, com excepção do de Nicéa, com que
he equiparado, bem que aos seus membros falta se o pre 
tigio do martyrio, como aos que comparecerão em grande
numero na cidade da Bithynia.· ,

Para se faser uma idéa do que foi essa famosa assemble~,

(') Veja-se sobre esta materia- P.allavi~ini-Histoi1·edlb Co1tCilcl~1
Trente liv. 3 t. 1 pago 784 cap. 5, Ronrbacher-llistoire de I'Egl;t
Catholique t. 24 pago li e i2, Dassance -Essai hi f,07'ique sU1'le COlle!':
de T1'cnte, pag.:111 e 112, Precis hist07'iqup-s (anDO de 1852)-Le salll
Concile de 1'1'ente- prefacio. Histol:1'e du Concite de Trente por A, M.
D. G. t. i pago 21, 28 e 48.

(") O Concilio terminou em 4 de. Desembro de i563, mas a Bulia M
Papa Pio IV que approvou-o, lem a data de 26 de Janeiro de i56'!.

("') ConsuTte-se a ohras já rita.da~ na nota (') desta pagina.
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e llo, serviços qne prestou ii ChristahdnL1e, nn 1Tlllllilo OUr:l

mo ° que diz Alzug na sua L:Io :ul'colellla lIisto?'ia da
Irj1'cj(,. "

(( A Tgreja CaL!lolica tinha sido prufundamente aLa lad!1.
eujuou-se emfim seriamente em reparar 0$ gulpes <lo que
J'óra út.tima. A fé tinha. ido aLlacada, <!esligu1"Ida por mil
mouos. Populações inteiras tinhão-se pre~·ipit.ado nu erl'O,

« A. primeira necessidade era pc r tanto ue 1'0 'tab leeel' Olll

sua verdadeira luz os dogma' de figul'auos, alterados, e, r
rompidos.

( Depois era mistér destl'uir abusos mauife~tos, re ·taL 
le~er a ordem sobre ba e noras.

« Tudo isto ~e fez, e a Igreja Catholica moslron-c:e grande
c poderosa em proporção do perigos que a cercaüio.

« A. Fé foi em primeiro lugar on oliuaoa, segundo fl~

anligas praticas, por um Concilio. Mai tarde ella !oi xpli
cada, justificada por magnificas trabalhos de uma eieneia
tão succo]enta como profunda.

« No exterior, a maravilhosa actiYidado dos Je uitas pro
du io os mais bellô~ e felises resuILado .

« No interior, antigas e novas Ordens religiosas renovarão
a vida espiritual e lhe derão poderoso impuI o.
. (~ E as perdas que a Igreja tinha soll'riclo, em toclos o

FieIs que pa sarão para o Protestanti,mo forào ricamenLe
compen~adas pelo fructo dos heroicos trabalhos dos Mis<.:io
narias em todas as partes do Mundo (1').

. . . . . . . . . . .
« Por ligeiro que seja o exame que se faça das sessões ilo

celebre Concilio, adquire-se a convicção de que nunca Synodo
algum ele em'olYeu e definio com tanta prudencia tão grande
numero ele materias e tão importantes. Os extremos se en
conlr:Jrão no Lerreno eommUID, limitando-se uns aos outros,
e. dahi re uItou °necessario equilibrio á verdadeÍra Catholi
CIdade. Os Bispos e Theologos IJespanbóes di Línguirão-se
pela sabedoria com que conseguirão conciliar as oppo içõe
<I~ Tl~eologia especulativa e da Theologia puramente bi to
rl.ca. enhuma a sembléa re~nio maior numero de Cardoaes.,
131 po , e Tbeologos distincLos por' sua sincera de"ocão. e
profllUda sciencia (H). Quão serio zelo por uma ver'c1adell'u

() Alzog - llistoire de l'Eglise L 3§ 342.
( ) O mesmo lti (oriador accrescenta em nota:

(. O ."cne iano Jeronimo Ragaz7.0ni, Bi~o de Nazi~nzo 111 l){/rlib". e
"oadJulol' d Famaollsta, não exagPl'a quantIo, no dI. CUJ' o dQ encena
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reforma nos decretos da Reforma I Que relises mudunç3~,

que progressos na Igreja, se todos os decretos fossem fiel·
mente observados, como o desejavão esses yirtuosos repre
sentantes da CathO'licidade ('f) I ).

Comtudo forçoso he confessar, tão grande e' importante
rosnltado cnstou muito a levar-se- a eiJeito por c.ausa dos
tropeç.os que lhe opposerão os go.v@rnos e seus represlln
t:mtes no' Concilio. EmquantID s@ tratava de' reformas para o
Cll?ro, nenhum obice se encontrou, mas logo que nas refor
mas tocarão, ainda que de leve, no poder e interesse dos
Príncipes, estourou a tempestade' ("....). Com muito trabalh(),

men\e. do Coocilia. exprime-se desta forma tratal1do dos' membros
daquella Àssembléa :-li Ex omniulll populorulll ar. nationum, in quibu&
Call1Olicre Religionis veritas agnoscitur,. n@n solum PalTes, sed ol Ora·
tores habuímus. Ad qlws viras? si doctrinam spectemus, erudilis:
simos; - si usum, peritissirnos; -si ingenia, perspicacissimos; - SI
pietatem, religiosissimos j. si vitam, inn0cenlissimos. )l

O juiso de Alzog he confirmado por G. PhiJipps na sua obva: -dlJJ
Droit EcclesilJStique du-ns ses soU'rCRS pug. 326·: .

« Os decretos do Cone.i1io de Tr.ento contem thesouros de sabedori~
que não deixão senão um desejo a formular: e he que tio salutares refor
Illas fossem universalmente adoptad:ls e constantemente praticadas. Ofim
que se tinha proposto esta ~anta Assembléa era restaurar, tanto quanto
fosse pos~ivel, a disciplina a mais rigida dos primeiros seculos; e com ~.ste
proposito forão formalmente postos em vIgor 30 Canones e Decrelaes do
antIgo Direito. l)

O protestante Fernando Ranke na sua Historia do' Papado '7l0 declIrso
dos secul~s 16 e 17 liv. 3 cap. unico § 7 comp~~va. este as evt@. .,

A glorIa que os theologos hespanhoes adqumrào nesse famoso ConClh~
partilhão os Portugueses pelos homons eminentes que por seu lado ~h•

.~omparecerão. Os Dominicanos D. FI'. BarUlOlomeu dos Martyres, Fr.
j.'rancisco Foreiro, Fr. Luiz de Souto-maior, os Augustinianos D. Fr. Jo.;o
Soares, Bispo de Coimbra, D. Fr. Gaspar Lio Casal, Dispo de Funchal,
deJ?ois de Leiria, e outros.

(') J. Alzog -Hisloire de l'Eglise cap. 4 t. 3 § 3~2 e 3&,3: pago i96
e 205.

(") Veja-se o que sobre nste ponto relata Rohrbacher na sua His/oria
U'lIú;ersal da Igreja t. 2l~ pago 368: .

« Tratou- e da reforma dos Principes todo o mundo applandlO-a,
meno~ os reformandos. O Imperador d'AlIe.'nanha achou d~testa"el .o mote
e a poesia; o Rei de França opinou como o Imperador, e outro ta~lo
succedéo com o da lIespanha: foi a primr-:ira vez qúe, depois Lia reumão
do r.oncilio, se acharão de acordo. .

« Foi preciso retirar a poesia ou os artigos da reforma dos PrinClpeS,.
com grande pesar dos Bispos. .

.e< No. curso. desta Historia temos visto mais de um Principe, mais de
nm .ReI., maiS de um Imperador, solicitar severas admoestações ~a
19reJa, para cor~ecção do q.ue convinha corrigir no seu govern~; mas, era~
Soberanos d~ 11Iade media que tomavão por norma de sua V1l1a o Evan
gelho de Chmto, interpretado peja 19reja de Chri to.
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se pôde conseguir a paSS{lgem e apprnvaçiio da 'ess~o 2'~
('om os respectivos decretos de Rerorma C'). As quostô(','
de precedencia, maxime entre a Franlja e a Jle panha niío
pequenos incommodos e desgostos deu, impedindo muitas
veses a marcha do Concilio (I''').

Mas alinal tudo pareceu serenar e con egnio-se, rencifla a
sessão 25, encerrar o ConciJio em 'I. de De. embro de HjQ:l.
J'or conselho dos mais prudentes e mais 3risados dos 1'11
dres, exigio-se de todos os Prelados que :Jssi lirão ao Con
cilio, assim eomo dos procur:Jdores dos que não pouerão
compareeer a assignatura das ~e'sões do Concilio, como
prova de sua adhesão aos preceitos nellas decret:Jdos, e ii

mesma prova reclamou-se dos Embaixauores das Potencias
Calholicas, tanto Ecclesiasticos como ~e'ulares, afim de
assegurar-se nos dominios dessas Potencias o recebjmeuló do
Concilio para que havião cooperado.

Os Padres do Concilio, de nacionalidades difTerente ; não
hesitarão em subscrerer o que tinhão discutido e approvado.
Erão ao todo 255 ('......).

• ft os. Principes do seculo XVI não pensavão assim: elles lomav30 por
dtrectorJo o Evangelho ue Machiavelli, por elles interpretado ou por seus
cortesãos. Portanto nào farão reformados 11em pelo Concilio, nem
pelo Papa,

« Se desde então os Principes não tem procedido com rcgul.aridade, se
se lem visto a a sinando ou assassinados, nào podem queixar·se dos
Papa, e menos <la Igreja. Como elles, na qualidade de Reys, se P?serào
fÓl'a da lei de Christo,'a Igreja de Christo nào pode por e1les mais res
ponder; pois que ao impossivel ninguem he obrigado.

_« Conseguintemente escaparão da reforma do Concilio e do Papa; ma
nao escap~rão á reforma um pouco mais severa dos p6vo.s, que ?omo clJes
se tem dispensado da lei christã. Temos em verdade V1slo mUltas TIeys,
emesmo muitas Dyna tias, reformados em nossos dias, isto he, aposenta
~o~, lança~o nas calçadas, como lacaio que se despçde. Oulà apro-
leltes:n a Itção I li .

Veja-se tanlbem Pallllvicini-Hi loire du Concile de Trente IIv. ~~
cap. 6.

(') Veja-se alem de Alzog Uohrbacher Pallavicini, a IJislorin do
CO.llcilio de Trento por A. 'M. D. G. t.;'>' pago ~20 e seguintes. Paris
edlcção de 18tH.

(") V~ja-se alem da nota precedente, Dassance- Essai hislo~iqlLe sur
le poncUe de r,'ente pago ~OO, Precis hisloriques (anno de 18()~) ar!. le
Samt Concile de Trente André - CO'lLrS de Droit Ca1101l ar!. l'renle, e
S~rpl_ Histoire dtL ConciÍe de Trcnle. traduclion de Amelot de la Uau •
sal~ em differentes lugares. Edição de i686.
3 (''') 9 Concilio de Trento foi assignado por 4. Legados, ~ Card~aes,
a Patnarchas, 25 Arcebispos, i68 BISpO, 39 Procuradores dos BISpos
usenles, 7 Abades, e 7 Geraes das Ordens.
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Ma quanto aos cmrJaixador~s não houve a mesma unam~
midade. Os Embaixadores seculares da França, du Fcrrier,
que acabou Calvinista, e Clu Pam para não as ignarem reti
rarIo-ce para YcneSIT, poupando- c as 'im a uma negativa
cem honesta e plau ivo"\ explicação ('1-); bem que esta falta
fos e repararIa a ignanLlo em nome da França o Cardeal de
Lorena com os Bispos e Theologos Franceses em acto e pc
cial ('14). OEmbaixador Hespanltol Conde de Luna, despei
tado por não ter obtido lugar acima do Embaixador
l"rancez, assentou ele a signar com a clausula - se o 1Iei
Catholico consentir (""oH). Clau. ula que Philippe II, diz-se, re·
produ ira por outra· forma, ap'fmsando a salvag'l.ba?'da dos di·
?'eitos de sua CO?'ôaC't.,,"H), recurso commodo para resa]vara in·
vasões CJue tinha feito e projectava faser. Então ninguem deu
apreço á semelhante clau ula, se ex.istio, julgando- e uma
simples baforada de orgulho ele Hei, e ele Rei Hespanhol
naquella epocha, attribuindo-se o conselho ao celehre Cardeal
de Granvel1e, seu Ministro.

Todos os Embaixadores das outras nações, inclusive ode
Portugal (HH,,"), subscrel"erão sem discrepancia o Concilio, la·
yranelo-se nessa occasiiIo diver as actas com o intuit.o de
poupar-se aos Padres do Con ilio o ele gosto das preceden
eias, em que cada um sem prejuiso da dignidade oü calhe·
goria de sua nação pôde a signar-'e (~,,"H).

Em 26 de Janeiro de 15M foi publicada a Bulla - Bcne
clictus Dominus do Papa Pio IV, aI proyando plenamente o

(") Al m do Caedeal de torena. os Embaixadores seculares da Franra,
I'rão Lansac, du Ferrier, GllY du Faur de Pibrac, todos ocrulto Call"\'
ni tas ou Hugucnoles. Dn Ferr'icr posteriormente morrêo naqu lia Seita.

Veja- e l'Hisloire duo ConcUe de Trenle por A. M. D. G. t. 2 pago 191
nota (3) e Pallavicini - Ristoire W!b Concite de Tre?l te liv. 26. cap. 10 eli.

(") Pode-se ver por extenso e sa declaração na Historia do Concilio
dI! Trento de A. M. D. G. t. 2 liv. 6 pago 311.

(...) eja-se Das ance- Essa i hi:lorigue sW' le Concite de Trente
pag.200. PallavicÍ1ü-Hisloire du Concile etc. liv. 24 cap. 8 n: i4: d

(....) Vej:t-se Das ance- Essai hislo7'igne etc. pago 201- filslWC II
Concite de TreMe-por A. M. D: G. t. 2 liv. pago 32~. ,

(.....) Esse embaixador era Fernão Martins Mascarenhas, que levar,\
por Secretario o Dr. Bplcu.ior COl'llejo, di tincto Theologo e eloquente
orador, e foi quem fez o discurso de apresentação no Concilio .

A embaixada Portuguesa linha por adjunctos cinco Tbcolog?s llotavrlS
os Dominicanos FI'. Frallcisco Foreiro e l?r. Luiz de Souto-maIOr, DJO"O
de Paiva de Andrade, Jorge de Attaide, que morreu Bispo de Viseu, eo
Franciscano- Pr. Anlolüo ue Pa(ll1~. "

(......) , ja-se em Da ancc- E sai hislol'iqllc et . a pago 200, a de;;
cl'ipção dessas acta..
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toncilio ("'), e f~u;ndo- c a reme ',a para tudo~ () GOlemos
das Nações CathoJicas e Prelados em Iodas as varies du
l\lLlnuo, com a injuncção de o r.ecebCl em e executarem.

Depois ele Roma, o primeiro l'aiz lJue rCLeuêo-o e e"e
cutou-o sem dau 'ula alguma rB trictin, foi a nepublil:a de
Venesa (.....), seguindo-se todos os Príncipes da ltalia, Alle
manha, Polonia, He panha, Cantões Suis o , e Portugal.

He porem notal'el qUB na Ce lula l~eal de 12 de Julho de
H.íM, Philippe II, nenhuma ueclaração re trictiva fi eS'e ao
Concilio, antes parece recebê-lo ~em clausulas (H"'). De todo'
o Estado de te :.I!onarcha somente o Pai:es Baix ,gra~as

ús intrigas do Cahinistas que preponderavão no Coo elho
da DUCJue a ele Parma, l.Joyernad(lra de ses Estado, sol1'rêo
ol'e ebimenlo do Cone,ilio alguma r.ejslencia, supplantacla liela
€nel'gia do Soberano He panhol (H'I'lf-J.

(,) Es a Bulia acompanha todas a ediçÕ(>s do Concilio no [1In.
(") Veja-se PallavicÍJú-llisloire etc. li\'. 2'~ cap. H.
(...) Ne n. Ceullla ou Decreto Real que o Dr. J. L. de Ayala reproduz

na ua traducç;io do Concilio de Trento em hespauhol d3 edição de Alcalá
Je.15G·l,-appenlÍiee pago 4940, neuhuma rcstricção se lê quanto ao Cou
ellto. Ao contl'ario parece recehê-lo plcuam n!e o Governo:

(( Y altora habiendono sn Salllidad enviado los cJecreto dei di )10

santo Concilio impre. os en forma aulentica.: No como calolieo ney, y
ohediente y Ye.rda~ero hijo d' la 19lesin., querieI1lIo satisfaccr y cones
ponder a la obllgacLOn cn que somos, y .lguICndo el cjemplo d los I.teyes
llueslros antepasado' de gloriu'u, lU mona, habemo.~ acpplado y rec!bldo,
y ac ptamos y recebimo el dicho Sacro anto Concilio, y queremos qu en
esta nue> Iro Heinos cu, guardado, cllIuplido y ejccutado, y dal'cmos y
pre.taremos para la. dieha ejccnciou y curnplimiento, y pára la.conser
\~rlon y llefensa ele 10 en él ordenado nue tra aynela y fayor: mi rpo
lIlcndo á ello nuestra autoriuad y brazo Heal, cual1to será neccssarJO y
convcnien1e. »

(....) Pallavicini- copia. na sua T:li~lori((. liv. 24 cap. 12 u. 2 o c.g':li~te
trecho de uma c:trla de Philippe 11, de 15 de Noyembro de 156~, dm Tida.
a Ollllue a de Parma, que bem LJxplilla a vonLalle daquelle lIIonarcha
Ijuanto ao recebimento do Concilio:

I( Ile (,'ontra a. minha voutade qne se e.n;eplue a me'1l0T CO!I' a na pro
lIlulgação do Con!' jlio; POI' que eu não quero fol'l1ecer á Bo.ma .um pre
texlo }J:lra. murmlU'iDs, á que e sa cidade li tã llatural.lIIe,ntc Inclinada;. e
alcm lll-lo não quero dar c t exemplo aos outros PrJllelpe, empre tau
alleulos ao proc dm1eJ1to da HespanJla. ., ..

II Quanto ao direilos do H(·j c das PI'OVlnclas, hIno fOI CUidadosa
mente examinado, qttanJo se tratou (~e 'puhlicar o Concilio na lI~pallha,
unde e apresenlaYão as 111 -ma' diffi 'ulllad.e: : por U! C?IIlO_ uao se fez
rx'lSo all!lml, pois que se promuf!l0!~ IJ COl/c!flO sem /l'IIHlaçao ~l/gumq,
Te en'ando soment n:l pratica. alrrwls ll'mpel':tll1cnlo-, mmha mlel/rao
i)em forl/lal he filie se pm(" da da IlIe IlIa sorle em 1flandl'c '.

(( . e.-te sentido, e<'c Paiz uel'e receber um:t cOJ!la da J1rumulga~ãu 1J.1I1'
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o Imperarlar da Allemanha .Iaximiliano, successor de
Fernando I, que haYia mandado Emuaixauores ao Con~ilio,

o nuque de llaviera e outros Principes fiserão ao l'apa
dous pe:lidos não em oppo 'i~ão ao Concilio, mas no in
tuito de facilitar-se o recebiment.o; a communhão nas
I.luas especies, e a permissão de conservarem suas mulheres
os Padres casados, que quisessem voltar ao gremio da
Igreja. O Papa foi infiexivel quanto aos Padre:>, e só per
mitLio a communhão nas duas especies em llelerminadas
Dioceses ua Allemanba, e com certas Iimita<tões expostas na
Bulia respectiY3 ("I),

Em Fran~a somente o Governo re i ·tio, por causa do sa
cl'iticio das celebres liberdades ou antes servidões da Igreja
(jallicana, não obstante as reclamações do Clero por muitas
veses manifestadas. Por ultimo o mesmo Clero fatigado de
espel'ar pela coadjuvação do Goyerno, recebeu o Concilio
plenamente (..),

que se fez na flespanha, afim ue que lodos os povos onde se estende nosso
sceptro, se submcLlão a ?/lesma ng?'o" »

(;omo em Portugal na recepcão do Concilio nem tnes temperamentos
forão admillido na pratica, logo que Philippe II tomou posse lIessa Con
quista, al'plic.ou o ultimo principIO, e urgio a Concoruata apocrypha de
U. ScblstIão, Veja-se Sarpi-I:list. It'adur.. de Courayer 1. 2 pago 758.

(") Veja-se Pallavicini-Hi$loire etc. Ih', 24 cap, 12 n. 8, 9 elO.
Pouco tempo durou essa concessào no interesse de attmnir os Prol .

tantos aI) gremio da I~reja, Senuo baldados o esforços, e expirando com~;
lIispos a quem havlào sido concedidas as dispensa, nào forão mais
reprouusidas.
. ("') Veja-se cm A. M. D. G.- Tli.~/oi,.e du Concile de Trenle liv. 7 toda
a eXp'osição delalhada dos tropeços que teve em França o recebimento do
c:.:onCllio por parto uo Governo, e da ultima deliberação que tomou o Cler~
cm 1615 em sua Assembléa Geral congregada a 7 de Julho, cnjo orgão fOI
o Bispo de Beauvai , tendo siuo anteriormente o de Lu~,()n, depois tão
celebrauo como Cardeal de Hichelieu.

Pela declaracão de 7 de Julho o Clero da Franca representado rnl
Assembléa Geril, c.onstando de 3 Cardeaes, 7 Arcebispos, 45 Bispos, e
mais de ~O Eclesiasticos de segunda ordem dos mais nlltaveis, soo j~ra
mento acceitarão pura e simplesmente o Concilio de Trento, como Já o
havia feito naquella cidade. em nome da França em 4 de dezembro da
156~ o Cardeal de Lorena.

Henrique IV tinha-se formalmente obrigado a mante-Io, mas os Parl~·
mentos onde se havia amnhaclo o scisma Gallicano, e depois a hereSia
.lansellica, o impedirão de faze-lo, concorrendo muito para i to, a. no
Lresa Jluguenote a quem era elle obrigailo. Corl'espondant de 2;) de
dozcmllro de i857 pag, 2f!3.

O recebimento do Concilio pelo Clero de França em nome de todo>
Oi Catliolieos uaquelle Paiz, foi o mais solemne, e podia dispen aI' o do
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relo que respeita a Portugal o Concilio .le Trento foi
plena e .atisfaeloriamente rc('eLido pelos .'eus Bispos C'),
l)el.oS seus Theologos e Calwnistas (H), e pelos Embaixa
dores do Governo, que em acta especial com os da Republica
de' enesa prestarão uas assignatul'a. adherindo :i todo os
Decretos daqllelJa Assembléa Cl'H).

Governo, servindo este tão sõmeute para proteger o mão Cl 1'0, que se
insurrecionou contra a Santa Sé.

E pelo que respeita ao Governo, sua relilltancia não era nem quanlo aos
dogmas, nem quanto a disciplina, mas acerca de alguns decretos tla
Sccçàes 24 e 25, offensivos das lilJl'rdades GalLicanas.

(') Tanto os que forão á Trento em 15(}2. camo as que ficarão cm
Portugal. Nessa épocba forão lão sõmenlc o Arcebispo de Braga D. FI'.
llarthololllCU dos Martyres, o Bispo de Coimbra D. FI'. João Soares, e
de Leiria D. 1

'
" Gaspar do Cazal, (jue já havia oceupado a sede tio

Funchal.
Cada um era acompanhado por Thcologo de sua confiança. O Arcebispo

de Braga levava o Dominicano FI'. HenrieIue de . Jerouymo, o llispo de
Coimbra, o Dr. Antonio Leilão, eo de Ll'lfia, o Augustiniano FI'. Pedro de
'. A~ostinho.

Veja-se Pallavicini- Histoire etc., nos iflllices respectivas.
(") Além dos Theologos enumerados na nota precedente, con

correo ao Concilio Achilles Estaço, Theolo"o e Latlllista de grande
nomeada, que o ])apa Pio TV nomeou Secretario do Concilio, segundo
:Barbosa Alar.hado, mas não eX~f(~era ocarlr0, excu ant.lo-se, e por isso dei
xara de exerce-lo. Veja-se o 'isconde de . anlarem -Quadro Elemen
tar t. 1 pago 63. .

("') Veja-se Das ance-Essai historique elc., ,pago ~OO.
ClII!l1Jre notar que Embaixador s6 havia um, Fernão ~1artins de Masca

'renhas., mas podiào-se considerar r.omo tnes, visto que tambem assignarào
oConcilio, os Theologos qne o acompanharão.

Quando o Concilio reunia-se pela primeira vez no Pontificado do
PaulI). lU de 1545 á 1547, o Rei de Porlugal D. Joãl) UI não mandou
Embaixador, mas segundo Pallaviciui, forão o Bispo do Porto D. Fr. Bal·
thazar Limpo, da ordem Carmelitana, depois Arcebispo de Braga, acom
panhado dos Dominicanos FI'. Jorge de Santiago, FI'. Jeronymo de
Az?mbuja (Oleusl1'o) e FI.'. Ga 'par dos Reys, denominados Theologos fio
BCI de Portugal. Por cnu a da peste ]Ja sarão-se para D810nha onde se
manteve o Concilio até 18 de dezembro de 154:9.

Reunindo-se de novo o Concilio em 1551 em Trento, mandou D•
.João III o Bispo de Silves ou do Algarve D. João de Mello, e por Embai.
xador, á D. Diogo da Silv;t, acompanhado de Diogo de GOllvêa, .de Diogo
Mcudes de Vasconcellos, e de João Paes, formados em Theologra, Cano
nos e Direito Civil.

O Visconde de Santarem no prefacio do primeir? volume do. s.eu
0d!ladro Elementar pago LXIll, enumera oulros envla~os ao Conclho,
e que Pallavicini nenhuma mencão faz em seus indICO, - taes são:

D. Prdr? Mascarenhas, o Bispo de Lamego, o de Func~al (suppomos s r
o ~e L~ria que tinha jil occupado aquel!a S.,),. Fran~lsco da ~'onseca,
o h9~.nclado Franci co Coelho e o Secrclano Aclulles Estaço.

\ rJa-se Barboza MachaLlo"":' BibliotJr.eca Lusitana art. Diogo de Guurêa.
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Logo r[Tle ell1 Portugal GherrarJo os exemplares impre~ os
do Concilio, enLregue' em Roma ao EmbaixaLlor -PorLuguez,
o Regenle do Reino o Carueal D. Henrique em nome do-Rei
n. Sebastiio, escl'evêo ao Papa, agradecendo a remes a, e
assegurando a ex.ewção do Concilio, assim que chegasse ii

Bulla da appl'ovaç,ão ("').
Assim lJue a BulIa foi conhecida em Portugal, não se de

morou a publicação e recebimento cio Concilio, expedindo-se
em 12 de Setembro do mesmo anno o Alvará respecti'lo (.y\
~essa mesma occasião liserão-se publicações impressa por
ordem do Guvemo n::ío s6 da Bulla, como do;, De retas Reaeg
re(;ebendo o Concilio para conhecimento de toda a população
do lteino c Dominios ultramarinos (.",").

Estando ja em exe~ução no Reino o Concilio, dirigia ptll'
~ua vez o jo\-en i\'Ionarclla llma carta antogl'apha ao Papa
em 2 de Ontubro seguinte, felicitando-se a si e ao Pap'a por
ac.ontecimento tão fausto e tão de ejac1o. Pallavicini na 'Uil

Histo'l'ia elo Concilio de T1'mfto a copia por extenso, a segu·
ranúo existir o original nos a.rchivos do Vaticano

c( Pelo que me respeiLa, djz o Monarcha PorLugnez nessa
carLa, mantendo a dignidade uo Conciljo, e a autoriLlalle da
Santa Sé, mostrarei a meus sub li tos, e ainda aquelles que
e'tão fóra de minhajurisdicçio; que nada de:;ej amo tanloc011l0
l'estabelecer a Igreja no seu primüi vo esplendor, e proceoer
de forma que todos os decretos do Sagrado Concilio, tanlo
os 'que respeitão á Fé, como os tljsciplinares, sej~o observa
dos com a lmis inviolavel integridade (.lf.H:"'). »)

Nesse anuo, no de H168, e 156\) novos actos do C.overno,
antes e depois da maioridade do Rei D. SebasLião (.....) vicrão

(') Palhwicini- IIisl.o'ire etc., liv. 2,1 cap. 9 n. i5.
(-'j Veja-se csl Alvar::L na Collec~,ão de Extravagantes em appendice;1

Ord. uo L. 2 t. i § '13, ecliçào de i747.
("') A DuIla chegou a Lisboa em Setembro de 15Gg" e a 7 elo maslllO

mcz foi pulJlical1a. .I3arboza Machado--Memoria.s de D. Sei>asLiâo l. 2
paf(.403.

Na typographia de Francisco Conêa por esse tempo sahio por OI'dc~1l
110 Go BTIlO um opusculo illtitlllado: Decretos e delerlni'l1aclJcs do CDJledl?
Trideonlino que de'rem Sei' nOli/ica.dos ao Puvo por sel~eJn de Sll(l, 0&1'1
gaçiw, e .e háo de p'ui>licar nas Parochias. Lisboa 1564,

("''') PaUavicini-fliBtoire ele., li". 2lJ, cap. 9 n. '11;.- ,
(" ....) Veja-se a Cal'taRegia de i7 de Novembro de 1õ6(J, e Assento de ':1

tle AUl'il (le 1563, na. Synopsis Chl'onologica do José Anastacio de !'IgUC!
'nlo L. I pag:.iO'1 o 108. ,

Pr \risão de 2 de ~Jareo L1c 1~6 compila.d:t por Duarle NUlIes tle I.l'do
na lei 13, a pago 2iD da.- sua Collec~;ão_ E bem assim a. Provisão de lU \
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(Jl'orar eom o pronunciamento dos Concilias Provinciaes de
Braga, LisbOa e Ev ra, e depois o de Góa ("'), alem de
muitas Constituiç.ões Synodaes das Dioce es (......), que a re
cebimento do Concilio de Trento em toda ii iUonarchia Por
tuguesa foi o mais pleno e espontaneo pos~ivel, tanto da
parte do Rei, como do Clero,.e população.

Pombal na sua apaixonada e aleivo a Deducção Ch?'onolo
gica ousa assegurar que o recebimento do Cont:ilio de Trentu
em Portugal fôra obra dos Jesuítas, e por tanto n'Ullo (n...):
e nesse pensamento tão estolido corno anarchico foi acompa
nhado pelo eus seides, entre os quaes forço o he mencionar
o Conego Mello Freire, e Borges Carneiro (HH). ão
admira que o fanatismo do sectario lhes embaciasse tanto o
entendimento, á ponto de enunciarem semelhantes enormi
dades, Se e pode se allegal' tão original excepção á Legi la
ção do Paiz, que conceito mereceria a Legislaç~io do reinado
de D. Jose I?
Março de 1569, na Collecção de Francisco Comia, pago 6 e na no!.,.1. (5) a
pago 229 desla Introduccào.

(') OConcilio Proviu'cia! de Lisboa presidido polo Arcehispo Cardeal
D. Uem-ique fllilccionou em 1566.

Ode Braga presidido pelo Arcebispo D. Fr.' Barlho!omeu dos Mal'Lyrcs
celebrou-se em 1567.

No mesmo ;UlJIO D. João de Mello, Arcebispo de Evora (olllr'ora Bispo
de Silve ) congre~o\l o ue sua Provincia.

Em Li boa celebrou- e outro Concilio em 1574, sendo Arcehispo D. Jorge
ele Almeida: corre impres o, como o de Braga, mas só deste con la que fora.
approvado em Boma.

Veja-se Oliva- do Foro Eccle. ire p. 3 cap. 4 n. 36.
,D: Jorge Themudo, Arcebispo de Gôa celebrou tamlJem em SU:l. Pro
nnOl~ na anno de 1568 o re ·per.tivo Concilio, conforme se declara no
Pron ão de i9 de Mareo de 1569- Collccção ele Francisco Corrêa L 1
pago 10. •

.A 19reja dI) Brasil ufIraganea do Arcebispado de Li boa, vio. cm seu
seIO executar- e o Concilio de Trento d ele o anilo de 1568 ou 1569.

Ncss Concilio Provineiaes de onh'a cousa senão cuidou, senão da exe
cUção plena e lieI do Triden Lino.

(") As Con tituicões Synodaes uoArcebi pado de Lisboa doallno 1636,
do l<'wlchal ue 1579 e da Bama de 1707, e outras são uni onas em
5U ~~Iar ?- execução d~ Concilio ue l:rento, pW'a e sjmp12.m..,nle,:. .
1 ( ) VeJa- e a Dcduccão Chrollologwa p. 1. Uiv. V n . 10, 17, 18, 123,
28, 130 ,e 131, e p. 2'demo V. § 1, 16, e dem .. ~ 19 e 20.
. 1I~ curlQsa a argurnentacão de Pombal derllLSJÚ<~ de wna bulia do Papa

•. PIO V. com o proposito ae invalidar aIegi '!açao de D.. ebastião, quanlo
ao recebimento do Coucilio indistinclamenle! ...
r (.:,,) P. 1. de ilIello Freire-h!Btilllâções de Direito Civil Porlugue;:. 1. 1
;1. ;) § 3~, e Borges Carneiro- Direito qivil ~. 1 pago 61 nola (a). 1anto
IDeducçao Çhronologiw, como Borges Camolro ref rem,se a um Decrelo
(e de ,\bnl de 15li!J, cuja inll'gra nào conhecemos.

21
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Almeida e .,Ollsa., Fio Regalista como 0, preceLlentcs, lem
meno .cegueira, l'c~onheee odireiLo, e I. 'onullcia-se 0111 ~eulidll

oppo::;to WD1 a lndepel1tlencia de um integro Juris 'on ullo
que súmente se . ubord ina á rasão e á verdade, Eis como elle
s' exprime em suas Notas ao livro 1 tit. ::; ~ 39 da In::;tituiçúc;
de Direito C\vil PorLl1guez daql1elle Conego :

« Diz :\rel!o, que esta Lei (a de 2 ddfa?'ço de 1(68) foi oeca
sionaqa pela receptio do Tridentino pelo me -mo Hei (D. 'e·
Lastiio), e pelo Cardeal D. Henrique; reeepçl0 geral de que
mora, mas que oh'iste ainda, ape ar das dedamações da
Dcducção Ch?'onologica p. !, Div. 4 § 75, e dir. n§ 123.
E rompe em dise!': (C q1~(t pl'opter Oru. lir. -1 til. 6':>." í6
ex genio sec'Uli, qUQ lata fuit, intelligenda est: ut quem admo·
dum Tl'identioi l'e..:eptio aenel'alis nnllins in quam \lSUS in
Lusitania l'uit, ita Philippi, seu potius Sebastiani dieta lex,
quce ex lwc genC1'ali adpl'obatione o?'twn habuit, rlullitLs etiam
momenti esse videlttr. »

C( Este he um elos lngare' de ~1ello, em flne e110 POI' tadil
a TJal'te panjial •obre a jurisclicçiiO i~cclesiasti(ja se I<xcecle. Em
primeiro lUciar: eu o de.sejava ,i·vo para lbe pergnnlar,
em quaes se;; ões ou capitulos, ou paiarras elo COOl'ilio tem
ne:;te Reino ce3sarJo a SLla geral l'eJepção pelo uso conll'Gl'io?
Em se ~unclo lugar: 'e me indicas e algilns arligos em que
~e nio tem oj) eevado essa generali lade, el' lhe diria, que
ne 'le artigo foi especiali sim- mente l'e:ebielo na cilada
lei 'n° 1), que se repeLio na compilação l)hilippina, eque
e 'La tem tido uma I Cl'enne obsen-:mcia. »

E tanto mais rasoavel e fundad he e'ta opini-'o qnanlO O

! lvará de lG de Junho ele lôGS, e o DecreLo de :3 de ~o\'eOl

bl'O de 1776, <llém das aclas das Corte::; relloidas na épocll3
lIo Phil ipres, e depois da re,:;ta Ul'aç.Io de13íO, reconbe 'e1'10
([ue n l'ü 'eJJimento ou ante3 a exe·~nçJ:o Lio Goocilio de'fl'enlo
foi plena e absoluta ('t» •

.n em ontro lngar dissemos o qne se flerja pen;:,ar ~ ref'il
(la pre~endida morliacaç~o do Concilio qL anta aos priVl!e '10.
,tia::; Onlens ,iJilitares, e da fó qne mel'ecião os utLimos E-

(') \'rjil.- o o Cap. 1.1 020 ilasCurte delG12áp:tg. 230 e 2:J5d(l;i[aobiJ.
A liJl~llngcm do Goverllo ainda em 1.6G8 rra rlesla. forma: . __
« E :ls"im 1I1ui~ cOllsiderando .0 qne o Sagrn.tlo Concilio Tridcnllno rh.:

roz 1\C 'La m~l-erla (dneLLoR), cUJa ObSr.I'V3IlC:IU III !lr. de n vo recOllln1en
dada nr~la Corte p lo Estado Ecclesiaslico, eom p-rnndr. zelo- e hc o.brlo

g:l~:,ào II1II!ha -l'llllll)rir. no fILie me tor·n. h,endo cle'lrrl'nr (]o,I"'Helll"
-lJ ;'uJOU111ll1\el inll·otlllr.~ào. II .\.11'. th.: 16 ,le Junhq rle 1[ili.'1.
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laLulo des a: Corporaçõe. ('''), ex. 'epç.ão que quantlo voga e,
era de insignificante Importancia, e autl10risada poslerior
Inente pelo l'apa.

A coarctada de Pombal e dos eus Jan eni tas quanto a
intervenção do Jesuitas no recebimento e execução do Con
cilio he inadmi iyel em pre ença da hi toria.

Portugal, desde o reinado de D. João UI, concorreu po
dera amente para a reunião de Concilio, tomando O' .:eu
Bi pos e Theologos e'i:tremo interesse neUe, a ignand e
adherindo todo com os embaixauore do Rei ao de.:relo:,
ali di culidos e approvado (H). Como depois de"te factos
recu ar-;;;e o Concilio, e re'tringir a ua for~a?

IBm 1564 o Je uilas tinhão no mando _4 anno de e\.Í 
teneia e como poderiã.o influir lanto em Portugal, a ponto de
fa er~m aceitar um Conl:ilio, que (por hrpotheA não e
querw receber e exe~utar?

, A ui toria he muda á e-te respeito. A intenenção Je ui
tlca no recebimento do Concilio partio lão omenle do cere
bro de Pombal, he cre1ção sua ("'""""). O bomeu que repre 'en
tarão Portugal em Trento, e ele iasticos ou- eculare~, erão
~a maior consideração, por ~ua nobresa, talenlo~, ciencia e
serviço . Os Religio o pertencião á Corporaçõe emula
dos'Je ulta . .

OConcilio foi aceito por que a opinião do homens 'lue

:') Yeja-se o que dissemos sol)re e te assumpto a pago 29~ e eguinltS
de:ta 11llrodllcçâo.

(") Se o Cm-erno Portnmez cm 1564 errou recebendo pura e imp\es
~cnle o Concilio Tridenlino, deYêra epleixar- e do eu Emh.aixadores e
fllcologos, enlre os quacs UIl1 s não coutava da Compao\1I3 de Ic us.

eh) .\pesar de tudo quanto Pomb3.\ na Dedllcçrlo Chrollologica al\ej:!a
~nlr~ a Companhia de Jesus, acerca da aceitard'lo do C~nc.i1io de Trento,
loclu$l\-e a cclebl Gulla do Papa S. Pio V que a en gmto IDterpreta. não
clln.egue d cobril' UJII autor coo,o e auUlOri ado para apOIa-lo nessa
fic~ão que impô? á historia Portuguesa. . . .

O autor cm que mais se hasêa para aUXilia-lo nas calumruas que a
granel lançou conh'a e-sa Corporação he Diogo Barl~osa _radiado na ua
obra.ltfemoria,ç dct Rei D. Srb olião. que aliás na!Ja di em g~anto ao pre
lcn~l(lo manejo dos .Ie"uitas para o recebimento do ConCiliO !Je Trento.

~ntrelalllo o AblJade de S. Se\' r-Diogo Barbo a. Jachado era um dos
maIS eu arniçado inimjlTos da Companhia, e sellJe de Pombal, .como
provou com o celebre pamphleto intituJado- 'arla exhorlalona ao
Padres da Companhia de ]PSllS da Provincia de Por.lugai.. Irnpres () em
A~lsl~rdam no anno de 175~, e tão virulento que fOI sequestrado e !lp
\U'uUldo em Portugal.
r- !lo; lIimo~ lima copia manuscl'ipla desse facl1lm, ~nc1e bem -.' I'c\",·I... o
anallSIM da S~i(a CfIle rl01Jlinou POl'luval no .'ccuJo .' \'11 f.



jrrtluiilo no Estado,ertt favoravel á.$ suas doutrinas: não havia
.11iscrepancia. No reinado dos l'hilippes he que começarão a
solapa-lo, sophismando a execução (-l').

Mas s..e o Concilio pelas bellas reformas que fez, foi então
,detestado por toda a sorte de inimigo.s da Igreja, ainda hoje
lie victima dos mesmos adversarias. :Por toJa a parte he elle

<objecto da execraçio heterodoxa.
No Brasil, sendo t~io grande como foi o predomiuio da

.Seita Jal1senico-(~allicana, os mesmos prejuisos cr.earão pro
fundas raises, de que he irrefragavel prova a legislação
.Brasileira após a epocha da Independencja. acerca desse
Concilio.
. Não bastava que a Reforma Catholica se decretasse no

Concilio Tridentino, era indispensay.el r.ealisa-la, Jeva·la a
·elIeito em toda a Christandade, auxiliando para esse fim tanlo
o Clero, como o Goy.erno e os Fieis.

Infelizmente as doutrinas e praticas Cesarianas dos Gover
nos, a que se associou o máo Clero, poserão á esse desidera
tum todos os tropeços que sua hostilidade imagin.ava.

Philippe II Ms l'aises Baixos impunha a complet.a obser
vancia do Concilio a despeito das re!1exÕ'es da Duquesa de
Parma, e dos obstacnlos materiaes que Jerão em resultado
a separação das Provincias Neerland.esas da Belgjca; ma em
Portugal as boas disposiçãe do Rei D. Sebastião forão trans
tornadas COln a celebre e apocrypha Concordata publicada em
seu nome, quando se tratou de reformar o Codigo àla
nuelino.

O que D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, Arcebispo de
'Braga fez em pro da ex.ecução do Concilio ele Trento, onde
.tanto fez eonbec.er Sl1as virtudes e austeridade, acompanhado
dos seus collegas os AIcebi 'pos de Lisboa, de Evo!'a, eGlia
Ifkotl, pod.e-3e diser, inteiramente perdido para os povos da
..Monal~ehia Lusitana.

Do.s COHcilios :PrQviociaes congregados em Portugal enas
'Conquistas depois d0 Concilio Ecum:enico de Trento, eem
,execuçã0 d@s seus Decretos (Sessão 24- cap. 2 da RefOl'ma.
apenas a historia menciona tnes no Continente EUl'opêo, eum
no Asiatico nos annos d~ ,1566 e 1.567, nas quatro Me
Itropol.es Eccl.esiasticas Braga, Lisboa, Evora e Gôa : um em

. n Veja-se a famosa Concordata apocrypba que se diz celebrada no
3'cinado de D.. 8eba~tião a pago 200 do primeiro tomo desta obra..

E as reflexões que fez o Estado Ecclesiastico nas Córtes de I6~'! cap. 11
übre a cl:ccuçà@ do Concilio de Trrnto a pago 230 d;t mesma obr~.
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Hii4 na citladé de ti 'Doa, que foi o ultimo em todos os Es
tados do Rei Fidelissimo, não enumerando-se o da Bahia
comocado para 1~ de Junho de 1i07, que abortou. De' todos
daremos uma resumida noticia em vi ta dos estudos que'
fi emos, pois infelizmente não ha um escritoF Eecle 'Íastico'
ou prol'ano, que com alg.um detalhe se' occupàsse destas
materia .

O Infante D. Henrique, Cardeml e Arce'bispo de' Lisboa foi
o primeiro que em Portugal convocou um Concilio Provin
cial no propo ito de executar o decretos de Trento. Est.e
Concilio congregou- e em Li boa aos 5 de Junho de 1"66 (''';,
e a eUe cOllcorrerão os Bispos de Leiria, D. FI'. G-aspar uu
Casal, que esteve em Trento j de Porto-Alegre, D. Andr' de
Noronha, de Lamego D. Manoel de' Meneses, da Guarda
D, João de Portugal, de' Funchal D. FF. Jorge de Lemos, e
de S. Thomé p. Ga:spar Cão ou Cano, su/Traganeos de .:1

Provincia. O Gabinete Historica tambem menciona D. Pedro,
Di po de Hippona in pa1,tibus, D. Julião d' Alva, de Miranfia,
D. ~el'onimo Pere'ira, de Salé, e D. Be1chior Belliago, de Féz,
des!gnando-os como Bispos Proviaciaes, e nota a presença de
mUltos Procuradores da Provincia, e Heligiosos (....).
. O Bispos de- Caba lerde e do Brazil (H~) que pertencião
a mesma Provincia não compare'cerão em ra 'ão da di tancia,
e estavão pe soaLmentê' dispen·sado pelo decreto do Concilio,
Ode Angra na iLha Terceira, D. Manoel Cle Almada, achava-.e
em Flandres, ao serviço do Governo (H.....).

Entretanto pelo quê relata o Gabinete Hist01'ico, parece qne'
o~ Prelados que faltal'ão mandarão procuradore' á este
Concilio.

Como era ff te o primeiro Concilio Provincial qU,e .em Por
tugal e congregava depois do de Trento, pre Idldo pelo

(') FI'. Claudio da COMcição no Gabi·nete HistorieI) t. 2 rag. 298 SII.·
tenta qne es ~ Concilio celebrou-se na Dominga da sexage~lma aos lre<e
das ka!.endas de Março de i566, i to hc, aos 20 tle Fev~rciro, contra o que
assegura Barbdsa Mar.hrtdo nas Mell1oria.ç de D. ebastll1o.

(") J~r. Cland.iQ da Conceic<~o=Gabinete F1i.çtorif:o tiL 2 pago 29
e299, G~naés.=-EstudÓSBio!1ráphicos pago no,. 162e 166, Barbosa Macha
do- nibliotl~eca. Lusitana arts. D. Hel/rique e D. Pr. Gaspar do Casal,
eo P. Francisco da Fonéêca-Eliom Gldrio.<a pago 302 e 321.

("') O Bispo de Cabo Verde era D. FI'. Francisco da Cruz, e () tio Brazi1
D, Pedro Leilão.

(....) V la-se Barbosa ~ra.chado-BibliotJteC(l Lusitana-art. D.JllmioeL
de A/mada.
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Cardeal Arcebispo de Li boa, e Regente do Reino, comparé
ceo neUe o Rei menor D. Sebastião, a Rainba D. Catharina,
sua Avó, e grande numero de pessôa di tinctas (*). Barbo a
Machado nas 1I1emO?'ias dd D. Sebastião a egura que o cele
bre defensor de Dio, D. João de Mascarenhas concorrêra á
este Concilio como Assistente por parte do Governo; forma
lismo e 'cu ado em presença do comparecimento do Regente,
do Rei, e de tantas personagens elistinctas do Governo e dos
tres Estados do Reino.

Não consta que os Decretos ou elecisões desse Concilio,
com tanto apparato convocado, 1'0 sem publicauas pela im
prensa, bem que dellas fLesse André de Resende uma ele
gante tl'aducção latina j e menos enviadas á Horna para
serem submettidas ao exame e approvação da Santa Sé (H).

Ne se mesmo anno ele 1566 aos 23 de Junho foi convocado
para a cidade ele Braga pelo AreeLispo Primaz D. FI'. Bar
tholomeu dos Martyres, o Concilio de sua Provincia, para o
mesmo fim que o precedente. A abel'tlU'a teye lugar aos 8de
Setembro seguinte, dia da festa da Natividade de l'\ossa
Senhora.

Concorrel'ão à essa solemnidade os Bispos suffraganeos do
Porto, D. Hodrigo Pinheil'o, de Viseu, D. Gonçalo Pinheiro,
de Coimbra" o Conde de Arganil D. João Soares, que Lambem
e achou em Trento, e o de l\liranda, D. Antonio Pinheiro.

A esle Concilio tambem mandon o Governo Portugllez um
assistente D. Francisco ele Lima (-1'-1''').

Terminado o Concilio em -lO ele Abril de U)(37 forão suas
actas remettidas á Roma, e sujeitas a approvaçio da San~a Sé.
O venerando Arcebispo de Braga conhecendo o espinto da
reforma ele Trento que tão poderosamente auxiliou, qUlZ ,que
seus actos e os dos Prelados ele sua Provincia fossem examilla-

(') Veja-s.e FI'. C}audio da Conceição - Gabinete Ilislorico t. 2.
pago 299. ada se diZ guanm ao Assi lente.

("J Veja- e FI'. ClaudIO da Conceiç.-'io-Gabinete Bislorico t. 2 pag."~~
As ultimas seSSÕl::S de te Concilio celebrarão-se em Desembro de 1~66.

O numero de sua decisões sobem a tre entas.
A traducção de André de Resende ap ar do s~u merecimento, li to

que era grande llumanista, ficou manuscrila pelo que se deduz de Bar~ .
Machado em sua Bibliotheca L1L ilana art. Andre de Resell~e,. e posllllai
mente o diz Sousa Farinha no Sum.mal'io da mesma Blbliotheca L.
pago 77. 3

("') B~rbosa Machado Das Memorias del Rei D. Sebastião t.2 cap.~,
pago 635 assegura que o Assi tente róra D. João de LIma, Visconde ~
VJlla Nova da Cerveira, o IJUc ho inexacto, como provão as mesmas
tacas do Concilio. .
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(ios poJa Sagl'3l1a C ngregação encarregada llc iJ1l 1'[1I'el:11' ()
Concilio d.e Trento.

ES.e c\ame demandou algum tempo c e tntlo. Em 1õí I
forão remetLitla ao Arcebispo a~ notas e emenda:; a faser no
referido Cont:ilio cm n. de 3i!6, enclo portal:or o Leciadn
à lalere Cardeal Alexan(]rinl), sobrinllo do l'aJl3 S. Ilio',
qlland.o foi á Portugal ('').

D. FI'. Bartholomen do M:.utyres ramo ycrc1arlciro e ol!e·
cliente lilho da Igreja, 'U1nprio'e maneJou okerv<l1' (od(ls as
cmenuas feitas pela Sallta é aos delTetos e deei fie' do COII
cilio a (flle presidio, como em carta de :3 ele SelemlJro de Hjí 1
de~larou ao me mo Logado à late?'e (H).

,(') Veja- e o me mo Conr:iüo, ediç:l0 tle Coimbra de 1681- Adnola
/tOlles. Além dt: ta edir,ão houye oull'~\ do anno de 1567, lU tira 'a, n<L
typographia de Antonio·de ~lariz.

Canaes nos eus Eslu(los lJiographico~ á pago !l6 rcfrrr, acerca do
:xallle .lJue sojrn~o m Homa o Concilio de Braga, 11ma anrdocla que po:'
I?,"crosuuil nào lbe pl'e tálDo crediio, e lelll contra S1 a decIara\fâo Ih
SIlCl'~ Congregação do Condlio, anncxa á etlição de 1681. JnversoUlil pelu
COU 'Iueraçiio em que er,l litlo o Arerbi po cm 1IolOa, e por ser nessa
epocha Ponlifice S. Pio Y, anstero zelador d, s rou. a~ da Jp-reja,

. ernelhante anedocla sahe da granl1e fOl:ja dos aclver~arjo de Roma,
e prova:'elmenle tlesabafo daqllelles que, ao revez do .\rcelJi po, nào com
prchenilJào o aleanc da R.eforma de Tmnlo. ' •

l~l:oce!1cio no u Diccional'io lJiblioyraphico l. 2 pago 95 n. :382 dá
notICia de uma traducção Porlngue a deste Con 'ilio.

(oo) Oliva na . ua obra de Poro Eccle. ÍI!' pago 3 qu<est. 8 n. 62 (ratando
lIa CO?l~ilin Prot"illcinl parece opinar, a de peito da tiII IIa -l'/llmensa UI)
Papa XIsto V, a que já no l' ferimo' na nota ('u) da paf.{. 2\15 dcsla.
11.llroducç;10, que e' Concilios não dependelll de approyaçào PontiJir,ia,
dl,s:ndo gue se o. de Braga presidido por D. FI'. BarlhololllCI.1 dos ~lar
I) les, fm submCllldo ~ Possa approvaçuo, não era por lIeces ',dade, 1J1;\~
por ~arecer melhor. EIS sua palana : . . ...

II [1'0 complemento ady rlellllum est quod licet in ConCilio l'rovl.ncl,dl
non traclcutur cau 're majores et SUl11mo Ponlilki re 'en:lt:l', llOule dr
bent. ad Curi:ull ROll1anmn mitli ante qU~1/l pu!Jlicclll,ur, l!-l ~ HOImn.o
r.oUlllicl conurmfl.nlnl' ex qnatl:uu Conslilu!Jone .\posloltca Srx.ll " pnblt
ruim Romm die 28 Marui, anno J581. lnripit-filllllellSCt qll:llJ1 rcfert,. el
~r cam resolyit Quaral1la in Bl1llario diclo verlJo-Cnl1cifiwll Pl'OrI11
CIrlle in princ. et eis "i is per Congregãlionl'lll CilrdinaJiulll pnblic:lI'i
J~entllr, quod mullo magís habehit Jocum in ii , qu:t de Jure talem rc
1I1I1l'c~t conlirmationem : {'ao lalem Constitulionem non dJi.

« El itleo non po In~ de ea di, pulare, unuOl cio qnoll :lltento jlJl:e
S~crOl'Um Canonum CO?lciti'nlll Pl'ocincialc ciJ'ca a quotl agere c·L udl
nlre pole t aU nlo eorlem jure nún indiget conlil'l1IClLionc .I)los/oli,·u.
qUlil. ah. 1p50 jure coufirmilLionem accipit, t non Ium potes!, s tl de))I'l
Pllbhean absqne alia cOllfirmalion - docet lex.t. in Cap. icut olill/ dI!

{~'C1(S:ll. ihi- (rl qure slatnerunt facil nl o servar , pu.b!ical'i ea .in l-:l'is
cop,lhb'.ls ,ynoJis :Jlllluatirn pl.'r singuJas Dicerp.>l' c lrlJrall(lls) IJlIOJ
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D. João de Mello que substituio o. Cardeal D. Henrique na
tnitra de Evora, convocou em 1567 o Concilio de sua Pro
vincia (1'), e a elle concorrerão os seus suffraganeos, qne
então erão os Bispos de Silves, o famoso historiador latino
D. Jeronimo Osorio, e o de Ceuta D. FI'. Henrique Soare"
Custodio dos Franciscanos que acompanharão Pedro AlIares
Cabral em 1500 á India, e celebre pela missa que celebrou
nas immediações de Parto Seguro (H).

Parece que a este Concilio nenhum Âssistente por parledo
Governo comparecêo, pois não descobrimos o seu nome nos
documentos que podemos consultar.

O Arcebispado de Gôa era então a quarta Provincia da
Igreja Lusitana, em que clevêra executar-se o Concilio de

eLiam habetar in CO'l1cilii Tl'ident.ini Sess. 24 cap. 2 de refonnaliollt
ibi - (et qure ibi ordillata fuerint, observent, et observari faciant).

« Et scclllldllm hre ConGilii Provincial'is Eborens·is D. Joann. de )Iello
Archicpiscop. ejusdem Civilatis, ejusql1e Provincire l\1eh'opolitallo prmsi.
d~nte' tridllo anuo a nativitate Domini 1.567, Eborre celebra:i m!lla con·
fmnatione post1blata vel ostensa,; publicatll,m fuit ét observatlllll; 1lL eo
patet. licilt COllcilium ulti.nium Brachal're etiam post triduum celebratu~
Archiepiscopus D. ac D. Frater.Bar'tholome li Martyribus prresidcotp..aa
R011tal~i missu,m et à SUI1/J11W Pont'ilici confinnatulI1, et posteu pllbhca·
t1bllb flwrit. Hon guia necessarium essetl sed ad -melüls esse. »

Sente-se nestas palavras como que uma especie de censura ao p'l'oced:f
de Homa, aliás mais justificado pela antiga disciplina que Oliva parece nao
reconhecer, e na necessidade de manter uniforme a reforma que lanto
custou a decretar-se no Concilio de Trento.

Veja-se Guerin-'J1fa'/iue'l de l'H'is/·oire des Concites pago 6~~ nota (1).
F. Walter-Manuel dn Dl'oit Eccl,esiastiqtt.e § 154, G. Pllllipps-DII
Droit Ecdes-iastiq1be t. 2 Cap, 8 § 86, 'obreLudo a ultima nota do tl'aductor
Francez, e Agostinho Barbosa- CoUecta71ea i71 ConciLio pago 28't

(") D. João de Mello segundo Barbosa Machado, foi em t555 no P?nti.
ficado do Papa Julio m, ao Ooncilio de Trento. Era eltlILO Bispo de Sllt
no Algarve, e occupou em Por'tugal o cargo elevado de Hegedar as
Justiças. .'
. No t?mpo do seu Ar(leb'isp'a~lo a met~op'ole de ~vora contava apenas

dous BISpos suffraganeo , o de Silves depoIs' transfêndo p'a,l'a Faro, eode
Ceuta. Penlida Ceuta depois da Revolução de i640, fOTão cread~~s
Dioceses de Beja e Elvas. Ca:nae's -"' Est. BiolJraphicqs pago 132 P~ J.

(':') Este Bispo he assim chamado llO Paiwrá)1Juj, de 184,0 pago .; e
preferimo. esta designação a de R. Southey que o trata de FI'. Hennq1l6
de Coimbr'a; nãd sabemoS' com que lllndamQntd. Em outras libr~s .!le este
Jlre1:ldo destg'1auo simplesmente por FI'. Henrique, primeiro mIsSlOnano
,Portugllez tanto' lio' BI'azil climl:i rta lndia.

A designação de SouLhey na J1'istul'ia do Bra::il está em desacordo co~
o que cliz o P. FrallClSc.o da Foncêca na Evora GlOl'iosa pago 3!O, pOl~
endo .Fr. Hel1riq~lC, }i'ranciscano. e natunl de Evora, nã? he prova~el fos

prafcrlsRe denommal'-se de Coimbra e não de sua patrla, a man()Jr3
'capuchinho,
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Trento. O MetropoJj"tano D. p'r. Gaspar ue T.eJo COnvOCOII
para cs:;e fim no começo do anno ue 1567 o respe:,tíro
Concilio Pro\incial, á que concorTerio os Bispo de Cochím
D. Fr. Jorge Tbemudo ('1-), o de Malaca D. FI'. Jorge de
S. Luzia por sen procurador o P. Francisco Viegas, o Admi
nistrador da Prelasia de Moçambique e l'Íos de Cuama, o P.
Manoel Coutinho, e os Provinciae das Orden de . Domin
gos, de S. Francisco, e da Companhia de Jesus.

Por parte do Vi e-Rei da India, po to que então occupava
D. Antão de Noronha, he de pre umir que fos e algum
Assistente, naturalmente o mais con iderado Jurista do E 
tado, o Chanceller da India, como ém outra occasião com
pareceo.

Este Concilio terminou em 1567 regendo a Diocese o novo
Arcebi po D. FI'. Jorge Themudo succe SOl' de D. Fr. Gaspar
de Leão, que havia renunciado a mitra, e se retirado para
Pangim. Suas decisões forão publicadas vela imprensa em Gôa
no anno de 1568, com as Constituições que nessa ucca ião
se promulgarão (n).

Da Provi ão de 19 de 1farço de -1569, que dá como con
cluído o Concilio ob a presidencia de D. FI'. Jorge Themudo,
temos ainda uma irrefragavel prova do e pontaneo recebi
mento do Concilio de Trento em Portugal e uas Colonias
pelos favores que se di pen ão ao Arcebispo ('1-'1-'1-).

Segundo o testémunho de ~Iariz ('1-"""'") as actas de te Con
cilio farão remettidas á Roma, sendo suas deci ões não Ó

(') Veja-se Barbosa Machado - Bibliolheca Lusitana arts. D. Fr. Ga par
de Leào e D. F'r. Jorge Themudo. Canaes-=Est. 7Jiographir,os p~. H7
e 167, P. Francisco da Foncêca-"Evora Gloriosa pago 3.20, e frutO
cencio-Diccionario 7Jibliographico t. 3 art. D. Fr. Gaspar de !--eào.

Bem que a Proyincia Ecclesiaslica de GOa nessa epocha Jfl se com
poses e de maior numero de stiffraganeas, bie como Macáo, ~teliapor, An
gamale (Cangranor), .Japão, Peking e anking, e as Dioceses alOda. nã
csmvão providas de Prelados e cauonicamente instituídas.

(") Veja'se lnnoceílCio~ Dicciona1'io Bibliographico t, ~ pago 95 n. 383,
e 102 n. 420 onde se encontrão noticia.!! acerca desse Concilio e dai
CO~~,titu!ç?es ~e no mesmo forão a~ptovadás. _

( ) Veja-se a Co/lecção de FtanClsco Correa 1. ! pago iO da edIção de
COlmhra de 1816.

(....) Referindo- e ao mesmo Concilio diz este F.seritor nas suas buLi
tU1ÇÕes Canonico- Putrias 1. i Pal(. 135 nota (46) o seguil!le: . .

« Oprimeiro na InJia Orientar, depois da descoberta, fOI ProYlOclal, e
convocado em Goa por D. Gaspar de Leão, seu Arcebi po, no qua~ se
layrarão vario decretos saudaveis a favor da Chri tandade cnntra os ntos
carnaes, torpes e abominayeis dos Mouros, e Gentios. Pio V o approvou
eelOgiou.)I '



l~CCLXXUII

approvatlns como applauJid;li> pc~o Papa S. Pio Y. TIe de'
presumir (Jlle a I'esoluç::io (lue Lt IlEll'ão os Prelados do Con
cilio [o e tle\'ida aos con 'elhos do no\'o Bispo ele Cochirn
D. FI'. Henrique de S. Jeronimo, Theologo e companheiro do
Yeneraycl Arcebispo ue Braga em Trento (~). Bem que em
todo os Concilios Jrovin~iae ce:ebrados em Portugal con
t:ürrcssern Prelado.' que "'e acharão em Trento, he noLavel
que someute e'Le o o Concilio ele Braga ros'em subrnettitlos
ao exame e approvaçJo Apo 'tolica (oH).

Barbo. a Machado em :na Bibliotheca Lusitana artigo -D.
F?'. Ga8pa" de Lec''io, relala que lendo esle Arcebi 'po \'oltado
á aelministra~ão da Dioce'e de Gõu á ex.igencias elo Papa
l~regorio XHI, r,onsiderando que o Concilio de H5Gi não
eslava terminado congregara de novo as Prelados ufíraga
neos em 1575, rasendo-se outra proml1lga~ão em oU de
Julho do mesmo anno. Parece-nos que Barbosa n:1O inler
preta com e:aGtid<lo o procedimenlo do Arcebispo ele Gôa,
l'lue aliás estaria em desaccorclo com a Provisão noul de ·19
de' Março ele Hjü9, onele se de~lara terminado o Concilio.

O proce:.limento de D. Fr. Gaspar c!e Leão em 1575 explica
se pel'reitamenle, attenüendo-se á CJue nessa epocha elle rere
bera de Roma a approvaç:Io <.lo Con(õilio com as emendas
respectivas: cou\rocou os eus snffl'aganeos para uma pro·
mulgação 'om maior soJemnidade, visto como nio se poderia
pôr mais em duYiL1a a perfeita orthocloxia das decisões (.....1.

(') Logo que o llispo de Cochim foi trac;larlatlo para a Dioces de Gôn
D, ~·r. Henrique de Tavora ou do S. .Teronill1o, que no seculo c!lamar3-Sc
Jel'Onimo de Tavora, foi conl.irmado Ri po de CoclulTI em Janeiro de 1567,
e passoli á .\.rcohispo ue Gí'Ja ·lJl 1578 por morte de D. FI'. Gaspar de lrão.

Veja-se Barbo a 'Iachado-Ribliotheca. Lu,i/ana ad. D. FI', Jl(llriqlle
de Tawra, e Canars-lM.. Biogl'llphico' pago 166. .

(") Bem que o novo Bi p.o oe Cochim D. Fl', Henrique de S. Jerom·
. mo nâo concorres'e ao Concilio de Go:t como L?relarlo em 1.')67, he IllUI de
presumir que no fim des e anno ou principios de 1568 e ti,lJS e na Jndia,
e promoves e a resolução que se tomou, ad i?lslar do que se praticara
em Braga, onde estava o seu modélo.

("') ])as pala'o'Tas de Barbo. a 1Iachado que aqui 1'llprodu imo palco·
tê:t·so quo dlo não comprf'hendêo bem a eondueta do Areebi po de ~~a:

cc E eonsiderando atlenlamente que se nl10 linha. cOllcl~lÍdo o COIIClho,
qne oJle principiara e continuara seu sueca 01', o promulgou noy,lIneole II
12 de Julho de 1575, para o qual conocou a lI1ar Abrtlhalll, Arcebi~p? ~e
Angamale (Cranga,nor), no :lIalabar, e posto que não veio, as I, 11I~0

D. Henrique de Tavora, BisJlo de Cochim, FI'. Gaspar de Mello, Vlg~rro
Geral dos Dominieos como Procurador de D. Fr. Jorg' de S. Luzia, 1.l1SP.1
de Malaca, BarLlJolomeu da :oncêca, Inquisidor ApostoLico, AndriÍ Fcl'
nandes, ChanLre e Procurador Ceral do Cabidó de Gôa e eu Vigario Geral;
o Dr. Gonçalo Lourenco, Chanc lIer da Jndia, e Emhaixador POI' parle do
Gôvernador do I!:slado", e o Pl'e ado: e 'II'. 1m da' neligiõ's )
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o anno de Hi74, aos 22 do mez ue Mal'Co, o Ar' eLi po de
Lisbôa D. Jorge de Almeida fez ele novo congrco:Jr cm sna
Provincia, a mais numero a em urfraganeo', outro Concilio
Provincial, qne infelizmenle foi o derradeiro C'").

A' este Concilio, cujas aclas forio impre sa em LislJôa no
anno seguinte; tlevêra concorrer o Bi 1)0 du BraZil D. Pedro
Leitão, senão pe oa!me.lte ao menos por procnrador, lUas
assim não acontecêo : ningl1em por elle apresentou-se no COI1
cilio, e nem desta falta ou an en ia menção alguma e fez nas
-actas impre SétS do Concilio, nem me mo explicando- e rela
dispensa dos decretos de Trenlo ("""'l.

Ontro tanto succedêo com os Bi pos da Guarda, Angra (OH i ,

Cabo Yerde, e S. Thomé, que como o do Brazil elependião
da Província de Li Ma (HH).

O Prelados cujos nome e t50 ali designados são os Bi"po
de Leiria, D. Fr. Ga par do Ca'al, le Porlo Alegre D. Anelrú
de aranha, de Lamego D. Manoel ele dene.es, eele Fun hal
D. Jeronimo Barretto, além de grande numero ele Clerigos e
Religio 'os de primeira ordem. Nenhum Assistente por parte
do Governo concorrêo á e le Concilio, pai à haver id
nomeado ter-se-ia declinado o seu nome nas actas do
Concilio tI............).

Portanto em vista de'ta 1'0 anha temos cinco Concilias Pro
v~nciaes tla Igreja Lusitana congre:rados nas quatro Provin
Clas Ecclesiasticas do Iteino e Conquista, elurante o reinado
de D. Sebastião, em cumprimento do Concilio Icumenico (Ie
Trento, e em satisfação ii Reforma ali decretada. Depois

(') ConsuJLe-se Fr. Claudió da Conceicão no Gabinete ]fistorieo t. 3
pago 20. •
A(") .veja-se o mesmo Concilio impresso em Li Ma na typographia de
n~~.nlO Gonçalves, anno de 1575, formato 16. .
( ) O BI po da Guarda era o me mo D. .Ioãode Portugaldequemjátra

~amos n.o primeiro Concilio Provincial de Lisbôa: o de Angra D. Fr. Ga par
B~ FarIa, cujo nOltle be apenas decünado por Canaes em seus E (udos

lographieos a pago 160.
(....)A~ioce e de S. Thomé nes a epocha esla a vaga havia dons anno.,

por falleclmelllo do respeclivo Prelauo. A de Cabo Verde vagou pelo
mesmo motivo nes e armo. Canaes- Est. Biogl'aphieos pago 16:t e i63.

~.....) fi l~ OITÚS ão he lanto mai notavel quanto oConcilio. foi congre
ga! o .em LI Ma. onde facil era o comparecunenlo do AS'lslenle, .que
potlena apre entar- e meno para fi calí ai' o procedimento do CO\lciho,
~uo Rara honra-lo com apre ença presumida do Bi po ~xlerior, do Defen-

01' os Canones e elo Concilio, romo era repulado oH. I.
...Parece que a falta expliea- Ll pela boa vonlade e vJgor com que o Con·

cIlIo, era executado, não qu rendo o Gavemo, nem apparentem nle mus
(rar lulervenÇ<10 no que era do exclu i o dominio do Poder Espirilllal.
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deste reinado aLe a pl~e"enlé épocha nem mai um Concilio
se congregou, e a despeito das censuras e excommunhão do
Concilio, o Clel'o não se reunio mais, salro como Corpo
Politico em algumas Côrtes. Qual a rasão?

Relera entretanto I110strar que no começo do seculo xvm,
reinando já D. ,João Y-, o extremado imitador de Luiz XIV,
lembrou-se um Árcebi" po da Bahia D. Sebasti' ~Dteiro da
Vide ("') , desconhecenuo ua epocba, de pôr em execução o
capitulo 2 da Refut'ma da se 'slo 24 do Concilio de Trento

Filho da Compa)1hia de Je us, e tão illustrado quanto reli-
- gioso, entendeu que ainda não era tarele para que aquella

reforma não morres e em agraço, e que os Concilios P1ll!""
vinciaes e Synodos Diocesanos, já em desuso no territorlO
Europêo da Monarchia dos Reys Fidelissimo , poelião flore'
cei' no terreno Americano, onue a semente do Christianismo
era fortemente cultivada cDm o auxilio eflicaz da CorporaçãO
de onde tinha sahido.

Jesuíta, jogou pertinazmente a partida; empregando pará
ess fim toda a prudencia e sagacidade necess,arias. Os
acontecimentos futuros lhe provarã,o, que contrariava sua
epocha; o dominador era Cesar, e prox.imo estava o reinado
da féra de que trata o Apocalypse, realisando-se em parle
ii sua apotheose, na monstruosa per onalidade de pombal.

Bem que com muita antecedencia fise 'se expedir ~arlas
convocatoL'Ías aos seus suifraganeos os Bispos do RIO de
Janeil'O, de Pernambuco, de Angola, e S. Thomé que forão
publicadas em tempo habil nas respectivas Dioceses, ape~as

pôde concorrer o Bi po de Angola D. Luiz Simões Brandao,
que chegou á Bahia antes do dia designado para a llbert~l:a,
12 de Junho de 1707, em que cahia a festa do Esplflto
Santo (H). .

Mas tambem antes dessa epocha já o Bispo elo RIO ~c
Janeiro D. FI'. Francisco de S. Jeronimo tinha a.visado nao
poder comparecer, omittindo nomear um procurador .~e
sua confiança que o representasse i de modo que o Con~lho
não pôde e nem podia funccionar. Por outro lado os Cabld~5
das Diocese de Pernambuco e de S. Thomé, que est<lv~O
vagas, nem os respectiros Vigarios Capitulares "8.fisel'ao
represen tal'.

n Veja-se a orca deste Prelado o que diz Barbosa Machado-na
Bibliotheca Lus'ita.na. a.rt. respectivo: e o Conego Ildefonso no prologo da
sua. edi~,ào das Constitwições do Arcebispado da Bahia.

(") Estes dados são extrahidos da Relaçiio da Procissiio e es>(Ío do
8ynodo DioceSIJ.110 annexas as Constitlliçõe do Arceni. p~do.
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Não disem o documento" tia epocha se o mallogro das
intenções do Liouto e zeloso Arcebi~po proveio de insinuações
e manejos do Poder Temporal, já nesse tempo mui cioso de
manter o ~ell predominio, como provou com o singular ~o

testo lançaúo nas Constituições promulgadas pelo mesmo
Arcebispo, pelo Procurador da Côr0a (...); 00 cle incuria do
Clero, mui abastardado e corrompido pela machina~ões do
1)oder absoluto que tudo queria absorver e concentrar.

O que IJarece eridente 1Ie qlle o Arcebispo Monteiro da
lide, não ob tante prolongar-se o seu governo até 17'2'1, em
que faUecêo, de gostoso não ousou reno\'ar os comites para
.(J' Concilios ProYÍnciaes, e tão pouco o fiserão os ~eus 511C
ces ores até o presente (H).

OPoder revoludonario e centrali. ta, que avassallava Por
tugal, não escolhia para reger as Diot:eses senão pes oal mai
dedicado aos ~eus inleresses que aos da Igreja, e ~e alguma
i'.ez illudia-se, continha os recaldtranle' por meio de perse-

(') Esse protesto lê-se na edicão Portllguesade 17:19, e na de Coimbra
~c 1720. fie tão. somente de pre"~nção ou mór cautelia, pois nenhum
jundamento bana para impugnar-se o decretado.

O Conego da. Sé da Balúa Joaquim Cajueiro de Campos publicou
em 1847 11m reSIln10 dessas COllslit'IIJicões illlltuJado-Doutrilla da C01lS
lil1liçào Synoda/ do Arcebispado da Bahia, ·red1LSida á mn Tratado. c.on
tendo somente as di 'posieüas que n mesmo Conego reputava em vigor.

Estas C011 titu'ições foâo em 1853 reimpressas em S. Paulo pejo Conego
Dr. Ildefonso Xavier Ferreira, cujas doutrinas estão longe do perfume da
orthodoxia.

Cu. ta muito acreditar que um Conego formado e Lente de Theologia
Doglllalica lracasse o que se lê nas primeiras pagiua do seu Prologo!
Para um Eccfesiastico em taes condicócs, todas as leis seculares prilllão
so~~e a da 19reja., e estas por aUlor da paz e da paz 'em dignidade, devem
s\lJeltar- e il. tudo quanto queira o Puder que di~pbe da força, basta que
vcnhão acobertadas com o que se alcunha de idéas 1lI0de1'1las.
. (oo) O zeloso ~1 tropolüa :l.briudo o Synodo Dioc~ano, decl~~a que ~or
J,ustas causas di{fere por algwn lemp~ a convocaçao do Con~illO l'rqvm
eLal, tralaudo tão sOlllente na occaslâo do Synodo, e das ConshtUlçoes
que se deverão guardar no Arcebispado, e em qun com muilos homens
tout?S, de que tanto abundava a lIahia, reputada então a Athenas do
1~1!. trabalhava de (le Cfne se empossilra da lJioce. e.
~ào d.uvidamo. que o Bispo d~ Rio de Jan~iro quo pas ava por ~m

varao VJrtuo O lives e ju tos mollvos para não Ir pessoalmente il. Bahia,
mas não s'explica a rasão por que ueiX:Ju ue manual' ou nomear um pro·
Curador.

Monteiro da Vide com a declaracão que fez salvou a S11a e a digJ1idade
da Jgr Üa., ma bem uepre sa compÍ·eheudêo. qUI! dominando como don1Í'
\lava o Poder Temporal na America, era impo ivel cungregar um Con
Olho,. mão grado seu.

V~J~-se o .Decrelo ou Mandament de 12 de Junho de ]707 do me mo
Arl'.eu,·po lia lIelaçâo du l'rocis:âo e Sefsõ~s do SYllodo Diocesano.
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glllçue::> ,em nome e tropelias (le todo o genero; achando
para all~ilia-Io o Clel'O tran 'viado que se pre tava ao encar
ceramento de:; e' inJ'eli:e', on dill"amava-os na posteridade.
E Itoma com '[kS pl'etendiLias invasõe', que e evocava com
es.:andalo e ma 1'6 para encobrir- e yerdadeira e rcaes de
'eu' (l(hersarios, obtinha empre grande auinhão ne si!
in\'estidas. L

A Santa S0 era, e ainda he em Pai~e reputados Catholicos,
um al\'o de ineomIJl'ehensi\ el adio edo ridículo o menos ju li
ii~ado e im1Je~il, graças ii propl1 C1 ( lida dos fautores do PalieI'
tiL olnto dos Reys, e dJ omnipotencia dos Governos. Omào
Clero andara, como sempre andou, a oeiado a e.3tas em
presas, com o propo ito de e'Üingllir nos Povo, o amor e
yeneraçio pejo. Vigario tie Cllristo (\').

Ora esse mão Clero que a fraca naturesa humana faz

(') Os propag:11ldisLas destas douLt'ims tan Lo tem clamado contra Roma
dp. ha lae secl1los ii e la parLe, ervindo-Ihe maravilhosamenLe para isto
:t imprensa o jornaes, ora em favor ela B.ealesa. ora da revolução, por
que para todos o absolutismos he a Igreja o inimigo commum, (jlIe no
llrazIl Lalvez mais que em Portugal consegui rão entiJliar toda a iledlCação
Ilda Santa Sé.

No Cloro infolipnente aLé cort" epocha em esle facto rara surpreh ~d~r.
Quando ha seIs anno~ cOlUeçarao contm o Papa Pio IX as persr.glllco .

de que o mundo todo leUl noticia, não hOllye um Dispo na Chri tanrJade
IJII o não conSOl,L'iSe com cartas re ·peito. as em que se manifestara o
sentimento comlllum: Os do .1?razil, diz- e, liserão excepç.ão! _

CUllsta que o herOlco PonLillce lamentara este facto, que reyelava senJO
all'Ophia de sentimento, alfa tall1 nto de Roma.

E pa' a pur averiuuado qu para que reparassem est~ falta ainda que
tarde, foi preciso, uma ln iuuação elo (;oyel'llo I

O car.lctcr e os entimentos de algulI membros do Episcopado qU~
conhecemos nos impedelll de prestar credito seja á um seja á outro fado,
c elesejar:IIllo que 1'0 -em deslllen Lillo . .

Trcs anno depois em 3 de Julho 1862 dirigia o Papa uma En~ycliC3 ao
Episcopado j'ortugnez em quu l'Pprehendendo-o pelo seu proCetlilllcnto, c
:1.11 encia na Can ni ação dos :\1:1.1'1 res do Japão. lança-llie cm face facto
idp,ntico ao primeiro que noLamos. Ei sua palavras:

« S '111 duvida embaraço houve que vos iro]) dü'ão de chegar até Rol11a:
mas nã he meno eviden~e que nada vo poderia reter de mandar·n.o.
carLa p:\ra nos testp.mwlllar vossa fidelidade, vos o amor e vo o r!JSpcJlâ
pela. nossa p s. óa e pela é de S. Pedro, centro da lmidadc Calhohr,l, (I
-instar el qnlJ Il'erão pela gloria itúinita do eu nutrle e nossa soberaJl~
eons()lação gramle numero de Bispus, la.nt da Ilalia, c-)mo de oulr.LI

Igrejas, que não poderão empl'ebenrler viagem para Roma. »
H.e ta-nos entr-tanto a con oTação dequ o nosso ETli copadonãopa~ou

P01: osso desgosto, e q:~e já eslamos longe da. epoella cm que um Arc hlSF.
de l3l':tga D. FI'. Caetano 13l'amlã applalltlia todOR os c1csasllCs acOJ\L~11
(los á "llnht Sl' no Ptllltitic:ulo do vOIlL'rallllo [ io Vi. ,c nos esqueccmOS
lk tI.oma, nào a injuriamos. .
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auunJal'. õ1l1gmcntoll cm cxlre.nn logo [!lle ac1JOu no Poder
Tcmporal um pOIlto de apoio. ü .f.lacet e o I ~tl?'SO á Cm'ôa
não forio creados ~enào para e La 'Ias 'e, e para auxiliar os
lJlanos anti-chl'istãos de Gal emos pouco 3cldlctos á doutrina
do Eyangelho. Toela a uistoria depie em favor C!e'la pro
posiçio, seja qual fOr o Paiz, onue ~e queira aprecia-Ia á luz
da ver lade e da boa fé.

Essa detestavel planta alargou de 'mesnradamente o ~Cil

horisonte depois do horrível reina(10 de Pombal, e as rocife
l'aç,õe is arioticas da turba servil protegerão os Goremos
contra a justa 'olera uo Poro.

Nem os Con 'ílios, nem os Synollos erâo do palall;lr d s
lters que Yisarão ao ab~0Iulis010, supplantando o rcaimen
Christlo nos .~ 'lauos. A entrada cio Philippe em 11 0rtugaL
extinguio-os. 1'0 Brazil uma al1lla"iosa tentativa para fa c-los
reviver, como jh vimos, abortou.

Luiz XIV não os supportou em Fran\a, por inces anLe' que
!?~sem a upplicas dos Bi pos C"). Omesmo pralicou Illiz Xl.
;'apolelo n:ío lhes foi mais f<n'ora\'el ('H). Como os ma
~aqllejOl'e de:> 'as Realcsa po<lerião aclmitti-lo em .;eu
li tados?

Na BeLgica ne:n o Reys da IIespanha, nem os Imperadores
da Allemanba conseulil'ão cm tae I'cllníües. \':lll-E pen,
que não he ll. peilo, notaía no •C'I Le:npo (1700) que e havia
passado noyenta anno sem um Concilio Provincial.

Na~; Po 'e "õe He'prmbolas da America home tambem
da parle lo boyel'Oo da i'lJetropolc o mesmo sysLcma, ljuant.o
a e'La' re~lniõe:. Erão íista com mão olhos. 11elo que e
praticou no Perú, a Colonia ma is reI igio. a <111C contaYé1 a
Ue 'panha, podemos ajuisar do que acollteceria no )lexico C"}.

.n Veja-se AnUI'é- COUI'.ç de Dl'oít Crtnon :lrt. Coneile' e ynodes
Dlorewill. c G u. :el- 1Jl'llil CanonilJHP art. 271.

(") Veja-se Gonsset- D1'Oil Callol1 iqnc art. 274:.
. t·,,) Do ~r('xi o ó temos noticia. do Conrilio PJ'l)yjucial de 1585, presi

11.100 pelo Arcebispo Peuro de j[oY:l de ConLrel'as, 'lue foi lIpPl'oyado p la
Sanld :1. Guel'in-Jlanuel de l'IIi~loil'e de COl/dlcs p:lg. 649, e Cous
set-Dl'oil CanrlllilJuc al't. 315.

O Perú foi lla realic1[I' l) a tena pl'elle linar!a uos S;lIItos Americanos.
.\ Igreja. c<'1.nonisou quatro mui celebres S. Ilosa ue Lima, S. TorjlJio,
S. Franci co Solann e •. Luiz Beltran.

'Ia11l'1 na sua coÚocrào de olmt selecL:u:; do Clero r.onlempora.lleo do Pcrú
tr~z um calendario cortlplet em quc ahundào o' Vellcr:m'IS daqnp;lIoPaiz,
cUJo ]Jror:es o darão imlllenso traIJalllU il Cungregação dos Hltos. IIc
l"'alllt~'llt . lla 1110:0 o nn111ero. ..,

OLr.istl apf'na~ :lponh f) \ cnora"cl .lo:,'" r\e.\ nr1uela.. 1'u,l 'rIamos r li m-
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Depois do Concilio tle Trento congregarão-se 'cm ma, a
Melropole Eccle 'iastica de toda a Amel'ica do Sul, sob o
domínio Castelhano cinco Concilios Provinciaes j sendo o pri
meiro em -1567, recebendo e executando aquelle Ecumenico
Concilio. 'Ires sob a presirJencia de S. Toribio de Mogrobejo,
Arcebispo de Lima, no espaço de 20 annos ele 1581 á '1601.

O ultimo Concilio Provincial durante o regimen Hespanhol
realisou- e em 1772, governando a Igreja de Lima o Arce
bispo D. Diogo Antonio Parada. OGoverno da Metropole hypo
critamente não consentio que fosse publicado antes de appro
vaelo em Roma, e guardou-o no archivos de Madrid ("'). Tal era
a boa fé com que proceilião os Goremos absolutos, adver os á
Igreja no seculo XVIII. Nessa epoLjha vivia aHespanha sob a
direcção dos Arandas, Campomanes, e Floridas Brancas,

As nossas duas rimeiras.. Leg.islaturas, abundantes de
Padres Jansenistas e de Bachareis de Coimbra, como se
.sabe, procuravão sobre tudo legislar acerca de materias reli-

dicar S. Ignacio de A'zevedo e seus companheiros Missionarios do Brasil,
martyrisados pelo corsario Soria, se ao menos houvessemos por alguma
forma conc01'1'Il10 para sua canolüsacão, e lhe levantado um altar. l~omo'

até hoje indiJferentcs. •
As reliquias tio Veneravel Anchicta estão na Thesouraria da Fazenda da

Pro\'incia do Espirito ~al\to, onde são distribuidas e profanadas de um
1I10do tão brutal quão repugnante á fé Cilristã.

(') Veja-se R. M. Taurel- CoUeeion de obp'as seleelas deI C/rro.con·
telllpomneo det Perú, t. 1 pago 5,-EyzaguÍ1Te~Hisloire du Cllth \.1
C<ll). 6.

lIe curiosa a historia deste Concilio, e o descarte do Governo Ilcspa·
nhol.

« Feita a h'adllcçâo latina. diz Tamel, e approvada pelo Arcebispo 3
'fuem o Concil!o deu para esse üm a necessaria authorisação, remellell' e
em ambas as: Imgllas para a Côrte de Afadrid sem ter-se publicado em LI
ma, em rasão de um Decreto Heal ordenando que nâo se publicasse :lnte:;
tle obter-se a approvação da Santa Sé.

C( Em 4, de Olltubro de 1790 veio outro Decreto ao Arcebispo declaran·
do que para proceder-se a exame 1:\ approvacão do dito ConciJio celebraJo
em Lima em 1772 tinha-se manLlado extralur 24, copias, importando e'!1
1.8:000 reaes de vellon: e que devendo pagar-se esta e outra despe as fm
ta~ com a celehraçâo do Concilio pelas Dignidades Epi 'copae, CabIdo e
Clero da Provincia Limense, resolvia o Rei que tanto o Arebispo como
seu' sull'raganeo nomea em um procurador em Madl'id para que trai,
do assumpto, e paga.sse aquella. SOlllilla e outras que occorressem como a
impressão u.0' Concilio. .

« Ignora-se que result:l.do teve este Decreto, lIem por parte de MadflJ
houve depois outra reclamação alem da qu~ se fez no anilo de 1816, a~
:\1'Ce111Spo Las Heras pam que mandasse nova COf}il autbcl1ticl daqllrll,
l:oncilio, o que efl'cctivamenle e fez inuo assigl1<u a pelo !\rcebi,po e por
todo o Cabido Melropolitano. »
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~io,a o As irléa o helerocloxas CJue tinhão bebido naquel
la' fonle:> de pe3tilencia os inclinavão á reforma naquelle
~elltido, e por isso na turba de proje tos que deixarão, não
e' 'apari:io os Concil ios ]1rovinciaes, que pelo fermento Jan
'enisla de que estavão saturados, elenominavão Nacionacs a
eu modo,
Hum Padre da mesma escóla, Deputado pela Província

das Alagôas (*). marayi1hado elo espectaeulo que apre'en
lava o CatholicjslIlo nos Estados-Unidos, e pela olemnit1adc
que houre na reunião do quarto Concilio 1ll'ovÍllcial de
Baltimore C'*), no Estado do lHaryland,julgou occa ião a aela,
I'i to que a União Americ,ma era o no so espelho em tudo,
pal'apropor a celebração ele Concilio iVacionacs enlro nós
por Decretos do Corpo Legí lativo, e em que á arbítrio e
regulal'a o que se devêra praticar em l'emelhantes reunioes;
não poupando o Reformador tonsurado na ju tifjcação elo
seu projecto a occasião para enviar uma verrina á pobre
Comp;1llhia de Jesus, adubo incli pensavel ne tas questõe',
Ue mD documento curioso, proprio da epocha, e que os
apreciadores de antigualhas podem con ultar na coUecção ele
11l'oJectos da 2, a Legi latura,

Mas o . eus collega , melhor inspirados, não derão va 101' í'l
propo ta conhe enelo perfeitamente que'o restabelecimento
d~ disciplina da Igreja, e a exe ur...:10 do Concilio de Trento
nao lhe seria de proveito. E o proprjo autor do projecto se
llspeita e qual o e pirito que dirigia os Calholicos rlos

}~ lados-Unidos, cujo primeiro Bispo e l\lelropolilano João
Carr?ll, fôra membro da antiga Companhia de Jesu , se
e'ql1l~arja por certo de dar o menor pa o em emelhante
negOCIO (-V-H) ,

(O) Franci co .José Correa de Albuquerque.
(") reja- e Guerin- Manuel de l'hi.'loire des Conciles pag, 695. RolJl'

hachrr na sua Historia da Igreja, L 28 pago 651 cdi~ão de 18lj,2, expri
me'se desla arte acerca da fgreja dos E lados Unido :

« A granl1e ConfelleraCil0 da America Seplentrional, eonhrcida pelo
nama de Estado '-Unidos "onde yemo a meio ecuIo formar- puma IgrC'ja
cheia de vida e de acli~'idade, e que, só no .nivel." o, celebra l°Pgl//?~'_
lIlPIl~e os seu.s Concilios na SI/a metropo/e de JJalltmore. )) O onctllo
1\oC\!1tI1do em 4 de Outubro de 18.29, foi presidido pelo Arcebispo Diogo

,Jlhlicld.
OulJ'D tanto poderia di er da nascenle Igreja da Auslralia que Plll 1844

~lehra\oa rn Sidney sob a Pj' "'idenria do A.rcebi [10 Poldlng, com os
1;11.. sn~'raganeos d Uobart-town, de .\<.1 lai<.l , o J'e pc olivo Concilio

/(~',I."CI~\I: Gucrin obra cil<ICla, pag'o 703. ,
( ) \ PJa·sc Crelineau-Joly - llis/oire de la Compa!Jl\/C de Je /I' L 6

P'lg o ~iD c scguílllc .
20
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Eswsamos demonstrar qual a utilidade dos Concilios Pro·
virlcia.es, e .dos ~ynodos Diocesanos, e todo o fl'ucto que a
Heligiào e a Disciplina Ecclesiastica podem co111er de slIa
reóuliu' reunião j o tIue assegnramos lie que totios os Gover
nos arbí~rari03 os uelestâo.

cc O::; Concílios, diz o Cardeal Donnet, forão sempre na
Igreja a expressão a mais rerdadeira de Slla vitalidade. E
segundo a palavra de um distincto Jurisconsulto lIespanhol
(Fernamlo de Mendoza) elles são - » ~omo tantos robustos
remos (jom cujo auxilio o barco da Igreja atravessa as ondas
de um vasto e terrivel oceano, resiste aos ventos furiosos e
ús .tempestades amea<:adôras das heresias, e sustentado pelo
soccorro divino acima dos abysmos dos erros, chega tfan
tlllillo e seglll'O ao porto da felicidade ».

No nosso l'aiz, onele tantas AssemblAas Prm'inciaes fune
cionão com variegauo pessoal, tenuo somente por fiador ovalo
popular, iuspirão menos receios aos Gallicauos eristallisados
-que nos vierão a Coimbra e intlu,em na nossa adminis
tração, do que os Concilios Provinciaes e Synodos Dioce
sanos, em que apenas pode ler assento e voto, pessoal com
outras garantias. O ,-elho e obcet:ado G-allicanismo, que aliãs
nenhum medo mostra do B.acionalismo Franc-Macon, estre·
mece de horror com a icléa de um Concilio. .

O restabeledmeoto dos Concilios Provinciaes e Synodos
Diocesanos em l"rança, muito custou a faser-se. Graças:l

O succ~ssor de John Carrol! foi Leonardo Neale lambem Jesuita, e
ambos filhos da Ameriea do Norte. Forão elles os verdadeiros fundadores
da 19t'eJa Americana que em i857 eontava 7 Provineia Ecdesiastic.1s,
4:1. Dioc.cses, 4 Vigararias Apostolicas, e maIs de 3000 Igrejas, e entre cl\~
lIlagniflças Catheuraes. como nào possuímos. Em 1790 havia apenas uUla
])iocese.

Além disto essa flm'ente Christandade m:1I1tem 1~ Ordens Heligiosas de
homens, e30 Congregaifoes de mulheres; dirigindo o Clero CaLholico 30 ~e·
lIarios, 29 Collegios incorporatlos pelo E t.ado com o direito III'. dar gra.os
ncademicos, 20 Collegios livres, 14 Academias, e 70 Escolas gratuitas. 1\.'·
las Escolas são frequentadas por 1{~ LUil alumnos, e os Collegios 1J01' 5 0111.

As Congregações de LUlllheres dirigem 130 pensionatos, com 9500 aluOl'
mts, e 150 escolas gratuitas com 25 nul. E em 2(j hospitaes a seu cargo
etlucão é nutrem 5 mil or/?hãos.

Jüs os fmotos do CatbollClismo livre.
Compare-se uma Igreja formada somente pelo elemento Catliolico, ..el.~

Jiu'Il8p[.QI;i/os e sem Reourso' li Corôa, como a Brasileira baf'jada ba DlalS
de um seculo pelo scisma e pela heterodoxia, e apreciem-se os l'e ullados.
\ m:mcenilJleira dos Pauroaclos COIIJ os ampfissíl1lOS poderes nào lhe
:Ullorlec,em o VJ!:Ot'. .

Consulte-se al6111 d:\ obras uotada' Arlaml de Montor _ Ili'lolrc du
Pape l'il! VII f, Cavo 12 e 13.
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corajosa iniciativa do BisIJO de evers, i\lonsenhor Dufetre,
em 184.3, celebrou-se em França um Synotlo Dioce ano,
assemhléa ele lla muito desconhecida e olviuada naquelle
1:>aiz r').

Depois da revolução de 1848, os Bi pos Franceses solici
tarão do Santo Padre a convocação de um Concilio acional,
presidido por um Delegado ela Santa Sé. ás revoluçõe:
naquelJe Paiz tem sido o mais poderoso argumento em favor
da Igreja. A de '1789 ex.terminou o Janseni mo, a ele '1831) (J

Gallicanismo Ecc/esia tico, e a ele '184.80 mesmo erro nas maR
sasCatholicas; faltando ainda ogovernamental, cnja exislencia
continúa por causa dos interesse mundanos qne lhe impedem
a conversão. Tahez seja indispensavel oLltra revoluçiio para
faser comprehender que o vel'dadeiro intere e humano c
governamental he a Santa Igreja Catholica.

Confiamos na Providencia que taes provações nos ejão
dispensadas, e que a terra ele Santa Cruz se torne digna da
];'é que abraçou.

OSanto Padre julgando o projecto do Episcopado Francez,
felismenle livre do deleteria fermento do Gallicani mo, de
difficil execução, e talvez na epocha perigoso; por suas
Letras Apostolicas de 17 de Maio de '1849, convidou-o a
celebração dos Concilios Provinciaes C''''). O conselho pro
(Iusio fructos sasonados, e por mais que brada em os
Dupins e B.oulands, o Governo, mordendo o freio, con entio
em taes reuniões, ostentando ficta generosidade. Em '1800,
outro era o estado da opinião em França. Em 1858 o lm
perador Napoleão III declarara que os Concilias podião,
naquelle Paiz, celebmr-se liV?'emente e sem embaraços (.........).

(") Yej~-se a E11Gycloped'ie Catholique aL'l. Conciles, a Guariu - Manuel
de t htslotl'e eles Concites pago 698.

(00) Veja-se l\lgr. Pir., Bispo de Poitiel's- Disconrs el ln IJl'uclions
/'astol'a/es 1. 2 pago 65, e o Cardeal DOJluel, Arcebi po de 1:lordeo 
lnst/'Uctions Pastorales. lIlandemens. leUres el di com',' t. 2 pag~ lJ,O.
lIe digno de er lido e meditado o lJiandamento do sa1Jio Cardeal obre o
rcs~~eleci,mento da pratiea dos Concili~s Pro\-inciaes em 1', raoça.

( ) Veja-se André- COU7'S de DI'Ott Canol/ art. ConcLle~. e COlll'S de
LeHis/atiO~L Oi'Gile Ecclesiast~que art. 90ncile~ ~rovinC~atlX L. 3 pag, 211,
e uem as 1m Gousset-Dl'otl Canomque § '>/5 a segumtes.

Aenergicadeci ão do celebre Arcebi po de Paris ~lgr. AITre, ~ z com qlle
os Concilios Provinci:J.es serenova serTl li rel1lente em Franra, ud'speit do
art. lO dos denominados Artigos organicos, e da reluclan 'ialIo Corcrno,
~ue qLleria forçar o· Metropolilanos a pedirem-lhe autlto1'isação para a
con,sregação dos Concilios.

Como não qui arrio solicila.-la, por um Decreto o Covemo c ponl~lIca
mcnl~ concelIell-lhe. Foi o melhor expedienle para salvar-se a lllglUdatlc
do COI el'11o, e as publicas con"cniCU(;ÜI '.
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Outru tanto at.;onle era entre nó', se () Catholil'os de toda
as classes, guiado' ]Jelo Episcopado, pois o interesse he
.commum, procuras em por meio de uma leal discu 'são
attl'ahir a Clpinião do Paiz aGausa da Igreja; essa opinião hoje
subjugada pela leitura quotidia.ma de jOl'll:les adversos, em
pcnh:ll.los em deJconsiderar o Catholicismo. Felizmente oJan
senismo Coimbrão ou Pombalista vai-se tornando fos.il, eirá
desapparecendo quotidianamente do BóIo Brazileiro como o'
cidadãos do § 4° do arL. 6 dª Con ,it ÜC:'í~.

Nós e 'peramos ( - rlõSsõ Episcopado uma viril iniciativa,
pai já bem longe vai a epocha em que o feroz Ministro de
D. José Iou ava impôr por simple Decreto, além de outro'
0l1L1S tio reprehensiveis como humilhantes, a um Pastor de
almas, a reforma dos ~~statutos de suas Dioceses a pretexto
de machinaçües Jesluticas ("').

(") Pombal, por causa cLt BnHa ln Cama Domílli na Carta Regia de 16
de Maio de -1774 clirigida ao Patriarclia de Lisboa, mandou reformar toda'
as CO'l1s/iLniçõe.ç DioceM1Uls da igreja Lusitana j e depois daquellc ôco.c
f:trfalhoso palavrada do c0stUl11e com que procura justificar uas medI'
da , apoiando-se ua Deduccão Chrolloiogica, expnn1P-se desla sorle:

« Depoi de e haver feito publico e notorio tudo o referido: Tire cerla
-informação por uma parte ue que hayendo i lo, no que di::: respeito aOi

lli/os pontos. as Con tituiçães da maior parte das Melropole5, c Dioccs
lIe"tes Beinos {armadas pelas ma.chí-nas Je.~uil1:cas no e. pirilo da refenda
Bulla., chamada lIa. C/ia do Se11hor, das falsas Decrelaes e reprovada'
doutrinas dos Casllistas. e dos abuso do. legitimas Ca'/lone,~, collJ que se
trnt,u'ão faser as referidas ecn uras extensiva á todas a materia. ca
torlo os caso da cspiritllal'idade tl temporalilladr, em di1f rença ou
(listincç~o alguma. ~ ]lar oytra l,lart,c de que em diJl'ercntes Dioca es, ~
na pmlLca dos AudJtot'los Ec,cleslasllcos dcHes nào ó se não tralou ale
.Jgora,c1c expurgar e rej'or~nar as ditas Constituições COl'L'Olllpicla , ~lc. ele.

« l~ porque como Bel e Senhor oherano, que no temporal nao rerO'
nhece Superior, como lIpremo Jl1ngistrado, como Padroeiro. e Protector
de todas as Igrejas dos meus Reinos, e como Defensor nellcs da ob ~r·
vaucia dos Canones, e Di ciplina Ecclesiastica e da Paz publica das IgrcJa'
.o dus EstadVlS dellc , e para manter todos os meus vassullos de um e outro
Fàl'o na perfeita trauquillitlade, elc. etc. ,

« D~veis J0"0 faser prevenLíralllcntc aholir das antiquadas COlI.!I·
tuicõe • que aiuda exi [em no vo 50 Patrlal'chatlo, e lia pratit:a do Con,~'
torio delle, tudo o que in ia pam ser refonnadú e abolido como co~lrarlO
aos legitimas Canones, e Disciplina Ecçle.giastica Il.c/ualnwnte recebJdael~l
tocbs as 19l'ejas,~. miuh:rs 'retiuiosas e pro·videntes Lei', e:\.Os {o'U:l:UCC1S

costun e' de tes HClnos etc. elc.
Não temos espil.90 para. ci tal' o que ha de uperabundaute e de desfruela·

vel n ta. Cltrla Hegia, em tudo semelhante com a Legislacào de le au'
grento e pedante Ministro. ..

Escusado he diser que o Patriarrlla servilmente sub crevco a quanto
,quiz o Dictal1ol', que aliás ainda encontrou clepoi tlr. pa sado o seu go'
'crno, quem.o applauuisse por ta c outra demásüls.
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Aguarclamos ~ssa inicialivn, sem temor de pcrseguição
alguma, e quanLlo \"o)ta.:sem esses horrorosos tempo, ga
nbariamo . mais resistindo, do q11e sujeitando-no I pois o
rogo da per egoição e as lagrimas de dôr retempCI·ão as
almas, e as regenerão. O opro das tempe tades, como diz
um celebre Prelado, nilo arrebata en50 o que !le morre
douro na instituições do pa ado; o principio divino UD
siste: sobre esta hase solida Deos edifica um novo futmo; e
onde o homem se perturba, o cIJristão, e com mais forte
rasão o Pontifice espera sempre.

Confiamos no esforço tão efficaz como meritorio do no,·o
Episcopado Brasileiro, para o re tabelecimento dos Concilios
Provinciaes, e dos SJnodos Dioce anos, congregados sem
os tropeços do Gallicanismo suspeitoso.

O \"elho fermento Jan enista preferiria o Concilio Nacio
na.l, como prelendi::i;o o Areebispo de Braga D. FI'. Caetano
Brandio, Antonio Pereira de Figueiredo, e o Derutaclo Ala
goano á que já nos referimos ne te al'tigo; mas ·e tae'
Concilios não forão possivei durante as tres primeiras Legis
laLuras em que abundava esse fermento, e em qne at' foi
proposta a deunitiva separaçeio da nossa Igreja da de Roma,
hoje ~eria um impossivel mathematíco, um ridículo ana
chroni mo.

Sabe- e que o systema das Igrejas Nacionaes he todo
pagão, e a Homa do Cesares para cenLralisa-las tran porlou
para o Capitolio os Deo es d~todas as naç-es. Mas o espan
talho des as Igrejas serve para fa e1' vibrar a fibra palrio
Lí a. O Papa, o lJae Commum cios Fieis torna-se um P1'incipe
estrangeiro, e a expressão ultramontano encobre tão omente
na polemica a injuriosa alcunha de Nazareno applicada aos
primeiros Christãos, e com e1la Lodas as injusLas prcyen
ções contra o Poder Espiritual e a Santa Sé (~).

Veja-se Rorrres Carnciro- Direifu Civil t. i § 17 nota (h), (J 1111'110
Freire-hJ.Slituiioncs Jwris Civilis L71silani L. llit. 1 § 10 e nota. Sào
t1i~nas de reparo as petlLlanles expres ões deste Conego, quanlo as C071s/i
hnçõe.~ Diocesanas. Almeida e Sousa-Solas á Mel·lo t. i pago 29 e 30 n.
3 e nota.

(') Ba ta cOllsul[ar· e a lusforía com al~llma boa fé para reconhecer·sr,
que toda a poeira levantada pelo inimi"os declar:tuo. ou enc.oberlos do,
Catholici mo, contm o Papado, Lrn só por fim illuuir os i.nrallto..
. (( O Papa, diz com 1'<1 [O o Conde Solar dolla ~larghel'Jta, rrconh~ce
muependeJ1les todl) os Sol eranos na cousa lemporaes, e hc b m panJ~o
o lemor de qne se arrogue' um direi Lo, cujo m recill1~IlLo nunca poue1'la
fa 01' valer. , Illelhante temor não ha quem o tenha; finge-se na veruade,
10aJ. he para aLtacaT- c a Santa. é na ua aulhorir!aul' e pirilual, e de
tnu-la, e fuI' possiyel. )
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E tanto mais confiamos nes e esforço, qnanto l'enoyaJo
como está hoje o nosso Episcopado com sacerdotes que forão
beber em Roma as sãs doutrinas do Catbolicismo sem
mescla, escoimado do antigo el'vilismo GalJicano, não aLll'a
hirá sobre si a yergonhosa censura que recebeo o Epi.co
pado Lusitano do Vigario de Christo. A severidade com que
s'exprime o Pontífice he digna de todo o apreço e meditação,
e deve aproveitar-lhe, se não quiser passar pela mesma 111'0
vaç.ão (""'l.

O. absolutista de todos os matises, o do Rei outr'ora, os dI) Estado,
hoje, são os propagandistas desses phantasiados terrores, por que sua
mira he dominarem a Igreja.

Essa gritària tão estupiua, e ao mesmo tempo tão nociva á marcha da
Igreja, a sciencia historica modl'rna fará desapparecerj e bem triste papel
representarão na posteridade os defensores de semelhantes theses.

Veja-se Audisio-Introduclio7J. aux eludes Ecclesiastiqllest. 2"pag.pI9.
(') Eis alguns trechos mais incisivos dessa EIjcyclica I

cc Por esta rasao
l

amados Filhos e Vencraveis Irmãos. 110 meio de tão
numerosos e excessIvos desgostos <tue nos opprirbem, sentimos mui viva·
mente a dôr que nos causa o deploravel êstado em qu13 se achão nes c
Reino as cousas relativas ii Reugião Catholica e a Igreja.

cc Este estado nos he conhe(jido de um modo certo, e nenhum. teste·
mwnho publico ,,;eio. p'l'ovevr-'I10~ cple t~nhaes empregado n~ desempenho
(le vos os deveres eplscopaes a vlgllalícla e energIa ne·cesSarlas em todo o
tempo, mas que sobretudo hOjl1, no meio da singular iniquidade dos
tempos presentes são imperiosamente reclamados pela propna obrigação
do yOSSO ministerio, pelos interesses da Igreja Catholica e pela salvação
dos Fieis, que estão sob vossa re ponsablliuade.

Ue por isto, na nossa solicl111de e nossa ínqUletacão polo bem espiritual
dos Fieis, e considerando o dever de nos o milllsterio Apostolico, não
podemos abster·nos de convidar, e e:chol'la7" ·os com instancia a appli·
car-vos com zelo e energia viril a desempenhar plenamente todas as óhras
do vosso min,isterio episcopal, por quanto he a vós que foi devol\~do
esper.ialmente o cnidado de conservar intacto e inviolavel o deposito S3'

ATado da Fé e da Santa DOllti'ina, e de defender heroicamente a causa, os
direitos e as instituições de Nossa Sé; oppondo-vos com constallcia, e
t~da.s as vosSas ~Ol:ças as pret~nli'ões d~ quem quer que ouse altentar aos
dU'Cltos e aos domUl1os da Igreja Catho!Jca e da Santa Sé.

«. P~rt"'~to' d~vefs, ~m~do~ Filh~s e' V~ne~av~is ir~ão~, não fica~ C~Dl~
cães mudos, mas ao r.ontrario. esforcar·vos por vo sos disc.ursos, por
nossos escritos salubres e opporl1mos, em de cobrir os embustes tios
homens inimigos, refutando Seus erros, resistindo Intrepidamente ã seUS
impios esforços.

- «. R~v~bd~s cía iorºaEpis~op~l, 're isti: co;no' hc'do '",o;so 'de;er,' a ~d~
o que nesse ReÍJlo de Portugal, se pratica impunemente contra a IgreJ~;
eontra seus direitos e suas leis venerandas. Na verdade vós não po~C1S
ignorar que se convem, e 11e necessario prestar ao Poder Civil a obedlen·
cia que lne he devida, he tão somente no que não he contrario de forma
alguma ás leis de Deos e. ás da Santa Igreja.
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Em vel'llade- a situação 00 Call1olicismo entre nós não he
boa, por yeses o temos dilO nesta obra. Arenovação dos
Concilios Provinc.iae e dos Synouos Diocesano concorrendu
para o restaLe!ecimento da Disciplina da Igreja no Brazil,
contribuiria para o remoçamento da F(~ Ilas massas populares,
que descans50 mais no conhecimento de certas pratica e:'{

lemas. OClero regenerado seria um grande impulso dado á
reedificação da nossa Jerusa]em.

Se acaso il Igreja entre nós gosas~e das sympathias do
Poder Temporal, o primeiro e o mais acertado passo a dar
para esse re-moçamento, seria uma Concordata lealmente
celebrada, e lealmente executada. Um projecto destes crean
do a ordem nas indestructiyeis bases da rasão e da justiç,a,
seria presentemente um estrondoso absurda. E'em G0"erno
e população militante vel'lladeira e profundamente- Catlloli
cos, como executar Concordatas leal e sinceramente?

Ahistoria des es Tratados o está demonstrando. As eon
COI'datas são quasi burlas desde que os dous Poderes nilo pro
fe são sinceramente- crenças religiosas simi'lares. Descansal~
na boa fé do Contrahente que sem possuir taes crenças ou
frollxall?ente professando-a, dispõe de exercitos e esquadríls
he mamfestar extrema innocencia.

O Brazil lle Catholico e fic1elis imo, nós o cremos pia
mente, e quando dmidassemos, a historia dos ultimo ('em
annos no-lo provaria t:OlTl caracteres de .augue e Jogo ("'J.
~ão foi de!.lalde que o nome de Vem· ou Santa Cruz, lhe foi
lf!lposto por C:lural, ãconselhado provavelmente por FI'. Hen-"
fIque ~oares (H), o elebre Custodio Frílncis;cano que teve. a
extraol"dinal'Ía fortuna de ser o primeiro Apostolo do Br:lzll,

...
« \)es~~lb~inl~ar ~ ~pada ~spirit~aI 'co~ v;t1o~ ~ c~-ns~n~í;: i;to .hc:

C1.npr~gal a palavra de Deo' ; pr~ai, assim como no\-o cnsma S. Paulo,
(hnglJld(}-Sll iL pessoa do seu disClpulo Timothco; in istr. tlm. tempo op
p~rtu~o, argui, solicitai, censurai com toda a paciencia e com toda â
SClenCla.
. . .

. «. Neste' m~m~nl~, a~ados' Filho~ e'çe~er~veis Írn~ão;, ~ão' p~de~o~
~ISSlm\llar quüo grande foi a 110. sa dOr,não tendo podido VlJr um só dentre
J6s nas fe tas da. Canonisação selemne que celebramos a 8 do mez de
unho, onile por soberana consolarão de nos a alma, se apresentou tão
gra~dc numero de :Bispos do Mundo Calholice, víndo de paize aiTlda os
D1a~ remot?s. » Chantrel _ A-mt1.wire Calholi1JlIp. de 1862, ~ag. 7 ~.
d (~I Referuno-nos a tl'emerrila perseguição que soJfreo a· Igrejá no r mado
0(:. arqu.ez de Pombal, fanatico sectario Jansenista.
n l. V~ja-se o Panorama de 1840 art. Chronicu do descol>ri-m1'1110 d(J>
Fra8t /. pago 44, que traz as iniciaes do dis\inclo litLeralo Brasilriro o 1'_

ranrtsto Adolpbo de Varnhagen.
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e o da India Cis e Trans Gangetica, acabando Bispo da pri
meira terra de Africa que os Portugueses conquistarão.
Oriundo da Europa pregou o Catholicismo em tres parles do
mundo; 'endo o feliz precur 01' de S. Franci co Xavier, e
dos Anchietas, Nobregas, A eveclofi, Vieiras•. e lIllJagridas.

Ora a Fé Cath01ica pregada e ellada éom o sangne do eu
primeiro Bispo, de S. Ignacio de A evedo e de outros Apo 
tolos tem tido tal força que procurando-se ba mais de um se·
culo ele arraiga-Ia elo solo, não e tem felizmente con eguido,
As massas populares tem resistido á todo o vendaval da
heterodoxia, representada pelas classes dominante ; cuja
educação, como se não ignora, he toda preparaua para
extirpar, e não cimentar o Catholicismo.

He este facto tão conhecido, tão notorio, que os proprios
estrangeiros, sectarios de outras Religiões não duvidão es
c,rever que no Brazil só existe indillereoça religiosa mI'
clas es letradas. Qual a rasão deste phenomeno ?

'amos portanto um povo Catholico, e Governo ora indifl~

rente, ora scismatico; e ora inteiramente heterodoxo, pOIS
nas classes illustradas de onde sahem os GO\ emos, eles
matises 5ão repre entados.

Bem sabemos que uma Concordata com Santa Sé, dada
uma semelhante situação, lle qu?si um impo sivel. As ela" ~
dominantes não quererião a organisação regular da IgreJ~

Catholica; o que lhes comem 11e esse estado precario ü qua I

anarcl1ico, que facilita ao Goyerno o despoti mo que para
com elIa usa.

Uma Concordata simplificaria as questões, tornando·as
apreciaveis pelas popl1laç,ões. As invasões e abusos provo
carião resistencias, e lutas, em CJ1.1e o prevaricadoy nem
sempre levaria a melhor. He p'or tanto necessario dmxar 3'
cousas no vago em que viYem.

Sabe-se que a Concordata Franceza, não obstante os de·
feitos que encerra, e os abusos de que foi logo "icLima com
os famosos A1'tígos O"[jMLícos, concorrêo podero amente para
a organisação da Igreja Gallicana, mui di1:Terente da d~,~
culo XVIII, e na luta incessante que travoU contra o arbIll'lo
governamental, vai quotidianamente ganhando terreno.

Por ve es tem-se tentado por parle de nosso GOv~'nol
quando se procura obter da Santa Sé alguma concessao, a
celebração de Concordatas. Não se ignora que o g/:and8

escólho he o Placet, que a Santa Sé nunca reco?h~C~o, e
nem reconhecera. "EUe está eonsagrndo na COrlst1t1/tçaO do
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lmpc?\io art. -lO,} Hc 11'i11a disposir;io CJUê n~o e.UI em
. Ia com o art. 5 Lio lJle5mo CuliiO'o, e contral'ia ii

libenlaúe da Igreja.
lie uma das couquitita mais cára ao Galli 'ani, mo, e de

que dilll ilmen Le abrirá mno. Sem transfOrlllal'-fC a edllcação
nacional não cederá o terreno ganho, eria para es'" seita 11111

suicídio, e para toda que visflO no Poder Temporal o fOll
apoio .

.Manter es e odioso pririJegio, e .er Olho obellienle e
amado da Igreja, só seria po'sivel e a idenlil1ade dos con
trarios de Hegel [o '~e urna realidade. Sem se fa.el' preeisa a
l:itação de t.antos Pontifice que eonrJemnarão o Placet, refe
ridos por Tarqpini (I'), ba ta que notemo ainda uma vez a
celebre Bulia P1'obe nostis do Papa actual de 9 de Maio
de 18;)3.

« PUticlUill veI'O ímpiUill commentum illl1cl c't, diz o P07t
tifice, Apo tolic:B Se[li diyinitus collata jura ac trildilmn a
Christo domino supremi regimioi in Ecde ia clavum, ct
polestatem humanis placitis, nulibu que arctari, pr~scl'ibi,

ant immimti pos e.
cc Incas um Catholica commun:one gloriatur qui Pelr!

Calher]rre, aG RomanoPootilici hantl jl1ngitur, quippe ql1l
cum Eo nou est, contra Hum, et extra unitatem e e:-;.e fatea
tur oportet ; quique Nobiscum non colligit, dispC1'git (H) ».
~ e ta Bulia podemos addiccionar mais modernamente os

artigos 28 e 41 do Syllabus da celebre ]~ncy 'Iica - Qu.anta
tU1'(l, do me mo Papa, de 8 de De.embro de 1864, que ainda
com illalS força condemnão es a preLenção desrasoada do
Poder Civil ("'H),

Aultima tentativa de qlle temos no ti ia, realison-se em
1858, quando se procurou obter o Breve de 15 de ~3rço
desse anno, ampliando as Faculd3des concetlidas em outro

(') Camillo Tarquini escrcvrourua lucidadi erlação provando a seguinte
the e:

« He um en'o intoleravcl contar entre os direiiM mn{Je.~I(llicn,~ :t facu!
daJe de sujeitar ao chamado Exeqaalur, a Bull3s e Brerc Pontificios, ou
qualquer,acto do governo !la Igreja, )) o'

E ta el1s 'ertação foi publicaua em Roma no anuo de 1802.
(") Veja- e a nota (') in fine a pago 34,1 desta obra, e a me ma Bulia

em Í3us ierre - Iii loire du chi me POl'lugais dan les Irn.des pago 350.
(...) Veja- e a mesma EIIl:yclica, e as 13ullas citada no yllablls na

C,ol.\ecção da V. Pous ielgue e Filho inlilulada-Lr.s acles Ponli{icn1l.'J;
~llcs d!"ns l'EncycNqllc el Ic yllabu, en 8 Decembre 186-1, a pago 3, ~9,

,20,) 317.
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de -li de Mal'Co de '18'~R sobre dispensas malrjmoni~
.Parece qlle ainda ensaiou""l'6' um projecto, e deLatteu-se', selliJõ
negociadores o Barão do Penedo e Monsenhor :Ferrari.
O Governo fmperial recusou-se a annuir as propostas da
Santa Sé por callsa uo ~ ·14 do art. 1.9-1 da C.on liLwção,
leis e praticas que o Gallicanismo tem mantido, tnes como o
llecurso a. Cm'ôa, e outr3s do mesmo alcance, que se <.ILem
tmdiçôes he1'dadas de nossos rnaio1'es.

E como seria passivei realisar-se uma Conco1'data entre o
Governo Imperial e a Santa Sé, quanuo o primeiro, ness~

.mesmo anno de -1858, apresentava nas Camaras o seu celebre
! projecto dos Casamentos mixtos, e defendia-o por meio de
. um opusculo, que os Bispos repellirão (H), e de tal quilate
~ que só o pensamento heLerouoxo podia tê-lo concebido.
Depois parece que o pejo forçou-o a inutilisar o resto da
ediçiIo, pois nunca mais o ,'imos, nem no mercado. Ainda que
tarde, deve-se-Ihe agradecer o arrependimento.

Não havia por tanlo desejos, nem boa yontade de cele
brar-se uma Conco1'data; prelendia~se uma ampliação das
t'aClllelade~ dos Bispos para que o numero dos Casamentos"
micetos augmentasse. Um Goremo CathoJico nunca sonharia
com o augmento ue tae nniões, nem julgflria que dellas
pode se resultar beneficio algum, pelos deploraveis frucLos
que sempre produsirão. O do Brazil emLriagava-se com a
idúa de facilitar o angmento do numero desses casamento~,

com a aneçiIo da anthoridade Catholica. Era um serviço emi
nente I Estando, para conseguir esse desideratum, diz-se, dis·
poslo a de::;pender avultadas sommas, nilturalmentedominado
pela idéa que já pel'seguiaJugrlrLha no tempo da yelha Roma.

Não devemos por tanto nutrir esperanças ele qne se celebre
uma Concordata com a Santa Sé, ao menos nesta epoc.ha, e.

(") VP.la-se o mesmo Breve a pago 10,11 desta obra,
(") Para darmos tuna. idéa do que era esse oj>\lsculo intitulauo o Casa·

menta no Estado e na Igreja, impresso á custa. do Thesollro, hasta que
reprodusamos tão somente o srguinte trecho: .

« Forma necessaria dos Governos dos povos barbaros, a TheocraCla
deixa vestigios ainda entre os mais civili 'ados, e o pl'opl'io C/t'l'istia7lismo
não se mostra deHe escoimado, udlllterll1ldo assim com, pl'etel1ç~es.tem'
poraes a puresa do seu dogma, a santidade de sua moral, a suhlulIldade'
da sua Fé. l)

C?mo a Igreja que tem, e tinha em seu favor as promessas de C/nisto
poili~ proced.er do modo por que inculca o advogado do Governo do
llrasll? . E eis o preceptor que, aos Bispos do .Imperio, se mandava para
persuadl-10~ a aceitar o famoso Pl'Ojccto, felizmente enterrado pelo bom
senso das Camaras.



.r.r.Ül.\'

1M (flltlnto prédomin:ir O f.allicanismo eml errado na nos:a
adminisll'açflo. j~ peremos do tempo, que tlllil) g;Ua, ei'tu
importante complemento da organi ação do nos o Paiz, qlle
teria feito a gloria do Jwimeiro reinado, e faria do eglllldu,
si taes prejuisos não os imperli, em.

Entretanto hoje uma Conco1'data com a Santa Sé o1"fere('c
mais facilidades em sua realisação do que na epocha do ])1':
meiro reinado, em que o typo Pombal atorrlo:lYa a menle dos
nossos politicos: todos querião jogar llma lançatla contra
Roma. Hoje o idolo já perdeo a 11lO1' parte da :lllreola de qlle
os fanaticos o cercavão, e sua hediondez està mais a dcsco
berto: pode-se discuti-lo sem perigo.

l:xaminemos por tanto se são fundados os [lrelexto com
que se escudava o Governo em '18;58, para de cal'tar-,e da ce
lebração de uma concordata com Roma. Como já vimos, os
embaraços consisti;jo na Constituição. nas leis do Impm'io.
cm praticas e tmdiçôes que he1'damos de nossas maio1'es. que
se podem traduzir pelo Pt et ou Beneplacito, . droado civil
ou temporal, recursos á orõa, e truição da immunidade
edo Foro Ecc esiastico velo Codlgo do :Processo.

O ~nico embaraço que se possa reputílr , erio por estaI'
preceituado na Constituição, he o Placet, pois o mesmo Pa
~roado Civil impo to a Igreja, pode ter uma iuterpretação
moffensiva tanto para um como para outro Poder: alem fie
~ue a pratica o tem de alguma sorte restringido, poi n~o

lia um ParocllO e um Bispo que subsista por simples acto
do Poder Temporal. .

Almmnnidade Eccle.siastica e o Fôro da Igreja se P?del'Ja
orgamsa.r de conformidade com a situacão da socIetlade
m~derna, sem ofIensa de nenhuma das pretendidas con
qmsta.s da civilisação, e ainda do nosso Codigo Fundamen
tal. ~ue reconhece a existencia do privilegio quando se dit
utilIdade pnblica. .
d ORecurso á Corôa, descriminadas como estão h~j~ o~ raias
os dons Poderes, he um absurdo; seria atê uma IniqUIdade,

l~ para leva-lo á efIeito se empregassem as celebres ~em'I!0ra
tdades. Logo que os dous Poderes são ou e reputao mde
pendentes, como poderia um ser .Juiz do outro?
i Se o.s Tribuo.aes :E.ulesiasti º são inju, tos, não faJt~o
nsta~cl~s ~m que taes erros se não passão rep~rar. O JUIZ

sem jU~ISdlCção, como he o Temporal, podena por certo
.ubtralur o criminoso á sua pena pelos meio materiaes, ~nn
ca reformar o julgamento. Soa acção colheria dous pesslmos
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Te ultach j anar~hisaÍ' um foro', e animar a impunidade do
máo Clero. E um Clero Le'm ellucallo nunca lançaria mão de
tio deplorayel recurso, maxime hoje que a Entidade mOfaI
Estado. nã.o he repre'sentada por um Ente' pbrsico que tcm
lima religijo, unia consciencia, e uma re ponsalJilidacle com
o Creactor, mas por outra EntidaLle moral chamada Governo,
que e pode compôr de iudividuos ele lodas as castas de seila',

Se o pessoal elo Clero commetLer delictos contra a orucm
publica e o intere3se 'oeial, a lei pode prerinir os ca os,
e fa 'er punir os wlpados. O Het:ur o ii Corôa sobre el' um
anachroni mo não tem na a tualidade explicação, ,ri to como
qualquer sancção llena.l material, "eria uma atroz persegui
ção, e a moral, seria sOm valor, illel1icaz, como succeue em
França.
. O Recm o à Corôa era em yerdade wna pratica dos nos o
malOl'eS, mas qlle hoje nenhum fundamento tem para conser
var-se, por que, como já dissemo, os prejuiRos e rasões em
rrue se firmava tal pratica, não podem er mais invocadas. O
lUado moderno não consen'a a organi ação do al1tigo.

O Beneplacito tambem está nas mesmas condições cio ~e'
CU?'SO a Corôa, como pratica dos nossos antepassados, 0:10
tão antiga como a 'eguncla. A Con. tituiç,ão impô-la, como
nm pre"eito, nm preceito com earacter de coo Lill1C10nah·
dade, por qne he uma aLtribnil.ião ele Poderes Politicos. ~Ia,
('.ol1venientemenle interpretaLlo de accordo com o art. 5da
Con' titui 'ão, e com a antiga I rati('(l, em que parece firm~ .5~
semelhante attribuic,ão, es 'e ,14 do art. 10,1 não fal'laoJ

damnos, que devemós prever, élell1orando-se um accordo ~10
henefico para o E:tado. _

A.lem ele ser uma prelençiTo odiosa, compatível l~lO SO

mente com o despotismo ele outr' ora que tinha força para
impe.Lir a publica~ão de Bulia, Breves e Rescripto ~onl~
fkios e COIl, tituiçl'ie' Conciliare, hoje he de completa ,"eOi
eacia. A despeito elo (Joyeroo e a puhlicação e faz, ~
conhecido o theOl' elos preceitos exarados em taes documentol

qnal seria o Calbolico que 'e recusaria a obedecer por faltar
o Beneplacito Imperial, maxime em materia de dogma? a

As leis ci \'is devem ser pautada pelas religiosa, e ~un~a
estas por aqueUa8, constantemenle variaveis. I~~g1Dt.
lima Assemblén negando o Beneplacito a uma uecl.~ao on
ciliar em que o Dogma esteja envolvido, e obngue-.e~
Catholico a respeitar tal denegação I Seria o cumulo d
ab urdo, da e tupiclez e dil t,ynmnia.
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Aconsci Bci'l do religionnrio HJ rel'o\Lal'ia ('om raz:To ('on~ra

tio e~tolida pretenção, Teíl1-, e ri 'to, e r\'- 'e li nol idiallamenlc.
:lbandonal'- e palria, família, amigos, o~ mais caro inle
re' es por cau 'li de opiuiães religiosas, por tanlll em hy
pothe e como a que figllramo , nCllhnm catlJolico he,'ital'ia
,()!ll despresar o preceito (.;ivill,elo religioso,

lma dispojç~io amo a elo . 14 art. 101, llc nm leito
de Procusto para a H.elígi;Io, e não Iode dar wlliiu agl'os
fructos. m mito Governo aca tellando-se nelle pôele abrir
uma era de maos L1ias para a naçio. Ali exi te Ulllil frmto (:e
male futuros.

Ora o mouel'llo Placet, creaelo somente para de 'honrar a
Igceja, panelo-a em su peição com O' Fieis, não tem em 011
favor a veneravel antiguiLlaLle, Elle data do regímen ab olnto,
e Joi um tlos mOllumentos legado' por Pombal.

Não ha duvida que para erea-Io foi mistér qne o ousado
}Iini tro désse tratos á na imaginac·ão, rle modo a fiLOI'
persuadir ao Hei n, Jos{:, que o,'a 'Ut1n cosl'tbme do lleino, e
cost1b7ne antiquissimo. Essa thelie foi dofendida na Declucfão
Ch?'onologica ('1"), com toelo o cortejo cle implIlleute' 1'::11 illa
de, adulter'ando-se comp/elamente a \'enlatle hi tOl'ica.
Oe,m~\lste aproreiton, e apl'o\'eitarín com nJU ~ronnrdla jil
mUI dI posto a subscrever ;i tOLhs a elucubl'açõcs do 011
Ministro,

OPlacet antigo nJo lere em PorLngal melhor origem, ecorre
parelhas com o do renascimento. Foi ,cn anLhol' um Rei bar
bara e em e crupnlos (H). Em fere a e lealtlauc o Mini tI'O
de D. Jo é nada licara a dOl'er ao am;:mte cle fgnez ele Ca Li'u,
embora um elo outro distasse quatro seculos. lm parecia a
encarnaç.ão de outro.

(') Parte egunda, Demonstração Sexta.
(") Vode-se aquilatar o c:tl'arlpl' l! indole rJ -te l'rincipr pelo f[Uc I'p.lalã

os dous Chronistas Fernão Lopes, ogllolllinado o Pai da lJi ·toria Por
t~lgUes:t, e Duarte 'tll1e. de Leão, quando as 'l!g'urão qu o invenlor do
~ {r/ceI, al~da'a srmpm acompanhado rIo all(oz, e com UIII azorraplC pen-
unte a ClIllllra; deleilando-, e em ver dar t rmento, dan~o-o mLUlas veses

c c proprlO com lanto pras r e açodamento que ueI:\:a.va a I~ a nos
moU! 'l1los de refeicão para. 'ati fa er sua irr i, liypj paJxão, desplI1do por
ua mào o pacientes!

F. Scuodi? contra o pes:oal da, Igreja. era. inexcedh'el. J[auda~'a a.ssassi~ar
,rc\esla lICO, e serrar a I11elO BeiJglOsos, ii pretexto de enJOes, mUItas

I'ases, n~o provados.
I Pl'lnClp,e inju to, rlesleal. cruel folião. lrndo pas ado a melhor paJ'l

;;a1sua \ Iria na jm~110r.llitlade c na r"'olla, hailam n~ r~13 com O,POPII
/ lO, C hOl1YC 111~1 nu seu reinado cm que do c \"lclIma' p('lIdl~1O da
tO)'(':\ "
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o primeiro documento que dú uoti<.:ia cio Placet são o'
artigas ou t'e~lamaç(ies apre:>entadas pelo Clero nas Côrte'
de j~lvas em ·13G 1, a que Pereira de Castro denominou COI\

cordias, como se fosse possivel que o Clero aceitasse todas
as respostas que deo o H.ei D. I)edro ás suas reclamações,
com e 'pe"ialidacle a relativa ao novo inyento (I'). Pereira
tle Castro fixa a epoeha dessa Concordia ou ConcorJata em
·laüU, mas José A.nasta<.:io de Figueiredo clá-a como realisada
em 23 de Ma io elo anno eguinte, e á nosso "er com todo o
fundamento (I'Vo).

Não se diz no art. 32 de se documento que rasões levarão
o H.ei a tomar uma semelhante medida, iuaudita no mundo
Catholico, sobretudo não consLando da Historia PorLugueza e
nem da Pontilicia, que entre a Santa Sé e a Côrte tle Portugal
1i\'essem sl1l'gido conflictos. A cadeira de S. Peúro era
então occup(l/la pelo Papa Innocencio 'l, um dos caracteres
mais ui tioctos, e um dos homens mais instruidos do eu
secnlo ("'-1').

Comprehende-~e a medida no reinado de D. João I ou no
de D. l,'ernando, quando comel;on a epocha tormentosa do
Scisma tio Occiclente. Podia-se pretextar as Bullas falsa, e
a dos Anlipapas de AYinl1ão, e outras rflsões que approuve
a D..João· I memorar nas côrles de Santarem em 1427, res
ponderrrlo ao art. 85 da Cleresia, que Pereira de Cas~ro
pretencle ter .,iclo por ena aceito (I'-nl'-); bem que o vel'dadOl~o
fundamento de manter-se a lei de O. l'edro fOI a excluS<10
tle estrangeiros dos Beneficias Ecclesiastico" nomeados pehl
Dataria, ou Chflncellaria \.po-tolica, e os abusos qne u'
Reys ql~erião coosenar fóra uo alcance da liscalisaçtio do
}lapa. .

Mas pelo que respeita D. Pedro, a I'asão cardeal fOI a fi~'
mesa que encontrou no Papa Innocencio VI, cuja integrl'
dade era sobejamente conhecida, em legitimar os filhos que
o Princille teve de sua coneubina D. fgnez Pires ou de Castro

(') Veja-se a respectiva Concordata a pago 1-12 desta oura.
(") 'rja-se a uota. (') a pago 102 desta Obra. . 3
("') Vt'j:t-se Art:tud de Montor- Fl-istoire des Souverains POllf1{cs t..

pago 156, Chantrel-Histoi·re ]Jo~nLail'e de.~ Papes L 15 pago 176, eno·
Itl'bachtlr-Fli loire de /'Eg!ise t. ~O pa~. 373 e 434.

(....) Yeja-seessaCollcordata a pago 122 e 168, e bem assim adeclal'3(lO
c nota a pago 1G3. I da

Se os Prelados concol'llassem em semelhantll artigo, COlHO C?~~ ai a
iUlYenuiclade prelendc Pereira d Castro, por ccrto lIào insi5!ll'laO u
l'c~o"a~àQ da lei LI' D. Pedro nos segllinlr rcinados.
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lLomo ho mais l'elelJrada pela mllsa bcuevúla de Camüüs), cm
que se empenholl uur3nfe os primeil'os quatro anno' do 'eu
reinado. De;,peiLado por não cOI1::-c rr uir o que tanto almejara,
JwomulgoLl e3.:la lei, der,larando Jorro sua legitima e po a a
mesma D. [gnez, fallecida haúa muito, al!eclantl Ulll çasa
mento dandestino em Bragança, e di<.:peusa do Papa ,roão
1'XH, cnja BuJla, c1iz- 'e, fôl'a apre"enLada a Clere'ia e ~obrc

:ia do Reino; Bulln impos:ivel peio theor (~), e rOllsiderada ii

epocha lio fall.ecimento uaÇJudle Pontilice (1::l::l4), qllalldo D.
]ledro apenas contava ll~ annos, e ainda não Linha reali 'íU.lO ()
ca:<1meuto com D. Constança Manoel, depois do repudio
de D. .Branca, Infanta d.e Castella como a precedente (~).

O pretendido casamento do l'rineipe D. Pedl'o 'om a for
mo a Lastarda dos Castl'o (le Galli a, de feito nunc"
tllistio. João de A.regas na' Côrte' de CoimlJl':l ue 1:38;-j
querendo su tentar o filho l1e Theresa Lourenço, contra
as pretenções dos de Ignez Pire demon:sLrou perfeita
mente a bastardia destes (H~), pois o proprio D. Pedro não
.abia ao certo a epocha do inwlcauo ca amento (.J:Ji.i!~
0([ 1355), que aliás jurava ter-se ceieLrado I

(') Eis como "expres a. Dnarlc Nuncs de Leiio accrca uessa Bulia (que,
segundo Ba.ião, fora. cxp~diua. a.os 21 de Fevereiro de 1325), no 101110 :& de
sua Chl'onica pago 2,17 :

« E para que n.il-l di 'es'c alguem, q,ue aind:: que o c~ amento se fis~ e,
não hast:wa, pOIS se não hOllY ilispensa.::lo do • :lnclo Paure, por
J!, rgnez scr sobrinha d'EI-Rei, 1ilha de 'elt primo co-irmão. lhe 1ll'l11l1aY:l
EI-Hei (dirigia-. e ao COlldc D. Jucia Arr'JIl:;OI, que ú: certilica' c (ao PUL'O

e C/ere ia) ue tudo, e ..fhes moslra ,~c Cb 1J111la, qu' s ndo Inf:ulle houvera
do Papa João XXlL, porque dispen ou com eLie, pura, podcr casal' C01~'
qualqucr mu/hcr, posto que chegada Ihc fosse em parentesco, ((tnlo c mal:;
CO~1I0 D. Ignez á elte. II • ,

ranl~s e candaJo não forão p rdoado.s pela. ProvIdencIa, que, nUllca
con 'cubo que reinas. e cm Portugal a eslH'pc adnllcra de Ignl'z PIre ou
de c~ tro.

(") Veja-se Dua.rle Nunes ue Leão na Chl'oniccb dos Reys: a (lU rc 'peita
D. All'onso 1V.

O casamento do Principe D. Pedro com:l Infanta D. C~l'sl:ln~a, fl-z-.
por procuração em 1336 llJas eUa veio para Porlugal em 13-10, faUecenuo
em 1354. '

(''') Ahaslarclia do Mestre d • rjz não pro"inha de um adultcrio, corno
a dos ftIhos de D. Igllez. emhora ua. mà não fo se t.:}~ nobre. . ,
. IIe cunosa a fOJ'tlma dos bastardo em PortuRal. Jodos os ~.hefes. das
SU~ Dynastias são bastardos. A pl'ocedencia ~o Conde D. J1enrlqu~ ameia
hOJe he um mysterio. Sua mulher D.' 'eJa, he uma 1\, tur~a. ftlba ,de
li, Alfon o, I de Castella, e de Ximena de Gusmão. A Dyu:J lia de AVIZ,
f'~",O jã. vimos, vem dc Thel'e a. tom 'aço, a tle 1ll'aganl'a tcm por proge
l\1lora [gnez l'cre-s, mãc ue U.•\11'01150, COIIJe de l3al'cc()os e 1° DUljue de
Ill'agall~a.



Como cra Hoi :;011l C.:'LTIlplllo " c a qucm o pCl'jllrio nunca
enl'ltlJeGell, nlt) l'C~II()lI pcrante JOIlS eoorme~ e 'CéllJl!alos, c
lima pl'o[anilç.lo sem exemplo entre Cbl'i.:tão '. Crcou o
Placet para yingar-se ue Huma, e elevou á dignidade de
nai lha e de esposa legitilllfl o carlayer de sua Concubina,
faseo [o-lhe pro Jar honras Heae:s, em pre~ença e il face de
lima naçl0, qlIe () espeetaculo de sllas inêluui ta crueldades e
t:<JjJl'icllO' trllan .seu' trasiiio attonita e petl'ifi ada (..').

~is ii origem in!'e 'ta do Placet. O amore' de uma precu!'
sôr:l de Anna Boleyn derão-lhe pela primeira vez a exi len
('ia na Christandade. E nio duvidamos que fosse tomada
semelhante medida para que o Pontifice B.omano n10 inuli
li 'asse com alguma fulminantc Bulla, que na epocha muito
aprOyeilari:l, a profanação feita por es"e immoralissimo
'\lonarcha qlle preiurliava Henf'ique VIU e Pombal.

Na côrie:s de Sillltarem (-14.56), de Coimbra e Evo!'a
(I'~72-14.n), e nati de Montemór (H7í), no reinado de D.
Alfonso Y, novas e repetidas reclamações são feitas pelo
Clem sem nenhum [meto. O Placet tinha então'outro nome
ca7'tas de publicação, hoje e3quevido, e assim foi con ignado
no liv. 2 :11't. :3 da Compilarão Affonsina (""1').

Entretanto wll1pre confe' aI' que o rigor de se Placat es
tendia- 'e tão somente a lel.l';lS Apostolicati, em ma leria ~e
gl'aça e justiça, tomando-~e então e a pratica enão ju lI
Jicada e permitticla, ex.plieacla pela conce S30 feita pelo Papa
'rlJano VI no Bispos da sua 'omu nnhão, quando começouo

Todas lem :l. . ua bn e 110 povo de onde sahirão, e e iIJustrarão por
grandes façanhas. _n \eja-:e Duarte Nunes ele Leão-Chronica. dos Reys 1. ~ pago 21a, e
FI'. Claw.lio da Co.nceição-Gabíl1elc IH./orieo t. 2 pago 22.

Baião na Stbpp/emento que aildicciel10u á Cllicão que publicou da
thl'Ollíca de D, Pedro por Fumão Lope em '1760, att1'ill1le ao celebre
.lLu'i 'C01l 'u1lo .roão de ,\I'cgas o fabrico ou Ial ifLeaçâo da BuJla do Par~
lnnor neio VI. datada de 15 de Julho de 1361, !',uja integ-J'n. t1' nsrr~Ye !IU

cap. 8, negando a legitil1wç~o dos filhos ele D. 19nez de Castro, no JIllutlá
de fa.\'orecer o ~Jt'. tl'C de t Y1Z.

Talllbem aCI'editall10 que melhante Bulia he apOer~l)ha, por qllal~IO
par:1. negar- e :1. legitimação de !ilhas haslal'Clos e aduJlerinos, não e faslR
pJ'l'eisa a. deelaracão por Bulia Pontificia, .

Con 'uHe-se a rnesma obra lias cap. 1, 8, e 10, do '1tpplr71lenlo, ca
etlicão da J\c:ac1emia Beal de , ciencias no l. 4 !.los fnedilo.ç Todo o Ira·
hallio de Baião he Ia er a apologia de Pedro Cní, apologia digna dacpocl61

III 'rue cscreyêo (1760;. [em di to elido eslc hi tarjado!' pouco . C~I'
l?1I~OSO ~egun lo al~esla lnnocencio no l. 5 do .seu Dt:eoiOI1((l'io H,b/,IO~'~'
[1/1100. nll1g11 m IllUIS pl'opno para. narrar a Ylrturlcs c1aqurllc ~lol1arcilR,

(") Yrja-'ea DrdllcçuO Chl'oltologicfl p. 2 dpl/loll~(. (j 11,7, Se 9.
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grande Scisma do Occidenle em 1378, contra os Anti-Papas
tle Avinhão -Clemente VH eBenedicto XlLr ; concessão que o
Papa Martinho V pela BuLLa - Quod antidota (1420) rel'ügou'
em vista das pretençõe que ja manifestayão os Bispos, que
rendo dar auma provisoria conce:. ão, a força de costume n.
Mas nem essa mesma concessão foi dada á Hei algum, ex.
ceptuados o Duque de Saboia no Pontificado de Nicolau Y, e
os Ueys da Hespallha em 1493, pelo Papa AlexL\udre VI,
Ião SOmel}le quanto as Bulias de Indulgencias, que por
causa de extorsões de dinheiro, corrião muitas falsas (".I,').

Mas a lei do Rei D. Pedro Crú, mantida por eu sncces
sares, ecodificada na Ordenação Affon ina, (......)foi revogada
)lar D. João II em '1487, á instancias dos Papas Xisto IV e
lnnocencio VilI, o que consta da Bul1a-Dlim, de 3 de Feve
reiro de 1l!86, expeuida pelo ultimo (........).

D. João II passa por um dos Reys mais illustrados e mais
energicos de Portugal. He considel'ado o mais completo
delles, e por isso cognominado - P7'incipe perfeito.

Na epocha em que vivêo não havia Jesuitas, e tratando-se
de uma Lei que cinco de eus antecessores tinhão manti
do, era mister a existencia de poderosas razões (hd') para que
um Principe, em suas condições, podesse resolver- e a re
voga-la; tanto mais quanto em 14.77, dez annos antes, gover
nando elle o Reino como Regeni", tinha-a sustentado nas
Côrles de Montemór (............).

(') Veja-se C. T:lrquiDi - Dissertacão sobre o Placet pago 14:.
(") Yeja- e o mesmo 'farquini - bi ert. pago 19 nola 7.
(''') Pel'eirade Caslroiuculca Das nolas aos arts. da dua Concordatas

de D. Pedro e D. João L que se tomarào tal medida, era por que os Reys
úe Portugal gosavão da gracas e privllegios concedidos ao Reys da lJes
panha. Mas tanto na epoeha de D. Pedro, como na, de D. João 1, a
Ilespanha ainda não gosava de semilhanle prilrilegio.

(....) Veja- e na nota (') a pago 169 d 'sta obra o ex~rrto da. Chroni~a
de D, Joao II por (;arcia de Hesende; e C. TarqUlm- Dlssert. CJL
pago 14 coI. 2
. (.....) A principal rasão lJue movêo D. João II em 1486, era a grande
m!luencia que neSsa epocha bnha a Sanla é na Europa, depois de cxlcr
nllll~do o grande Schisma do Occidente; accresc~ndo que então muito
preCI ava do Papa para conlI'<!J.IÚnar os seus adversanos em Roma, e pam
gara~tir-lhe, como garanti? {IS descohertas dos ~orlllgueses na Africa,
que a esse tempo tinhão Ido até o Cabo de Boa E perança; notando-se
s~r ~Iltl o unico Monarcha CaUlOlico que Ulalllinha tão exorbitanle pri
'·lleglO.

.!te ?c presumir que a conlragoslo abandonasse a pretenção, lendo m
Ullra mtc\"c cs mais valiosos.

(......) Ycj:t-SC Duarle Nunes de Leão - Chronica dus Reys de Portuglll
t. <1 Cap. 50.

26
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De 'de enL:1o até JíG~ '0 'sou cm Portugal (l uso dag cm'la~

de publicctção, com grande de rra~eí' do .Heóali La , di cudu
Pereira de Castro em H3~·1 que D..João I[ uão podia l1c'tl'Uil'
il obra de D. re'lro I, porque a jU1'isdicçci.o não em SU(l.

mas do Reino, fUlldamenLo de'couerto nos seculos XV[ eXVII,
para a altera~.ões que e projecLavão, pois he visil'cl ua
futilidade e impertinencia.

l}ombal que não ces'a de elogiar D. Joã:o II em ua
Deducçci.o Ch1'onologica, n:1o C[uerendo explicar este facto por
boas razões, appellou para a falsidade ilistorica, segundo o
seu imeterado co tume.

Segundo o arL. 10 da Demonstmcçci.o sexta daqueJla obra,
D..Ioão II teve essa {1'Clquesa com a Santa Sé porque queria
Jazer le;itimar seu filho o Prinllipe D. Jorge, qne devera
succetler no throno ao herdeiro legitimo D. AITon.o,
de a tradamente morto em 14tH. rara e mostrar a fal
sidaue da conjectura de Pombal, basta coo iderar a data da
revogação da Lei de D. Pedro I (1!J.86 on 87), e a epo'bada
morte do herdeiro legitimo (1491) D. AJlonso, que foi quando
D. João TI empeohou-se pela legitimaç,ão de 1) .•Torg@ para
occupar o lugar do primeiro j o que nunca conseguio nem
do Papa Innocencio VIII. e nem de AJexanLlre VI ('").

Pombal vai ainda mais longe contra o testemunho de
Garcifl de nesende, secretario ele D. João II, e e:crilorda
sua CMonica, onele as egura que cle f4.87 em cliante, nllnc~

as Bulla 110 Papa dependerão ele cartas de publicação. E
note-se que Garcia ainela era vivo quanclo publicou em -15M a
segunLla e~Liçlo claqueUa obra (H); e comtnelo Pombal ousa
Llstelltar, cilando uma Pwrisão de UI);) sobre o auxilio.do

braço secular ao Poder Ecc!e'ia ti,~o, Provis:.lo cuja authentlcJ~

dade I'untla-:;e na sua palavra, que D.•roão H rel'ogára ale!
ou Alvarà de 14.87. Mas da letra e espirito cio me,mo Alvara
de 14,9:5 e vê qLle, se .3fILlelLe Rei e 'lava an~openrlido tio que
fez, pela recusa da Santa Sé á legitimação de D. Jorge
.em H.1)3, ou por outro qualquer motivo, não o declarou,
pois a sua providencia limiloll- e a qne não e desse ~
ajuda dõ braço ~e ular, sen:Io pela casa da Supplicaç,5o. Dabl
ao Placet a distancia 11e granele (H"'").

(.) Veja- e Schrofcr-Ri.toire du Portugal pago 574.
(") Veja-se a nola (41) a pago i69 desb obra. Eis as palavra d~

Re-cnde: -« e depois pera. c.c~ selllpl'e se (e::. a.~.~i, )) . I
ConslIllp,-sc tambcm Innoccncio - Diccionul'io l1ibliog7'apmclJ ar·

(;r/I'CiCb de lle.~ende.

(.• ,) "Pjn.··u i1 Decll/l'~ão Chl'tmnl1[Jlca 2 p. demoll.;lra~{i1) 6 n· 12
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obre a authenticidatle do toLlo ou pade do Alvará ou Pro
v':ião Ilossas tluvidas avultão, quando examinando a Synops·is
Ch1'o1wlogica de José Anastacio de Figueredo, observamos
ljue o Alvará lem a data cio 4 (le felerciro clc -11..90, e nâo
de -149;), e não conLem os queixumes que ~e intcrcalão no
publicado por Pombal ("1'), de que nem uma palal'ra diz Pe
reira de Castro, que aliás esqlladrinh 11 bem e la matel'ia (1"1)-

li: La lei de D. João I[ foi depoi>: a .rd. Manuelina do ii\'. 1
tit. lt § 7, ehe hoje a PhiJippina do Iiv. 2 tit. 8 .~ 1, 2, 3, e
4. E qnando fo ~e es~e um embaraço inúirecto á exet:llçaó
de letras Apostolica em maLeria de graça e de ju.tip, não
era llU1a prohibição clara e geueric'l para torJa a Bulias e
Breres, reral.1in(lo o exame somente naquelle Rescriplo'
que nece:isitassem do 13raço Secular.

Que uma ou outra vez aJ1pareces em abu os, seja á prelexLo
de fal'oree.er, seja de contrariar uma parle que obtilesse
do Pontifico qualquer graça, não o duvidamos (H-'I-) ; o que
podemos assegurar he que n:Io havia lei consib"nando o onos
cio Placet, nem costume até i 76;), isto he, por espaço de
quasi tres secu]o•.

Durante o governo de Philippe II e III publicarão-se leis
mui apertadas contra os estrangeiro que tomaYão po e de
BeneGcios no Heino. Esses estrangeiro alcanraYão nomear.ões
da Santa S', que naquella epoclHI, só tinha jus parJ faze-l:l em
nacionae', por nm pl'ivilegioql1e concecleo.Ora e nessa epocha

(') José Anaslacio d~ Figueredo cila na na. S?lnopsis Chronofogica
l. 1 pau. '127 e 134" tanto o Alvará como a Provisão, lendo ambo a data
de 4 de Fe, erciro, declarando ·eontra a reln~ão d Ue onde, que a Ca1'/as
de Publicação foNio tirada por alguns ((IlIIOS .çomell/e. circum l<lncia.
lanlo mais nolaycl, quanto dolla. se nào utilisa Pombal para. a ua lbese, e
que seria Illui importmlte.

E Comludo FigucrMo não conhece aqneUa Provi. ão senão pela Deducção
C:lirOllologicc(, quando aliá para compor sua obra teve a mão todo. os
Iil'I'.os da Casa àa Supplicação, e cila-o , tralando do Alrará de 1490 e de
CI\\lIla outras lei .

'fo:l~s est.'t cil'cum. tanci3s gerão usp itas de alguma !levOla fra~rle em
benefICIO do novo regimen, pelo desacordo em que e lilo com a bJstona.

(") Nem nas notas á ConeO/'dias ou Concorda/as, nem no Tratado de
AJctlln Regia. onde. e lê um capitulo (o 3°) privalivo da ajllda, do Braço
Seculm', s~ lê cousa que e pareça. eOIl.1 a l!lese sustentada.p_or Pomhal.

e PcrClra de Ca Iro cunbe essc a leI de 1490 ou a ProvI. ao de 1495.
d rC1:to não diria qu a pr:llica dessp, aux.iüo se fundava. na lei dI? 1493
do) Ii(H D. Anauso e ua Hailll1a D. Isabel de 1'183, COltlO e vê do Cap. 52
n. 4, já ciLallo. .

(.,,).\.~ lnslruccõe. dada. ao Nuncio Capodifcrro, mellcionão n1runs
alJu O' rdaliv:lIllC'1J1 a Lllll'a~ 1\ p sloli a' OUI" gt'a~a e jllsli~a.
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"igorasse a Provisão cilaua por Pombal, não seria preciso
recorrer áquella medida, notando- e que na Hespanha por
{jonce são do Papa Alexandre VI, de H.93, tinhão os Re)'s,
como já vimos, o privilegio de examinar as letras Apostolicas,
acerca de indulgencias (.I'').

Oliva no seu Tratado de F01'O Ecclesire p. i cap. 22 n. f6
louva os Reys de Portugal por terem abandonado e se direilo
de reter eexaminar as Letras Apostolicas ("), de que Antunes

(.) Veja C. Tllrquini- Dissertação sobre o Beneplacito - pago 19
nota (7).

Concessão semilhante já tinha oblido o Duque de Saboia no Pontificado
do Papa Nicolau V em i447 ou 48, privilegio que outros PonliJices
conlirmarão. Mas ha grande differença entre as concessões Pontificias, eas
decisões que tem tOOl'ldo os Governos por arbitrio proprio.

(00) Eis como s'expressa Oliva, que escrevia em 1647, e occupou ~
lugares dr. Yigario Geral do Arcebispado de Braga, e de Administrador
dos Ui pados de Lamego e de Vi eu:

« Reges Lusita1l'iw laltdaJnh~r. quia am'isemnt hoc jus dctinendi, ti
ass1Wte11di Litteras Apostolicas. »

Nos ns. 17, 18, e i9 da questão 22, distingue Oliva o exame das Lelras
Apo tolicas por via de jurisllicção (Placet), ou de facto, isto he, ~uand.o o
Poder Temlloral tem de repeJlir alguma invasão por parte do Eccle las
lico, a respeIto de alguma parte que se sente violentada. ou do Procurador
da Corôa. Sem discutirmos esta. segunda parte, quo irnpol'tão as Cartal
'f1titivas e o Recurso á Cordu, notaremos o que ainda diz Oliva acerca do
Placet.

« Advertendum tamen est pro Jimitatione primre partis, pretlic~:.e reso
luUonis, eam tamen locwn hallel'e posse in casibus pm·tiwla.Tlbus! ad
pelitionem parlis, seu Fiscalis aJlegantis causam, seu causas rationabil "
quibus Supremus Tl'ihunalmoveatur ad faciendum sltIlli Jl'l'cd'ictas !tttern~,
et ad se delferri, ut fieri testa.tur Castro de Jllall1~ Regia Cap. 65 n. 2, el
videtur asserere CevalJos-de Cognit·ione per via~n gloso 6 n. 62, 110.

'Vero posse per CO'nstit1ttiollem stat1lerl!, ut nullre Apo toliere Litterre C1~
cutiom mandentur llisi prius Tribwlali Regio prresenlentur, et exallll'
nenlur (Plucet), earwnque executio permitatur, hoc enim in magnam
Potesto.tis Spiritllalis injuriam, din1inutionemque redundareI, re~'
herenturque multi all impatrandi gratii Aposlo!icis, imo ab impelrabS
desisterent propter wfficultalem execuliollls, etc. II

Antes de Oliva, escreverão ~m Portugal Gama, Vala co, Cald~,C~'
e Phrebo, não pouco Regahsta , e nenhum se lembrou do unportan e
direito do P/acet. "

Salgado, com quanto lIe:panhol, e çrevendo na epocha da u~ti)
das duas Corôas, não trata de sernilhante direito, e sua obra Ip .
lula-se- Tmcta/1t de Regia Protectiol1e vi oppl'cssol'wn Appellant'".
ii, ca.t~is et Jtidiciblls Ecclesia tiei . E esfomando- e por mostrar que a
interferencia dos Tribunaes Civi no xame'da BulIas ('/fia (aeli), ~adJ
lem de jtlJl'i$diccional, citando em apoio o co lume de varios P "
inclusive Portugal, he mudo quanto ao I'l,acet. . 111

« Pro 'njll de laratione, diz eIJe llO Prp.llldio qlânlo n. f~-!, qtnJ I
boc dixcrllut Doclore prremiltendum e.L, el in primis 0ll\3w.1!lJ
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Portugal no Tratado d.e donationibus Regiis não dá delle
nQLicia como direito magestatico da nealesa d'então ("").

Nas Côrles de ·12 de etembro de 16!J.2, pI'etendendo o Es
tado Ecclesiastico que o B.ei fisesse executar o Breve do Papa
I:regorio xv sobre os con ervadores da B.eligiões, o Rei na
sua resposta diz lIue abstem-se por competir essa attribui:
ção aos Bispos ("'). Querendo o mesmo .Estado que se obri-

~ovar~uv. quod Regius Senatus non se intromillit de his oppressionibu~
11'r.ls~lctiDnaliter, el in modo ordina·rim jurisdictiol1is, nec ut causam
delilllat, qum ad se forte ?lOn per/inet. ed per modum extraordinari:B'
defensionis, ut vim repeLlat, propnlset, et oppressum sublevet, etc. ))

Os Reys tia Hespanha, e de Portugal nessa epochacontentavão-se com o
Reourso á Cor8a, nâo havia ainda plena oppressão da Igreja.

(.) Consulte-se sobretudo o Capitulo 10 do liv. i de n. \10 a 97.
Domingos Antunes Portugal que escrevêo em 16i~, depois da I\evofn

çào de iMO, não só he silencioso quanto ao Plllcet. mas pela sua. argu
mentação, prova a nossa these.

Elle snstenta que tanto as leis civis como Ecclesiasticas- pelo u o,ou
costume ficão prejudicadas, e allonta Ire ou quatro Bulias do Papa Pio V,
qu~nto aos Censos Ecclesiastlcos, dos Papas Paulo III, Pio IV, e Grc
gono XlII quanto aos espolios dos Clerigos e Bispos, etc, que por f~lta
de uso não erão e ecutadas em Portuga.l. Em seu apoio ~ita Valasco
Con. 133 n. 13, Phebo as-ert. 48. Ora he evidente que se na epocha pm
que se expedirão taes Bulias usassem os )ler do Placet teria cessado toda.
a disputa entre os Juri tas acerca da execução de taes BulIas, que outro!>
prelendiào que se achavão em vigor.

Be curioso ver como Pereira de Castro no cap. 24 n. 32 de Manu «egia
repelia as Bulias quanto a espolios dos BISpOS, defendendo a mesma
these que Portugal, cujas DuIlas reconhece hayerem sid? rer.ebidas o.u
executadas no Remo, com o pretexto do co lume Immemorlal em OppOSI
çào, e um privilegio subenlendido ou oer.ulto. Mas sendo essas Bulias tã!}
a~testadas pelo Governo, se então se empregasse o PI~cel. par~ cortar
dllficuldades, nâo era neces ano o recurso de uma tnste e nllseravel'
chicana, que levou Antunes Portugal a su tentar a exi tencia de um De
creto do Podtlr Temporal quanto a BulIa dos Censos de Pio V, qne nem.
Pombal e Me110 Freire, Borges Carneiro e Almeida e 'ousa descohrirão.

Consulte-se ainda Pereira de Castl·o Decis. 95 n. 32, onde exara por
extenso uma Cal ta Regia de 9 de Setembro de 16091 em que ~bJ~lppe II
de Portugal resolvendo as duvidas entre os Colleltores do rrlbunae~
sobre as BulIas dos espolios, manda sustentar o costumes immemoriaes
da Nação arfUelle respeito. costumes ql!e, s-egun~o diz o .mesm~ Casl'ro, a
Sanla Sé mandava obs-ervar (ralione CUJu labons Summ.l Pontifices solent
c~m no lris Regibus se liberales exihibere. lIec eorom]ura, olt C01I~Ue~ll
dmes tempore immemoriale roboratos, etc.) pelo arl..~ da. prl":lelra,
Coneordata do Rei n. Diniz. Mas ou por abuso ou por dJrelto o ReI .elTh
sua decisão não utili ou-se do Placel, nem à elle recorrêo para exclUir a
pretensâo dos Coneitares Pontificio .

Veja- e Almeida a Sousa- rvotas a Mello t. i pago 116, e Trolado de
Cel~Sos cap. 2 § 15, e Borges Carneiro - Direito CiviL li.... 1 til. 8 § 58
n. ;) a iO. -

(") Veja-s-e 5a Concordata a pago 232 desta obn-cap. 13.
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gas e os Mo leiros de Freiras i entas á vi ila dos Prelados,
o H.ei de novo se abstem, - por não ser co 'lume intervir
ne e catiOS o Poder Temporal. « ~ as se o Papa re50her o
~oDtrario do que e pratica, diz o Rei, mandarei 1Je[0 meio'
costLUnados (se necessa1'io fM) exe 11 tal' o re olnto (.\lo). ))

e em Porlugal houve~'e o costume qLle inculca Pombal
na Deducção .Ch1'onologica, o Rei D. João IV nlO responderia
ao E tuLlo Ecc.lesiasti~o da forma porque o fez.

lUas a melhor e mais valente prova que temos ela inexis
tencia de emelhante:; costume::. he oDecreto de 16 de Ago'to
Lle 1663, promLllgado durante o reinado de D. Alfonso VI. Por
este Decreto (H) determinou o Rei que o De,embargo do
Paço, ouvindo o Prowrador da Corôa, consultasse se sel'ia
justo p01'-se em pmtica a necessidade do Beneplacito llegia
pm'a exewção das gmças da Sé Apostolica, afim de se evita
rem os inconvenientes que da sua falta provinhão.

Deste Decreto que Pombal devia ter conhecimento, ne
nhuma notida nos dá na Deducção, e t5:o pouco da consulla
do De'embargo do Paço, que por certo não foi favol'a\CI a
essa pretenção, em vista do seu silencio.

Portanto não ha um documento de valor que apoie ~
affirmativa de Pombal, isto he, ql1e a pratica do Placet fOI
constante em Porlugal desde D. Pedro 1. Os que elle em
grande parte accumula on são contraprodncenlem, ou .r.ere
rem- e ao Recurso da C01'ôa, outro expediente de inuLJll a,r
as Letras Aposlolicas, non vi j'l.lJ7"idictioni.s, sed vi (adi,
E s;-o cou as mui diiferentes ainela que bem aparentadas.

Entretanto o Placet antigo, ainda o de D. Pedro Orú, ex
pl~cado pela Legislação sub eguente, porque não conher.emo
a mtegra ele sua lei, he mui diyerso elo que I l ombal lireOl!
em f765, explicado por Carta Regia ele '1770, que ainda uma
Provisão ele 1793 veio inutili ar, embora posteriormente
ficasse em parte a mesma Provi ão em eU'eito (HI').

(') Veja-se a mesma Concordala a palT. 244 ~ap, 20. .
Estas resposlas erào formuladas pejo Dr. Tbomc Pinheiro da Vel~a,

Procurador da Corõa, e mui 'clebre pelo sou Regalismo, tão applalJ{hd~
por Pombal. Veja- e João Pedro Ribeiro - Indicc C/ll'onologtCo l.
p~.l%, ..n Veja-se esle Decr to na Collecgão "nsl'ino pago 89, e em João Pe-JI'O
RlbClro -lndir,e Chronologico t. 1 pago 206. _

(...) E ta Provisão dalada de 12 de Outubro lIào vem na Collecçao por·
tuguesa de Delgado, ma he citada por Manoel Fernandes Thomaz no r~
H.eperlol'lo, por llorges Cameiro-Dirc'it.o Civil t. :I. pago 1.97 n. 10 nol<~
(6), p.or João Pedro Ribeiro no bldice eMonologico 1. 2.pal:{. 189, epOl,
AlmeH]a e Sousa- Nota á JIlello t. 1 pago 120. Áo prllnelro referc·"u
1I10l1le nos eu Elemento de Dircito Ecclesia ('ico t. 1 pag, 101 eh,.,
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o Placet antigo nada tinha que ver com as matel'cus
dogmatica e discillinare', mas e tão somente com a' de
graça e ja tic.a, em que inlel'l'inhão pal'ticuJare, Pombal
:Jbrfll1gêo tudo em nüu, pai' meio ele duas esc<lI1cJalosas
falsidades, o co tllme immemorial cio Reino, e a latitude do
exame em toda a arte ele Letras Apostolica (""), 11ara manter
:JS me, mas [ai idade placitou, preteltlanclo uma suppJica elo
Sanlo alHeio, tres Bullas cio PalJa Bento XIV, em 12 de Junho
de ,1769 sobre Jacobêos e Sigillistas fjá em execução em 1)01'
ll1gal, bavia 20 annos, no reinario de D..João V), quandoquiz
perseguir o Bi po de Coimbra D. i\ligucl d' Annnnciação, de
clarando er e:s~e- Beneplacitu expresso, solemne, e amplo (H),

(.) Ei o que (liz a Lei de 6de Jla.io de 176;) :
fTe do co.lume do Ileillo não e admitlirem BulIas, Brews, TIlJScriplos

de lloma, selu preceder Beneplacito llegio, ouvido o Procurador da
CoróR, »

Na de 5 de Abril de 1768 expruue- e o me mo Legi lador por e. ta
forma:

« E onde de de os principios da Monarchia nfio permittirão, qlle e
PX:CClIl1SsOln as referida Bulias, Greves, ou Res riplos ua emia HomRna,
som precedere111 a ua Curlas de j'ublicação ou Regio Hemeplllcilo: »
, Ne:la lei, referindo- e á JJCd11Cção Chrollologiqa, li que com a maior
lIlJ?eollidade se presta implicita fé, ousa-s" di er que o Poder Temporal
d' de a runda~lo da Igreja, leve sé\lIlpre u dircito de conuemnar as obras
cOllrel'llenles a Religião e a Disciplina I

(oo) Era um Plucet com efIeilo relroactiyo, novo specimen da mesma
fabrica e que pod~ria alcanç.aT os Resl;riptos da epocha de . Pedro para
erem approvado ou repro"ado'1.... _

PI:et?xlava- e para a promulgaçito de~ta LO! -dU1S COIl IIl,ta ela ~["sas
Ceo OrIa edo Desembargo do Paço, alim de qll la s Bulias l!v '~eJl\ o 13~
Il~placlto e:t;)Jl'esso sulemlle e umplo em o que o Santo omcl~ ~ao ficana
rO~ opoder de jlllgar o scisma do Sigilli. mo. Tralan~o do dlr llo que lI
nhao o dous Poderes de julcrares e ci ma diz o Leg1 lador Porlugllcz ou
anle 'pombal, que ne te pon lo apartava: e das dl)ull'lnas da ei ta qqe
Ill'0mcrIa :

( Asaber a, Igrpja declarando o erro da Doutri~a, e 'LStiganuo com
pellas Canonicas os sobretlitos seclarios: e o Pl'Il1l:Jpes Seculares fascll
do·os pU1~jr COIl1 as penas telllporacs e coacções ext rn' ,CO~10 ~ioladorc
dos refendo direilos, COl1l0 aggr ssores tla lJOllra dos Cllbduos, como
~erlurbadol'es da paz publica; e ainda como tralls!J1'eSSo!·e.~ dos Can,oJ!e ,
Cl1!R observallcia devo zelai' c protegcr nos l!leu RelJl?s e DOI~llnlo ,
f~e,n~~o nelles COll"eJ.TaJ.' ,empre illibado o sagrad~ ?eposll~ da II é e da
HeiJgHIO em cisma, e sem novaçào (qurl7tta hypocnsLa/) as, 1m como f~
rão fUlldados e estab I cidos pelo Hedemptor do Gel,lero Humal,lo',ensl
n~rJos II propagados pelo cu. Apo lolos p1'imei?·o.~ \} po, da Clll:lstan
dllde, e COllservado pela unidaue e uniformidatle da 19rep Calhollca, »

Eronclúc di endo o ectario:
(( (fl~e o Sa~tlo Oflieio impelrarlo com ins.Lanl:ia ii San.la S.., r,l'Clado .('~1J1

a !\e 'Ia. authoridade para auxiliar o BISpoS no e~ Imporlanle 1l11nlS
\eno, eslabelecido com geral aceilaçüo elo' loda a fgr Ja de Porlugal desde
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Sendo D. .Toão Vum servil copista de Luiz XIV, e grande
Regalista, a existencia destas, e outras BulIas sem Placet
condemnava a façanha do Ministro de seu filho, e sendo
ellas o melhor documento do costume contrario, convinha ao
Reformador, por mais esse manejo do Beneplacito ea;presso,
solemne e amplo, firmar a sua predilecta obra.

Mas Pombal, como sectario fanatico, pouco lhe importava
o antigo Placet, estando já em mãos do Poder Temporal
quasi todo o Padroado da Igreja Lusitana; o que elle visava
como Jansenista e Gallicano era um Placet, que impedisse a
entrada de Bullas em materia Dogmatica e Disciplinar, nen·
hum valor dando ao que respeitava aos Rescriptos sobre ne·
gocios particulares, maxime os da Penitenciaria.

Assim logo que a paz se fez entre a Corte de Portugal ea
Santa Se, e foi recebido o celebre Nuncio Conti, com quem
Pombal perfeitamente soube entender-se, como em outro
lugar fisemos ver ("'), expedia-se ao Cardeal Patriarcha d.e
Lisboa (H) a Carta Regia de 23 de Agosto de '.770, expli·
cando a Lei de 6 de Maio de i76õ, onde os Rescriptos da
Penitenciaria, e os que respeitavão. á particulares, eslavão
excluidos (H"'). Ora os ultimas, na epocha em que os Rej"s

o seu primeiro estabelecimento até aquella epochaj esta'l:a canonisadope/os
votos de toda a nacão. »

Neste caso não' servia para Pombal a intei'ferertcia EpiScopal, po~ r
em Pottugal diversa a d'isciplina I Tal era entre os fanáticos Janscm!13S
a múformidade ue proceder.

(") Veja·se a nota (') a pago 119 e i20 desta lntroducçiio.
(") Era o Cardeal ~altlanha, seu dedicado partidista. . ,
(''') 1,'orão as umcas concessões que fez Pombalj talvez ao maIs qtIl

Indulgente NUllcio se mui diversos não forão os motivos. _
Enlte outros infottunios do P.ontificad~ do Papa Cle~lenle. XIV} dcv~

contar a. escolha daquellé NunclO, que nao soube ou nao qU1Z defender
direitos da Santa Sé.

Eis as expl'ess~es da Carta Regia uirigida ao Cardeal Patriarcha de
Lisboa! ..

« POrlJ)lanto com os justos e iridlspeusaVfüs motivos, que con~lihU!3~
IlS bases aa minha Lei gerál e perpetuada neste Palacio de J. S, da AJu
de 6 de Maio de 1765, iiXcÚando e '1'oborando a inviolavél observancJa
das Leis, é dos antigos e !ouvameis cost1J,/ne.~ nãO só destes RetnEos, ,mas
tan1bem de todas as outras ~Ionarchias, e Estados Soberanos da .'uropal
qile frútis se distinguem na veneracão á Sede Apostollca. drdenel que ~
Bu1las, Brev~. DeCt'etosj Ordens; mandados, Sentenças; ,Oll.qUaesqu .
outros Rescriptos e mandados da Cttria Romana não podessem '~X~pOr
tar-~e nos ~esmos Rei!l0s, Sépl preceder o meq R~al Beneplacl ° !c1
escnto, depOiS d~ haver SIdo OUVido o Procurador dá mmha Corôa, ode
terem praticado OS_C'oSHtmados e.'r;a'11~es: e!c.. _. ..' 'mol

E declarando nao ser de sua RegIa e pIa mtençao t11lpedt.r os leg1h
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de Portugal fa ião timbre de ,cr 111 filho, tl:l Tgl'cja, c dn
professarem com pure'a a F\~ Calholjt;a, 'I'Jo o' qlle mais
us incommodávão, como .ia vimo.

Essa me 'ma excepções forão inlllili 'adas, lima por ~ca

bra em 1793 ("') , e outra llela Constitui~~o de 18't11, c fillnl
mente pela Carta CaD liLucional ele '18~(j (""").

\

'rprlasos ao StH1l1110 Pontifice e Tribunaes da Cllria ti· Boma, ?WS 1lI1l-
t~rias que são da SUa ~o1llpetp.'/lcia, cO'lLimb d ta ~orlp: , ,

« Me pa\'{~cêo cxpllcar-vos) como por e ta 'explico a sobrculla lCI, de
c1ara!luo-vOs como dedaro, quc nella nllo forã,), ou tlcycm ser comprc
hen~dos) nem os B9'e'Ues expedidos pela Penitencia'ria, ?Ielll os RcscriJlt(j,~
'Ol'dma'rios pel:I'C'/lce'llfes á negocias entre particlllarc.~, quando !lplles pnão
llnvolva materm. concernente ou respectlva fi algnns dos sobrcclllos ponlos
t(ue coa limem principios sempre innJteraveis, para trauquillid:ul' pu
lílica de minha. Corôa e dos Vassallos delIa, ))

A excepção acerca dos ncgocio partIculares nenhum valor linha, por
~anto pelá clau ula imposta os Breves estavão suje.ito ao previo exalll "
ha uma completa burla.

(') A Provisão de 12 de Outubro tornou claro e obrigalorio o Placct
trual)to a Breves relativos ii negocios particulnres.

('0) A ConsLiluicão de 1820 art. i23 § 12, e Carta Constitucional de
1826 al't. 75 § 14.•

J1 pl'imei!a distingue nos, negocios pa.rticulares, os c.ontC'l\cioso (\'
l~ao contencIOSOS, uns dependlão do exallJe do Supremo Tnbunal de Ju, 
liça, e outros do Conselho d'Eslado, Em tudo he iaentica a Carla.

Em Portugal sempre e entendêo apesar da. di 'po.. i~ão Conslitllci?nal,
que os Breves da Penitenciaria esta lio J[vr do I'lacet.. i\las depOIS do
lJreve-ln. LII ilan.iw Regno du i o de Junho de 1.863, dil'igiLlo:1O KlIllCio
da Santa S~ em Pormgal.es a me ma. inlp.rpretação fOI po ta a margem,
co'!10 se vê do Aviso do Ministerio do l'iegocio Eccle'iaslico uaquellc
Remo de 1.2 de Setembro do referido anno,

E ~aviso he muiinleressaule, quer em relação II. que tão do Plaeet nos
~escnptos da Penitenciaria, quer á do Padroado da ol'ôa, q1.1~ os Rega-\
hstas Porlugueses fundão 110 art. 75 § 2 da Carla de 1.826, como os nos o!Y)
no art. 1.02 § 2 (reproducCão do art. 123 § 5 da Con till1ição dc ,1.820 em
as c:laus!-,las ali r.onsighadas), Não conhecemos o te '10 do nc CJ'Jplo -ln
Lusltanue Reg'TIo, mas pela expo ição do Avi o vimos como a , 1nla Sé
~preCJa. ~s cs Padroados a força, impostos pclo Pod~r Tempo~l, e por
~sso conslgnamos aqui para esclarecimento do leilor curIOSO, o período tIU~
Inleressa ao as umpto < • "

«( S. ~I. ~I-Rei considprando que o Rescripto Pontificio, que pnn?lpla
ln Lusttamw Regno, cxpedido L1e Roma cm data do 10 de ,Junho u\lnno,
pela Sagrada Penitenciaria, para o IKul1cio de Sua Sa!I~ldade na Çôr~c
de Portugal, 9'elalivo ao provimento e collaçlio dos BeneÍlclOs EccJe lasll
~s da Igreja Lusitana, pelo mesmo Nuncio remetLiuo aos Prelados
Dloce anos Portugueses, em quanto fundado ·ITJ pJ'e~ll sas menos exaclas,
cantestl!- o direito que compete ao Pqdcr Executivo,de prover ,todos os
BeneficlOs Ecclesiastrcos, e declara que o dire'ilo do Remo. fespeltanl~ ao
lIssumplo sUJeito, de1'e ser inteiramente reprovado, podendo ap sal' d.s o
s~r exccutado pelos Ordmarios das Dioceses, somente em. ?'asão das p~Cll
(Ial'es ci"cwmSla?1cias acl1wes. e com tanto qne na Inslillliçl10 Canol1lca,
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Poi'Lanto a obra 11e P lIlLal, .11111a da falsillade e do escan
dalo, não era o que se i raticava outr'ora durante o regimen
de D. "Pedro o Cní" e de sua Dynilstia; era uma creação nOl'a,
inSlllllada polo espirito de beteredoxia, li mais 'de enrrcarla
contra a Igreja. 'e sa Carta ao Patriarcha de 1.1s10a Poml!al
não mente só quando allirma, que creando o Placet, mantem
11m costume antifJuis imo cio Hei no, mas quando assegura
apoiado nos cadafalsos e nas fogueiras, que era essa apratica
de toda - as nações La'holi 'as (""J.

Essa estolida pre~el1ção do llocler Temporal em querer
<lominar o Espiritual, conta ante-passados de pe ima
reputação na Historia. Silo todos elles a inCarna\ilO a mais
heJionua do regímen absoluto. Josepho conta de Herodes o
sangllinario, Chefe da Dynastta Iduméa, que querendo apagar
a nota de SUil origem, para firmar a sua legitimidade enlre
os .fucleos, reconstruira o templo de Jel'Usalem com magnifi
eeoeia, mas não s' esqnecêo de mandar coJloear na grande
porta do templo uma aguia cle ouro, como ymbolo da io'
pecção su prema do Estac.io sobre as cousas sagradas; symbolo
que em pleno dia foi arrancado por dous zelosos membro
do Sanbeclrim com sens di 'cipulos, que ainda conservavão a
fé viva d.as el'as heroi(;as do jíacchabêos (-Y-"'").

Os Escritores lia epocha de Pombal, partilhando as mesmas
doutrinas do eu chefe, não deixar:Io ele applaudir anova me
dida imposta com o rigor do ~eu despoti mo, e justificada com
meios tão c1eplora\'eis. Nenhum quiz ex.amina-la com Gl'itica.
Melto Freire e Sampaio, Almeida e Sonsa e Borges Carnell'O
causão tedio quando trntlo ele semilhante questão (-Y-H).

por ellos conferidas ao Eccle, iasticos apresentados pejo Goyerno, e lJur se
\ lIIostI':ll'em iuoneos, nâo I'econhecâo o direito do Poder Cil;il parrt lae.~

aJlre. cntações, mas somente o (lct 'anthoridadc Ecclesiastica, por yirtude
da qual são conferido aquelles Beneficio., alaca em SP-lt C011tr..1't~. c
pelas resoluções que c.ompl'oltende ns nltribuições que ao Poder Executivo
confere o art. 75 § 2 da Carta Cou tilucioual da Monarchia, etc. etc.
Gaspar Pereil'Ct da saw.

(') Veja-se C. Tarquini - Dis. erlaçâo sobre o P/ace/, onde es e ~~stll'
me allegado por Pomhal unha panca' imitadores mesmo uo Seculo X\ilU,
c fora sempre repelliuo p la Sa.nta S('. (

(") V~ia·se o Dr. S 'pp - La Vie de N. S. Jem Chrisl t. 1 cap. 9
paI(. 18:2. , .

Ess.es dons corajoso d reu ore da Lei Juda Sarj~hei e !\fathlas ~[d"
"alo~hi, con iderado os seus ]]laior interprete, e pnmeiJ'os douto!.', a
1110Cldade forão queimados por Herodes, seguindo- e-lh~s uma carniÍiclll3
de ll'es mil Juuens. _

("') Mel:o '·'('eire-lll ~üu[iones JUl'is Cioilis Lnsilan,i. tom, 1 li:, ~
lit. V § 11~, Coelho Sampaio _ Pl'elecçõe: de iJireito Pall'ia p. 211l.1



Dous Escr'ilores BI'<1siteiros, Uill i'j'clado l1lui dislillr!.ll,
roubado ás letras mui cedo (*1> e outro t'l'u!UI>::il)1' de Di
reito Eeelesia 'Lieo de uma das nossa' Fanlldad ' de Ili
roito (H), ex.pendêl'ão Ilas oLra' que plIblil'HI"lO :lIa opiniãll
ucorca de le assmnpto, cuja illJl'Ol'lall[jia 'o lIào flode
de 'conhecer.

O Prelado condemna o aUlplo Bcnep;élcito, ou illimilado
como o_denomina, e, apoiando-~e em l.eflllcllX, aceita o I'es
tricto na ConsLitui 'ões parti 'uiare' ou Hesc?'iplas mn (avo?'
de pa1'tes. Con 'equenlemente O :eu Flacet, .ii) ondcOJnallo
pela Santa Sé, he o du Dyna ,tia de D. }>edro C?'Ú, revogado
pOl' D. Joio n. L enLimos notar que um Bi"jlo <10 Bra,'il,
aliá illu, trado, em 1857, }Jrofes llike doutrinas conc1omna(1'ls
p~la Santa 'ê em -1486, oL:correndo-:;e para osle fim tla opi
n,lão de um Canoni ta Franrez, euja obra, rle 'de 18~1, hayia

lUa inscripta no Indem, com a nota a'uctor se st~újecit. paI'
onue e vê que o mesmo CUllonisla se lluria COnfQl'lllaUU Olll
a sentença (H-\'o).

98 e 114 com as respectiva nola, , Almeida e ollsa Notas [L Mcl/o l. I
pag, UO e Borges Carneiro-Dirci/o Cid/l. 1 pago 61 (j ]9G.
C~elho Sampaio na nola (0) ao § 11'1 sustenla C]1I a aecit,l~ão 011 Jjeul'

~Iaclto do Poder T IIlporat tem somenle ,aJor eUI quanto agrada ao
Go\'Ol'Oo.
,Almeida e Son a fluldando- e na Prm i~ão de i2 de OHluhro de 17\)~l

(hz na nota ao § 14 elo lil. 5-(( (rUe a lIece' idade do j'/acito Re(Jio s6
tilm J.l0l' eu prlllcipio e fim examinar, C]1lC a lae, Bulias, Brc\ p, , OH
ResCI1ptos não contenhão gracas qlle jão pl'~illdieiac lia,' direiros da
Coroa, aos publico do Estado·, 011 qlle oll'endão dire('\a 011 indirecta
~en,to os co 'tumes /oul"a'l;eis da i\ação,. e não tcm por {1m exalllinar o:
lre1l0 ,do lmpetranles, e o particular' preJl1isos de Tereeiro, aos
~a~s amda expedido' os Placilo Begios empre firão al\"o O cns
Irmlo I?ara o ui, pularem cm jui o contencioso, nào podendo P?I' tanto

o TerCl!lro particulal'mente prejudicado oppor-se ao ell lmn 'ltO pela
Ccrelarla d'E tado. I>
D.o modo (Lue por um Oll ouh'o P/acp.t o previo e o po lcrior não (:Sra

pav,ao as Letra' ! postolicas da sujeição do Poder TClllporaL.
() D. ~Ianoel do Monte Rod.rigue de .\ral.jo, Bi,p~ d Rio ~e ,Ia

DClrO, author do' E/emelltos de Direito Ecclesillstico Publico e Parttculor.
~m, !'elac(io ci lJiscip/inct Geral dct Igrpj(t c CO/ll applicarüo aos usos dn
Y':'!Ct do /Jl'a, ii, ll.io ue Janeiro -1857.

d ( ) ,0 Dr. Jeronimo Villcla de Ca. cro Tavares, UlIl/lor tio COlJlpP71dio

n
e !)r'l'eito Ecclesiaslico para 1/S0 das Academias Juridica do lmperi,().
CCI e 1853.

M(;,") Veja. ~~ Jrnderc Libl'o1'1l1n pl'~hibilor~I111~juXla. 'emplH Romanllm,
ames-18:):), pago 192 e na Blblwgraphw Calholtquc l. 1i pago 188, a

rIa que dirigio o PaJre'Leqlleux ao Nuncio ApORt lico ell1 Paris, de 12
Ce Outubro de 1851 sujeitallllo- e inl iralllellle á cOlldpll1n:lC'i[o tia ,·agrad.
o/lgJ'ega~ão do inde:r de :-7 d~ Selembro do 111 smo 3nno:'
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Notamos ainda que com toda a cautma o Bispo Br:isileiro
repeli indo o Placet illimlLado ('I'), I'a~ sentir que' trata da
questão de ;'U7'C constituendo t sem mencionar as decisões da
Santa Sé contl'a o PLacet, qualquer que seja a sua forma 011
limitação j o que indica senão ignorancia (I'""') medo improprill
de um Pastor, encarregado de levar a bO'lls e saudaveis
pastos as suas ovelhas (....),

Quando da these passa a bypothese, quando trata dO'Bene'
placito no Brasil, que denomina Regio, limita-se Monlea'apon·
tal' no § ..35 usque ·138 a legislação vigente, sem addiccionar

. o menor protesto e reflexão. Recorre ao silencio, silencio
reprovador sem duvida, que nem ao Bispo, nem ao Escritor
cabia, visto que mesmo pela legislação civil as analyses
rasoaveis da Constituição e das Leis são permittidas (""'l,

(') Em "e~dade. na Prefacção d:l. obra lemos as seguintes propo;i.
ções :

« Que o Beneplaclto Reirio, Beneplacito iIIimitado, que compreheoM
os mesmos decretos dOl:mntic,-s. como elle foi nesta outra epocha da SDJ
historia, he o producto da doutrinas Protestantes. li

« O Beneplacito illimitado nellhwn Catholico adl1~ittirá. sendo que clle
h~ proprio das Communhões reformadas. li

1./ E comtudo esse Beneplacilo foi admiltido lia nossa COllstituiçãoarl.
{ i02 § 16..

(") r.lonte apenas nota a reclamaçlio do Papa lnnocencio VIII detj1ll
lmta Resende na sua Chrnll'ica.. A sua historia do Placet, he manca. b

IIe passivei que Monte ignorasse a existeucia das Bulias modernas SI> Ti
o Placet, e a sua erudiCll0 quanto a authores modernos o comprova, mal
acerca das antigas, hê inex,plicavel. Taes são as Bulias de Inlll)cenci~X
de 1651, de Alexandre VIl ele 1658, de Clemente X[ de nu r.l7 ,e
de Clemente XIll de 1763, 1756, e 1768. . .!

Se não devemos attribuir á ignorancia como justificar o seu silenlJO.
(''') Parece que não era somente medo do Poder que dispõe da fol!.l'

havia outro pensamenlo. O espirita deste Prelado era talhado para roT
tejar simultaneamente aos dous Poderes. A Santa Sé contestando o~attl
illimilado, ao Governo, dando aberta á um P/.acet limitado. Dar co etl·
menta das Bulias da Santa Sé era condemnar.se a si proprio. .

Com um Pastor .desta tem.pera, nunca a Igrejacl?nql1islaria asuahb1t·
dade e independenr.la nos Palses em que fosse oppnmlda, . e

AIli não havia o fundo dos Athana ias, dos Cantuarias, dos F1Sther
Drostes.

("") Veja-se o Corligo Criminal art. 9 § 3. .'doU
As deferencias pelo Poder invasor sobem a tal ponto, que não dUlI

o Prelado escrever as eguintes linhas: III
« A discussão do Beneplacito Regia que termtnamos (oi geral., CODl~

principio declaramos; não olhou a 71enhwllt Paiz ou Estado, onde ha~a
uso ainda na maior extensão. e consequentemente nel.1/111111O cel!UIll'
i?tvol·ve a nelthlWI (;ovemo. A nossa questão foi antes de Jure conslt~as
do. do que de jW'e constituto. como se lliz nas Escolas j por.lJI!e e;1l'
sabem que o Placito Regia, mais ou menos extenso, .!le 1WI dll'Clto
pelecido de Ira muito em quasi todos os paises Catholicos. »
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~ão Ire com -o silencio 'que a VC1'a uoutrilla da Igreja poderá
restaLelecer o seu imperio entre o- Catholicos Brasileiros, e
quando o Pastor he timiclo o 10Lo devora o rebanho ('"),

OProfessor encarregado cio ensino do Direito Ecclesiastico
em Faculdades onde o Direito Natnral l'rotestante lIe o
primeiro leite que beLem os alumuus, nenhum oh taeulo
0PJ)OZ á doutrina Jansenico-GaUieana do Placet illimitado,
.que applaude como Van-Espen, Dupin, ou Nuylz.
, O illllstre Professor, cujos sentimentos catholicos já ti\'e
mos occasião de apre 'iar, não duvida recommendar a -eus
discipulos a leitura da obra do condemnaclo Yan-E pen (n},
a legislação 1'0rtl1gueza que já conhecemos, e o que so-·
hremodo deploramos - assegura na nota HS7 do § 21'2,
que o direito de conceLlel' ou negar oBeneplacito aos decretos
do.s Concilias, Letras Apostolicas e quae quer outras Con ·ti
,tulções Ecclesiasttcas, conforme se oppu erem on não ás
Constituições do Estado, pe1'tence sem duvida ao Imperante
Civil, e he reconhecido por todos os ]~ cri tores, que tratão
<leste assumpto, e solemnemente confirrnado pelas pretendidas
Concordatas do Goyerno POl'tl.lguez I I

.Que se partilhe a opini:io do Placet admittimos, bem que en
tnsteça ver um Catholico, filho obediente da Igreja, sustenta-Ia
e propaga-la em cadeira estipendiada com impostos co
brados de população Catholica; mas o qne excede a nossa
.comprebensão, e as raias de uma licita tolet'aneia, he que se
Jlrelenda justificar semelhante doutrina (e neste eculo I)

. As doutrinas deste Prelado re sentem- e do seus primciros e. tudos.
Pedro da Marca, Van-Espell, Zipreus, e outros authores que constante
mente cita, farão por ene manuseados desde a sua mocidade, com o
llossuet dos quatro celebrcs artigos de 1682.

(') He nosso dever notar ~e no tomo 1Il do scu Direito Ecclesia~tico,
'Monte, tratando do Recnrso aCorOa, seguindo o mosmo sy tema quanlo ao
~lacel •..he mais incisivo, e caustico lia aprecia~.ão do procedimcnto do
loder Iemporal. Veja-se os ~ 1428 e 1~9.

Ire certo que o Placet impucava com a Santa Sll, e o Recurso á Coroa
com o Bi poso Talvez nisto se funde a divergellcia do Prelado em sua
:Ipreciacão

(oo) Vau:EsJ?en teve contr:rsi duas condemnaçõcs do Indpx, o Decreto
~e 22 de Ahrll de 1704 relativo ao seu JltS EcclesiasliclLiln U'/li'lJer.~l/.11l, e
0. de 17 de ~la.io de 1734 comprehendendo todas as suas obras (et crelem
P)IlSdell~ Qpera omnia). -
d' Estc escritor por suas opiniões heterOlJox!1S foi expulso da Universi
ade de L?m'aiu, e suspenso de ordcns. FOI um do' f~dadôrc~ da pe

quena IgrOJa Janscnista de Utrecht, na Hollanda, quc alllda hOJc e:mlc
COI~ ~Igun milhare dc Seclarios.

\cJa·sc André - COIM'S de DruiL Callun t. fi pago 512.
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como ten II e.11 ~e'l fa';or ii fll1UIOridade tle todos os Escrito
1'U: tjlW 11':lt.IO do 'I~S\lllJpto I

Como l[nlllel'O, o illustJ'e Professor t]ormitoll, e muito,
tratando liflsta qUCSl;lO.

No ]ll'e"a 'io do :;ell Compel1llio r1evl<'ra este e ~ritor, que
para redigi-lo c.OIJ::;Ult'li'd, entre ouLras, a obra' de G. i'bi·
I ipps, de i', Walter, PrMe ores la Universidades (le Yienna,
c!le BOHIl, be.n como o :1TCL1!'Ual de lJie7'ito Publico Ecclesiastico
Fmncez de üllpin, c o Compendio dá Dú'eito Callonico do
Padre Le~llleax, ouras que, como e njo ignora, fur,io coo
demnarlas poJa SanLa S:., e pelo ]~pi 'copailo Franrez. Em
CJI13!f]tlCl' dcl1as, c 1'0':- em on. Illtadas, tinha o Professor
Hra 'ileiro certeza cle vei' conte-tatla asna jJl'Opoj(io.
ljns comb;ttendo, ontro' justificando. o Plar;et demonsll'al'ão
a inexi 'tencia da IIniformil.hltle do pensamento ne'la ma
teria.

Walter no . e'l Manual §,,,, l~r... - I·;) condemna OPlae/t.
l~ te Pro ressaI' :::empre t:to come:lido e cauteLoso em sna ex
presõés, llCstc assuIDpLo mostra !)a tante calor e paixão.

O proCes Oi' (le Vienna no § 112 do Di?'eito Ecclesiastíc~
fulmina com toda a [ore,a ela sua logica, e ela sua ra ão tanto
() Placet como o Recu?'so á Co?'ôa, ueclarando que e as duas
?'nstituições, Cl1jl inteira connexão !lo evidente, não se podem
concilia?' com os verdadei7'os p7'incipios do Di?'eito Divino. E
accre centa: que o Placet da authoriclacle 'i vi I muita veze'
tem' ervido para perturbar profundamente a leo'islaçiio da
l~reja; e por uma conserluencia falaI a compromeLter grave
mente a liberdade religio a; ~ell lo da maior evidencia qne l1

Estado investido de :>emelhante prel'Ogativa erla o. verda
deiro soberano lia Igreja. E que seja qual fór o sentIdo que
. e dê ao Placet, sempre orrcnderá a jrluependencia, a al1tb.
ritlade c o honra tla [O"re;a' pelo que com razio o reprovarJo
os Papas em iliiferentes Bulias ("') I

Como 'e justificara o illu tre profes or?
Silve:;Lre Pinbeiro Ferreira, ox-Oratoriano com todo o

seu Dei mo, favorece ma's em sens escritos a liberdade da
Jgreja, do que o Prore SOl' J3ra ileil'o, que aliás faz praça

(') y"ja-se alem d s E. critore aponlarlo'-lliallchi - ~1'Ui(~ de /1
Puissa.llce Ecclesiastiq/le d'(7ls ses I'appol'/,S arer: la SOl!rerame1c (empo
?·p,l~r. (tr;1cllldion de PelLier) Pari.. 1857- Dn. Lac -!-' Eg!i c el ~~ntJ
18,)2 - Zaccam - L' alltt-l'ebl:o,,!t?l,~ (tradncllO.n Pelller) Pa.ns 18D;?: ~
rapo ~ n. 9-Pl'y-JJe /oll/onlc de del/r. PU!~sanc.es P~I'J. 1.J.•i1.
pag.-131- Halter-Reta·lImlwn dr /(/ ~Clel((,fjpollftqllc hr. 4pa~.1
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l1e CalhoJÍl;í'lllO. E em vCl'llade a pn:ir)o IIlle () PnlJli i la
Portllguez \las suas Observações sob?'c a COl1stituição do
Bl'asil talha li Igreja, temj1l'e erú preferida iI CJl e llie pode
trazer o jugo iguominioso do Placet, qne priva-a de 'Uil
intlispeosavel autonomia ("').

Com o Placet e com o llecu?'so li C01'ôa a Igreja e'LiI presa
a duas pesadas correntes. \.ccrescenle-.:;e o J'ndrnarllJ imposto
ii força, o rniseralel estipellc!io dos empregados da 19roja,
a limitilção da ,ida Hei igiosa; e li 1uz cle um exame imparcial
pode-se dizer livre uma Igreja em taes condiçôe ?

O que Le pois cOJlyeniente e indisj,en <1I'el para todo o
catholiw he a emancipação da Ig?'eja no Bmzil, e para
obte '-ve e te desidemlum devem .Ecdesiasti 'os e :eculares
sob a direcção elo Episcopado, empregar todo os e:l'orc;os
legitimas, pois o interes e he COillUlum. lIe mi ter preparar
o.:; espirita por meio de uma di cu são franca, leal e de
cidida lia impren a e na lrilmna, p:,u'a arra tal' o Governo, pela
voz da opilliã.o puLlica, a enlender-se sinceramente com a
~antil Se, de mudo a poder-se organisilr a Igreja elo
.Brasil C'''').

{'J F.is como s'expressl Silvestre Pinheiro COlllIlltlutanuo o § J4 do
arl. 102:

«.\. autboridades ciYi' uevem Yigiar qlle naua se pratique cm prcjuiso
tios particulares ou do I~stado. eja qual fuI' a prssõa ou o lI1odo por qne
as leis Mo siuo infrillidas. Se poi al'ontecer que alguem soh prelexto ue
Heligião, oH'cnda o < direitos dos CüJadãos, ou da H puJllica, drverit SCI'

p~ido conforme as leis gcraes do 1 cino. Mas ell1 (1l1al1to nenhum pr'
JUISO e eguir, a 'Ili'ngueln compele a aulhoridade de perlllillir 1Iem de
"cdar a line communicacão de ditos ou e crilo sob o prelexlo llsual da
Poli.cia prC\'entiva, de qu'e pouelll ser prejudiClaes, ou por que são 'on
h'aflos as opiniões á que ós agentes du Poder lhes apraz, de dar a
pl'cferencia, )

(") COlltra Roma, o fiegali mo, e loda a lurba dos inimigo da Igreja,
Lelll elevado montõe de prejui~us e d' uspciw, mas cIU31ldu esses alhcr
s~no querem sinceramenle lratar com Roma, sal; m p rfcitaulenlc qnc
l~ao enconlrão ali a uobr z e a h)1)ocrisia com que a procurilo desmora
lIsar cm seu c ·critos.
~ohre e te assumplo citaremos um bclo que em sua Hisloria da Igr ja

registrou Hohrhacher:
« :-; gociava- e havia anno , com a Côrte de Roma uma Concordata. 111

faVor de Calholicos sul.Jdllos da Pl'lIssia, perlencentos as Provincias que
couberão á esla Potcncia p lo Tratauo de \'icllna, sem chegar"e á llllla
Conclusão. Em 18-21 o Pl'Ín i1)C Hel'uenJ1crg íoJOOU a deliberação de ir a
!\ol11a, e enlelldelldo':l~ COIU o Papa, expoz·lhe as ÍJ1len~ões do Rei: o
fratado ou Concordata le\ou-se <lo clfeito nu espal'o ue quatro ui..
, cC.\ollanilo para o seuPaiz pas, ou em Rall:hona, onde o Principe de
.ra ·IS I1lC pl'rgUIltou :-1'01110 em tão poueo tempo rr~llisou ur.gocia~ão Ião
uup, rlanlo: E1 a.respo ta de HeI' lenherl;!.



Cma C, lI("Onlala lorna- 'e da maIOr lIe 'e"idade, e .c he
prc.:i u a refurll1a do' .. 2 a I'~ do arl. 010'2 da Coo tiLuição,
'01110 no' pare' evidente em vi 'ta do arL. Ii porque
trala - C de allriLuí :úes de um do Pouere - Politi 'O", cumpre
·ommelle-Ia. E logo qne a opinião e pronuncie claramente
a Con 'ol'llala :,e farú; P( ['(lue na yenlade o art. 5 da COIl'li
tni(io torna-se 1I1ll:1 írrisiÍo 'om tae.;!li 'po i~,úe·. lie o queo
mai - cnrto enlendimenlo enxerga.

Temo' de lutar contra toda a impren a auversa, como
lero tran:viado, o melhor auxiliar do Hegali mo (""I: ma'

qllal hc a re!'orma que não encontra tropeço ? E o e rorço'
n intere"e do 1'0 'tabele 'imento da no' 'a Igreja em 'ua'
legilima' La.e- não podem deixar de produ ir o melhor
fl'llcto. Apropria tentativa, ain la supportando granue' emba
raço, rá benelica, porque preparará o campo para os que
no fut.uro proelll'arem lrilllar a mesma ~enda.

U e"more imenl previo he o no o maior adver ario,
allgmenlando li audacia cios inimigo dalgreja demorar- e~h.1
por mais tempo o trillmpho ii que ella lemju. ão he po. 'I\'el
ha ,-er [Jaz e ordem enão no teHeno da justiça e do ilireilo.

unca uma fal'a tranquillidatle Lenefi 'iau euã.o o erro c
a t\'l'annia,

.e nã.o eoll carmo a Igreja do Bra iI em po iç~o ~e
turnar- e um grande ma ltini 'mo de verdadeira e ohda ~I'
viii aç10, de que para no a nação ro'ullará. immeosa gl?l;Il,
em breve tempo alluÍlla 'umo estão -enelo a tradlço~
monarchica que ã.o o grande 'egretlo de no a dura~ao

« Quando procura-s !loma lealmente, c rom boa yont'ld , he faeil ceie,
ln'ar um tratado e termina-lo em quah'o dias, o que oulro não potIUnI
ron, pl(uir elO quatl'O anno', ProClll'ei o Papa, ilis ll-Ule com frallquc' U

cordialidade:
« .anlissi mo Pad r : o mml "oberano nviou-m par~\ ll'atar dos n01.0'

'iu' Ecol iasticos uo seu s\ahdilo Calholic.o: 'OIU o Chefe d:dgl't'J3:
S, ~L quer lI'ala-lo de modo que não sintão que tem a sua frente utU Ilcl
Proleslanle. ,

« Eis a tabclla da dola.ç;i:o das Diocesrs conforme os l"curSOS tior
lado. Prlo que respeila n Jllr ja quanlo ao piritnal, '. ~1. l,'

C<lns'\ il mplclament na sahedol'la e prud 'nI'.Ía de Vo 'a S'UltilllUlc, » •
Cumpre lOllavial:onIess,-res a.s boa inwncô sda Pru ia, passado ano,

de nppar ct'!rão, O systema de pediclia ê ,lI' inva 'ào começou a rcP~'
du 'ir- e contra os Calh li o.', tradu indo-se na üunosa pel 'eguiçào dos, r'
'cbi 'po dr Colonia C de Po n.

(.) lnf'lizmenle nós lemos abnndancia d) .Iero no Brasil. . r.:~
xlremo do 1?od r Temporal, apreciador da; "ir/,lIde' de pomhal, du..~l

para a l~rcJl d.O 13ra ii Ó U\ll melhol'aJlJcnlo-o dos sec/ano' quC O

E lael0 p~"a ao Cl~l'l).
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como Corpo Politico, nos dospeuaçarcruo inl10 fazer li

aprendisa<oem ela auarcl1ia, reproduzindo o trabalhos de
"'y irho, como e'tão ha tanto tempo fazendo no o irmãos da
Awerica de origem Hespanhola, e aliás não di~pondo nós de
certas vantagen de que elJe gosão.

eremos no futuro uma grande nação, e um podera o
in ll'Umentl de legitimo progre o, e anossa Igreja fór IhTe :
no a influencia moral abr::mgerá um ya lo hori onte. A
Igreja livre, derramando a moralidade nas populaçãe' por
exemplo le virtude e de olida in trucção, fortificará toda'
a no 'as liberdades contenl1o em seus ju tos limite es a
paI ente, nece aria, mas perigosa alavanca da l\ionarchia.

l:ma Igreja .ena tal como po.suimo , lorna- e a mófa do
.eculú, um in Ilumeulo inutil para o bem, e de pe o para a
o·jeJadc.
ORe 'ali 'mo aco tomado a regê-la por rerto que não aír u

x.ará a c,tdea que a opprimem. ma como toelo o. de po
ti mo., hade tel' o .eu dia de proyaçãe., quando a opindo
c.clarecida do paiz e fizer ouvir.

Para a conq ui 'la des.a liberdade reforcemo nos as es
pcran~a. na ob.ena ão do que e pas a na França Catholica,
e agu:ll'll mo favor do (jéo para lhe rendermos graças,
quanllo a no a IO'reja, como a do. Estado -Unido ou a da
Belaica, livre de Padroado' e de Beneplacito , re pirar o ar
da mai pura Iiberclade ("').

Sourcllld he mder liberta-la elo i'l.tgo do salario. Igreja
'alariada he Igreja L:aptiya. Quando o' Rey , erão Catholi

1'0 c o Ltado, .e reJião por legi larão impregnada do
me'mo ~J1irito, <]ua i que nenhum perig hayia em deixar
ao Poder TCIll[ oral o cuidado de fazer a cobranp cios rendi
mento da rareja os Dizi'mos, e ainlla me.mo a di Iribujção
de: -a renda. pelo p 'soaI empregado no culto.

Hoje .ernilhanle 'itua :To he in u~teutavel, maxime no
llaLes (;om forma ue Governo idenli a á no"~a. OE~tado ::e
n~o ue atheo, tem-se tornado indilJ rente em materia reli
glo a· por tanl não 11e o mais· competente para er o
Jlrocurador offirio o ou imposto á Igreja. Cobrará uas
renda com cle onto creado' a seu arbitrio, e outra vezes
não he'ital'á cm proclamar que cli tribue do seu ao Cloro,

t'. (') A\em les';\.'i, 11011'11105 as IgTl'jas da 1I1I:Ia1pl'I',l, E,'cot:ia, lrlaud,!,
1l'\I~arla, P .\uslralia, f]I1' Yl\CI1l s\ljl~il<l' ii !l'i Cl\Jl11U1111l, • 'PIll a nl<llll' 'tll-

11'11':1 dI' I'l'okr[ r:ulo ii forra.
. ~7
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,/uantlo qUI 'I' irnpllr-Il!e wllllie:t" c,' lJ I'-lH'a:, I1U rc_ 'lJill1onlo
pcr('ef1~:"'[o.

( s Icil())' .. ~abell1 Fio 110m romo n,')" elll no.:ca, III'opo
~iI'0c;, :10 IlorrciLamcnLc hi -torica~, o de (luotidiana CJL 01'
\'allcia. Os traLado e 'on 'on!ata á semilhanto rO':1 ciLo tem
c'ido de'll'e:acla , calcadas ú pc"~, P0I'(/110 11m lo.: 'ollLrartantec
n.io porl na, I ara \'alid<u' seu direitos, lllll!' oal' a fon:a
malcrial.

ni1'-so-lw ('om ,tlguma :lf,pal'Cncia II 1'a, iio, C]u a,'.:entall
do aC'tllalrneule o imposto 'm oulra lJase' Il~O pólie a llTreja
'n!re nús queixar-..:o tio Estauo, ri Lo eOlllo n:io .endo o:
sc'!' Di::imos mai.' courado., ° que o E~Lado abandona an
Cler lIe pum doação, e n 'sIc ea o porle impür a: ('nll
di'il"C;; que julgar arert<ula,.

X;lo lia rlll\'itla 'lHe o impos o dos Di:rimos denominado'
llcaes foi altel'auo cm - las ba.:e· por le,'O arbítrio cio EJa
do '''), li te '\Iiú~ n'lo [lel'!ia fa::ie-Io 'em PI'O\ iamcnte nlcuder-,c
,'om a oulra parle Cl nLraclantc. He o que aral'ào, a I <lIdada,
e () direito a on .... e111;",',10. foita a a!ler,l('~IO, inconslI1ta aou ra
parte, (J~ direito' do;-;(a ILIO 1001iiin lic,:r (Irejutlirado~ por
ado .-Irilnho, em o ~e:r con 'IIrM) (""'1'1'

;\In~ Cjnando Pl'tJ{'cJesse o fundamento de 1,1 ilrgnn1Cul:lt:;:n
de I'i nílarl'a, lem o LI '1'0 a 08 olha do 1'ennwiar li o!Jolo !Jue
lhe riJo '0111 L'Hltn ':'lCl'ilicio da dignidade tia Igl' ia, aprel
\: ndo para n :renel'O':O 11 urso do' Fiei , )lai' ho do <lllal'
qnc deve yÍ\el' (l Sae I'dot '.

EsLamo. {'Oll\'en 'idos de que o r.lero Brasilriro, n lj1l0
(1 :aja inr'or nnenLe a rcrorma e LI re()J'cranisa~io dilllO~~il

Igl'eja. daria o pa8'o mai a(' rlado c de"i:-ivo lftl;lrllo a
1'eal is, ~ã() daq uelle desidcl'alu?n, •e IH'O( e' endo como o~a
Iri;lI1da, ronuncias e as tri te' migalha:-> que lhe abnndolllO
para !lIa murror de fome, invorando a g nora. idnde elo" C~
Iholico~ do Paiz, quando não li lizes'c redalllar U [lI'Opl'lll
dll' ilo da ln,!, -.ia.

Por tra ve:es Lem o l;ovel'l1 Inglez 011'01' 'ido ~o Clero (/,1
Irlanda, s,a :llhlimo rietllna do Prolo 'tanLi 'fiO, pagar-Ib~

r') ha.l' ,ln imp ,Lo tanto no Orçam 'l1lo gcral. wmo nos proyiurjill'
~f' a '!Lu. CIIi ':111'('1110 alLerada.

Hal'as sào a: Prol'i1l('i~~' olide .[' cons 1'1. o 1Ji;:;illlo .
(oo) Pela' Conconlal. l' arada nas Blllla~, n \'odel' Trll1por:llllt' o1lT

po'H/O , auxiliar a. Igl'PjtL l1a Ftl1la. cl D'i::;iIllOS, facLo ry"r, (lllmilo,ao.l.lri~\~
;IJ1í'IW" nn rl\l11r~1\ da dcs('ohc1'la . r rJru. l'o~tt'1'101'111I'1l1l' cs,t: yltPOJ'l

':p,I;:" II f'f)1I1 p"ll'Onr1os:t g":\lL'ru:lIlilllc L rln~ u~ a<.!ülIILanJ ')\10' JeI(O' p,
E.,(:\llu 1'111 J'1'r'l ria 1~I'l:i,'.
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UUla cungr1l3 pelo Thcsouro da Grã· Brelanlw. E ':;e donatiro
de (' rego' eon ·tantemente ha 'ido repeUido (\'-). A Tareja da
Irlanda prefere a ua liberdade e inde[Jendencia om todos o
in/:omeniente::. de um regimen ho til, á ujeição mediante
alario ainda o mai pingue. A sua vitalidade e oa força

lein del'endido de tão beroica resoluçii.o.
Kos )ai~e' e;n que o Clero he assalariado pelo Poder

Teillporal, lJe oml e'le Poder dcma iauamenle influe e pre
ponl!i'l'Ll :,obre a rrreja.

Por totIa a parte Rey e Demagogo hosti::; ao Catuolici mo,

') '"r.ia·s-. Perrand - Eludes nr l' Ir/ande c01l1cmporaillc 1. _
pa~. ,190. Ei' 'ua palanas:

".\ lltn'ja CatllUlica Il:l Irlanda não suJ)"iste s não pelas contrihui~i"ll''';

'olunLtria:' (lo Fiei'. Em \"Crdaue tre" \"I' e o Gm'erno lo"lez oJ1'crcrcu
pag.u· Ulll ~uJl-idio ao Clero ll'lamlcz, IJlas este empl'e recu ou: o exemplo
Jas J:rrl'j:u; l'resbyl rana. altrahida, pelo favor pt>cuniarios d E tado,
não era por tal forma euuctor ~ara auima-Ia a aceitar aquelJa oITerla. ')

lIe de.~L.1 19rt'ja a' -iro dirigida que di -ia em 'eu arroubos o grande
O' COllnell:

« Ah! Eu aben~õo a per cguiçào. por 9,ue lornou no a llTreja mai'
orlla ' mai- :anla. Os altm) agrado da liJJcrdade. er;nlC'rão debaixo
cios eus porlicos, a mocidade IrJandc-a, a perallça da pah'ia, cr ccrá
á 'ua _ milhanra cm fon'a e em rirlude!. »

Ua apena. ulil. -minal'io, o de Jlaynoofli, denoroillacIo nacional da Ir
landn, !]lle recebe um e lipcndio do E.lallo.
_J>o~Jc:. e ayaliar o -en-ico prestado por essa lFeja comparaouo, pt>la

1:.. taU:IU"a, o e talIo moral aa lnftlaterr::t da JrlaMa.
.\ I 'lati 'li 'as d' es dou Pai: de 1837 e i 5..J., as unil'as que pouc

mo· apreriar '111 um arUlTo de Yan der llaeghen na I"erilé Hi-Ioriq!lc rft'
185 t. 1 pago 10e demOl1'lrão o !tilinte. Em 1 3i hm'ia na !r1anda
\lll!. dclido por :3267 p 'soas, c na Inglaterra e Gal\es Ulll por 2220. Em
lc llul\'ia na primci l'a UIIl por: :i:24 pc"soa; ,e na rftu11l1a UIll por 2 55
marclad~ a pr P r!:õe' da população. Os cl'in~ . que rewlào profunda
1Illllluralldôldc são UlUlto mal conlllluns na Gra-lJrclanha, do que lia
lrlallda.

Em 18:)'~ nflO houYe na I r1anda um ú caso de odomia ruubo de
Ib~·cJa· ..\ Inglaterra t \c 15 do primeiro delido, c fi do cgundo.

])a mesma _ort 1'0ntoll a Ing!:tletT.l 72 caso de Biaamia, 41 de allen
Ir~I~Js á Illtll"a!, 56 pCljmios, ~l'~O roubo' rlome lico , 853 d.. mocd.: falsa,
~'B muhos it mão al'lllada. por b' mia de alleatlol" . Alrlzncla le"e ;) Cit. os
~~ Ulgamia nenhum atl ntado il l11oml, 9 perj1ll'io 4.'~ roubo' dom slico.,
13 caso l! moeda falsa, e nenhulU roubo á mão armada, c por bandas.

\enllll'<l ainda dcsr.obrc 1Illl grande mcrilo na itllaçüo de's~ Igreja, a
Iilanlltcn~jio da paz publica à ue'p ito ti tanlas cau a que eXlslem para
Ilnpedi-Ia:

tl Nodiaeruquea Inglaterra diz ol!l'andc Theatino. cltcg - r á ligar com
~ac1(\a dourada o Clero CaUlo!lco da Irlauda, III' perderia toda aSila
::l~lI('l~cia ~f)bl"' o po\" , (' ce11lllli! lJaion la não ba 'lariüo para a ~c"urat·

f1UlIIlIO 1I1l:h'z nc.. I' IWI'Cliro patz. ')
\ClJllll',l_ Le l' /l'uir 1'0 iliqllc ('/1I:flicll pago :3 Ue' DO,



tem a(L;lcadu c opprillll Ir " IgrcJtI, lI~lIrpantlo 'ua PTU
pl'i -dade, ncgal1do-lh r di!' iLo de pu" 'uir, 011 ac~alal'iaUl!iJ

() ~ell Clero para melhor .ubjllga-Io.
.'e a I"['ep Calholica 1'0 'e li\'\'c em jJOl'lllCTal nll .eru

ln Xnu, () hediondo reinado ue l'om]lal :cria iwpo';'il'el "
ainda m :;1110 que um Prindpe imue 'ii ~e enLa~-e no Ihl'ooo
dc .\.I1'on 'o Jf lIriq II

1'111 CI 1'0 de 'il1lcre 'i'udo leria em <':011 farol' (\ nal'Iln cm
,lia grando maioria o lodo' o- (' I'(\(:(;e;; I uero o' e 3Illillos
da ,erdatl 'ira lluenlad '. E logo que li fiLra CatllO\tea [ilr
nlr nó: ,iul'ada por 11m passo 1:10 a 'sicrnalado e t:l0 juJo,

no: dia a fgreja no Bra 'ii sahir;', da pl'o~traç:Io em que jaz,
Ces aril o ullra-ue 'jlolismo do E:tado, eill que.e ellcarnou

r do' n ys ab 'olulo.: do ultimo se 'ulo, ou ,. lo meno: Illuitas
de sna" leis lic;Lr:l0 :em ra -:io de existenria, c a di.cu: 'ãn de
sua- pl'elcllçiíe' dar;\ em re ullado o triumjlho elo bom sonso
c da justiça.

I.ogo que a('~.'io fi" f~l'e.ia, n:io imm\ lJilisal', o Llatlo
honrando-a, C0l110 l'llm"re que olla o eja, e limnrú tor junto
;I ::;i UI11 auxiliar p()I!pro o no mio nlo empenho tio ongr:lI~

de 'im 'nlo narional, e da regencrl1l.':io lia' r.lça· monus aquI'
IIhoadas tio no ':0 sólo

Igreja "el'l'il he Irrr ja nlllrLa, lIe ::;:11 :em sa])rlr,
( ~:io ('omprohendo, diz com 1'<1 '~o o Padre rcntura, ii

r ~ueira de ' rto' podere: qncrenrlo tudo a ,i subordina!',
mesmo a Igreja; por quanto \te vidente qlle a 19rcp
101'11<1-:0 impolentc cm prote·rer e auxiliar a :1ulllOl'idatlo

(') lIallrl', mrl11hro do Con:elho sob 1':100 r s. erelo de Hrrn na, ui;'l,
na ~na ohra, !lu jli citamo., ~ohl'r a ll("'/(llIrarÚO da ,'('I'PI! 'ia poli/Ira,
lpoiandn-:c ('111 .Ial!l'lIl:tIln, tlnlor dI' nma "ida r1r:~e E:lôlllisla. c rui d,'
~11I1T, (1111' I' l'rl'\PO a Ili:tol'i:I (Io~ Jrsuita no reillado dr D. JO:l', alllhun
Jlrol(~ tallll's. I'Xp 'i1l1r-: dr. la . orlo' :wen'a do I' lel'l' Jlal'quez 11010111. J.
(',1\1. í Pi\!!. 20;) 11 ta (I):

« li!! no "\f-I filIe csl' Jlilli,11'O a qll 111. sl';mntlo a expr ' ,fio dl'III11

r. r.l'il. r prol!'. íallle. ocnhllnl (Tillll', nrllllllllla 1\1:11\-ad(',;a ('Ust,l"l rrmllld,'
Irala"" dr s~('j;1r SlIa:i p~ixõr.·. lellha ~rll1pl' sido elogiado cm tão ~r.'IOI"
11l1ll1l'ro rltl ohra', CI mo 11111 pl'olrclol' da, Illses, 11111 IlIinislro usrlal'el'ultl "
"/"'io de lIIeri/o, :il'lIl qllr Illmca se lenh,l dado outra rasão, ;111'111 da jlcr"
;!lIição da 'ohl'l'sa n do (:11'1'0. \i.lo rOIl:iislil'ão o sr'u, c,;fnl'ço~ r:~
illluninal' »nrtllp'al, ronlo • xpl'ime a lJibliothcca lillircrsa/ A1/01114 l. U3
'''f(, (~02 r. srA'lIi nles.

(I 1'1)llcr-so-ha julj!ar ri, ml'rilo de lar, ('SfOITos, quando n s l'CI'or(~nr'
111(J8. qu· 110 f'~pa(:o til' 2tJ al1no Pomual gO\ l'1'11 II a 1l<I('ão Portllgllc.11 HIIII
l1l'l'plro d f 'rro, [l0YIOIl;1 j11'j';ÕI's dI) !tril1o r,oni' as Yil'iilllllS (~~ ~1I~
I'l'IIr\r\'Hlr, I' '1111' d\l1';lnll' o SPI1 ~Iil1i:II'1 in. f1'z 11''1'1.'('['1' "" r:ld~I,II''''
llrjslltl~ lll:lis dl 1 11\1\1' l11il P('~""Óil"" "



i'iül tlue li ·"conll .. ssc a :1l111l0I'íc1atlc l1:1 Jil'o/Jl'ia [(Jl'eja, e
tralas,e de ;;lILjulY:l-la.

« O arel'dote, funccion:lrio publico identifi 'a- '13 ao Poder
que o retribue, acompanba toda :JS suas Yil:i~ 'iLuJe' COIT
o me'mo ri..:co ,enodiado]lerigo nãoheIllai poder ,odo
qlle o funrcionalj mo ci\il para arranca-lo da sua pel'da.
Tendo pal'tilhado ame,ma vida ]/ererem da illesma morLe ; °
:iltar não po e garan1 ir o IlIrono ,en;io Cju:mdo 1113 inderen
denle, e nào tem vida 'omml11TI; ,otopo Lo em ,eus degr:ios.
Iie com elle del'riuado, e em sua, ruiua' e arharião collfun
<lido LhraDo e altar (...) »)

Ono,so Clero, continuando como ni, lerá a sorte que lhe
procr l1o tira n'lquella palavra o eminenleTheatino ,iciliann.
lIemi tel'curtir a ]loLre a na indel endencia do que de.fru
daI' ojJlllen ia" ao contral'io mi eria , na abjerc·ão.

He tempo que o, dou Podere que e lhão com de ('on
fianca, -e abra em e confrate1'lli::;em.
. A 1I0S a Constituição foi posta sob a protecção da Sanli~
lIl~a Trindade, he por tanto indi~pen a\el que nenhuma

anlilhesi yenha ele 1rllir a nece. 'aria harmonia entre a
IJ.l'otcctora e a proteai la. A lei civi para ~erem, em con 
ClCn 'ia oLeclecidas não d8\'em e. lar em de~a ardo com a'
relirrio a (...... ).

(') Le Poul'oir Politique CiJretien p~g. 3 9.
J') QlJ~ j a terminar a impr ão das ultimas p~l!inas d _ta {lIlrodll~'

caD fomos a.~altado da nolkia de que o goyerno do no. o PaIZ, qlwrl;'
renovar, ell 66 a propo la do Casmnellto Ciril de -, E a noticia
lIlnito ma"OOll-no' pelo fuluro qlle re erya ao no .o Paiz, e pela ofi'en. a
qne offr 'IDO em no 5a con -eienria. de Catholicos.

O pretexto illY cado, ~e a eIJli~~lante,. tão util e t~o.nec '.
. ~rla. que para. con el!Ul-la de"e- e por de parte o Illtere e rehgloso ii}!.
(II~~ totalidad do' Ilra ii 'iro', o principal flmt!31l?ento dl\ no a Con: 11
tl1l~ao, empregando-se para esse fim até o perJUl'lO. Toda a baTJ'eu'a
derem baixar·-e para acolhimento da religiõ toleradas..., .

~lo~a.l:cha e Parl~mento jurão a mallut Ilção da RelJl:lao Calhohca.
II Rellg.telo do Estado. Esta religião l'eproya o r.1 amen x pelo de-
ln.. taY'1 fmelos que de onlinnrio ])roduz eja quanto á edil ~çao do mito
cJa qnanto á opprt' ào ou corrompimento da' crença rehgJO-a no .con

trahcnle l~lai fraco. Ora he \lara o Calholico ~e e prepara uma 11'1 q:ue
tem po\- fun libert(l-Io rio relTlme[\ da sua 19rej'l, faYore~endo a apo.sta. H1.
Ue um Trcln'so á Corôa p 'rmanénte lU f:wor cI .Cathoh as que qlllserelll
~bandonar a. lei de ua. Igreja pm'a C<1:a~em c~m lIelprodoxos. O E .l~~o
\elu por lanlo animar e excitar a apo la 1:1 no mtcre- e, nào da Rehgluo
que adoptou, mas das, eita toleradas.

Sem a educarão Q11' t m as elas. es letrada entre nós lima Lal prn-
\ln la . eria po :in'l ~ .

Como BOIll;) 11;10 ]1olk. :lrial' rss3 'I'tll.' dr rasam('nln~ nll>;I(1 . IJ1IP he
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.tmbus Poderes de em mutuam nl :lll:'\iliar-'" cru
de 'UI' e nem humilhação, abrintlo para nos'a Palria uu a
J;;l'antle era tle gloria, proreitosa ~ i e ii hUlllaoidade,

As má' in 'tituições riuntlas elo' p ·ejui.:o e de'Lonfiau~n~

uma "nlnd ,ira mania d certos Estadista. do no'so Paie, lCl!isl: r,' ·h.
:t'm o coururso da Santa lo; , E 'e os l3ispl'l :0I1u('rC1I1 cUlI1prir o,pu
dev l' qne fará o Govel'no?

Toda a hi -toria da Jrrr ja alie, ta o. l' for~os do Papa. l'm manter a
santidade do Cal anl'nto, 'ontra f) empenho uo: GO\ cruo em eculari.' ,lo,

Já decr tamo ca am n10 i, ii lw'a h ~xod xo , agora propõe-se para
CallJolico: qu (Iui rt'm apo ta, iur, 'rã o prp.l'ur~or de outro d ti,

nurlo [1 tOLalidacl. d : Cidadão,. Ganhará o Paiz ('U1l1 a infran'ilo tla- Lei
tia. Igreja, inJl'al'çã adrcde pro, oeada pelo E, Lado, que úc,êi-a cr o .u
primeIro dcfen '01' '1

Porl1lg-al lambem 1 mbrou- c alt0ra do ca. amento ritil, e pare!'e que a
tli cU!>'àu que ali tem Lranltlo ue JCr!oll nos'o Governo. E e o retlusi·
tio Hcino LusiLano pode, tall' z cus ultimos lampejos zombar da
Jgrrja, por que o Brasil ha d lical' 111 someno' po içào ar, tando· edo
('(tl'ril do p/'(l[}l'e' o ~

Sabf:-s l]1I~1 o c lado cm fl'lf' e aeh:t Portugal oh apre ào da Franc·
jlaronal'ia, . Mini terio 'ã org:111 i a,lo' lJas Loja, uão no Parla·
m nLo. Portanlo mai tardf' 011 ll1:lIS cedo dpycra e~pel'ar·s(' elllilhanll!
rc uHad , O Bl'a:il por ora, ainda não c'lft 111 liIo d ploru" ,is circllm,·
tan"las.

lIe curio ~ a hisloria da inLerr.:tlacào do ('a am 'nlo civil no Codi~a
organi ado pelo Vi 'condo ue Seabra 'cmincilw Jm'i'collsulto Porluh'UtJZ,
na cído CIO no 'o Paiz.

I) Coyerno nomeára wna Commi ~ã (II' i4 ou li> membro para ~xa'

millal' aquelle COlli~o, A minoria da Commi '~~o compo ta de t'lIlrt1
membros entr os cIualls o dl" e numerar ,\Iexallorc 1l1'1'l'ulano, propul
o '(I amcnto ivil, que a Illaiol'la rcp lHo. Pa, sauo alrrullI tempo "anos
memuros tia maioria com o "iscoml de alJra nã pudeJ'üo concorn;r
ao lrahalho da I' vis~o l' exame do Codirro. I' oi Cl:tc iuterrallo apr01'el'
tado pela minoria de acordo com o Mini Lrio pUJ'a rcpl'odu'ir o projecto,
que foi logo appl'ovado o rCllleUieJo ao ,0\ 1'110, a11111 d fJIlf', na ,olla dos
membros au elllo~, n nhullla all rarão fi e"e!

O Casamcnto Chil tcm ali pOl' "dcf n 01' na imprensa, nlTr. oulro~, o
m mo Alexandr Herculano, celeure historí:J.dor, alhersal'io furiliund~da
J~re.la! cuja linguagem r J?as ad.a ue ~'I 'd odio hc ~cmasiado ~Ol!hecl~a,
ExclLUdo o a 'odume e a UIVO l1va, a 'IHl al'gumenlaçao he pobn 'Ima, o·
breludo á 1HZ daCarla Con tiLucional Porluguc a, mai' rigorosa que no, 'o
Pa to Icundam ntal om mal ria d l' li"ião.

A opinião adversl tem por calllp õe mai. di.linc.to. o Vi condi' do
Seabra, o projlrio aucLor tIo Codigo eh'iI, aullJol'iuade mai cOlnpeli'I!W
ne'la' qlle Lõe 'lu o hi 'toriauor; , o Duquc de Saldanha, cujo menta
como nlLlatlo, e tadisla, e 'crilor h soh jamente aprcciauo.

A carta qu o Duqllc dirigio ao Miui 'lerio Portuguez contra aqllelh
reforllll lIe digna da meditação dos nos o Esladisla, Nelo dI' ~)omb;ll
repara em quantidade minima, o A'rande' males qnc causou ã IgreJll lanlo
f'1ll Portugal como no Brasil, aqurllc Ministro, endo a projlo ta do (';I'

',lIlIenlo ci\ iI 11111 r1l)~ IJlai' :l1lJ:lrgo' fI'u to d..s dOlllrill:L qllc inol'lloll,
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dil, el'lJclta' 111 que forJo acada.:. umcm ser sepuHaua:. e
l:ebapi1are Cl' ~e!lão tio muudo ao meno' do nos 'o J!ajz, por ler
ces 'ado a rasão de ua exi tencia. A' hi -toria compelo WID
memora-la como um e'colho ii evÜar; i.lO nO.50 se 'ulo •ó <:;1
liom instituição' que e c mpadeção com o ni\el de na .ilua
t:ão moral. O E Latia Chri-tão ,111]]0 da Igreja, e proleclor da
familia não deve .er _'el'o para sua mâe, A110ara do /ilho
maL -e ennobrece no re. peilo e veneração da que 1110 deo o
,er, elo (}ue em menospresa-Ia e' ravi a-Ia.

Tac' ~~o os nos o~ ',"0105, e a melhor rccompou . quc
pot!cl'iamo: aspirar de no"os \igilias e do in rflli '.imo lra
ktlho a fjll', ha lllai: de qualro ;mno:, no~ (mlrel',11ll I:,

E::-la [lllJ'oducC(lO foi '': 'l'ila depoi::o de imprcs:lI o I rillleir J

tomo ti ':La obra, que, por circum":lancias que ioutil f'l'il.
rO~UL~unÍLar abl'ang'o maior numero cle matoria. do flue ú
J1~'l\ltlpio anl-iamos, Para maior ommorlo do leilor di\'i
llul1o-lo m Ire parte" ('orno agora o publicamos.
, U uo 'so Iwimeiro rropo'il0 foi dar puulicidade na pre enle
l.ollecçiio á arto' documento dü-Dircito Civil Ecde ia 'lico
Brasileiro em outro 'ommentario alem dou que jnntamo,
no 'orpo ela obra e oa nota . ma animado relo cou elh :'
de pessoa douLas a ql10m onsultamo enlendemou que u50
lJl:li\ cOlllpleto o erriço que de ejavamo prestar ao DO,:O

1~~lJZ cá Igreja e n10 aprecia' emos segundo !lo' ~s frar~
10'111'.'0., osse acto. e documento, seja hJ'LQJ'Jca ~e.ia

doutrmalmenle, para que melhor inLeirado o leitor pode.'"
tonsl~ILa-lo' com proveito e intere ar-'e no eu exame.

~1~1 uma ra 'ão militava em farol' desle passo, a extrcma
delI,cloneia d no sa Li/.leratura ne'tes a- umptos, de \til
!nUltO qua i que abandonado, por faltar o fundo fTera
dor -, a Fc, ou melhor, por estar enlre nó atropl~iado_

. c h.emo' bem ou mal, se pro edemo' temeranamenle OS
CI'IIIGO dirão, E Lamos dispo 'to a arei Lar ,eu.: conselho,;,

:uas reprimendas inda (1, mai - ser ras, 'e a ra iío l'lInda
111e~1Ia-las. Como Cillholico pen amo' não I r l'allido, e ~c
II h eml s, pur corlo a cl)nlragoslo n :'0 sa]Jcrclllo::- rep,ll'al'
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II - a falta. 'ubmeLtenc1 no as ln u1JL'(Icue~ ao jlli'D lIa
anta é, aguarduremo com respeito e :,ubmi são n ~ell

VBl'dict. O que elia condemnar nó condemnal'omo, _ ~o~w

de rio quae quer que ejão, -ó Lem uma I'igem a debl"
lidade de no a inlelligencia.

Tambelll no não a u a a on '<:Í ncia de havcrmo: dill1

dicndo ontra a nos a Patria lemporal. Desejamo" ardenle
mente ua felicidade e por L o no' a boa ré e nU:3a
incel'idade no impo erão eleveI' de sermo !li tori,lljorc,

tã exa lu como a verdade reclamava.
Enunciamo no a. opini- , 'om franque':<l e pndeUlll~

ainda a~ cgura-I om a mais completa lealdade. Talrcz, lia
apreciação de certo caracl.Cl'e que t1gurão na historia de
no '~a Igreja, pareçamo ~ aI (flln de no "O leitore, dema
siado evel'O, ne ta epocha de moei ranti,mo em que rl\l~a
yez mai cJe'aprarece a virtude da indigna ,;}o_ Ile:'e lei
tore reclamamo tão omente novo exame do faclo, ~el1l

pa1'ti pris, De can ando em 'ua lealdade, temos c rlesa dc
que a vóz da verdade e a da ju tica e farão urir.

E ta obra be por ora um ,imple e boço, m qu muito.bi!
que addiccionar e melhorar.. endo bem a' lhida do PublIco
tanto Eccle ia ti o orno ecular, e p rmitLindo Deu~. _darc
mo egunda edição, em que rectíf1 ar mo o erro e In~~r·

recçõe , que em grande quantidade devem exi. IiI' a de~pCllo
de todo o no o zelo e boa vontade.

, e nio podermo realisar e te empenho. outros fil r;io
com mai profl iencia e utilidade publica, quer l' produ-llldo
a obra com os melhoramento' que demanda, quer form~l~do
outras, em que de todo eja segregado o joio do bom I1l'ilO.

l'icaremos mui con alado com o bem que jlllaamoH I I'

feito, ou pretendíamo fa,er. E nesta parle o tc,lell1unho
irreJ'raga\"el ue nossa 'on 'ienr ia h ,urnd nl I'oilil'o.

uc/rr. H.ua tlLl lI11per~dor II. I.
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Ioaquim Il!na io de FreiLa -Collecçào Cltron%gica de Lei EJ'lrat'a-

!Jantes posteriores el' Ordpllnnie.'. Li.hua. 1 19.7 \'01.
Dep"irõ se Estalltlos da Ordem de Chris/o. Li boa, 1717.
EMatlltos da. Ordem de '. Bento de .-f ri.:;. confirmados por .1lrará de

30 de maio de 1627. JX'hO:I, 1630.
10 ti.lu tino-Legislação l'orluguc:;a, de ]603 a 1700.
Ordeuaçõ , d'EI·/iei D. A trollSI) r. Coilllbra, j792. :) \'01.
Ordenacõl's d'E/-Rei D. Jlcllloel. Coillll1r;\ lí9i.3 \'01.
Ordenações do Reillo de Purlll:!lal rpcopilada, por mandado d'EI-flfi

D. Feli/lpe f de Porlllgal. Li 'bOA, lí~ , e 182-1:. 3 \'01.
G:lbriel l'c'reira dr Cu. tro - J/ol/oma,rhia. Li bon 1735.
.\I·xullurc lIerr,ulnno. -IJi. loria de Portugal. Lisboa, 185'~ (2' edicrcio

1), "01.) ,
JOsé .\n· lario lle Fi"ueircdo- ynop.'is Chrollologica. Li boa, li90.

2 \'01.

llarho a. ~[achado-Bibliolheccc LlI..>ilolla. Lishoa. lí~1. '1 1'01.
Iclmn-.Jl lI1oria.~ de D. 'ebll ,tiãll. Lisboa, lí:3'~. Ii; "01.
n. Rotl.rign da Cunlw -1li.·loria Ecclc'ia 'Iim dos Arcebispos de Braga.

LLbo\l, 1(j3'~.

Id"IIl- Catalogo dos Bis/,o< do Porlo. Li boa.-162:1.
l. F. llorg" U· C;l"tro.-Cv/lprção dr Tratados. Li boa, 1 5i. 8 "01.
Francisco Yela o de GOIl'ea - Ju,<la .1cclamacâo elc D. João li'.

Li:boa 1 il6. •
~Ianocl d' .\Imeida ' .\llIza - Sola.• fi .1[plfo. Li 'boa '1819. !~ "01.
Fr~lII('i:co Coelho de Souza e 'ampaio-P/'I>lecções de Direito Palrio e

PCl/'Il('u/ar Li 'boa, 179~. 2 \'01.
.10. é de eabra da Sil\'a- J)e(l!l~câo Chrollologica e AIlaly(i~a. Lisboa,

JiOS. 5 \'01. •

JOão Pedro Hibl'ir - Di.~.~rrl'lccie.' rhrowA gifllS e critica. sobre a
/fis/oria e Juri,'pl'lldellcia E'cdesiastica e iril de Porlugat. Li'bon 110.

"01.
.lfemorills de Lílleratu/'(/ Portuguc:;a. Ll'!lIJa, 1792. ,~ ,01.
AnLonio d ~loraes e :ih'a- Dic..iol/ariol'orlllglle::;. Lisboa. 1<2'1. 2 rol.
Con lallcio (~'ranti 'co Solano) - Diccimw rio Porlllglle:;. Pari, 181],2.
D. Antonio f.a [ano de SOllza-lli<;toria GellCalogica da Casa lleal

PorI11g1w::;1l. Lisb a, 1735. 12 "01.
Idem -I'ruras da me'ma Ui loria.. Li IJoa 139. fi \"01.
Gal'cia de Hezende-Chrolliw de D. .foiio LI. Coimbra, lí91.
'JI. 1I000gl~ Cal'llciro- Direito Cirit I'orll/glw:;. Li. boa, IdO. '1 \'01.
Casado Giraldcs- Geoqraphia.. Paris, 1 j/!~. !~ \'01.
n..10. tI Joaquim da (:lluha rle .lzel'edo ConLinho-.úlaly,'e dll Dlllla

do Papa Jlllio 1It. LOllllre., 1 1 .
: ldrm-.Illegllt,'ào Jllri1iro. Lisb9a, 1. O'~.

fdrlJl-Col/Il/IPlllario u Re{n/ucan. Lisboa, 1 11.
.. Leilào CoutUlllO (Dioni'io ~lilTucl) -fle{ulaçâo á .I/Iegaçâo Jllridica.

LIsboa, 180t:.
. D. Lui? .\f1lonio do.. anto -Direito do Padroado 710 B1'a~il. nio dp

.Janpjro, 183 •
FI',\lallor! dn: , :111105-.1/,.0/"1/'11 JIII/Mrat/a, Lishoa. lil0.
r"I't["irn P..\Jlltllli,,'. I/i,,(orill /11 .••11"11'1. U,hll;l. li'll.



.'nIOrl.'U1II- I'flll/lm IlIdwl/II. 'ladrid, 10:37.
Silm Li'lIoa (llallhil-ar)-.llIlla~.~ flislori'o' do Riu de Jlllleiro. Hi~

de Jall iro, lW~:2. (j vol.
.\rdoli (I '11.1 Ci ) - ,}fel/lOria. lli.,tor;ws dn Prnrincia da Bahia.

llahia, 1 .')'2. ti \ 01.
Fr Joaql im d' Snnla llo.a "iler1.J -Elucidario. Li hoa, l"i9R. 2 \01.
.\Ionl (l:OIl ll' de I rajil ) - Direilo Ecc c.'iasl ira. UlO ue Janeiro, 1 ..

3 \01.
ldelll- CO/lwrndio de Thr%[/ia .l/oral ~ I' eJic~"io) l' rnambllfO, 1 ri.
\'ilh'llL Ta\ an's i .leronYlIIo) - 'ullIpelldio de Dirrilo Scc/dastlw.

nl'cif,', t j'k
AnOllilllo- 11('- Ião [('t'1rsia Lira. 'I' o l'arochos podem .rr procu;mdm

c JltIIlido.' ]leio I'r,d"'-1'rll1pllra/,/fuollrlo riolrio li: o/Irigrlções 11Ii.r/1I ,n /.pi
dfl /!.'slllr/o'! Cartas dirigidas ao ArcplJispo da Ualtia, JlalLJuez da Sallll
Crllz pelo JlI'. J. V. dl~ C. Tay,u'(' , 1'0111 a' re. posLas. ncciJc, lt!5~.

IIr\'da rIo .III LiLulo IIi lorko e Gel grapl1ico- 'ollccção de 18~0 a
1 fi'!,.

NIIIIPs-.l/lI1nnaf~· ni.lorie do Rio de Jalleiro. (No lom. '-Xl d
llel'lsla do 111.lil1.1o IIi lorico).

Pinlo Jllllior (AlIll)llÍo da. Co ta) - Epilollle drl ('/'wçrio c crecçúo dI)
nom Hi.:Plldfl de,'. I'al//o (1'0 lal1l. 18 da H yi~l!L do tll lilulo).

Aflreu Lillla- '1I110psi:' da lJisloria rio //1'0. i/. Hio de .Janeiro, 1 '0.
AnlJIIYJlIO-IJi.l'lI.'sao Il/J cnado r Cltlllaru dos 1Jcpulac/os sobreafallll

dll 1'IIrono de 1 3\1, 1W partc relatim am: ne!lorio' com a Sal/ln ,'é, r
allllwricladr da ,'III//ct 'é na A Illel'ica JLrridiO/lUI. Hio de .laneiro 1 '!!I,

sil\' il'a (D. Jlano I lo,111llim) - Blll/a~ l'ollli/icia.<, Cln'/as IV/UI••
. flrllrcí· r I'rol'isúlls /ipi,~('()par.' porque (oi erecla a anl'r /gnja Calhe·
riml r! C"[II'"f( [lIIperiul. Ri ti' Junciru, 1"ü. '

~lari7. Fra.nei~(·. Soare') - III litlli,'õrs ,allollico·l'(llrills. e.cripta'
llUrú o '''U di) C/cm l'emeI/IIUllrallo. IUo d' ,Janeiro, 1 '2:2.

POlllp \0 Urasil- Compcllelio Elcmclllar dr GI'ogrupliia. liio UI; Janeiro.
1859.

Fenw.ndcs Gama - .llemoria da !'l'Oriucia dr l'erllal7lUllco. Hccifc,
18't't. I), \'01.

Ba na-Col1lpclldio das Erll. do I'arri. Pará, h:17.
Jlacna- Ensaio Corograpliico do !"lf(i. Pará 1i::l'ü.
:'Ilcmlp de Almeida-Carulilla 011 a li.l'IIl'ão do.' limites ela. I'rorillcias

dfl Jlu1'rlllhlio ' (;olla:::. !lio de .Ian iro. UI.)J.
· hhl - Tu.ry-assl\'. Hio ele .laneiro. 1 52.
· l:ome tlcCàstro'-C(/lalogo dos flisposdl'Jl[al'anllâo. )lar:lIl1tão,l 29.
1101'1' t1o- .lunar:; do Murt/llhlio. Li ·boa. li60.
FI'. DOl11iuj!(Is 'l\\i,'()jra-Viela de Gonlr:; Freire de A Ildmde. ti Iloa, 1724
f.ana s- HsI 1/ tos l/iograpilicos. Lisbna. 18.j'~.
· ~lorac: Bego- Tabelllt //islorica do 'libido de .l/aranhão. MnrllUJão,

J IJ,B.
· ·a.nlinha- Oraçâo (ullebre eLo l1ispo D. ~/arcos Anlonio de 011=0.

lal'allhão, 18/~a,
· 'avirr-ti'/o!fin fll,llcbre e i1istoril;o do Rei O. Jllâo 1'. Lisboa, J750.
• \'lllloso de Oh\oil'it-Igrrjet do nrll.'i!. Hio cI Janei1'll 18!J.2.
• Idcll1-ilJelhorctmenlo da 'apl/ania de . Paulo. Riode Janeiro. 1 ~2.
l,'rei (;u"p 1\' ria t\ladrlJ de Dcos- .I/emoria· ]letra a hist.ol'in Ila CalHo

laniu, de S. Vicen/c. Li:boa, li07.
Bns(/;().' de 11tH Quadro r:.. lalislico dr! I'l'tIriHcia de .. ['1111/0.,·

Paulo lt13').
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Si"a!) Suuza - .I1eIJwriu acerca da Colllpanhia de Guya;; (na Re,isla
do Instilulo, l. 10).

Cunha ~[alhr -lIinerarin do Rio de Jmleil'o ao Pará. Rio de Janeiro
18:n, 2 "1'01. '

.'ahaJor- Re.oumo da Ili Im'ia do Brasil. Recife, 1844.

. buimarâ ,'ilva - De. cripcãn Geographica drl Prot"Íncia de:lIa o
Gfll~.O (no lomo 20 da Hevi la do lnsLitutu).

Jaboalão-.\oro Orbe craphico lJrnsilico. Ilio de Janeiro. 1854.31'01.
Fr. Belchior de 'anl':\un:l - Chronica do Carmelitas De ·ca/sDs.

Lisboa 17 .:3 "01.
Fr. ],uiz do !lo ario-Ceremonia! dos Religio o. Cunne!ila. De:calsos

cm 1'orll/gal. Li:b a. 17 .
J. Bapti ta ue C. 11'o-Jlappa de Por1ugal.Li boa, li54. 5 vo1.
Gayoso -Compendio flislorico poli/ico dos principios da lalot,!'a do

Maranhão. ILboa, 1 22.
Pereira rio L,l"O- Eslalislicu I1islorica e Geographicu do jJJarallhào.

Lishoa, 1 '22. "
Irl'. Pedro dr. Jc u -Chronica da Real l'rol:incia da COllCeiCclO de

l'ur{lIgal. Lishoa, lT -1. 2 \'01. •
FI'.. '0 linho de anta .1aria- ancluario ilfarianno. Lisboa, 1707.

10 vo/.
. Fr. ,ICW1J'11l0 de, . Jo I-lli.•/ori" Chronolugica da Ordem da Sml

t1s~!Jlla Trindade. tishoa, 1789. 2 \'01.
.I. Feli Pcr ira-Jli.~lo!'ia de Por(ugal. Li'boa, 1863.
FUl'lac!o- Rpperlorio Geral das Leis do Bra iI. !lio de Janeiro 18·17.
L IJastião I nt iro da riJc- Consliluicüo do Arccbi.:pado da Ballia.

'. Paulo,] i. .
ta lano do A1I1aral- MPIllOrias para a Tlisloria da ~'ida, do l;cneraot!

-lrrl·bi po de ])ro!la D. FI'. Caelano lJrondão. Li.-lbna, 1 ~ .;1. vol.
lJl'lorcndo - lJircionario Bibliographico Po!'ltlgue::. Li boa, 1 58.

7 rol.
,I. P. Hamo - Estal.ulos da C;niuersidade de Coimbra. Li. boa, 1772.

3 1'01.
IJrm-Compcndio Ri~loriro dI) c~l!'ago que {iserâo os Jesu'ila'l nos

'1IIdo~ ('//I Porlllgal. Lisboa 176'2.
.' creira rle Figneretlo-Alloly e da Prof! são de Fé do unto Padre

PIO Ir. Li·boa.1791.
Ilehello da . ilva - Corpo Diplol/lalico /'@rlug'/c=. Li 'boa, 1 62.
A. I~erclllano - Da, origem e eslabelecimento da lllqllisiçâo c/n Portu

gal. LI hoa, }.'5~. ::: vo/.
Ambrozio I i,;,tlcalo - /n Imrcões dadas pc/a Côrle de Roma a ,1[011

.'cnho!' Giro!amo Capodi{eI'ro é illOllolellhor Lippo/lla110, Coadjutor d·e
BI'l'gomo .'IlIncw cm Porlugnl (trauu ',ção PlJl:tllCTueza). ~~ri·,.1 29. ~

O. J1ano I de M n 7. - Chronica d cl-flcl D. eba:lwo. LI boa. 1134.
Yis('onde de '"'alllilrem - Quadro EIClll/wtar da relações polilicas e

dlplomalira de Porl'lgal, l'l.r. Paris, 18'j,3 10 vol.
Rebellc rIa ,'jh'a - J1isloria dc Porlugal nos ceu/os XVI c _"Tll.

Lishoa, 1"6').
FI'. B"rn1rdo da Cruz-Chronica de E -R i D. eba lião. Li boa.1 37.
Damião d' Lemo _ Ui ·toria Geral de Porlugal. Li boa 1 20. 20 mI.
Jos~ Ana laclo de FI"lIeil'l'dO- iYoro 11i$lol'io de ~l(/lla. Li boa, 1811.
Cunrle d:t EJ'lccim-"po/,llIgal fie. Imo·arlo. Li boa, 1.812. q, VQI.

l:eallllro CaceI' . _ Calaslroplw (lc Porlllgol. Li"boa 1660.
II'. Ua lllio da C'Jnn'i~ào - Guúi/:cll' 11 islori! o. Li:boa, 1 ~O. 1i rol.



l'l'reira . uIlZ:I- IJ/cânllllrlO Juridico. Lisuua. I _í.:2 \'ul.
IUCIII'- 1'1"1111/';(11'; Linha ..obre () f'roc(',;.~o Cirit. Lishua, ll:l::?O 2 \01.

'0 U10 d. Borha - 1::l1soio. .'obre a historia do (lo[el'lw e Legis/arão
d(' Por/llglI/. Li-;boa, 1 31l, 1 "o!. .

Jrron '11\1) da :t1"a P r'ira-Reperlorir, da, ordenoções do Reino. Lis,
hoa, l/·U, '1 '"01.

FI' ir€: 1Ir Carmlho - Enoaio . obre a Jii./oria Lilleraria dp I'ortuglll.
I.ishoa, ]H:31~.

FI'. l'urlullal - O De(cnsor dos Je. IIi/as. Li 'hoa, 1829.
JaClJllll' Ilallun- !lccordlll:óe." Londrrs, 1 1:3.
J. ~Inrato - Epi /0111.' Theologicas. Li 'ooa, i8~3.

O~: ICllx - .fdl/lil1is/raçtio du Jlllrqlw:: de Pumbal (tI'a<lnc~ào ]lurlll'
{!ucza). Usboa, 1 11.

\loreira lh- .\lenuonca - His/oria L"lIircr:al dos Terrelliol'ls. Lisboa,
l/58. •

.\n01lvmo- Rebe/licio de 1757. Li boa. 1758.

.\. da'l;:lIna - Cm II/otim lia 10) Ctll/IOS. Porto, 1861.
... HOlllào - Jlell/!)ria /ti lorica e allalylira sobre a COIllI/all/lla do

t'itdw . Lisho:t. 1 :13.
Jo c Bonifaeio- elogio da Raillha D. ,1JaricL I. Rio de ,Janeiro, 1&19.
J. 1l. G'l. - lli..lnria du Rep1lblil'lL Je '/lilica do Pamgl/ou (no I. 26

da lle,-isla du IlIslil>ilo) .
.Jos·' LI '('ahra da 'iha - Memorial soiJre a sci/lt du SigiliislllO.

Li.'IJoa. 17611.
Ol'c{(/IIel/lo do IllIpel'in, 186~- 1 63.
• .llemoria !'o/iUra, JI~'/oriClL e Ecclesia, lica do nrwil 1'16 c lsn.

lUo du Jalll'iro, '2 vol.
• .!lclIIorio ,~obl'c a dirisüo du I'l'oL'Íncia elp .11 iII as (,Cl'lIC, , por .\.5.113

. Paulo, 1 ;j 1.
• ,lluni(!'slo aos Uubilalllell c/as Ires COII/arcas de .• apl/mil!/, Ilio J'Il"

mcllt'l e '['res l'onl .0, e d'l .lfrmiripio da,'j Larra.~. ,'. Palllu, h'.j.J.
Mellloria dll (undu,;ilj do Igreja ele '. 'cba./ião do Rio de .lal/ciro(oo

lOlllo:2 da J~ 'vi k'l do ln,Ululo).
FI'. Oclavia.no - E 1!ld'ls AdmilliMraliros (no .\Jlnau:\rk. dr Lacmmerl

d' 1 .')2).
· lles/los/a do ltim. abid clu f!in ri!' Jllneiro, accrr.n de duas ql/l'.,lãt.~

s/tsGi/adas TIO Cltbido du lJiocc'e dp PCI'/IU /II 1m"'I. Rio de Janeiru. 1837,
• !lflmi(e. I(uâ,o ao rl'~peitcLre/. 1'1I[llico. pelo: MOllrr '. H n cllclinos. !lio

de .Ia.neil'O, 1833.
Carla' d,rigidcLs ao E:rm. e ll.erl1l. Delegado ApOSlolic() 71C.~1(J C~)rlt

Dr. 'Cljlilio lJomingos Fabbrini. Por dou Monge da UnJelH llcncclicl1ll3.
llio de Jan Ir , 183-1

• Memoria duc:l111elllnda o!Tcrecida a SlIf,'rin ill'(lsilcira, seus AI/!lI/.Io,
II 'presenlnllle.~, c Goremo Imperial, por um llrasileil'u, {(migo dll tl~tfl",

, 'Ibre o III,clhnra,melllo OIL re(ornul das Ordc'II.~ /lc'g'liare" e PIII l'tlrtwdor
lIos B T/I'dic/in.o. no {Jl'a.il. Hio U' .lau'iro, 1 3-1.

FI'. ~Iallocl d . Ambro io - Epitomc da uidu de Fr. l[Jllrtáo dI,.
Cae/a/lo. Li boa, 1791. , .

Pel'l'irn lll. Silva - J1islo1'l'(L dn FlIndacão do fmperio Brastlelrú.
Pari', 1 64, ii vo1. •

llyppolito - Narralira, de SIUL Per. cglLição. Londres, 1 11.2 vn!.
FI'. I". da Fonceca - EvoJ1ll, Glorio u. Roma, 1728.
Pina c Mello-Rp-po.la COIIIJlul,;orü,. Li,uoa, i7:;~.

Marque -ApOnlarnc/l(Os p"ra o Dicciul/w';1) hi. foric'), r g('tI!lr"I"I/((I
do .1{rJl'IIl/l/ão. lSí3i,
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"pmc\" - rcn/rrdpil'u JI tllodo de esludal'. Yalenca, 17·16.
• ".1 IiI - IJarccel' do Dr. Apol/unio Philomllso, 1750.
Forte - Loyi('(/ Racional, geometriw e ana1yLica. Li boa, 1734.
· CCllaclllo-Adrerlencias criticas e apologe/icas. etc. Coimbra, 1752.
.\rilUjo - Conrersacão familiar e exame critico. Lisboa, 1748.
· Pinl c Mello - Conferenciw: expurga/ol'ias. Li boa, 1750.
FI'. Joaquim de . , .~~na ~ Resposta, e.reflexôe' á car/(./, c[HP. D. Clp

lIIellfc Jo e Col/aço Leltao, Bnpo de Coc/wn, escreveu a D. 'alvador do
L:eys, Arcebi.~po de Cl'anganor. Lisboa, 177-1.

I~aria e Sousa - Europa Port:lguesa. Lisboa, 1678.
Fraucisco Correa- Collecção chrollologica d{ls Leis d'EI-Rei D. Se

bos/ião. Coimbra, 1 19. 2 \'01.
Silva Leal - Catalogo do CoUegiaes de S. Pedro (t. 3 das Memorias

da Academia da ni -tona Porluguesa).
Trigozo - ,1lemoria' sobre o' Escrivãe da Pllridade (no 1. 1 - e

'UlUla serie - das Jfemoria- da Arademia de ciencias de Li boa).
~1. n. Leitão - Tratado analytico e apologelico sobre os provimentos

dos Bhpado da Corôa de Portugal. Li boa, 1715.
lluarle Nunes de Leão-Cltronica dos lteys de POl't·uga/. Li-boa, 1786,

·1 \'01.

. Sfoªkler- Ensaio His/orico 'obre a origem eprogressos da i1Jathpllw
lIe(/' em Por/uga/. Li boa, 1846.

il~'e cre Pinheiro - Ob erraçôes : sobre a Constituição do lmperio do
Um II, e sobre a Carla Constitucional de POI'tugal. Pari , 183 .

~cre b'ello - Dicciona)'io Geographico de Portugal. Rio de Janeiro,
1800. 2 \'01.

Pizarro - Memorias do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1892. la yol.
. PcrClra de Figueiredo - Del1lon tração theologisa. canonica c histo

l'l~a do' ilIp.tropo/ilano de Portllgal para confirmar e mandar sagrar o
IJlspos slLfli'agancos -nomeados por S. AJ. Lisboa. 1769.

· Camillo Tarqullli - Di ertacão sobre o Plaeito Regio. Li boa, 1 55.
M. F. Tbomaz-Repel·torio gei'al da legi la.cão extl'araga.nte. Li boa,

1815. 2 vol. •
J. P. Ribeiro - Indice Chronologico. Li boa 1820.4 vol.
Almeida. c Son a - Tratado dos Cen os. Li boa, 18
F~rnão Lopes - Chronica d' E/-Rei D. Pedro co/n o sllpplemento de

J, 11: Baião. Lisboa, 176 .
mxas (Romualdo Anlollio de) Jarqucz de . Cruz} - Collecção de

Obl'O" Pe1'llambIlCo. i 29 - Bahia, 1852 e 1858. 6 vol.
!llem - Memorias. Rio de Janeiro, 1861.

1
M!l\iet de aillL-Adolphe - Diccionario Geographico do Bra i/. Pari",
1:l. .2 yol. -
Miguel de Moura - Chl'onica do Cardeal Rei D. Hell1·l~ue. Lisboa, 18.,1.5.
Viale - Epitome da hi toria de Portugal. Li boa, 1861.

I
Jo é de ~loraes- Ili toria da CompanhicL de JesllS 110 iJfaranhão, Rio

(e Janeiro, 1861.
. Barbo. a lIlach:tdo-Cat·ta cxhortatoria qo Padres da Companhia de

Jesus da P,'ocillcia de Portugal. Am terlam 175.,1..
b' I. Cajueiro de Campo - Doutl'itlU da Constituição ynodal do Arce
1.lpudo da Bahia, redllsida a Iml Tratad . D3hia, 1 42.
.\nonynIO-O casamento 110 Estado e 11(( Igreja. Rio de Janeiro,] 5 .
~lteditos dCL Iii toria Portlllll/e:ta. Lisboa, 17!J1!. 5 \'01.

AnonYIlLO - Os Taroras. Lisboa, 17'-9.
COllstifuiçcio de l'urtl/gal dp 1820.
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.Illl/Ill/nt'!; d,., .1lllfallhúlJ dr 1 6].
(;a::;cl/l/ d Por/llgllllll' ] 'lj'k e] .... Li ·boa.
Jornal de Coi'lIIbro, 1810 a 1 20.
111l'e~/igfldor Por/ligue::. LOJltlre~, 1 11 ii 1 lD.
Pallorama - 1 39 e 1 10. Li L a.
J)b/Slw Lillerario de i 33. Li boa.
So/iciae/or CatlllJlico de 1 53. l3abia.
.\'()/iri(l~ dc Li. boa (jornal). 17 'l.
GI1:;e//a de Li boa de lí5 .
Jtll'lwl do ommercio de 18:l2. Rio ue Janeiro.
nicwio Fluminense de 1 27. Hio d 1 laneh'o.
r:1I::;ella O{firial do lmperio do IJra~il de 1 17. Rio de Janeiro.
lIelalorio da Prorincia de Mi110 Geraes, 1 59 á 1862.
Idem, idem, do Rio de Itl71cirn, 1 57.
Idem, iuem, de Goya:::, 1 56.
Idl'm, idem, do Jllal'Ctllhão, 1 62.
ldcm. da lJa/tia, 1 6l.
(dt'ln ela de . Paulo 18-52, 1860, ]861 e 1 63.
hl~ll1, u ;l/inÍ'lerio da Agricultura, 1 62.
Idl'lll, do ,1[illis/erio da la,lim de I 50:lo 1 60.
111 '111, LI Mini Icrio do Impeí'io ti 1 61 ii 1863.

E)I FII.\XCEZ E o TnAS L1XGU,\

n. d 'ainl Ilonnct- De l:afTaiblis emenl de la mi 071 t do lt deCil'
c/r'lIre 1'11 Europe. Paris. 1854. .

!lomiell- Le , 'J!cctre /longe de 1 52. Paris 1 51. .
Coqnill -LI' Legis/e ,In'lr in{lllence politique el rcligieuse. Pal'l'l 63,
Illlluc.- L'Egli,~e et t'Elat. Paris, 1850. 2 yol. ,
Biallchi - Tl'lLilê de la Puis clllce Ecelesia$/ique daI! ses rapporl

arce Ip. Jlui.sances lempor !tes (ll'aul1clion P lti r.l Pari, i857. 2 ,..o~
Hohrha h~r- Jl idoire ul1irer elle de l'Egli e calholique (2' edlç.'lo).

Paris. I 30. 2U vaI.
ltll\ln - J)es mpports 1wlllreLç elllre les deu:t; Puis ances d'aprcs /5

/rudi/ioll !tlli'rersel/c Pari. 1 3 2 vaI.
Zac:caria.-L'.l nli-Febronius ou la Primau/é dlt Pape jnslifiée porll

9'aisollllell/ 111 el 1'/tUoire (lradu tion Pelticl'). Pari, 1860. kYOI.. '\
filll'lamu('hi - Prillripe:; du Droil de la 911l1ltre et des gens. Pan., 1 '
Galllne- La Raro/1llioll. Pal'i;;, 1 36, 12 vaI.
W i ~nel'-J11al'ie 'luarl aL le oll/Ie de BolltlceU. Pari., 1863.
n. ,oulhw 11 - IIi loire dilo delronemellt d'Af{oJ1:;e rt, Roi de por·

/\lga!. Paris, 1742, 2 yol. ., .
'L. l\anK - lfi'/oil'e de la Papaulé pendanl le XVI eL .\'1'[/ SICí!t>,

Pari , 18'J, . 3 vaI.
Ji'. Cu la- Mell/oíre dn 1tfarquis de PombaL. Paris i78fl,. 4 rol.
Besenval - i1Jellloú'cs. Pari, 1855,
\'ra ,[tll-Mamoir:) /lis/ol''Ícal,. Londres, 1817. .\

.Iohn Smilh-1IJemoir a{ lhe J1lU'l'7 ttis o{ PombcbL. Londres. 'I ~3,2\o,
P y - Ue l'/mlol'ile des deu..'C Pm,sa'llce.. Pari, 1.805, 4vol.
,'aillt Priô'l- flisloire de ln c/tn/e des Jesuíte . Pari, lB'}/b dr»
L: C[U'~é - Portugal a1t XIX siccLe (d:lI1s lc Revuo des Doux Mon

Pal'lS, 18,17. • ) 'I
Challcl.- 1"01/(/ge en Porlu[/((l dW1S l'année 1777. Pari ,)17~ "7\~í:
l~l1l1l~ul'le7. ~ E/ai prl'~eni du, PI/rll([/al 1'11 ,t'al!1t 'e l76? IUI',IS, iS\j,
I.anlll - /lls/Olre UI/Il'I')"clle (tradulTã l<rHIlI.:eza). bl'llxrllc>,

10 vaI. ..
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Crelinau.Joly - C/ement xrr C'f le,~ 1f.~lIite~. Paris, 184 .
ldem - Histoire de la Compagnie de JeslIs. Paris, 184,5. 6 \ol.
Gutierres de la lluerta - Dir,tallll'll pl'C.~entado y /icdo ('11 1'1 ('oll.~ej() de

C(I til/a obre elrestubelecilllento de los Jesuitas. ~ladrid, 18-15.
Aoooymo - Compendio istorieo delt'esplIlsione dei Jesltili da Reglli de

POI·/ugal/o. Nice i79L
7'estament politique dll marechal de Bel/de. Am Icrdam,'1762.
David Barry - Noticias ecreta da America. Londre 1825.
Picot - Memoircs pour .ervir U l'histoire ecelesia tiqlle dlL sir '11'

di.J;-ILtlitiellle (3' edição). Pari, 1853. 7\'01.
Ra1ignan - Clellll.'lIt Xl! [ et Clelllent XIr. Pari, 1 5!~. 2 \"01.
Memoires du Pre idcnt IhlllluII.Pari", 1 56.
LamaclJe·- lJisloire de la cllllte des Je8'llÍte" ali )'Tlfl siec/e. ParL',

1845.
V. Cordara - n buon ra~~io;;;inio snll famo"o proce.~s(). e tl'agirn {tlle

dei fu P. Gabriele lllalag1'l·da. Lurrano, 1784.
Platel - U moire historiqlLes. Paris, 1745.4 \" l.
Fellel' - Diction?laire Biographiqlte. 1849. vol.
Montalembert- lnterets Cal1wliqlles ou XiX siccle, Paris, 1 :)1.
Idem - De l'aJ:ellú' de l'A IIgleterre. Pari, 1 56.
Carrere - Voyage en Portugal en 1796. Pari, 179 .
C. Yogel - Porltlgal el ses Colonie . Pari, ] 60.
L. \ eumot - Dcs qllelqnes errew's slIr la Papalllé. Paris, 18-9.
Tirarelli d'Ascglio- E",ai theoriqlle du Droil ·all/rel. Pari., 1 :5i.

4 "O
F. \, alter - Jllmmel dlt Droil Ecc-Iesia liqlle. Paris, 181&
L. To li -llisloire de Boni(arenu 1'1 deson. ieele. Pari', ]854. :2 vol.
Bou~eric -La France ons Philippe II' Bel. Pari' 1861.

li~8~lll1et- Demelé.~ dlll'cLpe Boni(ace VlIlm'ec Philippe II' Bel. Pari',

Link-- T'oyage 1'11 Portugal, ell 1798 et 1789. Pal'l, 1 05.3 vol.
Anonyrno -L'Egli e el rOrdre des Jeslliles par UI! homme d'elal.

Pari', 1 q4.
Cahour - De elude classiqlle rt de études prof! sione1/.es. "Pari'.

1862'
Laurentie - De. /'1' pril Chl'etien dalls les eludr.s. Pari, 1852.
Malan- Organisa/iol! de eludes da-ns III! col/ege Chret'Í/'lI. Pari~,

\S50.
: Andrieu - En eignemelll dll discOllrs latill Pari, 1 63.

[dem - Appel a'l$ ami d letlres lulill '. Pan' 1 63.
Pl'at - !tI aldonal 1'1 I' Uni'/;er ité de Paris an XV f siecle. Pal'Í', 1 56.
Ruceelai - Projel de "eforme en Ttalie. Pari, 1769.. . .

lsDegerando - Ri loil'e comparée des sy lemes de Plulosopltlc. Pa1'ls,
~7. 4, vo1.
Cou in - COllrs de I'/ti toire de la. PILilosophie. Pari, 1 2 . 3 vo1.
Anonymo - on lilnilions de J('. lIile . Pari HVJ;3.
I~arlbolmess -Iii loire ritiqne des doctTines religiellses de /(L Philo. o·

pile moderne. Pari , 1 60. 2 vol.
p ~aurel-:- Colleccion de obra seleclas dei Clero conlempQr{/nfo dei

elll. ParI, i856, 2 vol.
Eyzagllirre - Histoil'e dtl CILai. Paris, 1 52. 3 vol.
~uerm -lIIanuel de l'IListoire des Concite. . Pari, 1860.

en a- ~lal~lIel d~ logiqlle. Pari , ~85 . 1 ~·ol. ,_
Alzog-Iflsto~re Ull11,erse/'/e de l'Egln. Pm'l I] .11. 3 vol.



Lermilliel' - l'hiloso)ihic ri" Droil. Pfll'i~, 1l:j31. :2 \"111.
Joufl'roy - .\'out'cau.t' Jlil'laJlyts, Pari, 1H42,
Bo)':> - I1isloil'e du Droit criminal elc pellples modcrlles, Pari ',I ,í,

3 vol.
Beliroe - Philosophie du Droil. Pari, 18-1 ,'2 \'01.
AnonYlllo - Leg' 'lalion con Iii utiollel/c, ou recueil des CCJIl /Íluilion.

F7'a'1lcai es . • ari 1820.
Galines - Le Prolcslanlisme compare llll Cal/to/icisme. Pari', 1 ~,

3 vol.
L. de la nallaye - Le Liberalismc j7lgé. Pari, 1 ~.

Thackeray - Tile FOll/' Geor!1e.~. Londre , 1852.
Hamiere- L'Egli e et la cirilisalion moderlJe. Pari, 1 61-
De fi aI - Traile de la 'ciellce du Gourerncl!l(!'1Il. I :lri', 174.6.41'01.
ReUel r - Liberlé, .A ulorité, Eati e: consideralio'lJ Sl/l' Irs, grallds

probleme.~ dc nolre epoque. Pari', 1 '()2.
Thomassy-Dela pragmati1ue a1lClio71 atlribué (/ ainl Louis, Pari"

1844,.
l\fal'iunu - Hisloria d'Espalla. Madritl, 1780.2 \'01.
j\loreno - EIl, aio obre la slIpremacia dei Papa, Lima, lv36, 2"01.
FerreI' dei Rio - Hisloria del l'einado de Garlo lH. ~Iadrjd, 156,

4 \'01.
, chceffer - Hi, toire du Porl!lgal. Paris, i 50.

olmenar - An'llale d'Espagne el du Porl1lgal. Aro Lardam, mo,
8 vol.

nus ierre-I1isloi,'e dt, chi me Porlugais dans le hldes. Pari, 1854.
• }'elix Fria - El dereellO dei PalTonalo y la· libcrlad de COII cieuClu.

Bueno \yre', 1869 .
Albordi - OrgallisaUolt polilicoy economica dc la GOIl{ederatioJl.tr·

genlina, De ançon, 1 56.
F. Bernarde - Jlisloire de la poe ie, Pari. 186;).
l\luzzar IIi - Opu cllle Theologiques. l'aris 1 1A,0, 7 \"01.
llall r - Reslauralio/t de la sciencc Politique. lJari , 1825. 3 \'01.

e[ p - Vie de . .le:1 i1l'i I. Paris, 1 5l:. 1 \"01. .
V. Pou ielguo et Fil - L s actcs POlllilic(l1lx cilés dans !'Ellcycll'

q11e el le 'yllabus en 8 de Decelllbl'e 186'.1" P3ris, :1865.
Audisio - Inlrodw:lion au.v elude Eccle ia liques (LI'. fr.) Tournay,

1856. 2 \'01. .
Gaudry-Legislalion des Culles. P3ri , 183,1. 3 vol. "
Anuré -' COltrs alp/tabeliquc cl 1Ilelhodique dc Dl'oil Ca7101b. Pans,1 .I.

5 vol. .
ldem - Gow's a!phabcliqlls. Iheol'ique et pralique de /rI Legislalfoll

ci1'ile Eccles/:a, tique. Pari, 1 50. 3 vol. . ,.
Durand de M:ullane-Dictio7lnaire de Droit Canoniqu1. ParIS, 1110.

2 vo1.
Claire - Encyc/opedie Galholique, Pari, 1 SIA" 20 \"01.
Philipps-Droil, Ecclesia tique dan ses principes. lJal'i , 185ú. 3 1'01.
ldom-lJroit Ecc/r.siasliquc dmls ses OUl'ecs. Pari, 1 35. .'
G. d'E piJlay-De l'illf/lIence tIu Droit anoniqlte sw' la Vgllattoll

França" e. TOllIon 'e, 1855,
Dl'o te -.De la paix ellll'e l'Eg7ise cl, ('Elal, Paris, 181iG. ,I
Champeaux- D,'O"t idl Ecele ia tique Franca·is. Paris, HW7,)1 \0.
Mauricio Pujo -Dc la Legi. lat,:on ivilc, crilÍti71cUe e~ ad'lllini'lra/lrl

~es Elals Ponli{tcC1fl.I[l) , !lome, J 63. ) .
Caillou - I1isloirc dtl (tllcluaire de loire Dama de Lorctle. larl!.

i8 lt.u,



XI

Pr'lInpsullil - Du;{iollllilil'ii raislilail/i'dl' Drot/ r/ de JaI'Íí1,pi'lü!<'llce fJI

ma/iere cil'ile eccle 'icl'liqae. Paris, 18-19. :3 \'01.
,\trl'c-Lps Synode' Dioresailts. Pari', 18113,
lllem - De /'uppcl 'OIlJI/IC d'ullll '. Paris, HH .
Dupin-JIanllcl de l'El1ldiQ111 en Droil. Pari, 1 a5
Idom-.1/allaeldll DroilPubliqueEcclesicUique l"r(l,/lçais. P.llri~l ~;j

B. PaCC1- .\oncialll/'e. CH Porlugal. Pari., 1 52.
Idem -Memoirc' hislol'iques li/' les a{f<Lircs ecclcsia. tiJjl~ d',Uk-

magne. P<U'i , 1 52.
Moreri - Diclio117lail'e His/oriqlle. Pa.ris, 1759. to '101.
Palla.vicini - Ili.'ioire dll COllcile de r-re1l/e. ~ari , 1752. 3 Ylll.
Laflllau-[Ji'loü'e dI! Pape Clempnl X/~ Paris, 1752-. 2 "uI.
Falloux. - rie de . Pie F. Pm:is,_1&í3. 2 \,{ll.
Cabrera - Chronica de Philippe lI. MatlL~d, t6B8:
11i loire du Clergé ewlier cl Rcgultcr. .\m lerdaUl. lrJ16:2 mI.
La Clede - Hisloire du Porlllgul. Paris, 1735. 2 vol.
A7l'IlILal'io Ponlificio. noma, 1863.
Perraud - EllIde.s UI' l'Irlande COfltcmporaille. Paris, 1 '62. 2 vol.
Gou et- Expo:ilion de principc-{ dll Droit IJ/lo/lique. Pari', 1859.
Tdem - Droit Cano/lique. Pari, 1859.
A. Theiller - Annales des sciences Religieuses. Pari', 1830. 2 vul.
Idem - Hisloire du Ponlií\ at de Cleme1l1 X/F. Paris 1853.3 vol.
"enlura - Lepou oir poliliqL~e C/treliell. Par'is,l 58.
ld.em - E'.. o·i SIU' I'origine des idécs el SUl' II.' rOlldclllCll/ de la

ccrlllude. Pal"l , i 53.
ilIaynard - Des Ettldes 1.'1 de l'enseigllilllelll dr J uile'. Pari., 1 50.

. Idem-S. Villcent de Pmll, sa 1"ie, san telllps, .c,ç Cl'UtTC'S 1.'1 S()1I

tllpuellce. Pari , 1 54.. 3 \'01.
Chantr 1 - Hi;:loi1'e till 1/l01lell age. Pan , ] 63. <] \'(ll.
ldem- Hisloire Popldaire d~ Papes. Pari. 1 62. .:l3 yol.
Idem - AlIllltaire ealholl'que de 1 '62. Pari.
Artaud de Monlor- Hisloire de:; ollrcraills POlllires, Pari', 18-!4.
yoI.
Idem-Hi.loire dlL Pape Pie rllI. Paris, 152.
De ~raÍ'lrc-Dn Pape. Paris, 185~.
Idem -L'Eglise Gallicane. Paris, i8;)l.
Idem-Du. principe get eroletLr des Coa lill~lio1JS Polilique . Paris, 1 b6.
,'ul'pi - Histoirc dIL Concile de Trente (lradllcção tle Amelol tle la

Hon ay). Pari' 1686.
fl!em - Ri loire dIL COlleile de 'trenle (traducção tle Le Courrayer).

Pan , 174 .2 vo1.
A, M. D, G. - Ilistoire til! COllcile de 'tranle. Pari, 1859.2 yol.
l?assance - E u.i hisloriqlle lU' le COllcile de l'relll~. l'ari . 1 51:
\ efez ar field _ Relaciolles dei Eslado C011 la /glc~((( en la (llItlgUIC

AIIIcrico E'pãnoIIL. nu 1I0S A r s, 1 57. . . . ._
, J. B. Chri topbe _ Hi-Ioirede la Papaulé all.l1T' .çlec/e. P:m , 1 06.
3 \'01.

IIul'tl"1' - Jli-sloire dll Pape 111110celll Til 1.'1 de ses COlllcm/!orain".
Pari , 1 5'b, 3 yoI.

Lucol'daire - Memoires pOlir le l'elabli "elllen{ en Frollce de l'Ordre
des Frete Pr chellr. Pari., 184 .

Idem - T'ie de ailll, DOlllinigue. Pari., 1 .51.. ..,
.Anouymo _ Compelldio islol'lCO del/'e. pl/l.lolle drl CC.~lIllt dCII Regllo

dL Portugal/o. 'i(;() 1791.
C. mel - Anedode dll l/al'qllis de Pombal. \"al'"ovia 1783.
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ChaUTin de Malan - Ri loire d ainin Calherine de iCllllC. P3rí •
1858. 2 vol.

Jgr. Pie- Diseours et 111 tl'uelions Pa tora/es. Pari, 1 .5 . C) \"01.
Mgr. Donnet - Instruetions Pastorales. mandel/lel1S, lel/res, el d,.-

cours. Paris, 1856. 3 \'01.
Van der Haeghen- La Verité Historique. Paris, 1 5
Correspondemt de 1854, e 1857 ~Revi ta). Pali·.
Monde - 1863, 18~ e 1865. Earis.
Bibliographie Catholiquede 1851 (Revista). Pari.
Corresp01ldanee de Rome de 1 51 e 1 52. Paris.
Universilé Calholique, de 1838 a 1 56 (Revi ta). Pari.
Revue Theologique de 1856 e 1857. Paris.
CilJiltá Calto/ieade 1856 (Revista). Roma.
Revue Britan.n.ique de 185L I aris.
Preeis historigues de ] 852 (Revista). Bruxelles.
Mercure politique et historiqlle de 1755 á 1762. m. ( rdalll e I1a~ll.

RtllUe eles dttux Monde de 1857. Paris.
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I TRODUCÇÃO.
"

Pago :12 li". 14:.
do primciro -lea- e - o primeiro

Pag. 45 nol<,\ (") lin. 4.
c ha ex:ernplos - lea-se -c, diz se, ha exemplos.

Pag. 53 lin. 2.
enão seu cargo o valimcnlo - lea-se - não ó eu cargo como o

\'alimento.
lin. 21.
abido- lea-se - abio.

Nota !iu. J
llppota - lea- e - suppo la.

Pa '. 55 liDo 12
llea - lea-se - Real.

Pago 62. nota(') lin. 39.
quequa i lhe ião - lea-se - que 'lua-i, djz· c, lhe ião ele.

Pag. 86 nota lin. 2.5.
1861- lea- e-1761.

Pago UI nota C") 110. 11
Igueja- lea-se- Igreja

Pago 119 nola (') lin. 2Y
Rivora- lea- e - Rivára.

Pago 139 lin 21.
sub e queules - lea- e- 1.lbseqllculcs.

Pa". 160 lin. 2
dose annos a Ire e - lea-se- do e a. Iresc.

Pago 162 lin. 10.
n.llmicipalidade e - lea-se-DJuni ipalidadt:·.
1111. 19.
evecuta-Ias - lea·sc- executa-los.

Pago t77 Iin. 4.
pen menta - lea- e - pen amento.

Pa . 184 Iill.l e 2.
n Opporia -lea- e - oppo C.
r<lg. 187 lin. 27.

I
) . ja. - lea-se - fo C.
ag. 1!:l2 lin. 35.

I'
. r -iel '- leu-'e - rc-ida.

<11-:.209 lin. 'J,
f'onsidcrào - lcu-se -considcra.



I'il~' ~31Iin. 11.
~c lllill'<' - le((-.,r - Il :"llliJ,lI'l:Ullol'" Ilo P;l~lI!!

la.l1n.í.
Horuallnn - ICI/-~r - Romilnulll,

PaI.::. 233 nola (') tino 1 '.
, o Paulo .\(fon o - Irl/-.·e -, Pauln .lJron O.

Pago 236 nota iln. l.
r nela - leo-!lc - ventla.

Pago 256. lin. 23.
fac I tia e i 'leneia - lra-; - j,ldo tia \ it,t\ulau' , '0- r\.i~leJll'ia.

Pago 25, lin. .
.\I~al'biorun - Ica-~e- .\lgal'hlol'Ulll.

Pago 269 1I(.La (.) lin. 6 ,
lIIclhani.r. - Iw-:e -Ião capricllO. a.

I ag. 290 lin. 12.
(lotl .Ill- lra-' - po ·ào.

Pal'o 310 Iill. 2.
;\"1I! -/ea-.e - XVII.

Pago BUllio 13 15.
fez - [CtI -. r -lizel'ào.

lia '.333 lin. 13.
f jeilada - h'((-. e - rejeitado".
jan rnis\.as do pl'ctlomillio - lc«-sr - jan ('lU 'L:\' ar J'(d llu pre·
dominio.

Pag.3 2 nota n tino iii.
Erào loda~ -lea·se - El'ão lodos.

Pago 3r~~ lin. 2.
(la Igreja - / a·se - do Pou I' eh iI.

Pago 359 lin. 22.
r 'em m do - lell- P- s lJ1 medo.

Pag, :37" nota (') lin. 7.
Lnv l"omi! - leo-se - 1m' 'fosimil.

pag 3 O Un. 3.
Fomo - /eo'!lC - Tenl0- sido.

pag 'l03. nota n lin.3.
, lê eon, a - lea·'c - ~i Le ,loull'in,l,

P:lg, 'l04 nola (") liD. 20.
c~cculiom - lea-c -,,~ '('ution ,

I ag. ·103 noL,l (') lin. 12 e 3 .
La s- lea·sc- -sa·.
exihilll'l'c - Ira.- c - cxhihrrc,

Pag, ,108 noLa ("') lín. l.
qne -Ica-. c - qnC'.

Pago füO nola (') lin. _.
Pomhal - lea·se - POllülal.

Pago 'iiI lin. 9.
Ilesl'ripla - leo-~e - 111' "'I'i ptos.

r"". 'ü2 noLa (") l~n. 'l.
Piac l - Ira-se - PIar I
nola, (....) lin. 4. I rmlllall10 - I('(I-:;e -lCl'll1illaulo~.

rag. H4 Iin, 8 ':l~.
Dicrilll-/(,((-O'eJ - Dil'l'iln.
II honra - I (l-se - a honttl.
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E3ta ConcorJala 'f- roi releural1a rom ú Hei LI..\ITon.o TI,
e nunca foi impres [I'.

Ocelebre Jllri eon llltO ,aurie! Pel'eil'[1 de Ca5Lro, não a
recopilou no .:eu Tratado - e Mantt Regia, e nem l1a ,iro
nomachia -, limitando-:;e á cledaral' no pl'e:1mIJulo llaquclla
obra ("''') , que e" a Concordata con tara de queixas lo::> l're
lad.os em cou a em que conlendião, com a l'e:3,o.tas d
ReI de"fazendo os aO'1l'aros e pondo Inend::l no I'ntnl'o.

(') CO/lcordia he o nome que dá Ga1Jrirll el'í'im ri C. 511'0 aos tratado5 c Ir·
brado peloelero,eo' Rc \' ,L1ld)ortul!al. Prl'~ rimo' a r'l:pl'l1 sfio- Cmll 01 du·
tc~, por ser boje a que c'acha 1'11\ li o; e ja assimrràoileuolltinm]:I' h:lhu!Jl
seculo, a con ncõ 1:0111 o Clero na ohl'a de Jo é <l Se.lur:l ua ~J1\':1 

a famosa D dllcçáo Chl'Ol1%gica,
N, B, As nota num l'ada ão de GaiJriel Pereira clr r'l.lr!); P :15 qHe

lerão este signal • são do Edicior.
n Eis o que diz Per'ira de Ca tl'O:

IC As pl'i,m. iras O/l co1'dias d que :lc.hei not.icia na Túl'l'e d~ Tombo (ql~l
lle oArchl oPnblico em que s gU:l!'dão as cou as de ta qU:llIrlal\r, qUI' ,\ 1.

ro~ ordem de ua la~e tade para c me mostrar tmlo o qu!' ncll 1H\\'la\,
fOI':,lo celebrada com Il,rei n. Affon o II, n:l qU:lf' nã h:l out!':l fúrru:l
1~~1 , crue precedemlo a queh:as do' Prelados, na oU.a rln CJue conten·
(!Iao, dar El- Hei ua re po. Ia, de;;fazendo o 311gr:l\'os e pondo rmenda
no futUl'O para que 'e nEio continuas em., ' .

II D, tas hou\e duas, de qnr ('onsta Jo 1-I\TO :lnll~o ~as Lf'IS d, me rnop. Allon,so tr, IIs. ·13 r '18, aoude nfio 11:1 COU'.l- unlal ris. " ]1"1' I.';U II~U
~~o 3rl'1I Ol!'n~:io 1I"lIa;;, »
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Foi 'eleural1a CULll [) Clero }o lIle 'lllU II 'i
rlJlltli~nt?:; da precedente.

TEH.CEUU.

FlIi t 'Iebraua 'om o Hei D. ~all~ho 11 'm 1;l~i:l c o Clero
r [lre.:entado pel Ar 'eLispo de Braga D. E'lc\'ã , e eOIl'la
va uo' .eguinte' arligo :

lo Ilomine Domini, ele. HG c e l 'ompo itio inita inter D.
'allctiul\l 'el.:-UndUlll illu lrem negem Iorl.ugalliffi, et D. St~

J1 ha nULn Braeharensem A.r II iepi"copum, ex. altera, uper qUi
bu 'riam ·onlroyer.ii lim orli. inLer Dominum Alphun um
palrem pl'rofati 1\e ri", el eumtlcm Archiepi copum.

1. - CHI;,\ I'HOCuR.\T10NE:-;, YULGARlTEn COl,LECT,E.

Primo pia uit ulriC]ue parLi, qu d lJominu Rex procur~

tione ,que vulgariLer '-'II ellantur ollectm (1), recipiat 10
alhel1raliLIl E 'le ii ,et lona lerii , et alii5 Eede ii , 3

lJuibn::; ea habuel'unt avi ui Rege Portugalli:B, et quand,o
lJomiml" Rex fecerit (ran itum per D1mera (l/-) illa rejecllS
gravaminibu ',et ex actionibu lllini tl'ialillm, et non teneanlur
datare collectarum ea carretare ni i "elint exlra il1a. Ca
maras, et rCüipiat eu Dominu Rex, quclles r ceperunt
avi ::;ui.

1l - QUOD t"io:> VE:iIH:\T ECCLE'L\ .

Pia 'uit atiam Domino BeNi 'Ollslitll re, quocL de c:.I!ler,o
aliqlla Eüele ia nan iL Joanneira CH) in Hegno suo, nec altqul"

(1) E te dircilo ue colleclttr, imposlo da colhei la qu pag:wão os Prcla·
ri . os Hois aballdonarão; lançou- 'c mão deste reCllr o 110 lempa em CJ.ue
c:oll1cçava o Reino, em razao dos lrabalho' e dcspeza' da guel'1'8.

(') Comcl'as, Paços e l nas dos Bispos.
(oo) '/ocLltl1c;ra.: i lo hl). ohl'igachl ii um ccrlo lrihulo flue outl"lll'a crJ

d"~ig1\;I,ll) ["nTl1 c 'l~ Jlnlll". pu!' sc pagar em dia ti ',Jolio.
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va salIus suus audeat eas vendere vel arrendare pro aIiquo (~)
pretio.

III. - OB DEFECTUll JU TITLE REX COG TOSCET.

Positum (') etiam fuit inter 60 , quod incivitatibu Epi copo
rum, et cau i , et hcereditalibu Ecclesiarum, et i'lIonasterio
rum et in quibus unt vel fuerintjudices, litigatore con equan
tur uam ju tiliam per Archiepi copum vel Epi copum, vel
per judices locorum, et i illis non fecerint justitiam Dominus
Rex faciet eam fieri (3), et pro directis n sui- lleclaratis, non
fiat alça (O") ad dominum Regem, nec uper voce, etcalumnia,
ijudex voluerit illamjudicare' ed i voluerint illam judicare

lauratores (....), alcense, i voluerint (.....), et per boc non
allribuatur potesta', vel ju aliquod, quod non babet, nec
aufertur ei quod babel.

IV. - QUOD REQUISITUS DEFENDA.T ECCLES1A.S.

Item dominu Rex debet defendere Clericos et Eccle iãs,
et Ecclesia ticas per ona , requi itus (4) ab Arcbiepi copo,
vel Episcopi , ver ab aliis Pl'celatis .

. (2) A sim se acautelou com os padroeiros afim deque não vendessem as ~r~
Ja ,~o~qlle a final pa avão com o bens, á que eSkwão anne:xadas - Cap. l.!lI.Ul

Clena de juro [,alI'. Ilisp. ing. 195. Rochlls -de jure patrono verbo ullte
q. 3. n: 9 eL verbo - ip e vel is- n. 5,1,. Com Ludo se tran fe~em com a yeuda
da totaiulade dos ben . Cap. Ex liUeris de juri patr. Conan. hb. 7 Cap. ~ n. 4.
COI'arr.l re . Cap. 13 II. 3. TiraI]. de Primo glo . 9. n. 7. Vide I. 9 til. 15,
part .1.

(') Con ignada na 01' I. do iiI'. 2 lil. 1 in princ.

(3) 1!'aciet e..'lm fieri. Porque ne te ca o, negada a justiça póde 0.llei t.omar
co~heclmento em virtude de ta Concordata.. Ieno quando a negligencia do
JuIZ Eccle iastico prejudique a Igreja. Cap. Per tua, de cnt. excom. AI/th.
ut nuJli jlldicum- Et 1Ioc perl·ellÍt. Specllt. in til. de comp. judo add. f
verso 23.-,lIarthll ca . U6-yide Cap. Qualiter de Judic. Ma eu.enlen.tlo
que pro?~de nos ca os, de que o Rei pOIIem conhecer, como na YJolenclas
de que Ja tratamos.

(") Directis: de Direcfllm - o direito, o ju to, o bom -; a lei.
("') Alfa .-Recur·o, appellação, aggravo. Elucidario. eria já uma cautella

contra os I'CCUrsos á Corüa't 'eja· e .mai adiaute a nota de Alex. Herculano.

(....) Lallrator' de Laura mo teiro de monges e de ermitãe , aldêa, etc.
Na Monomacllia lC.' e hlVralo"~, ma a no o parecer em fundamento.

C....) Si volllerinl. Estas palavra parecem de necessarias, ma lem-se no
telto da MO/lolllachia que adoptamos.

(4) Requisitus. El-fiei p6de dcfender ou soli~itado pCI' l1wdullI ~u..ti~ii,
como se vê da Ord. do Liv. 2 til. 8 j ou por .1Ipplt a, como. se f[~z ordlllar,la
Inente - Ord. do Liv. I til. 9 I::., Liv. II III. 1." . 2 C L1V. VtIt. 1 o l, 3.
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Y. - DDIITTlT EPISCOT'lS C.\..lEHAS.

Promht eLiam domious nex dimittere Episcopi Came
ras nuas cognitas, et i de aliquibu fuerit dubilatio,
faciet de ei directurn fleri.

'"L-no A ECCLESLE l'\0~ OCCUPABIT.

Item statuit qllod bana Eccle iarum non occupet in
morte ( ) Pr. latorllm.

VII.- 'O~ .[lTTIT Fà.lIL1A)1 AD ECCLESIAS.

Placuil insnpcr Domioi TIegi, quo nec canes nec ave, nec
homine nec be tia mittat (ld Ec~le ia (6), vel ad Mona'
teria, ut inde pascantur, veI pel' eo alià gravenlUl'.

YIII.-cmc: INCORRIGlnILE 1'\0, SE IiXTRomTTAT.

Po itum cliam fnit, quod Dominus Rex non intromittat se de
juslilia facta ("), circa Clericos incorrigibile , et Religio o
subtlitos Epi coporum, nisi iu quantum fuerit Iaicale (7).

IX.-L'QUISITIONES NO FACIET CONTRA ECCLESIA .

Promi it eLiam Dominu Res. quocl faciet emenclari inqul
itíone ractas à patre suo in real ngui CH), in CJllanlum lan

gunt Eccle ias (8), et Monasteri:l, et vil'o Eccle iaslicos.
:.- o, F.\CIET VIM ECCLE fiE.

Item, tatuit qllOU nullu V:IS al1u vaI ejus domus in Ec·
cle iis realencruis faciat maIum, vcl forciam (....)Eccle iro, vel
Clcrieis, veI bominibu , et rebus eorum.

(') Comeras. 'Veja-se m;lis adiante a nota de Alexand.re Hereu!an{).
(ii) Alorte. Adefesa dos ben do Prülado compete a{) Rei, para que se con r·

"cm á Igreja e ao sllccessor, Bobadilha liv. _ Cap. 18 Gnti6rre~-lil'.2 pracl.
Cap. 4!l n. 3 Barbosa. in I. II:me . n. 210 a. de judo Cubooo Dee. Si i pari.
Comtudo não tem direito aos espolios conforlllo cste artigo.

(O) 1'10 Jl!:rtenec às i!11l11unidades c !le acautelado pela Ord. do L. 2. til.
21 -Soares tom. 1 de Relig. Cap. 8 n. 4 liv. 3. Vide Abb. e Text. no Cap.
J. de 11lll11unitate Eccles. liv. t tl ahi - DD. C. de Sacros. Elecles.

(oo) Consignada lHt 01'(\. do IiI'. _liL i ill prillc.
(7) Ni i in qnanlll1n {lteril lnicale. 1 to 11(: naqu ne ca os cm que compcl1

,1Q Rei, omo \'ioleucia, rocusa do dil'cito natural, de que ja tralei no LIV.

tit. \J S1':L
(oo') flw/ell[JlIis, isto é\ elll lenas do pntrimonio real.
(8) 'l'rUl[JII1!l Ecclcsias. Porque as divisõos feitas por autorida,lo relll, ou

outras que respeitom aos bens das Igreja , não podem sustentar-50, nem pro'
mover-se (101' sua ol'dom, segundo os Ill'Íncipios conhecidos.

("' ") Porciam t por vim ou violoflf:'1I1Il &.



Xl.-CONFm~IATIO REGTS E1' DAnom!.

limc omnia prout superius scripta sunt, dominus ne,
implere, et cura sua promi it observare ine maIo ingenio,
et mandavit Baronibus suis ut ea jurarent] ut attenderent, et
faciantDominumRegem ea attendere, bona fide, quos cujusvis
fuerit, et ipsi ea jora\'erunt de mandato dicti negi , secun
dum prremissam formam. ActumColimbricre, mense Januarü,
sub rera 1261, prrefati Rege, et Archiepiscopo boc confir
mantibus cum appositione igillorum suorum, prresentes au
tem hic. fueruntn.

D01nnus Pell'us, AMas Alcobali[c.
Domn1ts Rodericus, Pl'ior Hospitalis.
Dornn1ts Ambritus, Albre &mcti Joannis ele Tarai/ca (9).

N. B. O bi toriador portugoez lexandre Ilercuhmo, na
nota 15.' ii pago 473 do tomo ~ .• da Historia de Portugal,
põe em duvida a authenticidade desta Concordata. Julgamos
conveniente tran crever aqui essa nota cujo valor em outro
lugar examinaremo~.

«Esta Concordia, contendo dez artigos, foi pela primeira
YCZ pub1i ada na integra por Gal)riel Pereira do Ca tro, na
celebre obra De Manu Regia (r. 1, App. das Concord.) e n:J.
~[ollomachia, que deix.ou po tbuma (pag. 63 e seg.). Bran
dão tinha-a substanciado já na Monarchia Lusitana (L. 14.,
c. 2); ma promettendo ahi inserir no appendice o tran
s~mpto do original, deixou de o fazer. Ribeiro, Amaral,
Figueiredo, os escriptores criticos, emfim, receberam o do
cumento como genuíno, o que até certo ponto o auctori a.
Todavia, nó exporemo francamente os motivos de duvida,
que nos obrigaram a não pôr nelle inteira firmeza.

. I') Todos cstes artiITo , como acima estão declarados, EI-Rci promeUeu sa
tisfazer e guardar sem má vontade; e determinou ao scus fidaJ~o quc o juras
sem, conforme ellc Rei pl'omeLtia, isto he, em boa fé. E assim o fizcrflo por
ordem d'EI-Rci, c na fórma estabelccida. . .

Estc tcrmo foi lavrado cm Coimbra no mez de Janclro de 1261, fClto c con
firmado por EI-Rei coArcebi po firmando-o com os rcspecLivo scllos; eslanuo
presentes D. Pedro ALbadc d~ Alcobaça, c D. Rodrigo, Prior da Ordem
de . João de Jerusplém. ele., etc.

(9) E outros Illuitos Barãc c 11 __sons, qlle aqui não tra lado.
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« ote- e em primeiro logar que tanto a Brandão, como
~ P reira de Ca 11'0 foi communicada e ta Concordata pelo
a ás conhecido Lou ada (Mon. Lusil. L. 14, c. 2 - J1011O
lllachia p. 73 e 74) e ab ter- e Brandão de a in erir no
appendic , tendo-o aliá prometlido, poderia talvez produzir
su peita de que lIe he itára ácerca da sua genuinidade,
ainda que não foi só ne te ca o qUe a im o praticou. Contra
i so e tá o testemunho de D. Rodrigo da Cunha (Hisl. Eccles.
de Braga P.~, . 23 7) que affirma exi til' o original no
archivo capitular de Braga. Ad\Tirta- e, porém, que elle pa
rece t 1'- e aproveitado da me ma copia de Lou~ada; porque,
sendo o seu co tume publicar o documento de grande im
portancia na integra, e ]e apontar empre a personageo
que nelle intervem como confirmante ou te temunha,
ne te ca o faz o me mo que Brandão' re ume o diploma, e

mitle o onfirmante como Br:mllão e como Pereira de
Ca tro, omi õe que naturalmente e achava na copia de
Lou ada.

« TIe tambem notavel, que na bulia Ex ]Jeciali (Greu.IX,
1,a1. nov., ponUf.. ), i quam hOl'l'ibile (Greg. IX '18 kal.
mail pontif. 12), Grandi non immel'ílb (Innoc. IV, 9kal.
aug. pontir. ) não haja uma unica allu tio a e ta Concordata,
quando mai de urna vez se poderia ter invocado contra 'ao
cho II e que ao me mo tempo e conte te a e te o direito
de receber procuracõe ou colheita dos Prelado (Bulia:

i quam h01'ribile), quando no 'L o artigo da Concordat:! 'e
estabelece para o prelado a obrigacão de as pagarem.

« Accre ce por ultip10 a phra e do proprio documento em
que no parece achar á vezes um sabor mai moderno. Taas
são a palavras: Joanneira, - lavratore , - fiat alça, (por
alcet e), - Camera cpi copi, - elc. Entretanto, quer es~
Concordata eja forjada quer ja viciada, he certo que mais
algun ponto se deviam a entar entre a Corõa e o Clero,
do que as reparações pecuniaria . »

QUARTA.

No reinado lio mesmo Rei D. Sancho II, houve outra Coo
cordata cujos artigos exi tentes na seguinte Bulla do ~apa
Gregorio IX, compromettou- e o Rei 3 guardar. EI a
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BULLA.

Greg-orius Epi copus servus servorum &c. renerabili fratri
Arclliepi copo Bracharen i, salulem, et Aposlolicam benedilio
nem. lllustris Rex Porlugaliro, quam horribile sÍt in mann
Dei vivcnli incidere debita meditatione pen aret, ab offen
sione Sacro anctre Ecclesi:n Sponsro sme, quam ip c proprio
san~ine comparavit, et senitorum ejus cautiu ab lineret,
ad nostrarn iquidem audientiam noveris perveni se, quod
idem Rex prretextu cuju dam pravro con tilulionís, quam
Proavu a seritnr e idis e, ut mulier capiatur, cum qua per
sona Eccle ia lica reperitur, oillcia]e , et quidam alii vassalli
sui sropedomu bujl1smodi per onarum Diocrej Bracharen is
infringunt, et ~ive invenianlur cum eis mulieres. sive non,
easdem per onas infamant, et bona diripiunt, earundem pro
plerea quod nonnuUre ex ip i coactro vexalionem uam re
dimere, officialibus, et allis certam per"olvunt pecuniro quan
titatem.

Prroterea i continuat ql10d tu, "131 'licarii tui proce
<latis contra per onas Ecclesia liGa, puniendo ip as, juxta
~uod earum exce sus expo cunt: idem '1'0 quod prenam hu··
JU modi revoceti , tam per occupationem bonorum ve 11'0
ru~, quàm aliàs pro sua voluntate compellit, et per uos
faclt integrarí punilo , ex quo crimina remaneut incorrecta,
leque ipsum quoque ac per ona Ecclesia licas, ut in suo
procedatis exercitu, pro suo citat arbitrio voluntatis."o que ad hoc per se ,el uo cogit invitos, vobis ni i iveritis
poonam pecunial'iam impingendo, per onas nihilominu Ec
cle iastica ad retinendum homine. et equo ipsiu Regis ln
Eccle~iarum domibus et mini trandum eis Deces aria subire
angarias (') et paranuarias (V), et 3d alia compel1i, onera in
honesta, et tam sua, <:Jquàm Baronum,.et ofllcialiu.m. suo~um
bo~a. et statuta ervare intcr qum lp c tale feeI! l~ o~llIm
DeI, et Ecclesire ac mini trorum eju ; flatlltum vldelicet,
UI i quis posses iones aliqua Eccle ire ,e1 1\lona terio dQ
naverit, inter vivo, aut ultima voluntate reliquerit, Don li
ceal E~cle iro ip~a recipere, nec ei , aut cUlquc per ODro
Eccleslasticro, pos e i(\nes aJiqua comparare quantl.lmcum
que ab omni onere tributi aut scnituti immune, ex quo
devotio fidelium, et voluntas decedcntium impeditur.

(') OsCr\'iço forçado, principalmenle em conrll1zir carro c cargas, rlc.

n O·cni~o for ~3do {le COI'l'cio.



<1 brec i qua per ona Eccle ia lica super po se iODi
bu, vel rebus alii conventa a laico in mculari judicio
fori ex.ceptione proposita, ibi reperiri recu et, io rei pelit:r
po e ionem ponitur tatim actu, icque Coovenlu rem
ip am amittit, vel ob non suo jndice litigare, aut compo
sitonem cogitur invenire damno am, et quod gmiu as!,
tam incriminali quam in civili cau a, pa sim prrefalro per~lI3'

compelluntur ubire judicia Iaicorum.
ln uper qootie ip e per Eccle ia aut MonasLeria faci!

transitum ab iUi , qu~ mula obtinent ab ip o regalia, per
curatore , vel procuratorum n prl textu peeuniam exigit, et
extorquet, alià ea pluribu xactionibu aggravando, rl
com ex.communieato cautiu evitare debeat, ip e eo adcom
munionem uam scienter admittit, bana Cathedrali , et alia
rum Eccle iarum ae lona teriorum, umpla oeca ione qna
libet contra ip a Irequentius oeeupando. ld metiam e I noo
atlenclen qood laieis, quantumcllmqoe Religiosi, up~r

Ecclesia tici per anis, et rebu Eccle ia tici nulla it attn
buta pote ta, quos obsequendi manet nece itas, non ao
thorita impetrancli, de ip i contra canonica iD tilUlc1 dis
ponit, et quocl doI nte referimo , bona occllpaDs Eccle iarum
vacantium Bracharensi Dirocesi, qu::c quandiu Rectores
non l1aberent, per e, aot uo vicario bacteDu' viri ft
clesiastici Ia to con ueveront commendari, easdem faeit ~~
laicos cu todiri, ac in quibo clam earom Ju Patronatus Ibl

contra jo titiam vindicare intenden , qoandoque ad ea pe~

sana indigna externa, et ignota volente in ipsi rcs1:
dentiam faeere, nee nd pr:nsbiteratu ordinem promoven
tilii pr entant, qu" ip o cogente ::epio admittunlor"el
aliquando in aliqua ip arum persona intrudit se, nemmc
requisito.

Ecele ias etiam ae Monas teria, et Colonos ip arum per
oíIicialcs uos, et Baronum suorum adeo exactionibus a,g
gravat, et aggravari permittit quod coloni ue: ~o!on,I.~s
deserere compelluntur, alias te, Clerum, et tuos IOjO~'
molestiis, et gravaminibus opprimendo. Propter ,quro 
clesiro ac Mona teria ad tantam exinanitionis misel'lam nol
deducta, quod non possint mini tros propl'io u te~13re,
Unde tu ipsum diligenter tepios monuisti, ut ~ccle. I!S, ~~
l\1onasteriis ac per oni Ecclesiasticis de damm et IOjOril.
per se ac suas irrogatis eisdem satisfaeeret competenler per

(') Veja-sc a nola elc Alexandrc Herculano, ;í pa"", 5.
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sonam suam, et Oficiale , :JC subditos super pl';:cmissis vel
similibu :Jb Eccle i:Jrum molestiis cobibendo. Sed ipso
monitiones tuas surdis auribus transeunte, tu post monitiones
et expectalione Jiutinas gravamen Ecclesial'um ultcrius
requanimiter su linere non vaiens iu na DaronllID, et aIiol'um
suorum bominum Episcopatu quoque, et m111torum Religio
sorum bominnm pr;:c entia excomllnica ti, tam Darone ,
quaID omne alias qui, vel de m::mda to suo vel propria au
thoritale, cu temeriLale potius, oecasione quacumque pr::\"
mi is, vel alii. similibus modis contra libertalcm Ecele ia 
licam, EccIesia, 'onaster:a, vei personas EccIesi::sticas
Braebarensis Direcesis pr;:csümerent aggravari.

Kos igitur et saiuti sum con ulere oL Ecele iarllm, ac per-
onarum Eccle ia Licarllm indemnitatibus SiCllt tenemur

procur:lfe volente, eidem Regi per litteras nostras di trie
lius inbibemu" ne per se vel om iaIes, ,01 vassaltos nos
pennas Ecelosia ticas infamare vel domos infringere, eu
bOlla ip aram diripere prredicto. vel alio eonsimiU modo
pnesumant: si vel'o tu, vei tui Yicarii conLra viros Eccle ;
aSLicos proeessel'itis, do facto x oi ju tilia facienda, se
nullalenu intromiHat· nec aliá tllam, vcl offieialium
luorum jnrisdictionem impedia t. vel impedire permitta t,
cum non sit fa ip<:um talibus immi eeri. - Ar hiepiseo
patus quoque Dracharensis, veI majoris, aut aliarum Ec
ele iarum, seu Mona teriorum bona, io toto non occupet, vel
in parte stuclens excommunicatos arctius evitare, noc per se,
vel per uos compellat per onas Eccle iastica in ,reculari
foro de cau i criminalibu, vel civilibus re pondere, viro
eliam Eccle ia tieos ab hi , gure tenent, et po ident non
removeat dummodo parati siot coram uo judice de e con
querentibus, exhibere jusLiLire comp)ementum.

Prreterea in Ecclesia aliquo non intruda t, nec ab ei dem
~moveat in litulos, caveat ne te, auL per 'ona EccIe ia Lieas
lU expeditione ua profici ci, eu bona, aut tatuta na Daro
~um, etofficialium uorom ervare, maxime de po e~ ionibu
hber~s ab Ecc)e ii • vel per oni Eccle ia Líeis minime acqui
rendls, sivc angaria vol parangaria • vel alia onera inbo
nc la subire compellat à tui pcr'onarum !lIona teriorum, ot
Ecc)esiarum aravaminibus, injurii, ac mole"tiis expre i
Superius pen~us de í tendo alioquin cum non it cuiql1e in
ammro ,me pericu)um d ferendurn, noverit.

Nos tibi nostras dedisse Iitteris di trictill3 in pl'::O
ceplis ut nLi ip e infra tres menses po t rcceptionem lille-
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rarum no trarnm, vel pu1.>licatíonem earum, in loco ubi
fuerit prmdicta cur:lverit adimplere ct Eccle i ,acMona teriis
de damnis, et injuriis per e, ac 00 irrogati ei dem
sati fecerit competenter promiLten firmiter, per patente
litteras sua, quod :lrticulo expl'e so uperias, cum
int de jure communi ob ervabit. et faciet ob crmi

tibi et tui plenam eCliritarem impenden, ac no Ba
rone , officiale:, bailivo, t uMito uo Eccl ia rum gra
vaminibu cobibendo: tu omoia capitula upra cripta, o
blato cuju libet conditioni , et app Ilationi ob tacalo exe
quaris contradictore, si qui fuerint vel rebelle per coo
suram Ecclesia tícuffi appelatione po t po ito compe cando
ipsum iD uper ententía excomffiunication pr[Ccellen loca;
ad qum eumdem devenire contigerit qaandil1 ibi fuerít sappona5
Ecclesiastico iDderdicto, et faciat enteDtia ip as u qne ad
sati factionem condignam, autho!'itate no tra ioviolabililer
observari, non ob tante indul<Tentia, qU::D ibi dicitu!' abApo
tolica Sede conce sa, ne qui in eum, rei Regnam ip 'ill ex
communicationis, vel interdicti sententiam aadeat pro
mulgare.

Si\rero prrodictus Rex in lllljn modi pertinacia diutill" duseMl
persi tendum, Romana Eccle ia super ii aliter author~la~e
Domini proviclebit. Ouo circa fI' temitati tUl uper prrodlctl5
meram executionclll commiltimlls, per Apo tolica cripla
districte prrocipiendo mandamus, quatenus i jam dictll ~eI
ioIra prm criptum tempu , cjuoo prromi u neglexerit adlm
pIere, tu pr l 'mi sa omnia, ublato appellationis obstaculo
exequaris, contradlctores per censuram Eccle iasticam con
pescendo. .

Datum Laterani. XVII. Kalendas Maii, Pontificatll nostn
anno XH. VII. Kalend. Aprili Ponti!ic. anno 1.

P1'ovisão de El-Rei D. Sancho II, em que se obriga a guar
daT esta Bl~l!a.

Sanctius gratia Dei Portugalli Rex, Stephanus eadelD: Ar
cbiepiscopo DI'acbarensi.-Scia tis quou ego promitto firmlter,
per prre entes me:lS litteras patentes, quod articulos Eccle
siastic::c libertatis in rescripto Apo tolico compl'ehensos, el
alios contento in eadem servabo, et faciam juxta mandalom
Apostolicum observari.
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QUI 'TA.

;i' ta me ma Bulla do Papa Grcgol'i L'\, El-Rei Dom M
fon oIII, Conde de Bolonba e obrigou a guardar, pela se
gninte Provisão e capitulo .

Qllod bonas consllc{udines servabil,

Ego Alphon u Comes BoloDi, ,D2tu clarre rnemorim Al
phon i Rerrj Portuga11 iro, promi tto et juro uper hrec Dei
Saneta Evangelia, ql10d quocumque titulo Regnum Portugal
liaJadeptlls fuero CommunitaLibu , seu Con i1ii, miliLibu ,
el popllli unireI' i } ac neligio i . ac Clero eju dem Regni
ob ervabo, ac faciam observari bona consuetlldine uo
foro scriptos, et non seripto : quo habuerunt cum Avo, et
Proavo meo, et tollam malas con uetudines, seu potiu abu
.0 introducto qualibet occa ione, seu per qna libet per
S(lDas, tempore PaLri, vel FraLri mei' et peeialiter de
!XJ!oa peellniaria pro homicidio non extorql1enda à vicinia
IDterfecti, maxime ubi auLbor homieidii DoLus est C).

I. - Q OD FACIET JU TlTlAJI FIERl.

Ilem quod judice entcnLiam poni ubi ad me pectaverlt per
tol~~ Regnum, jn lo , el rectos quantum mihi Dominus de
~erlt IDtelligere, per clecLionem populi, cui prmordinandu e t
jodex, vel alio modo secl1nduID Dominum, non per pecuniam
!eloppre ionem, seu etiam peliLionem cuj u libel potentis,
~CUllls terra jndex futuru est. El bie eum ie eJeetu' fue
~I, vel as nmptus, jura faeere judicillID elj uslitiam (") secull
om.Do.minum. sine per onarum acccptatione, inter eo qui

soaljllrt dicliones extiterint per me i in inqui itione (1) all
DO~ de hujusmodi faeienda, in aliquo reu inventu fuerit
aD1madv6r ione debita puniendus.

11._ QUOD PUNIET QUI ECCLESIASTICOS PERSEQUUNTUR .

.~em, quod faeiam justitiam de quolibet homicida, et pe
~13 ler d? l~i , qui per se, vel per alium Clerico, eu. quo 
b1~lt RehglOsos capiunt, spoliant vulnerant, veI occldunt,

I ar, quod pmnà talium sit omnibus in exemplum.

nCon ignada na Grd. do IiI'. 2 til. 1 1.

l") Consignada na Ord. do IiI'. 2 lil. 1 11.

lQ~~ ~nq.UiSitiolle, e/c. Convém notar l[~le cm ceI'los annos na synuic.ancia tios
S azIa-se o examo do sou acto lITrgnlare.
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III. - QUOD )L\l'iUTE 'E IT ECCLE TA TICOS.

Item, quod Ecclnsias, Monasterin, et crot~r:l pia loca Cle
ricos, et Religiosos, et pos e ione', ac eOnll11 jura defendam
et m:lDl1tenebo (2), ac con enabo in ta tu debito, et quantum
rnilJi po sibile fuerit, ei dem hactenu per quoscumque rnpb
vcl ablata restituam, eu restitui faeiam a quocllmque injus
to ql.lOffiOdolibet detentore, et poliaLor, vel ctiam exaclorc
sati aeri nibilominl1s tIe damni , eL injl1rii , quibuscumquc
mocli irrolTati} ii dem a quibusCl1Dlql1e personis, sive pa
troni sint, velb::crede} ive alii ecundum quod á.rchieph:o·
pus Bracharen is et Epi copu Colimbriensis, et alii Pr.rlati,
et Religio i, et aJii boni homine, non jure sllspeCli, fel
malefactores, considerato staLl1 Regni, et pace danda, ei
viderint expedire C).

n. - QUOD iEDIFICL\. CO~TnA ECCLESTAS DE TRUET.

Item} ql10cl quintanas ("), eu casas factas de nOVI), tem~re
Sanctii Fratris mei, à quibuslibet per anis in prmjl1lliciumaho
rum, et maxime Ecclesiarum, et .lona teriol'um, ot crelcro
rum Religiosorum non obstante lap5u tcmporis faciam pc
nitLls demolire.

V. - QUOD DEFE 'DAT ECCLE. r.ur.

Item, ql10d defensabo specialiter Ecclcsias, et Monasl~ri3
abillis, qui propter malefLcia sua, vel parentnm .11ol'um!ure
amiserunt, jus patronatus in ip a } ex qllO mihi de lahbus
jnnotuerit per Episcopum 10corllID illorum.

VI. - QUOD VITABlT ExcomIUNICATOS.

Item, quod vitem exeommunicatos denunLiatos mil.li (3jpcr
excommunicaLores, etsi forté tales in excommunicatlOoe per
manere contumaciter voluerint privato beneficii, quro àme
tenuerint, crescente contumacia majori poona inde vilabo adb3t
bitrium Pnelatorum, sicut Catholico Princeps facere de e

(2) lIfamtfcncbo. - Esta expressão in;porta o mcsmo que guardar. ~rr.
der; e daqui livcrão origcm as TuililJas, dc quc lratão as Or~. ~~b 6r 3
til. 3 §!', e o til. dos Dcscmbargadorcs doPaço 116, cliv.2111. ~o~.
til. 85; sonrlo umas conscrvatoria , outras rcstitutorias c outras appella

(") Consignada na ord. do Liv. 2 til. 1 §§ 2 c 3.

(") Consignada na ord. do Liv. 2 til. 1 § 4.
(3) Da matCl'ia deste artigo trata a ord. do Liv. 2 til. 8 § 4 c seguialCio
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\'11. - QUOD P ~fET EOS Q [I~JURIA T EXCOmWNICATO
RES SUO.

ftem, quod cum con ilio Pr;cla torum prenam sta tuendam
contra eos qui excommunicante e pignorant, vel aliis in
juriis afficinnt ip.o , an t uos sine per onarum acceptione
e.~ecutioni mandabo, cum contra novOs morbos nova opor
lean! anlirloL:l pr~parari.

rIn. - QUOD !'iO T RECIPIET COLLECTA é'lSOLITAS.

lIem ("l· quocl coUecta non recipiam in pecunia nomerata
nec majores, lJuám Avo meos recipiebat, nec ni i e emel
inanno, et cum tran iero per loca ubi dancltE foerlnt, et ut
breviter tr:ln eam, quod articulo liberta tis, et alios in litte
rnspro\'i ionis bonm memorim Domini Gregorii PaptE IX per
.\rchiepi copum Bracharen em, et alio obtenta observabo,
elfaciam per totum Regnum à subditis meis observari.

IX. - QUOD CORRIGET MALAPn 'ETERITA.

Horn, quod emendabo, et faciam emenelari per pos e,
!~Undll.m quod Pra11ati considel'ato statu Regni, et pace
Ihnda eldem expedire viderint, mala hacteno commissa Ül
fiegno POnugalli , et non permittam de cmtero talia impurcommiti, qom scilicet continental' ln litteris Domini Papm
üno~entii I , super boc ad me per Prrolatos, communitates,Ilallo destinati .

X. - QUOD P.\.UPERES DEFENDET.

tI1el·m, quod Cur:lm (á),et administrationem ejosdem Regni,
l.a.1a ad.q~ro assumptu·· om, qoantumDominu dederit et
~111I,pOS lblle fuerit fideliter geram, et jn titiam faciam tll
:IOse malorum aoclaciam coercemlo, et jus suum inguli
:end~u~o magnorom, veI minorom, paoperom, vel divitum

aCClplClldo personas.

X/. - QUOD OBEDIENS ERIT SEDI APO"TOLIC...E.

~o.m, quorl ero sem per Eccle i;c Romanm matrl mero
lons, ct devotas, icnt Princep~ Catholicu debet e se ;

rlConsigan(la na oreI. do Liv. 21it. f § 8.

b~! ~~ar/l. Os Reys süo CllI'[H~l'eS do Reino e Tutores. Cevnllos de vio
~ublicnss. 3n. 9, e Gloss. f n. '11. [lo Vigm'io do Dos, ilJi n. 3; Alma da
f,~;. la

G
\? s. 3 11: 10; Pai da Hellublica, ilJi n. tl. Valasco Cons. 79 n. 2.

o IV. 1.0 1I1. 1.0 pal'le 2.



et honori, et exalLationi eju intendam quantum licueri~ ai
decuerit, secundum po e meum bona fide.
XII. - QUOD fN REBU Gn.\.vrnu~ PROCED1T cml CO:\SILIO

PU.ELATOR ,r.

Ilem, quoll omnibus nccrotii contingentibu sLatum bo
num Regni pl'Ocedam cum con ili Pr: lu torllm (5), vel ali
quorum eOl'llill qui convenienL'r vocuri potllel'lIot, eeon
dum tempu 1 et locum bona fide.

XIII.

Per hoc autem acramentum non intelligunt Dominos
Archiepi 'copu et Epi copu ,Comitem e e obligalumqo~
in dando, et toUendo terra Regni et in pecllnii suis dand~
teneatul' sequi consilium,Pr::olatorum imeliu ibi apparoenl
et hoc concedit eidem.

llc:ec autem omnia supradicta ego pr fatu Come serfab~,
alvo jure meo, et Regni Portugal i, , ita tamen qnod o,mml

supradicla semper rala, et firma permaneant, et in OmOlbu5,
et per Omnia ob ervelur. ..

f os igi lur in le timonium prmdictoruill ad petltlon~m

prmfati Comiti , et diclorum rchiepi'copi Brachar. el ~plS
copi Colimbrien . sigilla no tra in [H'm enli criplo dUXlffiUS
apponenda. No vero fr:ltres Pelra Al(onslts Jli~fIIl."~I,
Pr. Dvminicus Bl'achaJ''' et Gorne.sius Egee, Miles, q~1 Jgilll
propria non habemus, appo iti nem igillorl1m l1bS(ir!p'lOru~
approbamus. Actam Parisiis in domo dicti Cancellarll Pan-
iens. VIII. Idu eptembri Anno Domini 1245., DalUDI

Lalerani. V. Ralenda . Aprilis Ponlificata noslr! Anoo
primo.

N. B. Desta Concordia acima ha melhor noticia 00 carlOria, a11'1'da Sé de Braga, aonde o Breve de Gregorio, de que ~~lm .e
tei, e outro de Innoceocio IV com outro Breve, e laJ~nl~cio
com elles esle jmamcnlo feito em Paris. E he cerlo lfiddia"
que entre aquellcs primeiro' Rei houve outras COOCO~lDVJ
e artigos, de ql1cnão temo hoje noticia, por gas~ro elo
os pa pei ; e ha ver dcscu ido em o lança l' n~ hV~O .'dellfi
gare proprios: porque na torre. do Tombo Dao ac el .

(<1) Sào o Pl'clados 110 scu Conselho, Veja-se ruai adiante oar!, 6G
Concordata d'el-Rci D, João I.
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nolicia. Porém no Archivo de Braga o vi, por meio de
Gaspar Alvare Lou ada, que naquelle tempo, por ordem do
Reverendi imo o\rcebi po Dom Frei Ago linho de Jesu n , Pri
máz de He~panha, Prelado de grande re peito, e exemplo,
cuja memoria naquelfa partes erá eterna. pelo que vive
na illgulare: obra com que ennobreceu aqueDa Republica,
que qua i e via re tanrada por elIe: e mai e páde Braga
chamar Augu la, por seu Prelado ugu Linho, que por Au
gu to Ce ar eu fundador.

Por ordem de le g:rande Prelado via Gaspar Alvares Lou
sada e ta antiguidades quando ma communicou; e agora
n~ torre do Tombo, aonde a iste com grande ati fação, me
ajudou a revolver o livro, e papei que fazião a este pro
posilo, acompanhando-me no trabalho que nisto tive, quenão roi leve.

SEXTA.

Es~a Concordata he a egunda do Rei D. AtIonso III, e
depOl que veio de Pa ri á tomar conta do o-overno dcJ Reino.
Gabriel Percil'a de Ca Lro achou-a trasladada em linguagem.

J. - OBRE A nEcONvENçIo 'o SECULAR.

P,rimeiramenlc, e o Clel'igo faz demandll ao leigo: e e
°llelg~, que be demllndado quer reconvir ao Clerigo perdante
e-Rei, ou perdante o juiz leigo; o ClerilSo lhe deve respon
derperdanleel_Hei, as'im como he conteúdo em buma Decretai
qUe se~omeça : Cllju cst in agendo, em a terceira questão;
ena prImeira c segunda Decretai De ?nntllis pctition (1).

II. - QUo\ DO o CLElUGO UE CUA.~là.DO POR AUTOR.

Item (2), se o Clerigo vende algum henlamento ao leigo, e

~~\1 Deste al'ti"'o foi tirada a Ordo do L 2, rit. 'I I, eprocede oegun~? o,
'grl~ corylO. e.p6de ver m Bobadillta, liv. 2, cap. 18, li. JG2, III Política.
I.~ de!llI'l dl~., 4 P:, c~s. 107. Y;u·~or., liv. ~ til. de Illlltllis peti re 01. J
ir j' Ba1bosa, III I. Qm pl'lv. lT. de JlldJC. de n. 19. Calda Pereira, Forens.
~tr' q: 2~ n. 16, e Jiv. 2, q. uI. Cevallos, de violenlia, p. 2, q. 23, n. 22.
1it.3

0
, Jn3 I'ax. liv. 3, cap. 8, de qllo estlex 57, til. 6, pano 1, e liv. 4,'P .

JJ.)GDaq~i lIe tirada a Ord ..2, til. 1 § H. Barbo a, in I. Venditor, lT. de
3t,'n:'8

C
I((1I0, FOl'ens., C<lp. 22, n. 3ã. C~lcl(/s 1(ereim, de Emptiolle, cap.

~Jur' d~' Coval/os. conll'a COmmnnes q. 588, ellv. 4, q. 'J, n. 627. JlIarta
IS IC" p. 4, COIlt. I, Caso 3i, de quo est lex 7 in IIne, tiL. 6, p. 1.
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algum faz demllnda ao leigo de a berdade perdanleEI-Uci, ou
penlante seu j lliz leigo, o leigo demandado clJame por aulor
ao Clerigo que o deve deft:nelerp rclanle El-fiei. ou perdanle
eu juiz leigo, pel'danle CJue hc demandado, as im como he

conteúdo na gro'ade uma DecretaI, qu lle nllteJ'ceiracau a
q. I. ebe conteúdo em uma lei elo Ir. verso, que comera Vell
dilor, tt: de Judie.

III. - SI!: o CLl!:lUGO POSSUI!: ItEGUE:-lGO VE1I AO CllAMiDO
D EL-REI.

Se oClerigo (3) tem alguns herua:nento' (l'EI-Rei cm regu.eu
go, ou em ootros lugare , [I-fiei o chama para eu emço,
primeiro deve obedecer a [l-fiei e ir a eu chamado, ca
este lle ele juri diçom, as im como he conteúdo na 23 causa
q. I, em bum texto CJue começa, Cltrn pctmli, que he 00
titulo De ctjlcllctlionibus.

IV. - E O CITADO SOBRI!: C US..\. CIVIL SI!: FEZ CLERlGO.

Item (4) se algum sendoleig f ',e cilada perdanteEI-Rc.i,
O~l llerdante sell juizc leigo, obr~alglln~a ~ou. a, e depodls
fuI' moltar a outro [ugal' flue não eJa de JUI'I cllCOm, ou e
fjualquer juiz leigo, ou depoi se fez Clerigo, deve 1'0 poode~
em aquelle preito, ou pBrdante aquclle juiz perdante que fOI
citaria, assim como he conteUdo em uma Decretai que c~me·
ça, Proposu'li de {oro cO/npel. e lJe conteúdo emumalclt~
Ir verso que se começrl Ubi cceplwn, ff. de Ind. e OUII'a fi

do me mo titulo que começa, si qtÚS poslectqac, e em.oo.l~
que começa, C1l1n qucedwn lJllella, que bc no ff. Dqurls.
omne. jttdic. Pera alguns doutores dizem em contrartO em

(3) POllem ser chamados cm l'aziio do hens qlle lem da corôldPor~~
mOlivo reconhecem o rei. Ord. do L. 2, til. 2, lil. 1, § l(j e 17. O ~a,~ciI'
!l3. Tambem podem ser chamados se não obedocem om casos de vlj'er ~.
01'(1. II L. 1, lil. 12, § ,de qllo 1. Ca lell:c, I. 4, lil. 1, liv. 2, e II.·,

SO(~l'es, adversus Al1g'i~u Regem, liv. 4, cap. 3~ de n. _6.
(,q Convem nolar que hede direilo qne o leigo ordenado c1erigo r~;~

no juizo pUI'a olldo foi primoiro ciLado, e nas causas civois posL~ 911c repCilro,
~/((.~·ta, COI; .. -I, caso 3~, n. a. lIe p~rém mais duvido o ~as c~\ml~cs'a1leod\
§ plll., q. 3li, n. H. EnLrenósseololgo seordonaC'el'igOIllSIlCI/SII~OS~rollJSCll'
se o fez por fl'aude, porque em todo o cuso perlence ao. f~l'o da Igrcp. sefCpp
cons. 4G, n. 6, nest Gas diz qu se lJóde punir clvllmcnLe, C1!IIO 3~.
11.7, o que conLesta Barbosa, iII I. Si quis posleaqu::un, If. de JII(IC'~'a~dt
porém possue belleficio, enLão convem que mo Lre que d~rallLc o. ~espcilD
hum anno antes (lo ileliclo .iií havia alcançado o !JellofiGIO; a cliJow
LraLJ a ICI exll'avaraul~ IiI'. 5~ r., lil. í, cxlrahida da BuUa de JII o J
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aquel que foi citado. que se depois fez Clerigo, por uma lei
don' quecomeçasi quis in conscribendo, em o titulo de Jltdit
C. De Episcop. et Cle'/'ic.

V. -DO CLERIGO CASADO.

Se 31gum Cleri l10 (5) de ordens menores casa com mulher
íirgem, e trage habito de Clerigo; este em todas as cou~as
he dajuri diçom d'el-Rei, deve re ponder perdante eI-Rei, ou
perdante seu juiz leigo: salvo se alguem o ferir será excom
mungado, ou se fór demandado criminalmente de feito cri
me, então deve re ponder, perdante seu Bispo, as im como he
conteúdo em uma DecretaI de Bonifacio, que começa Clerici
no titulo cleric. conjugal in. 6 n.

VI. - DO DIGAMO.

Se algum Clerigo be bigamo, a sim como, se algum Cleri
go casa com uma mulher virgem, e aquella morta, ca a com
outr.a viuva corrupta, e le Clerigo perde todo o privilegio de
Clengo, nom deve trazer corôa, nem babito de Clerigo. E
!o~o deve ser sob a jurisdiçom d'eI-Rei, em poder de seu
JUIZ ~eigo; e perdante elle deve responder, e por eILe deve
~er Jul~ado, as im como be conteúdo em uma Decretai de

Durego~lO ~, que começa, Allercalionis anliqu1J3 no titulo
c B!gam!s, iI!. 6.

'II. - DO CLEnIGO REGATÃO•

.Item, se algum Clerigo compra (6), ou vende suas merc.ado
nas como leigo mercador, ou regatão, e o taL.Clerigo fór
amoeslado por seu Bispo por tres veze J se ende não partir

BaI~Soh.re a J!lateria desla Concordata veja·se a Ord. do L. 2, til. 1, § 27.
lÃ r a, lU I. SI qui postea quam, tt. de judie. n. 206. Covarruvia-s Pract.
ro~· 32, n. 1. Gutio"rez, Pl'acl. lib. '1, q. 5, n. 3. Posto que hoje outras
rerosas se exijão em virtude do decreto do Concilio de Trento, 'e são 23 de
c~mal., cap. 6. Marta, de jUl'i dic. 4 p., Caso 135, II. u\t. Cevallos, contra
li! ~unes,~. 563, é tom. 4, qu:.usl. 1, n. 759. Azevedo, in 1. f e 2, til. 4.,
. ,recnpll.

nConsignada na Ord. do Liv. 2 til. 1 § 27.

~l Desta Concordata foi tirada a Ord. do L. 2, til. 11, 8. 1, porquanto o
ralr ~ercador perde o privilegio, Cap. Quamquull1 de censibus, liv. 6.
lir :ns,lIIl.lI, glos.1. tIl. 10, liv. 5, rccopil., n. 3. Bobadilha,inPolil.,
~riidl cap. i8, n. 123. Mc.1:ia, tax.a panis conclus. 5, n. 23. jJ[arta, de
lIIesm c., p. 4, caso 3, n. 2. Cabedo, decis. f89 e part. 2, Aresto 45. O
93 &Ceva/los, de violent., p. 2, qUa'Jst. 6,i. Gl~tierrez, de gabelli , qurost.
aqUe smt~do, Convem nolar que se deve exigir terceira admoestação prévia,

enao observa na lei regia.
2
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este Clerirro, rnqnanlo e~tc omcio fizer, não deve haver pri
vilegio de Clerigo mas deve er da juri diçom d'el-Rei,oo
de seu juiz leigo, e póde er con trangido por el-Rei aguar
dar o co tumes e postura da terra, que fos em feitas pelos
leigo c pela ju ti a para taes mercadore , ou regaLües:
e para e t deve o Glerigo er con tranrrido pelo eo beo
proprio., e não pelos da Igr ja, a im como be conteúdo em
uma Decretal, que comera Exhibilis no til. de vila, elw
nestatc (').

YJlJ. - DO CLERrGO QUE DEIXA O ll.\BITO.

OClerigo (7) que deixa o habito e toma arma leiga, e
anda armado, e depoi que foi amo lado por eu l3i po por
tres veze e não a deixar, nem e ca tigar, não deve ham
privilegio de Clerigo, ma deve ser julgado por el-Rei, eper
dante enjuiz leigo como he conteúdo em uma Decretai, quo
comera, ln audienlia, no tiL. De sentcnt. e.~:comllwnic.

IX. - DO CLERIGO lIERDEIRO no LEIGO.

Hem (8), seo Padre leigo bavia filho Clerigo, e te eu Padre
leigo era devedor a outro e o Plldr foi chamado por e-Ia
dlvida, e o filbo Clerigo póde er cbamado de pre enle de
seu Padre, deve re pond r perdante o juiz leigo por hood.o
seu Padre respondia, a im como hc conteúdo em uma lei,
que começa, lfceres abscns) que be no titulo de Juclitiis.

X. - DO CLERIGO i\1AIORDOMO.

Se o Clerigo (O) fór mordomo de algum leigo, e róI' achado
que erron em seu omcio, póde o tal Clerigo ser conslrJO
gido por el-Rei, ou perdante sen juiz leigo que pague: mas

n Con ignada na Ord. ,10 L. 4 lil. 16 e L. ti lit. 76.

(7) Sobre esta dispo ição veja-se oal'es, de Censul'is, dispo 22, sei:(.I,
n. H, pago ;)1.0.

(8) De ta Concordata foi tirada a Ord. tio L. 2 til. t 8. ~arbosa, in I.
Halres. n. 1O/~ e eguintes. CI'eqorio, I. 57, til. 6, p. L GracIano, Foren;~'
cap. 16, n. 31. Va/asco, con . Ú3, n. 'I,\" Barbo a, in I. si cOlIslallle,§ IQ•

de n. 27, fi'. de 501111. maLrimon. C01'a/T/Il,ius, Pracl., cap. 8, de n~~'
DoneU, ill Commenlar. jnrisdic., liv. 17, cap. 2. Ceval/os, contra comlllU ,

q. 50 e tom. 4, qUa:lsl. 1, n. 6'2;'.

(9) E a razão be porque em conscqllencia daqueUe emprego .h~ obrj~do:
responder nos ll'ibulIae secu)are ; argumento do Cllr. I de prll'r1og. I· .

C/emel/t. 1, de Tc lamel1lis, e outros.
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por isto não deve ser filhado por el-Rei, nem por seu
juizes leigos. assim como he conteúdo em uma DecretaI,
Sacerdotiblls, no titulo Ne Clerici, 'l.et MOMChi(').

XI. - DOS CLERIGOS JOGnAES.

Se os Clerigos se fazem jograes ("). ou golliardos r"), e
em lal ofIicio andarem um anno, perdem todo o privilegio
de r.lerigos; os que não tem ordens sacras devem respon
der ("") perdante el-Rei, ou perdante seu juiz leigo, havendo
um anno, perdem o privilegio, e ante fo em amoestados,
ese não quizerem partir este omeio, e devem ser constran
gidos perdante el-Rei ou perdante seu juiz leigo, assim
como he conteúdo em uma DecretaI de Bonifacio, que co
meça Clerici que he no titulo De vila, et honestate cleric. in 6.

o ~. B. Destes artigo e deix.a ver como os Reis, nestes prin
C~PlOs tudo o que accordavão, e capitulavão era seguindo as
Pisadas do Doutore, e a' regras dos Canones, não se afastan
do daquillo que nelles se di pãe.

SEPTE\fA.

Esta Concordata he a primeira do Rei D. Diniz, que não
cump~indo as precedente , deu Illgar à que os Prelados
d~ Remo apresentassem ao Soberano Pontifice quarenta Ca
Plt?los.' sobre os quaes se formul~u esta Concordata com o
R~l. EIS comu obre e te objecto se pronuncia Gabriel Pe
reIra de Castro.

«Chegadas e tas cou a ao tempo d'el-Rei Dom Dlniz, hou
le elDt.re l:':lle e os Prelados maior rompimento, sobre mate rias
ecceslusllcas, c de sua jurisdicçãO; e se tornarão a mover

(') ConsignarIa na 01'11. 110 L. 2. til. 4.
(") Jogral. Chocal'l' iro.
(''') Golliardo. Que anda pelas lavcl'Das comcntlo e IJ bemlo.
(....) COllsigll~tla na Ordo do L. 2 til. 1.° S2;o
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as cousas passadas, e outra::. que de novo accrescerâo; so
bre toda foi levatlo o negocio a Roma, para ua Sanctidade
o determinar: perante o qual derão o Prelados, deUe,
quarenta Capitulo em latim, deduzindo toda:; a queixas
que delle tinhüo, de que e deu vi ta a el-Rei,. que por seus
procuradore re pondeu, como abaixo direi.

« Consta do dito livro d'el-ReiD. \/Ion o II, 11.96, aonde se
relata que o artigo que tinhão precedido entre o Heis pas
sado 1 tinhãosido approvados, ecom ioterv Deão <.le sua 'an
tidada, de que vejo quão erradamente e cuida que o Re~
procedião ne ta materia por vontade propria, e em guar
darem o direito; empre foi á vi-ta uo Prelado, ecom
plenaria noticia, porque de tudo e dava relação á é Apos
tolica, de que emanavão os Breves que relatei em confirma
ção com o j) rtigo .

« E esta me ma solemnidade e ha de cuidar que inter·
veio no que daquelle tempo a e te vemo que se guarda,
que não be de crel' que quando os Prelados e tavão W~
declarados, e de cobertos contra el-Rei, que ainda mm
leves cou as lbe não con eatião que som'es em, que os
costumes do Reino (e em algum delles se não achasse
'Concordia sendo a im que todos a tem) se gUilrda cm
nem se continuas e o u o deHe pelos tempo seguinte, e
assim be de crer que tudo foi concordado eapprovado, como
expressamente se declara no ultimo artigo do ql~arenl.a
d'el-Rei D. Diniz. E para maior clareza desta mate.na qUlZ
transladar aqui o qLle achei no dito Livro de el-Rel D. !f
fonso II, de fi. 96 por diante. J)

Cumpre-nos ainda notar que desta Concordata ba dons
textos authentico , um em laüm, que se acha impressO DO
Tratado - ele Jllantt Regia -, o outro em portllgllez, que
vem na Jlfonomachia. Reproduzimos ambos os textos, come
çando pelo latino, cujas notas traduzimos em vulgar.

nULL.tl.

elo Papa Nicoláo IV, elo 1.° ele Fevereiro de 16)88, aulhorisalldo

os Prelaclos ele POTI·ngal a fazerem, a Concorclata COIII
O

Rei D. Diniz.

Nicolaus, Episcopus, servus servorum Dei. ven~rabili~~
Fratribus F. Archiepiscopo Bracharensi B. Sylvensl, A.



- ~l-

limbriensi et I. LamJeensi, salutem et ApostoJieam bene
dictionem.

CupienLe ut eontroversire graves, qme intes Reges Portu
gaJliro, etAlgarbii, ex. parte una, et vos, ae prcedeeessores ves
Lro aliosque Prcelato Regni eju dem, super di ver is grava
minibu , eL injurij quro per eo dem Reges, et Eecle ii , et
per onis Eccle ia Lici dicLi Regni, haeLenus írrogaLa fui c
dicunLur, longo jam tempore duraverunt per compositionem
p~cificam Eeelesii , per'oni , ae Regno prmdietis, autore Do
Duno, uLilem tcrminentur; vo apud edem Apostolicam nune
p,rre enLe , ac pro equenles in boc ne!,otio vesLrum, etEecle
,I3rum yesLrarum, prout ad vos perLineL inLeres e proseeu

lIonem ip ius negoLii, eliam aliorum PrrelaLorum, eL omnium
Eccle iarum, Eecle ia tiearum que per onarum dieti Regni
nomine, de poLestatis plenitudinc deputamus.
,Vobi pacifleandi et eomponendi super prremissis eum

dlleclis mii IarLino Pctri Cantare Elboren~i et .IoanDe Martini
Canonico Colirnbrien i I ~ocuratoribus Diony ii Portugalliro,
etAlgarbii Regi illo tl'j , ab ip o manda tum habeotibu ad
pa,cem, et compo ilionem hujo modi faeiendam viee, ae 00
mme Regis ip iu plenam, et liberam:eoneedeotes autoritate
pr:c entium faeultiltem.
bDatum Romro apud s::metam Mariam Majorem Ralend. Fe
ruar. Pontificatu nostri Anno primo 1288.

I.-QUOD REX FACIT RE U~TI RE ECCLE ns PRLELA.TOS.

Quo.d ipse Rex. pro sua voluntate Priore ,et Abbati a, a.~t
~lesl3rumReetores, 11t Prioratibus, et Abbatiis, et EccleslIs
U1S ren.~lient in i1li Mona tel'ii , et Eecle ii, in quibus
r.elendlt JUs pa trona tus babere. Regis Procura tores respon
enl quod non feeit boe haetenll , nee faciet in futurum.

lJ.-QUOD 'o I!J RIAmT EPI COPOS, QUI SUA JURA
EXIGUNT.

Quod (') idem Uex, nee sui non faci::mt banniri, nce eorum
~o~a occllP.ari, nec aliit injurial'i Epi~eopo ,vcl ~ec~c'ian~~
e,lorcs, ln Pal'oehianos suas ueclmas, ct aha Jura slbl

I') Con i~nail:\ na 01'\1. do L. 2, IiI. 9, § i2·
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debita non solvente, e-xcommunicationi ferentes sententias,
vel loca supponentes Eccle ia tico ioterdicLo. ju titia exi
gente. Re~pondentProcuratores Regis quod nee boc hacteno
fecit, et non faciet in futurum, et de faeientibus justili:e
complementum conquerentibu exhibebit (1).

1II.-QUOD PEmnTTET UTI LITTERIS APO TOLICI •

Quod C) idem fies: permittat libere uti IiLLeris Apo tolicissi
Episcopi, vel alii conveniunt, vel conveniri velint authorilate
Sedi Apo tolicm, Abbate, Abbati a, Priore aul alia'
personas Ecclesia tica . Re pondet, quod nee id feeil, nee
faciet in futurum, et permittit ip os libere uti IiUeris Apo 
tolicis (2).

lV.-QUOD PERMITTET, UT E"CO~MUj\'ICATJO. ES EXE
QUA TUR.

Quod (") içlem Rex permittat, quod sententiro excommun~
cationis legitimo demandentur executioni, nee acLori adj~
dica ta, si forte reratur sententia pro eo prreeipit occupan~

(1) ln Pltrochianos uo e/c. Deve-se enlender quando exigem as deCÍJBll
costumadas, porquanto se solicitão maioras a não co tnmada , deve-se onlillt
riamento ouvir as partes. Palo contrario, sa in conlineoli il'rogão ~en~.
podem as parles interpOr recur o á CorOa, ex-copo N%rire operesslORlI, ii
se ha recusa do direito natural, uu de defesa. Brl1'bosa in I. 1ilia de n~7.
CovaI'ruvias, Pracl. cap. 35, 11. 2. Gutierre.z, I. p. q. '14, u. 5. Ca o,
decis. 205.

(') Consignada na Ord. do L. 2, til. 1 in princ., e liv, 3, til. 6, §5.

(2) Esle artigo parece conll'ario ,i di posição da Ord. do L. 2, til; f.,i~
prmc., emqnanto submetle o Arcebispos e Billpos á jUl'isdicçãO do pn~:t:
e a~ui permille-se que, cm. vil:tuile de Breves AposLolicos, P?ssiio e~C1
ou Julgados no fOro Eccle IaslIco. E a razüo he porque, na dita Ord. =
ser citados nos lribunaes seculares, em causa de iJens Jlalrimoniaes, e.:
feito ao Reino, ou praticando al~uma COll a com o fim e injuriar.. AqU\ da
renle he a questão. Esta di posição diz respeito ás cousas proprlame~~ ao
Igreja; e se algum Bispo citar qualquer pessoa peranLe Juizes e~tran . WII
Reino, em laes cil'cumstancias el-nCl se soccorre da BulIa de JuliO,III, dos
como se hum estrantreiro oLtiver letra aposlolicas para citar q~a quere hl
nossos Bispos, que Sl\ recusar a coBa-lo em algum iJeneficio, por ISso·Tos iii
conlrar.io aos prIvilegios do Reino, que os cstrangeiros ]Jossã~ ser P~YJ infor.
h.enefiClos. CovalT/wias, PracL. cap. 53, n. 5. Rebu/io, 10 Praxt, 310
slgna foI. 136, et de pacifica possessione n. 207. CeVflllos.{. p. q. I. n.
e -292.

C') COII iguada na Ord. do L. :1, tit i.
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nec sibi relineri. nespontlet, quod ncc id fecit bactenus, nec
faciet, in futurum (3).

V.-NO~ cmlPELLET PIlJELATOS RELAXARE JUSTAS
CENSURAS.

Quod n idem Rex i Archiepi 'copa , vel Epi copus, vel
eorom Vicarii locum aJiquem, reI Ecc]e iam supponant Ec
elesia. tico interdicto, vcl in bomine ip ius Ilegis excom
monicalione prout jll(;titia exiO"it ferant ententias Don
cnmpellat ip e, vel ui Epi copo, vel eorum Yicarios ad
relaxandom hllju modi sententia , per minas, aut terrores,
30t occupationem bonorum uorum, aut alii injurii. Res
poodent, quod nec id fecit hactenus, ner. faciet in futurum,
el de facientibus exbibebit conquerentibus ju titi::e com
plementum (4).

(~) ~ste arti"'u lcm applica(:ão quando o Príncipe em outro fundamento
de Jushça, su pende a execução de sentença legitimamente lavl'ada. e, pelo
wDlrarlO, succedesse que o Juiz Eccle iasLico cita. e para o seu fOro pessoa
scc~laJ' j nestes ca os, que não ão privativamente elo jltizO da Igreja, ou lIli.Lli
(on, com razão póde o Hei envolver- e e prohibir que tal sentença se exe
cuto, como acautela a Ord. do L. 2, tit. 1. § 14., deduzida da lei 3, til. i,
L.3, Qrdinam. Gldierre~ IiI'. 3 Pracl. qu:e l. 30. n. 2; porque esta incom
r.IeDC1~ em qualquer tempo póde ser allegada. Ord. do L. 3, til. 20, 9, e
,I, Ill. 58! § 2 , e til. G ,9. Cabedo dec. 32. omlu~o. póde o ~rin~ipe

lieular ,PI'oluUlr a seus suudltO que não proro~uem o .I111Z0 eccleSlastIco.
ellOc1uo, Con .322, n. 20. Barbosa, iiI!. i, F. de Judic. art. 3, os. 166

o139. Omesmo acolllcce em casos semelhanLe , porque então não se impede
aexecução da sentença, mas do preceiLo, que não he a sentença.

(') Consignada na Ord. elo L. 2, til. i, S 2.

d4) Convem não entenuer que este artigo derroga a 01'(1. eln ~. J, tiL 9,
~ ~,~ o llt. 12, 6, porque aqui trala- e do facto, quando o HCI, .como ':ai,
~ o~rlga por ameaças a relaxar a conSUI'a, e não qnando conheCIda a VIO
CUCla o.u exces o, ou negaela a defa a soccol'l'e o Hei. porque em tal caso

hnça mao de remedio extraordinario, não determinanelo, ma rogando.
'11 Donde se vti u que este art~go se acha de conformidade c0!ll o Concilio ~e
nn~, ~ecç. 2:> de reformatlOne, Cap. 3, Glos . 1 recopta, 1I1 cap. t de hlst VI, liv. 6. Navarro, im mauu, cap. '1.7, n. 205. Porquanto, bum .que os

no Ia~os .abuse.m da jurisdicção. e~c1esiastica (comtanto que n~o seja com
potona vlol~nclU, e recu a de dll'Clto natural), não podem os Rms soccorrer,
~~e o ROI n~o aLtende e favol'ece ú injusLiç~. . .
leio contrarIO, se a entença ele OxcOlDl11unhão fOl' não sómente 111.1us1a,
~ nulla, 011 contenha violencia Oll notoria orpre são, então o Heys com
:0 Soccorl:e1:U, e lIem i to lle ve~ado neste artigo; porque eutão não oc
doL com~ JUIZ, porém como ROI e senhor, e como homem homo Ord.
17 ,I, tll. 9, § 12, e L. 2, til. 2, §~. E o explica Canedo, ati elecr., cap.
~ 'rllI GasprLr Rodr., rle Rcditibu ,IiI'. 1, quest. 17, n. 74.. A~el'arlo, IiI'.
" I. 1, I. 2. Sabedo, in Pracl. CanoD., tapo 10, 01'. Parique,
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VI.-QUOD l'\ON PERSEQl;ETun PRLELATOS on EXC01(
MU 'lCATlONES.

Quod si aliqui jndice a ede Apo Lolica, vel ab Ordinariis
Legati. aut ip i Ordinarii uper aliquilnl Clel'Íei commu
nitatemve aliquam ad Regem perLinentcm, earllmve aliqu3'
de ipsa commllnitate interdicti, vel excommunieationi .cn·
tentiam ferant, exigentibu culpi ui non ioterdicalur,
propterea per I egem. ner. per oiU iale uo, nee per ipsam
commllnitatem Clericis ip i commune ommerlillID, eluc
ipsos liquis in uis domibu recipiat prohibeatlll', aqua, AlI
ignl ip is interdicti, nec boc p conii proclamal'i, nequa
iidem Clerici diffidari, et banis poliari ui Eecle iastici, ai
paternis, nee id fiet Ordinarii, aut eorum Delegatis, el
Vicariis, si sententias ex aliquibus alii cau i f raot pro~l

b::ec fiebant. Re pondent, qllod ip e Rex nillil hOl'um repl,
et non faciet, et in futurum fieri prohibebit, et de raclen·
tibus conquerentibu , etc (5).

VlI.-QuoD FACIET ADIl\IPLERl SENTENTIAS EXCOMMU
NICATlO I •

Qllod idem Rex probibet, et probibitionem uam racie~
observari puniendo, et condemnando contra fadente , ne I

contilJgal quod locus aliqlli , vel Ecclesia npponatur ~ccl~
siastico interdlcto vel jndex, el alius oillcialis Regls, ve

(5) Este artigo emqualllo traia de censuras e inlerdictos. não tem hoje
applicação pela Bulia de Leão X concedida aos Re)' deste Reino, na qu~1 se
acautelou que os seus juizéS não poderião ser excomJl1llngados; e porque eSa
Bulia era revogavel á arbítrio, Julio 1lI renovou-a; como se v8 da Piar'
Bulia copiada no liv. 2 do Breves Reaes, n. 198, que so acha no Are 110

Publico. Por esta Bulla foi concedida ao Capellão-l1lór faculdade. de SIISPOU:
as censuras, e de absolver, dada sulficiente caução de manter o Julgaao. Oro
BulIa obre os inlerdictos se lê no m'smo livro a pago 198, na ql~l se P
hibe que se J~nce interdicto 110 ~eino, se~ que seja ouvido o Capellao-:mór

dasHouve dUVida se e ta ~~llIa LInh~ apph~'tÇl~o com.o ColIector, e~ VlSlaeelDpalavras da BuLIa :-Et aln Pnc[atL flegllt tltl,-; cups palavras JlaO ,pare IUOS
poder entender-se a respeito do ColIector, que não he Prelado do Relllo; '110
por COl'lO comprehendem o ColIector, porque posto não seja Preladoddof~i1o'
!te Prelado no Reino, e ahi exerce jUJ'isdlcção episcopal, e, segun o Ir~
l1e Ordinario nesLa Provincia, caps.1 e 2, liv. ti, ue 0Ricio Le!Jatorum, e
(~ue não oseja propriamente, seglLDdo a 01'11. do L. 2, m. L rras

Com tudo para c-te caso o ell'cito he idclltico, de modo que aqu,cll~s pala or
-Rer/ni flli- comprehendem qualquer Prelado, que exerce jl/r:sdlc~ao;l! d.t
que Lambem TIas cousas odiosas attellue-sc:\ prllpriclladc e a IalJ11I

expressão.
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aliqui de ip o loco excommunicentnI' tatnant inter se COffi
IDlIniler, quod nuHos ~olvat tlecimas, ,el in testamento
aliquid relinquat Eccle im, eu oblationem aliquam ad Eccle
siam ip am fer:mt pront boc fiebat. Re pondet Rex, quod
lale non fedt, nec faciet, elc.

\1U.-QUOD PEn:m'ITET ECCLESIAR"LM nmSIONES.

QlIocl Epi copi Eccle iarum "uarum civitatum, et Dicece
sum Parocbias limitent, quod eis Rex, et communitate ejus
~on permitlebant, et hl1jusmodi limil;Jtio fit per Prrelato
lU la, et cequa vocati bis, qoorum jntere t per edjctum
publicum proponendum in Ec lesiis, de quarnm Parochiis
Ii~ilandis agetur tribus VoDtinicis diebus continuis jnrra
M.I arnm olemnia coram popolo, tunc prre ente ila quod
dles ad faciendam ]imitationem prrefixa in qualibet exprJ
malDI' edicto. Ip amque diem edicti in tertia Dominica pro
pone~dam uniu saltem men i patium antecedat· quod si
Rex ~pse in aliqna Eccle iarum eju modi jus patronatus ha
buer.lt,~rit tem pore COllITl'UO anle faciendre limHationis diem
pecmhler evoc:mdu , et alHer facla limita tio Don tenea t.

It~. tam~n quod patroni, qui sunt Barones, aut Dtilites, vel
mil mllitum, non venian t per on31iter, "ed mittant procu
ralore. ivelint. Et dictus I ex re ponelet Prrelatos in hoe nulJa-

bl~nus ill1pediet, sed oh ervabit prredHa, qui tenus pertine
.11 ad ipsum, et faeiet a uis ubditis observari (6).

IX.-Q OD TERTIAS ACCIPIET PRO REFECTIO E ?lmnonuu.

Quod terlia decimarum Eccle iarum percipiatur per Re
g,em, et communitates cjo ad moros con titaendos, vel refi
~Iendo , viII is, domlaxat Eel.le iis, in qoibus à fundatione
wsarllill Ecclesiarum boc expresse actum est de consensu
rmlatorum, in alii vero jos eommune fervetur, et boe Rex

~ (6) As il1l jllstamente se explica a fúrma de citar as parle ; porquanto poslo
~c o~. ~rclado _ possão descrever. os bens das Igrej~ , :ulgarmenle to~1J~s, e
nlb~/.IIrOS façuo fé, como e \'0 do C(/71. aci alt1hel1/101/b de prrescopllOn.n:; 10,1 tom. ad leges Galli. " tiL. de !ilteri oLlig .. ar/. 1 glos. :3, iII fine.
u /lIS, .cDn . .i.'2, II. _. Pari is, cons. H,,1, liv. L Moscardo, con . 798,
divi~:' 1alasco, ([: i, n. 29, de jure emphyl; comlllllo para a y:lliclade ,ln
Cul suo~ requer- o mlação das partes; que se !Ie nogaua, ha roeur o á Corõll,

laZao ue recusa de defesa.
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in posterum ita servabit. IIoe aotem PrrolaLi pro 1.Iono pacis
patienter acceptarunt (7).

X.-QUOD lIOSPITALIA U RPAT, ET ALDERGARL\S,

Quod (') bospitalia, seo albergarias pauperum usibu depu
tata qure in Episcoporum di po ilione de jure cou istuntcum
po e ionibu, et pertinentiis ai u urpant. ne pondenl
Procuratore pncclieti, quod placet Regi ut circa hoc erve
tur jo commune, et bonre con uetudines, et promilluol
ip um Regem ita perpetuo ervaturum ( ).

XI.-QUOD ECCLE IA TICOS COl\IPELLJT AD REI' ECTIO °B.

Quod C') ipse Rex nec per se, nec per communitatessoas
compellat Ecclesia tica persona in con truetione, seu re
fectione murorum civiLatum, et Joeorum suorum cum laic~,
contra libertatem ECCle imo Re pondent, quod nec ip eReI
ld fecit et quod contra injuriante in hoc Eccle iis, el per
sonis prredictis exhibebit justitiro complementum (9J.

(7) Por esle artigo lem os Reys a lerça dos dizimos das Igrejas, po~ue05
Rcys da Hespallha lJo UCIU lamuem cssa lel'ça por direilo real. L. 1, bl.lI,
~tl, Ordinam. Palcll., inl'epct.. rub.. a7, D.17. (;cltierrez,liv. i,ad!~
1{el)lli, qu::eSL. U. Avendanlta, liv. 2, dc exeq. cap. 11, n. 'iI. Glegono no
liv. 2:&, til. tu, parL. .. , nas palavras -no lo deven-; e do mesmo modol!
H.eino de Granada forão concedida ao Rei Fernando. Suarez, alI. 18.Puf,
dec, 319, liv. a. Barbosa iII J. Tilia, Jr. Solut. matrimonio, n. 8. Don
resulta que leDdo-se sepal'ado o 1l0SSO Hemo do de CasleUa, gosa dos mesmo!
privilegios.

n Consignada na Ord. do L... , lil. G2, § 39, e L. 2, tiL. 9, §2.

(8) Da maleria de te artigo truta a Ord. do L. .. , tit. 63, §39; que ampla
JUente foi cxaminada quando tratei do ta ordenação.

(oo) Consignada na Od. do L. 1, tiL. 62, § W.

(9) Queixavão-se que o Hei compellia os Ec 'lesia tic s a ervir~
mcnte e OUtl'ilS. vez,cs com os seculares; c de la 'or~ll justan~ell~e o Re~ =:;
tIO dessa concçao.::le entrelanlo duvJdava-se que dcvlão coul,f1~U1r, cm .1\ o
conse&ujo-sc esla prelcllção no sexlo at'til)O da Coucordal..l de V. Jono ~
assim he d~ direil~, eoulo sc vil na Lei -ucl inslNcctioncm.. l. jubemuS uí.
Iam, 1. Ncmlllcm. Cone. Sae. Eccles., 1. de Iii , cod. de Eplscopo al Cler.Jiy
ad porlus 0, C. de opcr. lJulJlic., I. Alsit c. dc privilegiis. lJ.AI/!JUlt~, tiL
2. llipa de peste, lil. de remed. ad cons~J'vaDd ubcr., II. 23e.l!al1°, JB 41.
de pace cOllstao., \l. \!9. empola de sel'vi, rusticor, prred, ~e sen'l, '·Ial,n·r,.
GUlclo, q. 25, 0 •. 74. Tiraqucllo, de pia call a inlJi'refacllOoe, pag9i}vil//1
1nutll$ de COIlOCIIS, png. 2!l.7 . .t1VCl/dll/l/(b, 00 cap. 14. Pr:nlOr, n. I .
1'1';))[01', cnlJ, 2;;, II. J. iJuIJadilhn, Ijb. ~, c..'lp. 1~, u. 3U1.



- 27-

XIl.-QUOD COGIT COLO OS ECCLESIARillf.

Quod circa cogendos colonos Eccle iarum, et ~ronasterjo

rum ad con tructionem murorum civitatum, et locorum
suorllm, Rex faciet observari quidque de jure communi
foerit observandum al\ i gratii, seu privilegii , vei com
po itionibu', i apparuerint, qure de jure debeant ob
servari (10).

XJII.-QUOD EXTRAIIIT FUGIE.'TES AD ECCLESIAS.

QlIod (') Rex non extrabat, nec extrabi f<lciat de Eccle iis
fogientes ad ip as, nec compelliri, nec ei cibaria denega ri.
~espondent, quoll de quo conquerebantur, fiebat in casibus
jure permi si (11).

(10) Jtistamente devem er comllellidos os lavradores das l;rejas a tra
balharem nas obra publicas dos lugare em que re idem, tae ao os muros
~e se construem para a defe a commum; porquanto a im como as Igrlljas
lIao tem immunidades para esla conlribuição, lambem não podem tê·la os seus
colonos ou lavradore , salvo os que se achão de momento m serviço activo,
p?rqllC então são dispen ado . Cap. Eecle iaf'UII~ servos 11, q. 2, cap. Eos
dist 87. Bar/halo, na lei I, cad. de navi Don excus.. li". 2. Duello, regia 100,
iIDIpl, 2. Grego,.io, na lei 51, palavras-que filareI! eOIl e/los-, til. 9, parto I,
po~qllo a. sim se explica; e veJa- e o arL. Gextrahido dos :22 artigo do mesmo
Rei, abaixo; onde esta que tão se e clarece, porqnanto parece tratar Ião só
menle da contribuição. de que não e tão livre, porém não do trabalho cor
porco, dc que se achão isenlos, como se verá da declaração desle artigo no
arl. 7 da quarta Concordata de el-Rei D. Diuiz.

(') Consignada na On\. do L. 2, tiL. 5.

(II) ~(o lm oRei que, nesle ca o, quiz que permanecesse cm toda a sua força
odlrollocommnm. sllcrundo o qual, po to que seja conlrover o,. e pertençaes e
COD!lcclmenlo do clel'lcalo ou semelbantes ao juizo da Igreja, de lal arte que
~~Ilos aõ c"erão ser da l:rreja, deduzindo da regra geral do texto do cad. i
IU~e7 de. sento e:ceomm.,7ib. 6, Barbo a, na lei 'I ilia de n. 30, rr. de solulo
~Dh1t~moOlo; 10,d~\'ia I ainda nos lermo do direito, llluitosjulgão pertencer es eca
D eCllnCIl~O ao ,1l11z.o ecular, porque be a opinião do Príncipe, de direito funrlada
0° prhl)r~O subdllo, athe que moslre que o não be, no qual versa
R·con ecuneulo do fac lo , como sc deduz de Deccio, cons. 125, 11. 6.
~pa, no cap. 2 de Judie., n. 4. Roeria, decis. 171, n. '~~. e assim
ta eC~b~l~ceu excepção naquelle fMo, como e deduz de 1rcllldwcon., no
np, encl 2, q. 1. Pere-:., na lei 1, liL 3, S. ·l. Ordin. Clams" fin., q. 36,
m~l. Ba/'bo~fl, na lei 1'itia, II. 31. E nes[<.: Rcino acha- e em duvida fir
lia ~ esle du'eilo, não em con I)quencia da Bulla de Pio 11, como cntllndeu
d~ naa na lei cilada, ma em '~rlude da do Papa Leão X, lançada uo livro
Lil reves e Bulia Renes, n. 118, e outra do Papa Julio UI, lançada no
Re~ das Ex.lt'avagante~,. 2 parte, til. 4, liv. li; nas quaes se pel'miLle ~os
lDi~ '. que os seus mll1lstro couheção da cau as em que fÓI' parle ClcrIgo

onsla uma só vez, e duas se reincidir, ou BClIcli i,vlo que hJja commel-
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An .~QUOD CAPIT PUE BYTERO U.\ AuTHOTIlTATE.

Quod ndictu Rex non feeit, ncc faciet, nec merini sni, et
jndices e3 de quibn in hoc arliculo onqueruDtur, cilicel
quod capiunt Pre b)'te1'o ac Cleri o irrcCJui iti' eorom
Epi copis, nee volunt eo re titllere~ li et petant ab eis bo
jusmodi capto, t 3Ha graviora in hoc (lrliculo contenta
commilten . Et 1'e pondet Rex, quol! i 3liCJuando per ona
aliqua, etiam ex C:ll1,(l, capla fuerit rcslituetur Prrelato uo
ad requi itionem ip ius; t i injurio . capi(ltur bujusmodi
persona, ju titi, complementum exhibebit (12).

XV.-QOOD cAPrT, ET DETL"ET EPI COPOS,

Quod C*) idem Rex non fc 'it, nem f3ciet io ruturum h::nc,de
quibu in boc articulo conql1eruntur, videlicet, ql10d emper
minatur Arclliepi copo~ et Epi copb morlem, et quandoqoe
procurat, et faciL eo inr.lndi io Ecclesii , et Mona lerii, et
alibi detineri adbibiLis circumqual]ue ad ioterficiendum eo.
suis apparitoribus, et merini , et alii etiam infJdelíbus, faclt
eLiam amputllri audcul(l ervientiurn Epíscopos, at quando
alias eapi, alios interfici C01'llm ei .

XVI.-QUOD EPJSCOPO on IDEm FAeIT.

Quo<1 C") idem Rex non reeit nec faei t in futurnrn, ateoo
trarium faoientes puniet, et iIIa, de quibus in boc arliculo

tido o delicIo dentro do anno do beneficio; pai ne les ca os não BOgá? dt
nenhum privilegio, em que manire lamenle con la que o obwno lonlIfice
permitle esse conhecimenlo ao juiz secular; como acoulece em Napoles, C0d"
forme a segura Gravita, de riLibus Curim, til. ~35 de n. 4; no Ducado e
]\'filão, seguTlllo. diz ~Lal'~ts, § fin., q. 36, n. 21; e em ~'rança, comose!4
em Rttpeland, lIv. 4.. JUstlt., cap. 6.

Donde se conclue que, em \'isla da BulIa cilada, e te artill'o se acha alguma
cousa alterado; por is o que pelas call'as referidas podem os delinquontes ser
tirados das Igrejas, e leva'lo aos lribunaes seculares.

(') Consignada na Ord. do L. 2, til. 1, §§ 23, 27,28 e 29, e IiI. 9, §3.

(12) Alguns casos exislem, em que podem juslamenle er preso. cOd.i:
vê da Ord. do L. 2, til. i, ~§ 26 e 29. e liv. 5, tiL 80, 11. Bobo I ,

liv. 2, cap. 18, n. 50, denlro-oe 24. horas devem ~er entregues ao seu p.~
lado. Donde e vê ([ue o oOleial que prendeI' COl\l ordem e mandado

l
dU:e

~ão commelle sacl'll:gio. G~rci'I, de nobililale, Glo .. 9 n. :l(j. BolU,' c!:
Ilv. 2, cap.·I , n. üI.l. Veja-se a declaração uo arL ti da Concordata (O

Hei D. Pedro.

(") Consignada na Ord. do L. G, tit. 1QJ., § 3.
(... ) Consignada na Onl. do L. 5, ti.1. lOi., §3.
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conqueruntur; videlicet, quod Rex. faeit ipsos Episcopos in
aJiquibus ob ideri loci per va alio uos, eosdem ::epé, ac
poblice dehone tans, ct eontumelio ~ verba proferen contra
eos, hoc idem lemeritate propria, et barones sul faciunt, et
va alJi.

xm.-QUOD EJUS MINISTRI DEllONESTANT RELIGIOSOS.

Quod (") idem Rex non feeit, nec facietin futuram, et contra
facielltes poniet, et de his conquerentibu justiti;:e compJe
melltum ex.hibebit, ci"licet quod Rex, aut sui barone , et
alii milites \'erbi , et facti- pro ui motus Jibito debone tant
Religiosos oblato, et couver os, et quando alios de ei dem
faciullt coram se denudare totaliter proprii in trumentis in
grave vituperium eorumdem, ac totius ordini clericalis.

XVIII.-QUOD FACIT I~QUISITIO~ES GENER.\LES, UT OCCUPET
BONA. ECCLESIARmr.

Quod ("*) faeitinqui itiones per totum Regnum per homines
proprios in Eccle iarum, tam Cathedralium, quàm aliarum
de Regllo prrejudieium uper posse ionibu, et Eec1e iarum
p~t~~llalibu, ive Patronis Eccle ia rum, vel pos es ione do
~~n!IS Ecclesiaslicis non voc:ltis, et i per talem inquisitionem
IllIcltam, iniquam invenit. quod jus patronatus alicujus
Eccl~sire, vel pos es io aliqua pect:Jt ad ip um, illico faeit
omma OCcupari, !icet po sessa fuerit ab eorum dominii , à
~e~pore cuju memoria non existit amoti , nillilominus ab
uJo moeli Eccle ii Rectoribu violenter, cum in tali cosu,

non p~r }nqui ilioncm foret procedendum, cd in foro com
~etelltl ]uclicium polia ordin;:ll'illfi. Re pondent prreditti
o rocu~'atore , quod idem Rex non fecit aliqllid de contentis
ln articulo, et promittunt quod non faciel in futurum (12).

(') Consignada na Ord. do L. 2, til. 2.

(Oo) Consignada na Ordo do L. 2, LU. 1, § 7.

gu(13) Esle artigo pareco ox pro ;í\meIlLo Sll ton tal' a opinião lfl!e 011 tros se
~m: quanto. á Ol'd. do L. 20, til. i, § 7 ("), isto é, queoo Rei nã? póde, a
~neXl? do vlOlencia. cilar para os SOll tl'illllnae. o Cle~gm; possUldol'e d~
ln eficlOs (po lo que outro seja o o tylo do HelOo, por ISSO quo dosde 111Ul

ago tempo o Bispo so acha quasi lia po~ o de apre entmoos Blmefioiarlos);
~I'(luaontoo neste C:lSO deve a cau a ordinariamento ser tratada perante ,fUlZ

cCS1asltco, pelas razões que já addu7.i, e ho competento o Dllão da Capclla,
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m.-QUOD oee 'PAT ALIEX.\ EeeLE USo

Quod (') idem Hex non fecit, et promitlit ea non facturum,
de quibu in hoc articulo COllqucruntur, videlicet quod Rex
occupat Episcoporum et aliorum Eccle ia , ql1a à IOD~

teqlporibu pacificê pos ederunt, et quod e t nbsurdios,
prm entatos à e, 3d humu modi Ecel ia ip o compel6l
3dmitlere. ac in tHoere io ii c1Qm, quúd i forte aliqui ex
ip i Jinaliter Dolunt 3dmittere hl1ju modi pr; entalos idem
Rex per homine uo facit uelineri ea dem, ac fruetu , ac
proventu ip aram per eo percipi ex ii demo

XX.-NON EXlIlBET DIPLOfi:'l.TUS AUXILIUll.

Item C') si ad vacantem Ecclesiam ia djscordia diversa pa
troni diroce ano ~pi copo prm entant per'ooa , et ip e, di cus

is cmterl merltis, de altero pr, entatorum, vel alio forsao
Eccle iam ordinat, juxta Canonica. anctiones, cum iII~, de
quo Ecclesü providetur per aliquorum ex patroui vlOleo·
liam corporalem nan i ci E clesi po e sionem non pol~l;
si tunc Direce anus ad hor. dicti RerrL invocat bracbium, Ipse
Don solum non defendit eumdem, immo favet injuriam i~rereo'
ti, hoc ip um servan in omnibo , quoo unt contra liberta
tem Ecclesia licam. Re pondent prrefati Procurator~s, qood
idem Rex nillil eorom, de quibu in prmmi sis articultsqu~
lamconlinent, fecit bactenu ,et promittunt quod ipsenonfacl~l
in futurum, et quod bracbium suum contra facienLes m

e~ .virtude de Breve Apostolico, pelo qualtOllia conhecim.coto das caUS31dt
llIrClto do Padroi\do Real, mas a emelhante respeito não disputo.

(") Eis as palavras da Ordenação:

« E havendo demanda sobre o direito do Padroado, o rOllheci~ltII'~
tence ao Jui.::o Ecc/esias/iro, posto que seja Padroado da Coroa. 011
quando a duvida fOr entre a CorOa e as pes oas que della prele?de~ ler, sa
ontre tlous Donatar'ios da CorOa, ou outra pessoas que ddln lJvcrao eau .;
ou fOr sobre força, o conhecimento em cada um dos dito C<1S0S perlenco
Juizo secular. E pelo mesmo modo se a cau a fôr sobre bens, a que se,
tenda ser annexo o dir~iLo do Padroado, o con~ec!mento ,perlence ao ~l8S
secular, o qual, por "lU de declaração, pronunciara se esta anncxO ao
bens ou não. »

(') Consignada na Ord. do L. 2, IiI. i9,

C') Consignada na Ord. do L. 2, til. 8.
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prmmissi quando fuerH invocatum (14) exl1ibcbil icul jura
volunt.

XXI. - Q 'OD EJlJ i\IERIl\'1. BO PITAl'\TUR IN ECCLE li .

Denon mode ti )IerinL nel ub Mel'ini Regi.::, qui exaclio
nes in Eccle ii faciuol, ic ut "oluot, et um intolerabilibu
iDvectionibu et per. (\Oarum muJliLudine in Eccle li , Uonas
lerii , et Cameri eu CapeUi , et po e ionibll, et Templa-

, riorum, eL lIo pita]j(\fum domibu alii pii loci, et eorum
pos e 'ionibu 110 pitaoLur per loca buju modi pa sim, et
as idue di currente et de boni eorum facieotes ibi neces
saria mini trari id ip um, eL á Baronibu judicibus, et aliis
ofIicialibus Reg-i eL quibu libeL alii perpetratur. Respon
denL (J5), quod Lalia non fecit, nec faciet in futurum, et de
facienLibu , eLc,

X.XII. - AB ECCLE li UI P TllONATUS i1IULTA EXIGIT.

QuodiclemRexabalii Eccle ii , in quibu jus obtineL patro
nalll.s ad dilnduID sibi equitaturas i babeant et ad emendum
pro IpSO quale ei placeot si non habeant earumdem non com
pe\lelreCIOl'e ,eLab illis Eccle~jj' Procura tione ('16) immodera
\as, seu el'viLia ooero a de novo 000 exig t, oi i procuratio
lIes ~ibi debita, et. eas recipiet modera ta . Re pondent quocl
d~ bIS omnibu oibil fecit, et non faciet in fULurum, oi i de
bUas procuraLione , et illas mocleraLas recipiet.

XXIII. - Q OD DENEGET ADVOCATOS.

Quod non providebatur sibi contra potentes terrre de Advo-

J!4) Este artiO'o, ~mquanto trata d~ violencia feita pclo Rei, ~em fundado
t Imento, e por I o com razão fOI pcla CorOa attendtdo. Ma mnda p6de-se
~ar ocaso CI~ quc ju tamr.nf re i ta e de~enda o Parlroeiro, quando este esti
er em q,ua 1 pos e de apresentar' e movida a questão por outros ou pelo
m~m~ Htspo, lião ollando o eu apresentado com o fundamento de que não
leJustlficou plenam nte odireito de aprc entar, neste caso dá-se ao Rei reeur~o,
~rque de facto e de poja do seu direito de apre entar, porque ao PadroeIro
. la moslrar o ultimo estatuto da Igreja, ex reg. cap. COllsultationibl.1 de
Jure palron. Est sic pl'oceclit. Coneilio de Trento, essão 25 de reformatlone:
•PU6 procede 110 Ijue quer entraI' lia pos e, não no Ijue tel/l já eT/trado, e
~ nessa po~se. II Garcia, d~ Bencfic. J, p. cap. 8,. de ~. i ~o. GOT/~ales,
ar' 111.. n. 23, POl'que não sc deve em lJualquer vaga dIscutir ou J1re!ecClOna!

espClto do scu dIreito.

nConsigllada na OreI. do L. ~, tiL 21 e 22.
(15) Deste artigo e de outros foi formulada a Ord. do L. 2, tit.21.

aD~I~. Esla prQeur~ ões 0.1I coUeclas hoje nff~ exif!'em 0. Reys, e. são dCl'idas
ISpOS 101' PI'oVIsão. Vide cal), 1 de cCl/slbus III § () pt'ocuratIOJles.
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xxv. - DE UlS rORTAnJIS.

De portariis, qaos Rex permittebat illis babere, sed ipse
fiel Diony:;ius ad instantiam Prrelatorum concessit eis, ut
de cmtero contra voluntatem suam porta rios Regis babere
non compellantur, nec eis provideant in sallario, veI expen
si, ni i quando ei placuerit babere portarios ad voluntatem
oam, i ibi, et Eccle ii~ suis viderint expedire, et tunc

porlarii ,quo babuerint, provideant <le s<l1lario competenti.
EI major parla riu quando Prml Li., et per anis Eccle ias
tici concedi minore portario sallarmm recipiant modera
10m, licet à tem pore avi, et proavi Regi, et patris sui por
tarü po iti fuerint in prrodicti loci. Et promitttunt Pro
coralores eumdem Regem dictam concessionem perpetuo
servaturum.

XXVI. - QUOD IiIIPEDIT PERi\IUTA.TIOKES.

Qllod idem Rex non interponet obstacuIllm, ut Ecclesia
ruf!l solummodo prú[ectum impediat, si aliqua Eccle ia
~llOnabilem de aliquibus posses ionibus pe1'mutaLionem
DUBce ani sui auto1'itate facit cum alia, vél ipse Dicecesanus
com alio.

XX.VIl. - DE JUDiEI NOX ELIGENDI AD OFFICIA..

,~e Judrei, quos jam non habemus de non perficiendis
de~s ~n oficii publici, ct compellendis ad de[erendum signum
I t1nctum, et au debitas decima persolvenda compel

lendi (1.8).

XX.VIII. - QUOD I ELECTfONIBU ECCLESIA.RIDr JUS

I'\Or PRJETENDA.T.

Quod Rex in Ecclesüs minoribus à CathedJlàtibus, quibus

aq~~ E~ arligo trata dos ,11I(loIlS quo não so têm convertido, oporisso rofere-se
Cón '1f!S < quem so deve pOr signa/, cap. [J/stifuit 17, qll:Csl. 4, deduzido do
~IO de Toledo, cap. nlllla di tine. 540, in fioe. E po to que já couvertidos
hl'l':l-~o dever admittir- e, como mostra o cap. Eam-le de resC/'ip', nas pa
n~: u Nec cum debes (lediglla.ri guia J!tdrous extitel'it.. ". ~om tudo eo tre
SCre nao se acha om li o, o pOl' ]SSO (Ião-se expressas prohiblçoes, que! para
dinl ~ rovogada~, os mesmos Judeus olferecêrão a El-Rey grandes quantia de
mcs

1c1ru
; a cUJa olfel'ta acudil'ão os Prelados, e cnLregárão ao Priocipe a

pass~adqllaI\Lla. na i~nportancia de oitocentos mil cruzados. Daqui se v~ quo,
II o Osta questao para coutI'acto, não pode ser revogado.

3
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Lper ele 'lionem Pn, 'lati (I ) vel Re toribo~ proviuenduID'
ivacenl m3jorem il.Ji auLhoritatem ,indicare intenden in eis

pr Clerici familiaribu ui~ ,el alii~ minu digni capi
tuti- Eccle iarum buju modi uni, r~aliler et in!!Ulariler
~inguli lillera ua- mitLil pre 'llU ~ exilTp.n~, et mini gra
vibu . el lerroribu ~ interje li~ et nullum ornnino in Prmla
tum eligant nU quem ip e in boju modi lilteri nominal,
vel per uo minUro facit nomin3ri. Re ponderunl Pro
euraLore- quod illem Rex i préce~ 3liquando porrexit pro
aliquibu lilTendi in talibu Eccle 'ü . pro digni inler~

]lo ui! prece ua nulli uper boc mini vel terroribo
interjecli et qllod uper llOC non <Tf3,a,it ncc intendi!
gravare Ecele ia' ,-el Canoni 0-: t promi:eruDt Regem ila
perpetu erraLurom, DeI' in ui- pr cibu' adjecturom,
qnod nullu~ alio ligatur ui ~i i J 1'0 quo direxerit preces.

_~lX. 00 _'0.' OG~O cu DE TE TAJ.IE1\'Tl .

Quod nititur ad forum uum te tamentaria . et alia Eccle
sia~tica~ evocar caD a deruo lorum feri orum occupando
Jegata, etR torum E ~Ie iarum d c denlium bona ir orumEe
ele iafllDl intuitu a qui ila. R pond nt Proeuralore ,e~ p,~o

miltunl qnod R xin i to arliculo ju mmune (20J 'embll I'·
Xli. - Q 00 oce P.\T REOITL' ECCLESLUlU)\.

Quod Rex occupal t delin t occupalo reditu, el pro
ventu Eecle iarumBraeharen ium, Lamacen ium, 'icen!IUID,

t Colimbrien ium. A hitali Bracharen i, cuju propnelaS,
el dominium ad pra'di l..1m Bracharen fi Eccle ia~, per
tinere dicitur plen jul' Pr ~t rem autborilale pl'op~la pr.;
~ cit et id m djcunL de oe upati E ele ü 'Iven J • Re.i-

(i fi E le arli~o IIppõe que a eleição do B',po pertencia aos~;
c?mtudo o .R)" ~ da 11 "panba, d~:;d o lempo. do ollcilio ~~ Toledo~
dmdo a 19r ~a oPae Leão IT I~ remando o rCI Godo-UcmgJo ~prrplll1'
Bi 110 ao UIDmo I notific/}. .0l·/lI'I'UI,jlls, io re.... pO' c., .1':, dI .~:
in I. 2 til. 6. liv. I Ordin. n <I Reino omeçou le direIto 6 ~~.tgio;
lar d de o tempo de D., 00 Y. Ialyez m razão de aJ!!IIOS pnu

ll
/!ar.

a\lO lolico O!IC dido ii II Iaoba. &."'ldilha, ti,·. 2 cap. 1 n. 223. Cei ;rSlt'
II. i, q. J. o....Ui c:' . GII/;errt<:. Ih'. 2. Cal/O/!. cap. li n. 2, que
gllr:J. ~er TI to o pri\·jlcgio. CI'caorio lia lei. I lil. • parI. I, Slo . 3Ílis~,

.\IILJ"amenle ob l!r....aHio-· llltfereut· fOTma' de ele. r ou nou:tl -seiz
c?mo .e ..... do C<lp. ~/II" lo/!ge di-tino 63. ulra maneira de e.lege! c uZ\'Ífllf.
dila le! 18 e da 3, til. 3, lir. J da Ord narão qu' I.Olia hOJe uao I~IO '.

(20) E le be o direilo commum que aqui;; lembra. e se acha bem expli
cado ua Ord. do L. J. til. 6~ iu lolurn.

O C'lOj'mado lia Ord. do L. f, til. (J:!.



ponderUUL quod ipse Rex nibil horum fecerat, ed occupa la
per patrem uum restituit: et quod ip e Rex civHati 13ra
charensi bactenu non pr::efecit, eL promiserunt quod non
perficiet in futurum.

Xx..'\.I. - OUOD PR.:ELATO I:'\JURIABAT.

Quod(') Rex io Regno suo atageo ubvertere liberta tem Ec
cle iro Epi copo , et alio Prmlato Clericos et pel' onas Ec
ele ia tica , necnoo alio in eorum pr::cj udicium iojuriis, et
damois a[ficiebat, aggravabat, et mole tabat immemor, vel
1ran gre ar, potiú juramenti, quod de con ervanda liberLa
te prrodicLa, et provi ionibu Apo tolici ,qua firmiter obser
vare teoebatur io Regoo prc:efaLo dicitur prmstitis e. Respon
dent, quod Rex uihil horum CeciL: sed cum pater suns ea qum
fecerat corrigi mandaverat, ip e incepit corrigere, et non cor
recta corriget, et quod omnes de Regno, tam personas Ec
clesiasticas, quam s::cculare manuLenebit in sua justitia , ct
servabit eis foro suo, banas con uetudines, et specialiter
sel'Vabit, et manutenebit Eccle 'ia ticam libertatem.

XXXII. - QUOD BONA ECCLESIARUi\1 OCCUPAT,

, Quod Rex nonnullas Ecclesias Parreciali juris p3tronatum
Ips~rum ilC domas, Aldea , po sessione , jura, reditus Epi _
COPI, et Eccle iro Egitaoensi occupavit; et aJiquas Ecclesia
r,um aldearum po se ionem ipsarumdiversi personis Eccle
S!3stici, et laici contulit pro sumJibito voluntati authorita
~IS Eccle ia tic::e terminis illicite occupatis, Re ponc1ent, quod
Idem Rex nibil hOfum fecerat, sed qum fecerat, pater suu
restituet in tegre.

XXXIII. - QUOD ECCLE 'IAS JUIUB T POLIAYlT.

QU~d Rex Alpbonsum natum suum de Portu Alacri, et ~e
Marvao Castrorum El1iLanensis Diooce is constituerat doml
nu~, et hroredem, q"ui Alpbonsus Epi copum, et Ecclesiam
Egltanensem eorumdem Ca trorum et terminorum suorum
Ecelesii~ decirnis, ct reditibus, et alii suis juribu spoliavit,
~~q~O? ~nt~lera.bilius est voce pl'roconis, ~acit public~ !ai,cis, et

erlc1smhlberr, ne Epi copam, et famlham suam Il1lbl rece
Plareot, nec victuéllia exhiberent, quod ipse Rex requisitu
nbon correxcraL aliarum etiam Cathedl'aliunl, EcclesiarumOna

(') Consignudo IIU 0/'{1. do L. j, lil. do R'lgiulclllo tio Paço, . J16.
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llliena rel cL concedere LntaviL. Ro pondent Proeura1ores,
quod ip'o Re~ in pI', mi i ln nuna culpa erat, eL qllod con·
quereotibus, ot de ocupati exhibebit ju titi~ complcmentllm,
ati'factionem uebiLam complendo.

XX:'lV. - QU D pn.ETEXTU JUlU lU[ CO.[PETE~TI ,PR.E-

LATO POLIAT SU.\. A. TrQU A PO E IO:E,

Pr. terea cum Pr. lati apiLuli, et con.entibus prOC'dicli
TIegni jn aliquorl per ulllmlliaDl e. torquol'o in Eccle iis'\\:
doi~, ot rasse sionibu ~lona terjornm, quas iidem Prrelall
Capell , et Con\'eotu á loorri imi temporilm po ederonl
pacificc, et qniete ju aliCJllod e habere conteodens compel
lit OOS, ut jn arbHr de Hcgno dumtaxat e~um nper iisdem
Ecclcsii Aldei, et pos (} ion.ibu compromiLtant, cLsi rorsa~
talinm reeu 'ant subire judicium, vel parerecnrenliro arbl'
trorum per quemdam, qui uperjuclex sum Curim appellahlr
in po" e ionl1m ipsarum Ecclc ial'um pos"e .ionem, 01 AI
dea rum c~usa rei servandro faei t llnaliter judici um. Res~on
dent, quod idem Hex noo compulit hacteou, et prolIDll.el
quod ip e Rex in -fuLtimlll aliquom non compellet compromlt·
tel'e in aliquem, veI in aliquo arbitro, 8t quod si ql~a paler
,uns oeca ione hujusmocli oecupavit, ip8e do illis debltamst
tisfactionem jmpend et.

X.X; . -QUOD FAClT EOS RESPO DEUE lN ,ECULARI.

Iloc nipsum rliceris faaere quando PJ'~·ülati Capel.~ro,. ac.Con
ventus, ae alim Eccle iasticro personcn super Ecclesllsjurlbns,
et rebus EcclesiasLicis noll1nt in tua Curia coram te, v.elr
dom snperjudice respondere, dictu eLiam superjud~x 10 :
rico , et personas Eccle iastica dicti Regni, indebllam 1

jurisdictionem usurpans de causis ad Ecclesias~i~u~ r~rU01
spectantibus cogno cere, et do rebus Er.clesitl tlClS.JudlC:
pr::o umit: etsi dicti Clcriei propter hoc ad Apos~ol~caIll 'li
clem apPêl1aot, dictus sllperjudex eorum appellatlOll\bUS~
peosis cos repllt;Jt contumacos et conqoerentes in posse mlll

Mm dictorom bonorllm induccre non veretur. Tu qU(j~u~
J:lrmdictos CLericos, êt personas Ecclesiasticas p~ssim in:
CauSa in tua, et aliorum laicorum judicum Curus respon

(') Consiguudo nu 01'(1. do L. 20, lit. 1, in pl'inc., c §§ t7 c 18, cL. 3.
til. 6, § 5.
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compelli . Re. ponllent (H) quol.l dietus Rex noo inteodit vara
re, 'eu citare, nee etiam jadiear'e aliqnem Episeopum, veI Cle
ricum super Eeelesii' jl1ribll8, et rebu' Eeelesiastieis, nec
uper pos es iooilJu earumdem, sed placet ei qaod in omni

bus is tis re pondeant eoram Eeclesiastieo jucliee: super cau
si vero qua Gleriei, qui fiscal e notorias feadatarias, et rea
Icogas po e 'iones ex.eoll1nt oe asione ip. arum habuerint
fac ta e t iuter ip80 , et Proeuratores prmdietos eompositio
speciali .

x.\XU. -DE JUDiEI ET. AnnACE~l:S.

De Judrois, vel arraeeni liberis, et de Sarraeenis servis
Judreorum a {idem conversi , qnod Rex de .ludrois, ot Sal"
raceDis libens hona ip orum faeiebat eonfiseari, et eos in no
vam redigi servitutem, et de Sarraeeois servis Jadrooram eos
rcducebat io servitutem prjstioam Juc1~orum. Re3poodent
Procuratore , qllOl.l ipse Rex hoe non feeit, nee faeiet in fu
turum, et facta emendabit.

XXXVU._ QUOD UfPEDIT NE SOLVANTun DECDIiE.

.Ouod Rex edieto S lO nOI1 permittebat solvi Eoclesü prro
dlales deeimas de po es ionibus, qua Jud:Di, vel Sarraeeni
p~o~rii manibus vel slltllptiba exeolunt, ueo prmrniti:Js de
l~h Ip is Eeel iis persolvi. Responrlent, quod Rel. hoo non fe
CI,t, DOC faeiet, et ediotum i quod de hoe ~it, quod non ere
dit, revoeabi t.

xx.WIIl, -QUOD COr TItA ECCLE fiE LrnERTATEM EjUS JURA
USUllPAT.

.\ violatione libertati Eoole ia tiOffi quam pl'Ofecto qui vio
l~l.pra:lcipuum robúr:, quo flde viget GatboliCíl, et regia di
~O'~lur ceI itudo eODfringit; Decnon ab u urpatione jurillm
divmorurn, ad quorum tutelam di tributor horum HegnoruOl
lemporali gladio te :lceinxit, ae molestii persooarnm, qU;]
ad cullum Divini Numioi pro populo coo tituta saorro sorti'

be(~l} Des.larcsposla não se póde inferir que a ül'd. do L. 2, tit. '1, in princip.,
~onlrarla a este artigo, porque o. Bispo c Olltros qlle n-tO lêm jlliz o1'lli

:ni,respontle.m no secllla~' nas ca~s~s matrimoniae , ou em razão .de.vio] I\cia
se I amuo lIratIcado no Hemo, adnuttlda como são as regras de du'elto, COIllO
CIi:edllz

de !yauarro, no cap. cum COllll'illgat 'l, remed, vel'~. 11. Uiéres, lia
90istiatala, cap. '11. 1I1olina., nQ nepel'l., palavra -Ju tltla. lm!Jon, IJ(jg".
Cel~ e/lll!/a, in srecu!. jJl'inCl. 87, I'lIh,'ic. 11, ~ I'illeuclllm, do n, 10.

I Q, ati dccrct., CUJ!. ~n, n. 3. e lJ. M>, 1l.25.
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my, terium L!c~tina\'it ab tinea., t alio liLi ubdilos ce ,a
re compelia . ne l10nden tJ quocl Rcx non intendil Iiberlales
Ec.cle illrum infringer~, n~c infr.ingit, quoll ip e intelligere po
tUI"et, ct ql!od nec IOfnnget 111 po terum, Dec jura Iede j.
r,oill u ar~avlt, et quod .i aliqua u urpavit paralus e I cor
ngerc et a p rsonaram Ecdc ia ti 'arum molc'liis alJ linere
qllOd i aper hi contra ubtlilo' ejll ad ip Oill qoerimolli~
c1eferatur querelantibu ju tiLlam exhibebit.

XXXIX. - Q OD :\OX UE TlT IT ADLATA,

Quod Dex ip e llniv I"C.I, et i gula bona Pra?lalorum Ecclp·
. iarum, Mona leriorum, et qllorumcumque Eccle ia licarorn
per onarum ablala illicile. et occupata con umpla; data, et
alienata per eum vel de eju manda lo, aut per Barones, mi
lite , et officiale 00", ine diJl1caltatis ob taculo restituat, el
re titui faciat com fruclibus percepti de damai , et injuriis
illati eisdem atLfactionem exhibeal, ip:-:i que exhiberi faciat
·ompelentem. fie pondeol quod Rex. nihil horum feeit, noo

faciet in futurum, et facturo per eo, t prredece ore ~oos

emendabit, et de facU' per Barone , et alio, querelanllbos
ju litiam xbibebit.

:L.-QUOD CON UETUDIi\"ES C.\.;,\O:IC.E fiEGNIOB ERVENnR.

tatuta, et consuetudine in eo 113m TI gno contra Iiber!a
tem Eccle ia licam, et tatutum pr dicli Begni pacifico,mm
troducta non erv s, nec pel'mittas nb aliL observarl~ ei\
prredicta Ecde ia , et Ecc! 'a tica persona in plena IIber
tale conserv s. l{e. pondent, CJ1-10d placet Regi quod malre
r.on uetudines tollantoJ' et bon::c, erventur: et quod ita mail
dabit, et faclet observari; et i aliquid fuit ordinatum de con'
sen 11 Pr;:claloram pro hono, t pêlcifi o stntu Hcgni, ~t con.
,uetucline roboratum, clnmmodo it Canonicl1m, ot ratlOnabl
le, nec conlra lihert:llcm eon, antiunt Pr::rlati quod scrfe
tur (22).

'. e1tdijo(2'1) Deste artigo bem e collige l(tI onlra COllcord~las hllVldO yr !O-
esta. e que devem er oh el'l'llda , bem como as que cO,n ta forao 3Pf;
vnd.as pelos oherallo PonliJic,es, como se v<: das Bulia ,lá noladas~ cCfIDG
aSSl1ll que esta Concordata fOI celebrada com a autol'ldade do tioh
Pontifice, e~ \'ista da Dull,a lran-cr!pta no fim, es do

F. este arllgo Iie (le lllaXlma conSldera(:iin, porqllecompro\'ll ~s cosIU~de.
Beiuo acerca de materiu- ecclesiastica ,ernl\lIUllto ão cnnoOlCOS, f)°1l3 $11
1,1 9ue bastava mosIrar que tacs co tllmes lio Ião VaJOI', ~egn~do a fón1r,llá'l,

nnll:'o Cllllones. pnl'lIII", rl1l oulro casns, as IIn\'ns lei lIao Sc 1lI~
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dn Papa Yi ohio Ir de 7 de ;Um'_o d,~ 12(~9: r:ollfirmancio

esta COllwrdata.

Nobi' verú, prout conce it Alti imu' ad apicem ummi
Apo tolatns a 'nmpti memora tu ' Cantor, et di/ectus filill
,Ioanne Martini Canonicu Colimbrien i eju dem Regi Dio
nr ii NunLii, et procura tores ad componenclllm uper pro
mi i ab ip o manclatllm babente nostram pr::e entiam
auierunt pr::emi m imploraUone in tantiam pro equente, .

Nos autem .olicitlldinem directionis ejll dem negoLii
memoratb O Lien 'i Epi copo, et Bcnedicto Ca rdinalibu denuo
commiLtenLe dilecto filio nostro Petro, et anctiMarci Prre _
bytero Canlinali prmfacto Gervasio jll eâdem solicitucline
subrogato, ut ad animarum vitanda pericula, quro in eodem
Regno prretacta inge.sit, hactenus, et adhllc ingerit invete
rala di entio, po it idem negotium celerias experuri
venerabilc fraLre:; nostro Dracbarensem Archiepiscopum, et
Colimbr~nsem, i/vensem, et Lamacensem, Episcopos, prm-

~cebidns, p/acilarlas como diz tVUIJUl'l'O no cap. Cum contugat remedo i, ad
mtellectum cap. Quoliter de Jud.
~unde e deduz que os costllmes do Reino que. daquelle tempo .alé !toje

~orao, fol"~o approvados pelo Prelado, são caUOJ1lCOS e devem-se olJserl':u'.
I, bem assim que que qualquer cou a que fúra das expre sões da Concordala,
se acha em uso, deve-se considemr canunico e approvado pelos Prelados, e
cODfinnado pelo oberano Pontifice. Da mesma orle e boje, pelo parecer dos
m~e~nos, a~lT\lem queira condemnar o costumes do Reino e ar....uir que pre
Jodicao .á hberdad.e da Igl·ej~,. teD(l~ na época desta. C.oncordala alcançado.a
approl'açao apo tuhc..,; tal 0IJlUJiio nao póde ser adnlll.llda derentlo- e con '1

~rar como canonicos taes costumes, visto que a im m'ão no tempo de ta
ncordata; bastando que naquellas era fO'sem admiLtirlo pela opini~o pro

laTel dos Dontore , que enliio fIorescião; po to que outro pensem dll'ersa
:lIte, porquanto ao Rey ba ta que legislem segulIdo a pl'llvavel opinião

DOulore ',nem são obrigados a cguir a m~i geral, sobretllllo porq~e na'
CJncordalas nilO e atLende ao ri ....or· lanto mms quanto deve-se presllmlr que
oSoberano. Pontifice, com qne"m ~Ias cousas e lratão, queira em allTu/ll;t
~rto prelerlr o privilegio do Clm'o em favor do bem COll1mU/Il; a sim C(}~o os/Y lambem abanclou<irão pl'etenções mui importantes, o que se manlfe ln/5 .COllcord~t~s anteriores, pois o Sobcl'ano Pontifice pórle em ;~Igllm raw
~êro~~r o priVilegio do fôl'O clerical. ainda qno n5ú em tudo. Fdw, no call.
'.1
1

'I.~IS de majorin. pecu/. no til. de CO/llp . .lud. ad .~ generaliLe~, n. 1 i.
l-,"/redo, nas CJcuul.. I de' ofI'. 01'11. n.;ll. Co/!nl'/'U1>IILS, d. cap, vi, 11. 4.

/I- na r . , . 'd """ I'nxl' '2 10 111., 11I·ohirl. 2, n. 4. Bd/u.fj(l, mIJ. ll, § \'j elluum, n. 12.
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'ente in Romana Curia, et uum, ac uarum Eccle iarum
intere se in eodem negotio icut ad eos pertinet pro equen
te ad prosequlionem ip iu ncg-otii, etiam aliorum Prwralo
rum, ac omnium Eccle iarum, Ecclesia ticí.ll'urnque per ona
rum dicti Regni nomine, de pote tati plenitudine dllximus
deputando plena eis, etlibera componendi cum ilicto Rege,
seu ipsiu Procnratorjuu jus Domine upel'dictis articulis,
~pecialiler, et e:lpre é facultate once. a, ei demqueArchie
piscopis. Epi copi et Procuratoribu , super quam pluribu ,
et pI" dicti 3rti uli , nec non et upel' eisdem prenis, el
sententii per eorumdem Cardinalium, quibus id commLi
mus diligentiam po t tracta tu vario ad concordiam refO
gati factaque nobi per eo dem Cardinale de priEll1ÍSSi
relatione fideli, demum tales inter partes easdem paoo,
et compositio intervenit.

Pr<edictis iquidem rchiepiscopo et Episcopis pro e, ac ilflS
pro quibus ad paciucandum, et componendum ei , ui ~rre
mis imus, dedimu pote tatem, et pnefacti Procuratoribus
pro Rege Dionysio memorato in djctorum Cardinalium pre
sentia eonstiLutis, et dilecLo filio ~lagi Iro icoláo nert~o
lamei de Garcino criptol'e no 11'0 publico edi Apo t?h~
authoritate TabelUone, alii que plurilill te tibus fide dl,g1!IS
prrnsentibus lecLi fnerunt per undem Tabellionem, Slgil
latim dicLi articllli numero qlladraginta super qllibus easdem
partes se dicebant es e concorde et prmfaLi ProcuralOres
prmfa Li Regis nomine ad singulos singlllariter respo~derl!l1l,
quorum responsionibus prmdicLi Archiepi copi et Eplsc~~ se
contento vocaverunt, et expre e dixerunt. Et dei~deudem
Procuratores prmfactiRegi Archi pi copo etEpi copls,meDl~
rati , ao etiam Tabellioni prmfato pro ipsi , ac omn~u.' c
singulís Ecclesiis, et personi Ecclesía Líeis, dictiRegn!SIIPU
lantibus, solemniter promis 'erullt pr fati Regis nomme; ae
pro jpso eundem Regem expre se ratificaturum, approba\o
rum, et aoceptaLurum omnia, et singllla contenta lO raspou
sionjs supradjcLis et tam e, quam suos quoslibert su~'
sores in Hegno pl'mfatQ, oauem omnia, ot ingl1!a, qurelD

dictis responsionibus continentllr, prout eomUl. I~~~~;
qualitas exigit plene adjmpleLuro , et perpetuo lOvlOl ~'e
servaturo , prollt in in Lrumento publico continente P( ':iO
tos articulos quadraginta, supel' quibus eadeJI! COm(ltiO_
intervenit per eundem Tabellionem confecto cxmde, ~ I r
gulis dictorum Cardinalium roborato plenius con~e Um
cujus tenorem liJnia commode cum prmscntiuID seria IpSU
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cauem capcre cal'ta nOll potcrat, alii' no tl'i~ mandavinlll!'
Iitleris annotari.

Xo igitur de omnium prroclictorllm fratrllID no,troram
coo i1io ad eorumuem \rcbiepi 'copi, et Epi coporam Colimbri
cn i, ilvensis, et Lamaceo i: nec non et PI'OCaraLorum ar
plicationi' in taotiam compo 'itionem prrodictam quantum ad
responsiones factas 3d articulo in dicto instrumento conten
tus, et omnia qure in re poo ionibus contioentur ai rlem
ilulboritate Apo tolica confirmante, et prmsenti ,cripli
palrocinio muoientes ordinamus, providcml1 , decernimn ,
:Jlqne stataill1l1 io omnibus, et singuli' articuli in instrl1men li
prmfati, teoore no tri, ut pnndicitor annotando litlel'i
compreheo is ea qUa:l in pr.nu icLi factis ad eo respon io
nibus continentur, tam ab ipso Berre Dionysio, et ejus
succe soribus, qui cootinoata temporum, et succe,siooum
perpetoitate in prrofato ei Regoo successcriot, quam et qui
buslibet officialibus, eL mini Lri ipsillS, nec non Daronibus,
cUlteri que hA bitato l'ibus Regn icju dem, prontsingulis eorum
competit inviolabilitcr observimda, &c. Lib. 1. Brevlwn,
{ol. 22.

Julgamos de UIDIDa convcniencia addicionar á esta con-
cordata do Rei D. Diniz, a re pectiva traducção em por
loguez antigo, por ser tambem autlleotico o testo, conforme
o:Js egura Gabriel Pereira de Ca tro na ua ~JonomcLchia,

precedida da seguinte BuUa do Papa Jicoláo n, tambem na
mesma linguagem, não sendo de igual orte publicado o tex
to latino, por não nos ter sido possiveI encontra-lo, Dem
:linda no Bu.llaTlum, que consultamos.
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BllLLA

do Papa fticollío IV de 6 de Janeiro de 1289, relalalldo as
OCCllTrencias qlle hOltverii.o, anles da confirmat;lio desta

C011conlala.

Nicol:'lO, Di po, ervo do ,ervo de Deo . Con ideramos
flue na côrte, ITrão tempo ba duvida, entre o Prelado de
Portugal, e do Algarve, e entre o Rei que emelle reinãoso
bre o direito da Igreja . e da pe oa eccle ia tica3, e obre
o abaixamento da liberdade eccle'ia tica, e sem duvida então
era muito tri te pelo tempo muito prolongado, que trazia com·
igo grave perigos a alma do moradore desses Reinos

nos quae era interdicta prolong"adamente a communião dos
acramentos da Santa Igreja. E porque he natural cousa, que

cada um boamente ponha fim a seu trabalhos, segundo q~e
de eja, por tanto nós trabalhamo, nó ,e os Cardeiles, ornais
que podemos, a dar fim a e ta contenda, mórmente nós
que omos obrigados por razão do no o olneio, ade ejar
saude de nos o sujeitos: e ab mos que ba grão tempo
que na Igreja de Roma e trabalhou granLlemente pores.le
negocio, como e pôde vêr por e ta e criptllra, aonde senao
contém tudo, ma o contém fielmente no que faz a no 50
proposito, e da pal'tes (').

Grão tempo ha que no o irmão o Arcebispo de Bra
ga, e do Dispo do Reino foi proposto perante o Papa
Marlinho IV, nosso antece 01', que algun d~lIe em
sombra com eus antece 'ore fizerão a!gun artigos per
dante o Papa Clemente IV, contra D. Alronso, em outrO
tempo rei de Portugal e 110 Algarve, obre mal, e sobre
aggravos que dizião gue fizerão, e fazião elle, e os seus a

(') Na obra da Jl[o/lomachia, e ta pas agem he traduzida da scguiUI!
flÍrma:

II Como quer qne todas as cou as nom contem já erão muito de ~on~;
mas conta-Io-ha em soma sem engano nenhum, segundo o nosso depOImen
e o das partes ".

Esta tl'ac!uccão foi feita na epocha da Concordata, e a que vcm ~o Tra~1~~
de - 1ll(/.nI~ Regia - foi melhorada, (leIo ~ue nos parece, por Gabvwl (lerei
de Castl'u, poi outra he a líul;uagem.



cllcs, C {IS Igl'cjas, e ás pc oas ecclesiasticils, em aoaixa
mento da libenlade da Santa Igreja.

Edepois fizerão e ses mesmos artigos perante o Papa
Greaorio X, no so antec.e 01', e ganha l'ão letras desvaiT(l(las,
p sob tal forma, porque es e mesmo fiei foi amoestado, que
omal, e o aggravamento que lhes fizera, os quaes por
ordem são conteudo em artigos,que ocOfl'egis e, que desaqui
adiante tae como estas nom lhes fize"se. Gregorio no o an
tecessor, entendendo que el-Rei nom obetlecêra a seus man
Ilado , de con elho dos Carc1efles fer. uma provisão, ou Bulia,
em que poz varias penas, e poz entença de e~communhão,

ede interdicto, e estabeleceu qne as im es e Rei, como todos
os seus succes ores aguardassem perpetuamente em o dito
Reino ('). Eporque o dito Rei não guardou, eoutrosim sen filho
el-Rei D. Diniz Rei de Portugal, e do Algarve, e successor em
elle mesmo não curou de guardar esse mesmo Reino, que ante
por tae cousas fôra interdicto por esse me mos Prelados
foi interdicto, e ora o he ainda por aquella mesma provisão
ou ordenação do mesmo Gregoflo nosso antecessor. E esse
mesmo rei D. Diniz era ligado por ~entenl;a de excommu
nhão, com perigo das almas que erão prolongadamente
privadas dos Sacramentos da Santa Igreja.

Epor este juntou- e o dito Arcebispo e alguns Prelados no
lugar que chamão a Guarda, para tratarem paz, e concordia
entr~ si; e entüo o ditos artigos forão mostrados a esse Rei
D. .o~niz, em sua Côrte geral, juntados ahi sobre esta, muitos
religiosos, muitos ricos hom ns e cavaHeiros, e algumas
das Communidades des e reino, e forão lidos ante elle
cllmpridamente, e forão declilrarlos com grande esgllarda
menta. Esse me mo Rei D. Diniz, de consentimento e con
sel~lo, respondeu de livre vontade, a cada um da queijes
arligos: e então o ArcebLpo, e esses mesmos Prelados re
ceberão a resposta que eJ-Rei dava, se o Papa consenti se
em esta Cousa.

Depois o dito Arcebi po e Prelados e o adiante no
meado Rei D. Diniz pedirão ao dito Papa Martinho que
confirmasse esta composição, que fÔTa tratada antre eHes,

(') Na ltlonomachia a ,'ersão deste paragrapho he da seguinte fórma :
a Ese Gregorio nosso antecessOr,entendendo que el-Rei nom obedecera aos

seus amoesta1nentos, de concelho de Cardeaes, fez humi,l Provisolll ou Orde
IInçom, e formou-.a por desvairatlas (d'ivel'sas) penas; e por sentença de ex
communhom, e ele interdiçon estabelecêo. que assim esse Rei comn lodos os
seus Sl\ccessores, aguardassem PeI'!Illl'nvolme1l1C om o dito Reino II.
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e que a confirma e em lnl guio a; qu dura e para todo
o empre. Então e: e Papa .lartinho examinou adiante
as llita re po ta : e porqne achou alguma della:, como
'luer que fo em, oncordavei a direito empero erão envo~

ta com muita cavillarõe, por tal que a pode e confir
mar com boa con cicncia e por ventura este Ibe fos epe
dido. Outra achou tão em direito, e tão mingoadas, q\lB
a não podia confirmar com boa con ciencia.

E porque o Arc 'bi po, com outro Pr lado dizião que es
peravfto cm tal maneira fazer composiçiio com el-l1ei obre
aquellc artigo que el-Rei Dão re pondeu cumpridamenle,
nem egundo tUreilo qu 'e tornaria mprol da Igreja: odilo
Papa Martinbo mandou ao bi po deLeão, eao Deão, eJ\rcediago
de O ma e de alamanca; e antre outra cou a mandou-lhes
por uas letra , que lIe mo tra em o dito arti~os, eres
posta ,emendada e reformada a im como suso dito be, ao
ditoreiD. mniz e o que mostra ~em mui afincamente quere
cebe se e as me mas re po ta - m e a Côrte geral, de con·
sentimento e con-elho des a Côrte, e dos de seu Coo'
selbo, perante o dito Arcebi po, e Prelauos que cn~o
fos em presentes no Reino, em Lal maneira que depOIS
fossem Hdos cada um dos artigo, c cumpridameote, e
claramente re ponde sem a es e Arcebi po e PI-C lados, sell.llD
do a declaração da dita re po La'; e que dé o aos dllOS
Arcebi po . e Pr lados de uas letras authenticas comsello
pendente que pode em pedir confirmação obre as~

posta em aquella fórma) em a qual o dilo Papa Marlt
nbo errada debaixo de ua Bulia, e que obre o aDiro
artigos a que el-Rei não respondia cumpridamenle, ~Il1Do
dito be: nem segundo direito em tal manei I':} e te ROI '
Diniz fizesse composição com os ditos Arcebi po, e Pre
Jados que fos e proveitosa, e que considerado o o?Lado do
Reino, e as cou as, em tal gui a fh:e se a compOSIçãO que
a Igreja de Roma dignamente a podes e confirmar, ou 58
Dom, que a pode e sofIrer com boa consciencia. ,

Depois os ditos Deão e Arcediago, flzerão sabeI' a dd!\aS
cousa, assim como lhes foi mandallo, e ao Bispo .s~so !1O.
Escusou-se com grão razão, então o dito Rei D. Dm,lz. disse
que era mui agaravado em a)auns dos ditos artIgos, os
quaos lbe farão ~ostrados pelo Deão, e pelo Arcediago, se
gundo o mandado do Papa; e especialmente em a dureza
das penas das sentenças, e sobre estes aggravamento& roo
gou á Jgrcj a de Roma que lhos pro,vesse em tempo do Papa
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ITonorio IV, nos o antece sor e enviou sobre i"to á Igreja
de noma ~lartim Pires. Chantre de Evora, e Estevão Lou
renço, seus clerigos; e es 'e Papa lIonorio no 50 antecessor
deu e te negocio a catar, e ordenar a qU::Jtro Cardeae , e
ao Bi po de JIostia, e a D. Gerva , e a D. Dento.

E Cilmo quer que no tempo de se Papa IIonorio, os ditos
Carl\e::Jcs, com grande cuidado examina em o dito negocio,
empel'o o não poderão de:sempe.ar, porque es e Papa mor
reli ne 'e comeno .

Depoi qujz asjm Deo que nó fossemos Papa; en
tão o dilo Chantre e o muito amado filho João Martins
conego de Coimbra aha to os, e mandadeiros do dito Hei
D. Dilliz, havendo mandado pa1'::l fazer campo içITo, vierão
anós e peuirão-no que tolhe emos o ditos aggravamentos
enlaõ nó demo este negocio a ordenar aos ditos Cardeaes
ao de lio lia, e D. Bento, e em lugllr de D. Gervas puzemo
oC.ardeal D. Pedro, por tal que e~ e negocio e pode se
~als cedo de embargar, e por tal que. e tolhe em os pe
rl~os das almas, que a discordia tão prolongada trouxe no
reino de PortuO"al e ainda hoje traz: e pelo poder que te
mo, escolhemo o honrado no o~ irmão o Arcebi po de
Braga, o bispo de Coimbra, e o de ylves, e o de Lamego,
que eotom erão pre entes na côrte de Roma, e seguiom e se
me mo negocio, o eu direito e o da u::JsIgrejas edemas-lhe
poder obre es e negocio em nome dos outros Prelados. e
de. todas as Jgrejas, e da pessoas eccle. ia tic3s do dito
Re~no, e pecialmente e expres amente lhe demo cumprido
elivre poder para fazer campo ição obre os ditos artigos
com o dito Rei, e com seus pro uradore em seu nome.
. Edepoi demuiLa ede vairada razõe. sobre muitos dos ar
h~oso ditosCarde;les,aql1emo demosaver trol1xerüo (') o
ditos Arcebispo eBispo eprocuradores a concordia ; e depois
as.es Cardeaes catarão-no mui fielmente todo o feito de de
abl.tal compo ição feita entre as partes. Depoi o dito Ar
cebiSpo e Bispos por i, e por aquellcs a que demos poder
P~ra cumprir, c fazer paz, assim como jú di emos, c os
~I\OS P~ocuradores, pelo dito Rei D. Diniz, parecêrüo perdan
~. os ,dItos CaI'deaes,presente o nos o muito obediente filIJo
NlcOlaoBal:tholomeu Drag;'(o (') nos o publico escrivão tab elliiio
pela autorIdade da santa Igreja de Rom::l, e então farão li-

(') Na traducçüo da Monomachia lô-se - adusscl'om. 
{')Namesma lradllcção ld-sc - da Creio. -
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do por e 'e me;,U1 tabellião os dito' al'ligo' cada um por
i, e erfto quarent3, obre o quae essa mesma parle

dizião que concordárão C): e o dito' procuradore , em nome,
d'eI-Rei, re ponderão a cada um delle por i; e o Arce
bi po,e Bi po e tiverão por ati 'feilo (") da respo ta do
dilo procuradare.

E depoi di lo, o dilo Arcebi po e Bi po , e o dilo tabel·
lião, por elle e por totia , e cada uma da Igreja" dhrào
<JO dito procuradore em nonte do dito Rd, e poreI/e,
que e e me mo Rei expre amente baja firme, louve e rece
ba latia a cou a e cada uma por 'i, que ão concedida'
em a dila re po ta , que a im elte como aquelles,qoe
hão de reinar no dilo Reino apoz elle. a gnardarão, e
cumprirão cumpridamente, e para todo o empre, ecada
uma deltas, que em a dita me ma são conteuda Cazen
do o como a natureza de cada uma deltas pede. Dada em
Roma, em 'ancta ~l3ria Maior, 6 dias de Janeiro, anno e
gundo que nós somos Papa.

N. B. Logo junto á e la Bulia e tá outra do me m~ ~i
coláo IV, 11 9 , em que e tão in erto os quarenta arllgo I

que primeiro farão dado enl Roma em tempo de Cle
mente IV em Roman e ("'), orno aqui vão postos, que eil

oulros lugare andão em latim.

(') Na me ma ll'aducção lll-so - cól1lelldariío. 

(") Na llIesma lraducçiio lê-se - 1Juyado. -
(.") R . 1 I lerra diz Cons-amanse ou Romance -' a !ill"ua vuliTar 'c a ~U01a "

ancio no seu Diccional'io. - En; POI'lll"lICZ a~ligo.
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ARTIGO I.

Queixão- e (') o Prelado, porque el-Rei por sua vontade
con trange os Priores, Abbades e Reitores das Igrejas, que
renunciem o Priorado e ~bbadia , em a Igreja" na, e
maiormente naquelle Mo teiros e Igrejas, da quaes diz que
elle he Pad I'oeiro,

A e te artigo Te pondem Martim Pires, Chantre de Evora,
eJoão Martins, Conego de Coimbra. procuradores de El-Rei
D, Diniz, que o dito Rei no fez tal ata-qui, e o promettem
em seu nome, que o não fará daqui em diante (a).

ARTiGO II.

ltem se os Bi pos, ou Priores das Igrejas excommungão
s~~ freguezes, porque lhes nom dão ua dizimas ou outros
direitos, que lhes devem, ou poem interdicto em seus luga
res, assim como a Ju liça manda, El-Rei, e os seus por
cau a desto, faze-os deitar da terra, e filba-Ihe o bens.

Ue pondem os Procuradores sobredito , que EI-Rei o que
se contem no artigo não fez ata-qui, e promette que o nom
faça daqui em diante, e e por ventura o contrario foi feito
pelos da ua (1) terra, elle fará direito áflueUe ,quese deUo

(') No exemplar da Monomachia da Bibliotheca acional achamos algumas
nolas cm manu cripto á diver os artil{os desta Concordata, que julgamos
a~erkldo dar no prelo com as de Gabriel Pereira de Castro, mas com dilferente
slgnal para distingui-Ias,

b (a) D. Jaime, Bi po de Ceuta, com os de Taugere, de Angra e oulros Pre
EtR"om 17 de ~'evcreiro de 1563, nos Apontamentos Secnto que derão a
d- 01 D, Sebastião dizem: - Para se mostrar que se não guarda bas~a haver
foa parte de V. A. rogos ou importunações. porque os rogos dos Reis fazem

rç;\, quanto mais havendll nisto mais que rogos,

ac (11 NOlo nesta resposta aquella pala\'ra, suas, porque El Rei naõ desisle dr.
1~~lr a seos v3ssalJos, quando os excommungarem por di imo, ou direitos da

ja, senão quando a Igreja lhes pede o disimos costumados, e seos, POI'
: se os Prelados quizessem pedir novas decimas, c nOI'os direitos, neste
la o~ó,~e haver rccurso a EI-Rei (lor via de força, como rcsolve COVal'. Pl'l/Ct,
mft' .<Jo. numero .2, Gltter, I p, q, M. 11.:5 Barbosa in L,. 'fitia fi': soiut

'1m, 11. 47. Cab, decis. 205, Ou quando com ccnsuras qtllzcssem tirar a
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aggravarem, fazenuo tornar a entregar a cou a , que forem
tomaua , e fazer sa ti fazer dos torto ) que forem feito' sobro
e to (a).

ARTIGO m.

Item e o Bi po I ou outro cHão. ou querem ci~r

Abbade e Abbadeça , Priore , ou outra pe soa da Igrej3
por Letra do Papa, o dito Rei nom o deixa fazer (2).

Be pondem os dito Pro urac1ores, que EI-Rei nom fez
e so ata-flui e prometlem que o nom faç,a daqui em diante, e
que leixará a clle livremente u ar da letras do Papa (b\

ARTIGO IV.

Item se pela ventura, sentença definitiva por alguembe

decima, qne o Beis, e o que tem cousa dene , as po uem por lilultl!
justo • havidos da cApo tolica, como m lIespanha concedeo o Pap31le
uedicto a EI-Rei D. Alfonso H. no anno de mil e tresentos e quarenta, qne.'
chamaõ Terças. LusfLrte ele ditCi/lUl/'. vendit cap. t9. n. 5(i. ídemBarOOtl
n. .iD, porque nosto cazo não se pOde cornoçal' cell nrando, e fica send~
violencia.

Concorda com esta re posta o primeiro artigo dos 27 do mesmo Rei.

(ct) E to Cap. so não guarda geralmento nestos Reinos.

(_) Esto artigo So ha de entender om termos habeis, quando naõ baja~'
que iOlP dir-se a execuc;aõ do mandados Apostoli ,) . Por0!D se e~
bOll.ve "O Letms para citar hum Prior para fóra do Reino, podem ~l-I\ti lili
pedi·lo por SOl' contra hum Breve. que lhe está concedido de Julio 10, que
nenhuma causa so comella fóra do Reino; ou quando o Breve fosse,. vass~
~os cit~l' outro pelo Beneficio que possuía, porque neste cazo pod~na E~
Impedir, que o tal Breve seoaõ oxecutas e, e dar conta a sua Santlllad.e.Pi:
que melhor informado saiba. que o que se lhe pedia he hum Benefiao.
possuidor vivo contra as regras da Chancelaria: Conlra impetranlcslJur4ti'
viventUln, de quo in Cap. 1. ele COIICes . prrobend. Ou quando hum~
geíro trouxesse letras para hum BenenclO deste Reino, contra op~fll~
l:eal. Cova1'.J?ract. cap. 35. n. 5 Gomes in 1'6g. d. idíomate. flebus. Inp~
m f07'"!a: sl!Jn~ rol. 150 e se'l. e de Padf'. l)oss. 2. /l. 17. Ea gma "18
SUhl'CpIICla, nao fazendo mençaõ da origem late Cevallo el..t. q..tt~
Pelo qne nestes, c em semelhantes azo naõ se impede a exccupo e. st
uados Apostolicos, antes se ob el'va a I,enç,lõ do Papa, qne he que nao
executem o se lho póde I'escrevcr:- Late Ceval/os 4. p. q. 1. li 11.292 Dltfq·

(b) Este não c f;uarda, porquanto a si pOI' alvar,ís e pro~isões de ,.~:
C~1ll0 por mandados de lias j Ilsliças se fazem muito impetlimentoS~lla~
~.~l,e..... o q'le... he tambem contra as prohibiçõos e consuras da
Cei! 110 Seuhor. V. Dedlwçiio CMulloloflica.



-10 -

dada) Dom a leixa mandar á execução, e as cousas que são
julgadas ao demandador manda-as fiLhar ao demandador,
c retem-nas para i (;:,).

Hespondem os ditos Procuradores, que EI-Rei nom fez
es o ata-qui e prometlem que o liam [<.Iça daqui em diante,
c que leixarú livremente que 3S entenças se mandem á exe
cução lidima (a).

AnTIGO Y.

Item se os Arcebi'pos, Ei po, ou seus Vigarios poem
intcrcliclo em aIgun lugares, ou em algumas Igrejas, ou
aos homens de El-Hei excommuuhão, assim como a Justiça
manda, EI-Rei e o seus con trangem os Bispo e eu li
garios pOI' ameaças, ou por e pantos ilihando-se seus bens
para revogarem as senl nças que derom, julgando á elles,
se as el1tenças não qllizerem revogar por Juizo dos Judeos,
tolhendo-lhes a falia aos Christão , 6 e se Cbristãos se a
clle em alguma con a acompanharem, ou receberem a ene
cm os Ca lellos. ou na 'iUa " ou nas ca as suas, pr~nden

do-os e ameaçando-o com carcere, tomando-lhe os ben
seu (4) .

. (~) Esle capitulo se ueve enleOller. quando El·Il.c)". smn outro fundamento de
lUS~lça,. impedir a execuçaõ da entença. legitimamente dada diante dos Juizes
onlillarlO •e competentes. Porém se acontece e. que o] uiz EccI..:-ia tico levas e
~ seu Juizo hum leirro nos cazos, em que a .Tu\'isdiçaõ naõ !le sua. nl;ste jus,
li 'Imamentc pOlleria Elney ainda !loje mandar, qne a sentença senaõ e~ccu'
~Ie, como especialmento di 'pãe a Ordeuaçaõ Lib. 2. It. 1. §. M. lu'ada
a Lej' 3. ele Ordillamcnlo Ub. 3. a. L Guterres lib. 5. lil'Ctctir;. q. 30.
n'n._~, porque e La incompeten ia em tO(\o otempo anllnlla argumento da Ord.
E' ,0. rt. 20. §. 9. et lil. 1. a. 58. 8. ~r. et tt. a. §. 9. Cabeil. dccis. 52.
~. Jlt!de PPrincipe secular prohibir a seu Va sa1l0. qne n õ proroaue a juris
.I(ao da Igreja. ille/lI) '!l. COIl . 522. /l. 20. Bnrbos. inl 1. Ir. de judic. ar'.
:J. 11,166. cl 159. E o mesmo ser:i nos cazos semelhantes; por que Jlaõ"e
IlDpede execuçaõ de sentonça, senaõ do que uaõ !lo sentença.

I (a) E te capitulo parece que em muitos casos e deL.'{a de cumprir em seil
enÇ,lS dadas no Jnizo EcclesiasLico. Apont. Secreto

(I) E Le capitulo h mui conforme ao Con ilio Trillentino Sess. 25. dc
~rMlllatiol!e celp. 5. §. netàs gloso i. recepta iII cap. 1. de bi quru ui lib.
d~ (LUa/'. ln nwnuali. cap. 27. n. 203. Nem ob tará! !T~le ~u~ndo os Pr~la
tka prore~em_ cen ura injusta, parece que ablttlUthu' .IUI! dtC/IOM Eccles.,.as
ClIh-' o ent<lo 11ão se lhe impede a sua senüo o que uao he, pOl' que amua
iQdao, posto que uzem della rÓl'a do que os Canones dizem. aiuda o Rey- não
da ~~ emendar a injustiça, porque toda a jlll'i dição contem em si o caw
~,~nj~ Liça, porqne as seuLenças injustas tem força ~e lei, quo,lba dá. E

,lO o cazos em que e ha lle recorrer a eo nperlOl'e. Porem I uando
1-



- jO-

Re ponJcm o dito Procurador}', quc EI-I\ei li cou as
quc fio contheudas no :Jrligo, não a fez ata-qui, c pro
melterão que as não fará daqui em diante e que e ocon
trario for feito pejo' de ua teu::!, fará direito élOS que o
demandarem, fazendo fazer menua Jo damno. e dos
tortos, e penando o que fizcr m o contrario, (I" iOl como
r rem merecedore la).

AB'1'lGO YI.

lIem que e algun Jnize dado pelo Pnpa, ou polo
Arcebi po , ou m po por alguns Clerigo , excommungarem
algum Con 'elho que pertença a EI-Rei, ou puzerem eoleot3
de interlicto em elle por ua ulpa.1\' veze EI-Hei,eás
vezes o Concelbo defende a e e Clerigo toda a mercado
ria de comprar e vender, e que nenhum o receba em uas
a as, poendo-Ihe pena grande e grave, que lbe não dem

fogo, nem logo, nem agoa apenando aquelle que coo\J1
isto fazem; e i to fazem-no apregoar a pregoeiro polos
muros e pala illa sua, e palas outros lugares. Eoque
he peor o Clerigo de fidão-no ) e e bulhão-no de seos
avere , e tambem do que hão da Igreja, como hão de e~
patrimonios; e e e me mo mal fazem ao Bispos, ou a.~s
Juizes) ou ao 'iga rios) quando dão alguma' sentençaS l~;·

a sentença de excommunhaõ fosse não só injusta, mas nulla, c tivesse. ems
força do vas.ullo ii qne se dcnegasse (I direito natural, lIaõ se~ldo. ~U~'~
denegando- e-lhe a defen{;ào c a appella{;ão, então ontros prlllclplOS. qu
nesl~ artigo senão trata, e poderia OBci não como Jniz, ma comoRd:fliz a Ord. lib. :1. tt. 9. 8.12 ellib. 5. /t. 5. el .t acudira força ~
sallo porque neste cazo não falla o Con.cilio Tridentino, C~I~O cxpliC1 ii:
ail DeCl'clrtl 1. 17, 1/. 2. Gaspar J1odl'lgues 1.1. de l'p.dclL/l&I/S q. I . \1
.Jsevcd. lib. 2.11.6.1.2. al.rd. in o/'al'l. Canl/.. cap. 102 'l!tru"I;a~

E neste cazo perguntado ao Padre Franci 1'·0 'oare, e aC[uclle, cUJo W
ra 'e declarava por modo de cauza ser nulla por fnndamcnlos ~lO~a1l11eDte qUI
tos, tinha nece sirlade de recorrer a al~lll11 uperior Ecclc Jasltco ~ae
a absolve se? Re pOlHleo que na Coroa navia sulliciente podcp para e5ue J)li
daração da tal nullidade, quando fossem estes o fundamentos, eq
em Jleccssurio tratar de absolvição.

(o) Este Capitnlo notol·jamente e não guarda pell) Juizo dos Fcilos de •.!'
c por provisoes (le S. A. Apont. Sec/'cl.

(5) Este urtigo, emquanto trala de excommunhões postas aJuize~~~
cclhos. e interdictos, está hoje alterado, porque os Heys .houverao BrcburnSU
não poderem ser excolllIDuogados os Juizes de seo Hemos por neLeio peP
)lerior Ecclesiastico, flue lhe concedeu Leão X, e outro dI) mesmo 'rão!ll
cm seo Reino senão ]Joder !lt)j' inlcrdic/o; fJ porrlue estes Brevcs v
vida sÓl1Iente, d()poi os rellOvou Julio III por oulros J31'()vcs.
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ne pondem, que El-Tlei não fez estas cousas atá-aqui.
e promelte Ilue a não fará daqui em diante, e defenderá
que e não faça' e se polo:> de sua terra, ou polo Conce
Ibo , ou por outro o contrario for feito, fará direito áquel
les, que e lhe queixarem, e fará fazer emmenua dos d2mn03
ttortos (a).

ARTIGO '"II.

Item que se acontece, que cm algum lugar, ou em alguma
Igreja ponbão interdicto, ou em o Juiz, ou a algum oficial
de EI-Rei, ou algun de seu lucrar excommunhão, sobsta
belecem JOgo antre i commummente, que nenhum pague
dizimas, nem Jeixem á Igreja nada cm eu testamento, nem
levem obra das Igr ja'.

Respondem o Procuradores obredito', e prometLem que
EI-Rei defenda, que e nào fação taes cou 'as} e fará guar
dar eu defendimento, e dos damnos e do tortos fará
fazer direito} ·c.

oprimeiro ohre os Juize anda uo e undo livro do Breves folhas ceuto e uo
renta. eoito, edi poder ao Capcllão maior, que u penda a Censura'. e tomada
U(ficICnte cauç.'io de obedecer ao qne e mandar, ,'eja se são justas e bem

postas. E ouh'o Breve sabre os iutel'dicto anda no mesmo livro folhas cento
noventa e no\'e, e prohibe que neste R ino enão po a pôr interdicto pelos
Prelallo delle sem conselho e intel'\'enção do CapellàCJ maior.
. ~uvldou'se se este Breve tiuha lugal' quando oColleitor flue he Legado e Nun

tiO ne~~es Ruinos pi) nell s interdicto, polas palavras do BrevtJ que dizem;f! allll Pl'lClati fle[Jni sni, que he argumento que não se póde entender no Col
enor, que não he Prelado do neyno, [oróm parece que temlllgar no Colleilol',
porque po to que nào seja Prelado de Portugal, he Prelado em Portu<tal, em
quanto ne te Reino tem jurisdicção pbcopal, c póde pôr interdictos, e dizem
os TelLos que he ordinario na Provin ia, que lhe be commettida cap. 2 de
Offtc.lcf/(/t. lib. 6, e ainda que o não he propriamente, porque e o fôra ces,
sa!a a O!,d ,L. 2 7'. 1 in prin. que trata dos izento , porque já ficarião tendo
JUIZ OrdlDarlO no Reino; comtudo para o ca o de que tratamo, o mesmo he
de ambos os modos, porque a razão de prohibir interdicto he geral pera todo'
C\~~e o podem pÔr, e esta igualmente milita nos mais Prelados, que no
oellor, maiorrnente que he privilegio real concedido ú terra c ao Reino,

qu~ nelle senão ponha inlerdicto, e o mc mo he que o ponha hum Bispo do
Rell~o. ou hum Bispo de outro Reino, que todavia nesLe he Prelado e tem
ODitu, que lhe dá poder pera pôr lntel'dicto; e aquella palavra l'cUni sui uão
se la de r.eferir ú natnreza, nem ao Bi. pado no Reino, cnão a todo o Prelado
~~ \lóde In.tel'diz.er, qual 11 Colleitol' he, pOl'llue lIe regra qne ainda na. ma
danas de pfIVileglO e odio a se ha de fazer extensão dentro da propl'ledade
s palavra, aonde não repugna a mcrcê do concedento, como aqui he.

,Jj Este Capitulo se não guarda, c~ml) se vio no que Man?el da Fonceca c~r·
..." 01' na$ Vll1as llo' Ál)ore$ fez ao BISpo D. JOI'ge tle anllaA'0 que Deos haja,tdü-ndo lançar pregões porqne defl:ll1dia to rio o commercio da outra g nte ao

ISpO, e em outros semelhante casos se não gl1arda, A]101l1. ccret.
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... nTIGO VIII.

rll~m que EI-Rei, nem eu COD elllo deixão <lOS Di pos
limitar a Icrreja des a berdades e de eu Di pado (o"

Re pODdem que praz a EI- ei, que tal limitação e faça
polo Prelados ('), direita e igualmente, chamando aquelles
a que pertence, que ejão pre~ nte • c o chamamento e
publique na Igreja J que houverem de limitar, e publique
se tres domingos cOnliDUa(lamente IlUD de pois o outros
ante o Povo qllanóo di erem a iI,li a, em tal guiza, queo
dia para fazer a limitação e uiga em cada hum domingo,
e de pois o postrimeiro domingo ala um mes poram os ho
men pa ra fazer :l Iitnitação: COD 'CD tem o PI'elado, que
se alguma limitação fizerem doutra {juiza daqui em diante,
Dom chamando aqueIles a que pert nce, que Dom "alba em
esta maneira. Pel'o que os Padroeiros que s50 rico bo
men, Cavalleiro, ou fLIllo de Cavalleiro, nom vonbão
pe soalmente, mas enviem eo procurador .

Promettem os ditos Pro uradore, que EI-Rei em e,slo
nom embargará os Prelados, ma guardara, e fará guardar
aos de ua terra.

ARTIGO IX.

Item El-Rei, e os Con elbo , cm alguns Bi pados de SOOl
Reinos filhão as terça das IOTeja , que forão dadas par~
obras das Igrejas. E em alguns lugare , filbão a terças d~s
Bispado ,e fazem de a terças fazer e refazer os muros seos,
e ás vezes as dá El-Rei por soldadas aos CavaUcil'oS (7).

(6) Neste capitulo, ju tamente declarou Emey o modo conveniente decibl
as partes, pOI'[(lle, rosto flU o Prelados tratassem de tombos de slla IgrtJl;
ljue he ll1atcl'~a, .que )~es perleuce,.e eos !ivI'os fazem fé, como 'e ya~ ~
cap. ad A.udwnlwm ]". de prwscnpt. Rebuf. i. tOI1~. ad Leg. Ga. t'

lIliter. o/llig. art. 1. qlos. 5. n. fino DecillS (Joneil. 42. /l. 10. ParI. ~nl'
i.H.. lib. 1. Mascara: conc/llS. 795. n. 4.9. (dasc. q. D. 'II. 2~: !lcs/nd ~
E.71~Ji{tit; todavia p~ra validade I . lae acto~ requer-se, que seJao ~ ~d~
Citadas, e se o 11<10 fo cm poderl1t ElRey mtrometel'se, pala Ilenegar<1

direito natural.

(') Quanto nüo dista hoje a doull'ina "C{juida c sustentada pelo poder tiro
cntrc llÓS !

(i) Nestc artigo se houve EI-TIei piamentc, porque cm rIespnnha, ·~il~:
este Heino foi desmembrado, e a sim lhe compelia goz:U' do mesmo pnItg I'
que lá SI) llza, tem us Rey as ter 'as por dil'eilo real como refere .iI iib.J.
U. 51.liIJ. D. Ore/iI/(lln. PctlilcÍ'in rcpet. mIJ. gloso 57. n. lJ. Gu/~/:i Grlg.
(ld {caes regni f[1Ià!SI. ].f., Avendall. hb, 2. de e.wqllclld. cap..f. n.· .
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TIe pontlem os ditos Procnradore , qne a El-Rei contenta
das terça da di imas erem GII1" das para o muros fazei"
e refazer naquella' Igreja olamente, na quaes des o fun
damento delia :lque to precisamente he feito, e de consen
timento dos Prelado ; e em outrJ Igrejas guarda-se o direito
commum.

Promettem os Procuradore de EI-Rei, que assim o guar
r13rá daqui em diante, e e::;t<1 respo ta:; recebêrão os Pre
lado' por amor da paz.

ARTIGO

Item que El-Rei toma os no pilae > e as \lbergarias, que
f~rão feitas para o pobres, e que ão sob a jurdição do
Bispados de direito. e íllha as cousas, e po se sões com
sua pertenças (8).

Respondem o dito Procuradores que pl'az a Ei-Rei, que
em aque to sc guarde o direito commum, e bons co turnes'
epromettem, que alie o guardará a jm sempre (a).

ARTIGO XI.

Item que Ei-Rei COD tnmge pOI' 'i e POI' eo Conselho
os Clerigo , e a pe oas da Igreja J andar com o leigo
cm talha para fazcl' o muro, e refazer de sás Cidades,
de "e lugares contra a liberdade da Igreja, e contra a lei
de seu Padre (9),

~Il. 22. 11. 20. parI. 1. lJerbo 1\0 los cleven. E as im no Reino de Grana
ase dórão a EI-Rei D. Fernando a terças das decimas Suarc alerl. 28.

r~!'teus clecis: 519 lib. 3. E ne le Reino tem El-R i a terça da I~rl<ias em
Vlanna, Caminha, e outras fronleira , e applicadas aos muros e forlaleza '.

~) POI:quc esle artigo ficou no direifo commum, foi depois declarudo.

d
' de direi lo u. im he, porque este conhecimento be mixto, como digo

a mnte.

la) E l.e capilulo de lodo o ponto se n-o guarda, ante- he tomada á Igreja
tOd\a su~ ]urlsdic(;ãO e visilação dos tae hospitae, Capella e Albergaria- por
1r(~naçucs e regimentos obre i to feilos 1'01' '. A., e o mesmo he nas COIl
raMas e obra pia dellas. Apont. erl'et.

e (9) ,1lc. de notar, que aqlü obrigava El-Rei o Clerigo, e as pes oa
:les~asl1cas por Rllas Justiças, andar nas talha, e pareco que os ?bl'igava
d .lIao vodendo, e a sim justameute cedeo desta eoact:,ão. Porém vmdo em
nU\ld~ se havião de pagar, e conlriuuir 'para eslas ouras, c I'C o\veo que sim
tO arligo 6t de EI-Rei D. João o primclI'o, por assim ser conforme a Direito,
-Jm~ resolvem os Doutol'es na Lei ad lnstmcliol1ell~ l. JlLbel1ws lIul1om. L.

emlllCIl! C, de Sacl'osant. Eccles. L. De his C, de Epi cap. e (;/cr. L. .ld
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ne ponu m o llito Procuradore') qu o tlito fiei, nem
os con trnngeo para darem e~to, e promeUem que o Dom
constranja daqui em lliante e que faril cumpridamenteju
Lira contra es-e., que lizerem e e torto á Igrejas. c ãs
pe oa tlella.

ARTIGO XII.

Item con lrange o LaVl'adore uu Igreja, e do Aro
Leiro , que áque to não ão teudo por nenllUm direito ~

fazer, e refazer o. muro, de guiza, que por tal eonstran
~imento os Lavrador de emparão ()' herdade e as her
tlatle ficão deslroilla (10).

Re rondem o dilO Procl1l'adore~ que El-Rei fará guar
dar m esto o (rUe por Uireito commum for de guardar,
salvo graça, privilecrios, on composiç,1e, e parecer, que
de direito se devemO"uardar.

ARTlGn XIII.

Hem que EI-Rei do que e acolhem e fogem ás rgrejas
em aqueJLes cazo , em os quaes devem de er defendidos pe-
pOl'lus O. C. deo}lel' pltblil'. L. absil C. de p,.ivile.'1' rJomus A/I!/lI I. lib. 11.
lIijJet de Pesle /t. de lIern. acl ('011 el'. ubel'lul. n. 25:3. Bald. iII II; de l'at;
OOllstantire n. 29. Cmpoln de servil. 7'1/ til'. pra'di. ft. dperv. vw: n. ~!,.
(;uiclo ql/<Rs!. 25. 11111n. H. 1'0/. 1. Timq. de Pia cal/s. iII p,.a:rar/IOf/lr~·
17 et 18. 1'''olllallls de Gol/fctis (ol. 2íi. Avend. in cap. H'lllll/l 19. d~,
Pedemont. OS. n. S. Aviles PrlE/ol' cap. 2:3. 11. .f..Bobad.lib. 2. c. J8. n. "".

(10) Ju lamenle e compc:llião le lavrad res das 19rejas ás obraspuhfi-
cas, e proprias dI) seo lugar, 'onlll ão os lOuro, lU que e llí a ~efe:sa tOm
IIlUI11 aonde ludo S' hão de recolher no lempo da neces idadn;.e as. 1m eo~
as l~re.ias não ão e cu as de conlribuir, nào são os seos caseirO luntosdi!
trabalhar. C0l110 os mais. porque, posto que os (Ine lanào a. lerTa;l
19l'eja sejão j?-en~os, vi,vendo 01.11 sllas herdades, polo que ~oca as IgreJlS;:
pe soas eccle la lIcas omente a que ervem. Cafl. E('cleslOl'ulI/. S~l~ 16'
'1' ;;. cap. b'o Si. Dist. cap, '1ellel'lI/il'7' § novalum, ef Cl/p. !II/III1t/l/1iq. 1. Barl. i/li. 1. C. de lYavib. 7l0l~ exct/salld, lib. 11. 11110Ilasre9' .
IImplial. 2. Gl'e~·ul'. in I. 51. vel'bo Que morCll coo ellos /l. 9, pOI'/. f.I!'"
lq,ndus a Valle~olls. 61.11.4. vol"./II. 4.1Jeciallllslom.1.liç. 4. cflA.9. D/J8:

Comludo aqUi pal'Oce que a ljuelxa em, pol'ljue só aos lavradores da l'!\l
ja mandavão trahalhal' n.os muros,. porque o er.i , e então .li~al'a o~·
justo, de qlle por ser casmro da Igreja fica e de peor condiçao que ~ '1lI
lavmdol'es, rorquc en tiio nisto se ficava o[endendo a liberdade eccleslashR~
nãu iA:ualal1l10 os seo ca" i1'08 com o dus mais cidadiio o memhros da

puhlica, COlHO acima dis e u. 'I,~. 13dts
E colhe-sfl, filiO isto el'a as im, pOrlJue lliz que de amparaviio.3 hr ~l;

suppondo que deixando-as, ccs ava o cOllstl'ilugimenll1, e E!-~C1 dec,a~nde.
bem uo artigo ti, 1105 22 que vão abaixo. e se de oulra .1I1~IIClra so cD e 10
que trata de os escnsar, justamenle man/ln guardar o DJI'Clto, confortll
flual nillgucrn hc e cu o, III supra.
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las Igrejas, lira-o tlcllas por força. c fno-o' tirar dellas por
~loul'Os, ou por .ludeo', on por Cbri tão, ou os faz guardar
nas Igrejas, ou meter-lho, os ferros ás vezes por seos sar
gento , tolhendo-lhe' ele comer em tal guiza, que se ayam
da Igreja (11).

Re'pondem os dito procuradore, que não tirará, nem
fará tirar da Jrrreja o qno a ellas fU<Tirem nem o prende
rá hi, nem lbe tol berá o comer, . enão em aquelle cazos,
que for direito (a),

(II) E ta clausula fiual, que se refere a todas a cousas precedente, c
mo tra que El-Rei quiz que neste particular fica se cm sua força o direito
commum, conforme ao qual, po to que t:ja controversu, se pertence o co
nhecimento do Clericato ao Juiz Ecclesia tico, ou ao ecular, e algun digão
que he do Eccle ia tico pela generalidade do Cap. si J1/.(le:c de senten/. e.l'
roIilIllllllic. Barbosa in L. l'ilic, II n . .f.O, comtudo ainda em termos de direito
leIO muito Duulores, que e le conhecimeulu he do Juiz ecular, o qual lem
aopioião fundada em eu ubdito, alhá que perante elle mo lre que o não
he; porque deste conhocimllnto ele {acto illridellfe lhe compele, para, por
modo dll causa, e não de deci ào. dllclarar qUll a juri dicçiio Iw ua, 011
a1hma, e remptlc~o a seo Juiz, como deve Decio Collf. 125. 11. 6. Ripa in
Nlp, ~. ~e .Tllrlci. 11 . .f. /Joer. decis. 171 n. 14. E a 1m he obrigado a propol'
~ua declinatoria ex Arcllieliacono in cap. Clericll7l~ 11 q. 1. Pere inL. 1 ti. J
1.1.0rd. GIllrus R fino q. 56 n. 21, B01'bos. in I. Tília 11. 51.

Ene le Reino he sem du \'ida alguma, nào pelo BI'C\'1l de Pio II, como enlen
~eo Barbos. in dict. lerl. Tilia d. n. 51, mas por hum breve de Leão X, qUll
~nda no primeiro dos Breve da Torre foI. 203, e outro de Pio IV no segundo
tino foI. 118. E outro ultimamente de Julio III, que anda na llxlravn"'anlc
2p.li!. 4l. 5. no quaes se concedeo aos Reys, qUll os Clerigus de mllnorll •
Rm n.este Reino gozarem do privilecio do foro, quando fossem facinoroso'
em. cr.lmas grave, ou iI dua vezes remellil10 ao foro ecele instico, e incor
nllJ\'eIS, ou ([uando fos em l3eneüciados, se o dllliclo por qUll SrlO accu ados
fllSSe commeUillo hUlll anno antes do haver tido o Beneficio sómenlll; porqull
nestes na os não "'ozarião. E diz o dito Bt'llVll de Pio IV, que naquelle ca o ,
os Rey o não remlltlflo, e que JÚ so procedão caulamenle, e que IIws en
~a sua consciencia, se o fazem no ca o em que conforme o Direito o
~e!em fazllr, cm qUll elaramllnlll o Papa admille, qne esta remi são nesttl
~\II~ loca ao secular, II mo lra que abe que o Rey cOllhecllm desta re

nn suo, e a approva e ha por boa, por llnlender que por direito Ihll compete,
Cm? em muilas partos se faz, como da Curia Napol. diz C(tl'(wita in l'itib"s
•.ul'la' II. 255 a n. 4, no Ducado de MilITo. Ciaro § final d. q. 56 n. 21. Em
rança Rupei. i, 4- II/stil. COI). 6.
Donde não lira o ta Concordia aos Rey poderem tiraI' da Igreja ao delin

q~ente, quando o ca o fOr tal, quo nãu gozem della, o qUll se devll entendeI',
IIá
d

ohavendo contradicção, porqull havendo-a sempr se ha dll gual'llar· a fórma
aOrdenação I. g tt. [).

(a) Este oapitulo por muitas I'ias II deixa de cnmprir nc te' Reino~. as i
~!~s Ordenações depois delle fllila' I'm prejllizo da irnmllnida~le ceci ia:lica,
1""4 qualls a ultima dll\ermiuação se vai ou nào vai á 19l'lJ.ta nos r,;1 li qlll'
8Ccorrem, fica n jn liça llcnlar j como tamilelll pelos Corregedol'es, .ltlizc· 6
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.1 TJGO Xl\".

1t m que clBei, e o seo Ieirinllo: c Juizes prendem
aquelles, que saõ de li a, e o Clerigo., nom o manoaD
llando a eo Bi pos, nem lho querem dar quando lbo pe
uem. E os que :1 sim ão prezo,:'l ezes por cl Rei, epol
Ia seo saü mOl'to~ ou porque lhe negaõ o hal'er, ou
porqne os enforcaõ, ou por outra maneira de morte, do
quae' Clerigo á \" ze alguu a rogo ue cos frerruezes,
entl'egaü-nos a e"ses mesmos fregnezes com cancaô em fin
daria que lbe cantem ~li a a di S3 cantada, segundo
forma da cauça), ou da fiadoria tornaõ-no á prizaõ pri·
meira.

Respondem, que el Rei nom fez Laes COTIZa , nem foraõ feio
tas em co tempo e prometle que a nom fará daqui adiante.
E que e ás vezes alguma I e soa da Igreja for lamaoa por
qualquér maneira, que a entreaará ao Prelado demandando
a eUe; e e por ventura a torto for preza tal pe soa, eu foi
ata-qui, que fará cumprimento de .lu tir,a a rruem lha deman·
dar, fazendo-lhes sati fazer do damoos do torto, oape
nando aquelle que injurio amen o prcndéraõ, a im C~·

mo forem penadoÍl'os (b).

n'l'IGO xv.

Item que mnilas vezes amcaçaõ com morte aos Arcebis
po , e Bi pos, e razeos na Igrejns e Mo Ieiras deter en.cer
f:Jdos por .louro, c .Illdeos, c por outros eos oficme J

Alcaides, e Ml3irinhos, fazeos gllnl'dar de cada parte, COIDO
parilmat:Jlos, e fazem inda talhar asorelbas do ervenlesdos
Bispos, c ás vezes alguns preúd r, c alguns matar pre enio
elles.

Alcaides que indistinClamente tirão os acolhidos das Tgrejas cm os qu~~~
tornar senão por vigor das cen uras, e muitas vezc sem embnrgo Ile!l~s licao..
homiRiar!os presos sem serem restituídos li Igreja, em grandc proJulZO doi nu
Jnullidade. Apont. Secret.

(h) Este capitulo se não guarda porque "emos JUuita vczes as jusli~.~~
culares prenderem por sua autoridade os Cl 'I'i"os de rdens sacl'as c elc .\lI' ,
e os cm[lruzão para seus auditorias e reJacàes,conde os Icm J'cl,ielos, o,fIIlC~:
a maio)' parte acontece com os Clerigos notarias apostolicos; c aSSI. rues
cs~á ~ liberdade ecc!esiastica dos Clerigos e jJessoas e~c1esias!icas llnu!o/~r.
prlllllda por as mesmas ordenações pouco tempo ha fOltas, as quaes se.P'J
nrUn. Aponl. SU"el.



Re pond m OS dito procuradores que Laes couza mill
ca a eUe fez, e promette qne as naõ f rá daqui adiante.

ARTIGO XVI.

1l6m que faz em alguns lugares a e so Bispos cercar por
seo va alIo, c1izendo-lbe~ muita veze publicamente de 
honestas palana , c doé to de agulsaclos. Outrosi fazem os
Ricos bomen eos, c o seo va allos (12).

Re pondem, que eI Rei naõ faz nenbuma couza desta
que se contem no artigo, e promette que a naõ fará daqui
em cliante, e que aquelle que fizerem o contrario, que o
punirá, como for razaõ.

ARTIGO .'VII.

Item que eI nei c os cos, tambem os nico homen com
outros por palaíra , e feitos como lhes praz, tlcsbonr:lõ os
Religiozo , Clerigo . e Comer o , Oblato, e:í vezes fazem
algun delle de nndar ante si de todo, o que trazem i"e tido
em grande doe to delJes, c de todn a Ordem dos Clerigo~.

Respondem que elRei nunca fez ata-qui nada do que e
contêm. no artigo, e que elJe fará '::lti fazer o damno, e os
torlos aquelles que o merecerem.

ARTIGO :""'III.

Item que faz inquirições por todo o R yno por seo 110
men proprio m grão perigo da 19rejns, as im da Ca
thcdrae , como das outras do Re 'no sobre a po essões, e
?adroado da Igreja. E e por tal inquirição iniqua, e in
lu ta, acha que o Padroado de alguma fgreja, ou de alguma
po se »a- pertence a elle, f3Z logo tomar todas a~ OUZD,
pera que forell pos uida dos enhore, que a traziào de taõ
graõ tempo, que enaõ lembra ende nenbum, e os Reitores
razeas deitar da Igreja por força, que li i tem, como quer
que em tal cazo naõ eleve tal feito andar por inquirIçãO mas
por Juizo oedinario (13).

(12) E'le artigo naõ comprehende·Q cazo, em que aos Bi po , se lhe occupão
as temporalidade, e so mandão encerl'ar em uas caza por de obedecerem
a?s .manuados de ElRei, porque no e cazo he a coacçaõ justa, como abruxo
u1rc1, lUa aqui procede de facto, e por i_so ElRei pl'omeUeo não ofazer a diante.

1'.1 13)110 me mo se declarou naConcordia, qne.e fez com El-nei D. Sebas·
lao no Cilp. 3. de qne ahio a Ordonação L. ~. fI. '!. R. 7.
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Ue pon ]em o dito PL'Ocurarlore. que o dilo ney Dom
fez nada da COUZ:l, que e contem no arligo, e prometlem
qne as naô fari daqui a diante (a).

ARTIGO XIX.

Item filha a 19reja do Bi po , e d01~tro., a quae por
longo tempo po uiraõ pacificamente' o que be mais desa
guisado, apre eotado , que ene prezenta iÍs Tureja., que
elle a. iro torna on tranlTe (') o I.li po. fJue o recebaõ, eos
l:oofirmem em ella ; e e por ventura algnn l10 Bispo aci·
ma naõ querem r ceber tae pr' ntarlo, I-Rey faz por se
o homen fazer tom3r, e deter em a Igreja o fruito., e
renda della, e recebea da Igr ja por e. e homen eo,
que em ellas poem.

Re-:ponuem o dito Procuradore (U), que o dito Rey
nunca fez tae couza ata-qui, e pL'Omelte, que as Dom rará
daqui adiante (b).

ARTIGO xx.
Item ('15) e alO"uma Igreja, que vaga tem de vail'ado Pa

droeiro , e pro entaü de:;vairada pessoa, e oRi po conhe-

(a) Esle capiLulo e não guarda, nem lp.lanlo ao modo lle proceder, nllll
quanlo ao foro. onde e L ca o e devem ll'alar, que hr. per direito or~
cCclesin Lico; e o Jniz do Feilos de el-Rei e inLromelle a conhecer do di·
eito elos Padroado pOI' cerlos modo COI11 que defrauda a jllri dicção~

riasLica por algumas OrdenaÇÕes, que se apontúrão erem feilas em preJulID
da Igreja. Apont. Secret.

n Eles habilos ainda não percleo o podcr temporal.- lia empre omes
mo em suas lulas com a Igreja!

(14) Por eviLar as dinicllldade , que ne Le :>'Itir;o, e lias precedentes se a~
lali contra EI·Rei, vara que (JS seos Padl'oados enai) perdesselll, e as l~'
em que lho Loca apre enLar, so houve hum Bl'cve l1irill'illo ao DeãO da ~ape ,
<lO II de so Ll'lIlà,) as cauza do Padroado real com o' Prelados, que se 1I111u
ziraõ nelles, quandQ o Re)'s naõ lillhão enLmuo na po se de apreze~t.ar. or·
que se a Coroa já e teve cm pos o deLlcs, e por descuido dos ~hmslros. a
qne pertence e te cuidado, se deixou de conlillual' na mesma posse, c se=:
o Bispo, naõ lhe pertencendo, e.llão se conhece por oC(:ão de força. flô. ~
o anuo pelo Beneficio da restituição no jllizo da. Coroa, pela Ordellp~ I, '
1. tt. 9. §. 1."'. ctt. J.(). de que trata: largamenLo Cabedo c/e Jur. aW,
cap. 7. at seqllcnt.

(Ii) Esle Capitulo, quanlo a não haver EI-Roi do occupar os frucW5 ~
Igrejas, ~arece que se não guarda nos fruclos dos Bispados Sede vocal.
Apont. Serre/.

(15) Este artigo tem maioria mui pralicada neslllS lempos, e moslrapri~~
romelltr, q\le o Prelados neste BeillO naõ execnlaõ as sonlell\~aS, que
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ccndodo preito, prov' a Igreja <le algum do presentados, ou
por ventura} doutro Clerigo, com o be de Direito, de mentres
que aquelle, a que a Igreja he provida, naõ podé corporal
meute haver posse saõ, por for ça que lhe faz algum dos Pa
droeiros, e entaõ o Bi po para a que to chama elRey com
obraço egl'al, el Bey Dom dere nue aquel, a que he dada a
Igreja, ma' ante outorga o torto a aquelle que o faz, e e ta
me ma maneit'a tem em toda la com-:a ,que om antre alvi
dro' da Igrf'ja.

contra leigo, enaõ implorando o braco secular, tle que dir'ei a Laixo na 01'
dCMacão JilJ. 2. tL. I, , 13. O seguudo he, que os Bispo" quando os Pa(lroeiros
Dnô concerlão, ordena a Igreja na forma do Cap. Qlloniam dejur. Palron. o
que lia de ser, quando nenhum deUes esl.<i em po e de aprezentar a clla, por
que (tuando alglllll dos Padroeiro , 011 alrrll mas da parles esteja nesta qua i
posse, quando se mova lellrrio, já o Bispo não pótle ordp.nal' a Igreja tle quem
eUe quizer, antes he obrigado a u lenlar lia pos e aqllellil parle, ou aquelJa
pclsua, por quem está o ultimo e lado da Igreja, conforme ao Cap. Consul
1~1i?l1iLIIS de JMO Patron, porque o Padl'Ocil'O, que huma vez ju lificou seu
dir~llo perante o Ordinario, e cnlrou lia pu e de aprezenlar, naõ o podem
obrigar em cada vacação fazer nova ju tificacõe , e a sim o rezolveo a Rola.

~)uré~l nesles nos os tempo, os Prelados com occasião do 'agrado Concilio
TndentlOO Sess. 2;;. de refor1ll. cop, 9. ao qual interprelaõ moderno, que
ainda lem lugar no (los e orio, como diz GlII'c;a de Bellet 7. p. cap. 8. ti
n,140. GOII:.ales glos. 18.ft. ~ -, não I'anil Beneficio em ua Dioce i, aprezcn
ln~o mulliplicada vez , a que niio ponhdo duvidas sobrl: a po se por s~os
Promolo.res em nome da Igreja, e tanlo que pa são o quall'o m.ezes, o man
dão pcdll' a Roma para eos criados, como fez actualmente o BISpo do Porlo
D, Frcy Gonçalo de loraes em hUlll Benellcio de Simào Guedes, mellendo hum
seo Capellão nollo por esto modo, e tanlo que eotrou na po so, acceitoll o
~droado da mão do imão Guodos o ficou tudo quieto, de Ir.odo que logo
fOI Padroeiro o que o Bispo havia hum mez encontl'3l"U. .

Evagando depois oU/l'O Beneficio de D. Manoel CoutinlJO, qUlz levar omesmo
lermo, e se ach<irão na nota huma procuracões feitas por bum seo Esmoler,
p.l~a °IDlpelrar em Roma, o Ioda via o aggravou para aCorOa da força, que lhe
fUla em o tirar da ua posso, o se lho deo provimento. E ~ndo as carla ao
Paço, se confirmarão, o tralando de execut,l-las, chegou o BISpo a excommulI
ji<lr. oJuiz dos feitos da Relacão do Porlo, e o mais adjunto' (cou~a nu~ca
ol1Tl.da.) E com e te me 010 exemplo ostá esta Cidade de Li boa hOJe de ID
le.rdlclo desde 27 de ,I unho do j 6'!7, de que foi a callza, quo estarldo os
LlVrClros da confraria de Santa Calherin~ do Monle Sinai de pos e de apre
ze~ar hum Th~soureiro, I1!e poz lolirrio o Cabide, ~ ind.o a causa por appel
~çao ao. ÁlldJlor, o CoIleJlor Ocla\'io AccoromlJOlll, BISpo de FessumbrullO
evo!1 a I a cauza, o sem OUl'ir o Livreiros, que eslavão em posse, mandou
se':'lr de The oureiro ao apl'ezentado do Cabido. Di lo e aggraYarão os Li
lrclr.os para a Coroa, de sem os ouvir, o tirar da sua posse, deu- e-lhe
prOVImento, no Paco se confirmarão a carias, mandarão-se executar; e por
qUe oColleilor não quiz obedecer se lhe mandárão occnpar as temporalidades,
rrender o.s. creados; o cOll1ecarã~ logo por Miguel Le.il~o, ~riarlll d~ Áudi
'Ir, que dIZia er Beneüciado ao qual, ao lempo da (lrJZuo, nao acbaruo 'Oroa
alel'la, e o levarão docentr.l~eUI() prozO,
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Re ponllem o dilo Procuradore", que oelito Rey ne·nhu
ma da couzas, que em o lIito ar i!>'o contem fez ala-qui,
e promelle que o nnõ fará daqui cm [lial t , e [ue dará eo
podere, braço cont!':l aqneUe', CJll fizerem torto na dilas
COllza • quando for cbnm:lllo da10-11:), as im como o Direito
quer (a).

ARTIG X:1.

Il m qu cm IUtY:H' ( fazol' jlrlip poern ..Ieirinho , que
fazem esa cõe na Igr ja ,a im como querem, c como -e
deve cm nom ma ntcl'- lia soldad3 flue recebem de el Rey.
Para todo o'to vaô pou,ar com multidal) ele be ta , ede ho
mens nas ItYreja , nos Mo leil'o , Camara , e Capclla , epos,
s 000 dos Bispo e no Templario', o no Bo. pitnlarios.
e n s outro - lugare rcligioz s, e po e oeos delle , ehin
do por es o lugares muilo a miudo, catla, quando lhe
praz, fazem qne lhe dem a couza -, que haõ mister em e. e,
lugares. E e tas mesmas ou LI fazem pai' o~ nico homen,
e por os Juizes, e o \.vençaes de elRey, e por outros quaes·
quer.

Respondem os dilas Procuradores (10), que o ditoRey Dom

Com occasif.io ue ta prizão, intentou o Promotor i\lal'cos Teixeil'a sua ac~uL1'
Cão, o se mandou citar ao Meiriuho, por I r po la mão violentas no Cleng.',e
pal'a o declar,u' pera Bulia da Cea, e da me ma sOI'le aFl'anci co I odngllcs, :
'J'~vão, ?Manoel fralJ~i ·co, e Oull'os homell de v, l'a do ~!eirinho AnlOIllO de ~~I'

"C!m PllltO, o qual fOI peranle clle, e venllo que procctllJO contra elle 1131!0' I
fÓI'ma, se aggravou para a Coroa, aonue foi pro\'idn e as carIas no.P?ço cOII~r:'
das ;.el[uereudo-a executar, paz e'communhão nu pc oa do ]IJIZes 113 C:. '
e Atl.luntos, e nos Dezembargadore do Pu o, e na do me mo negedol' dnJu,bÇ~
{fne he alanoel de \'asconcellos, pessoa de "I'ande respeito, e ati façãO, 110 qUd
não havia con idel'ação. em que pude se ustenlar- e a censnra, não onlra&l~
nas sentenças, que e linhüo llado, nem end ncllas parle. ~lostrandoo ~.
leitor, que por o te modo, queria lirm' o Juizo da Curoa, havendo, qncnocR",1o
cimento, que alli e toma' e, 'e offi'ndc a BIIJlada Coa; couza, <Iuene le:Ib

Iriba em tantas Concol'llia • e co tume' immem oriae , em que a nu '0
Cea senão entende, como declal'on Novar. in Manual. cap. 27, II. 6t e'u~i
Cordo!'a in um, g. :iã. Azeved, in T,. 2 /t. a. Nb. I. "ccop. II. fill. era .
lJ. g.t. IHun. r3. elc, 2.f7. elc. in Episl, n. 9~. .

(a) A,'cCl.'ca de ta iIlVo~atoria uo braço ecular, de que a I~reja mu::a "::.
tenl nece Idade, e deVia de dar ordem com (Iue a 19rejalosse me I~rl~nle
cOl'1'iua, de que he pô-la em mai din1culdades com que se con~dc I1cs '
pelos De embargadorcs do aggral'o da Ca a da Supplicaç50, e mllllns.VC~nan_
favoreccm T.nais as p.artes contra quem se p~dia pedil' a dila inl'ocatoi'Ia'dos, e
dando o ,JUIZ dos Feitos de V. A. que se nao pl'Qceda contra os cu pa
que se alevantem as censuras contru eUe passadas. Apont. Secreto .• suas

(16) Desta ConcordiQ. sahio a Ordenação lib, 2. tt, 21. a onde se veJ,lo
Concol'Clancia .



- 61-

fez taes couzas ata-qui, e promette, que nom as farà daqui a
diante, e fará comprimento de Direito. 'c.

ARTIGO .'XII.

Hem que daquclla Iarejil , de que he Padroeiro, deman
da procUl'aç.ocs (J 7) de commuoacs d serviços grande nova
mente, e coo ttange os Reitore de tas Igreja, para lbe
darem clll'ajlYadnra se a baõ, ou se as fiom baG, para
compralla para Ue, quaes a elle a prouver.

Respondem os ditos Procuradore., que e1 Rey nom fez e 
(a couza , e e pecialmente que nom receberá procurarõe ,
senom aquella', que lhe devem dar, e aquellas receberá con
vinbuveis.

ARTIGO TIlII.

Item, qlle e algum Alcaide, \ligaria ou Avenr,aJ ou líor
domo da terl'a de ElBe ou de Ricos homens, ou de qual
qller outro que delle tenlla;) terra, poem algum crime ou
achaque ao va 'aHo ou tllaum homem do Bi'pado. ou Dispo,
ou ~laJgum Clerigo ou ReJigiozo, obre a que to, cbama o
preito ante o Jui' da terra cm tal que por e 'a occaziaõ po 
alevar e e torquir delle al cruma couza: o dilo podero-

zos, que tem a terra nom leixaõ, nem querem qne contra
eBe haja avogado, nem juiz' nom ] e oTIzado, de lhe prover
de avogatio, as im como !le contheudo de Direito, eco tnme,
nem avocrado!le ouzado de avogar contra o dito Poderozos.

Re pondem, que o dito Rey ba em sua caza advoaac1o , a
qlle dá reçaõ e ve tir} que avogl1em peja Igreja contra elle
me mo, ainda e mestre foI'. Por onde crem os Procurado
res, que e te e contem no artigo que o nom abe El Rey,
nem avio, qu feito fo se, cá se o ~oubera fezera-o emendar.

Epromettem, que mn ymandará daqui cm diante, que ta
es Conzas senom façaõ. E que pras ao dilo I ey que cada
hum em na terra haja Avoaado, que po a Jivl'Cmente Avo
gar, e que o Juizes provejaõ dos \.vogaclo áquelles} que o
~om houverem. E se ontra esta for feito, emendalo-ba
aqueUes que se dello queixarem.

AnTJGO XXIV.

Item, quando os Bico homen, ou ontro cavalleiros re-

de(c~i) Este direilo do leva.r procura.ções compele aos Ei p S SÚlUClllo cap. 1.
CIlStb. !I~ li . PI'OClbl'aliollcs.
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cebem ca tello d Bt Rey para te-lo c guardaI-o per sua
soldada. fazem-lhe omenagem, que cm tor1a maneira danõ
a elle seo ca tello , e doutra maneira ficarãü por tredores,
e c tes Ca telleiros tae qUlmdo vem gllerra,on por lal, que
fapC; mal, fingem quo vem rruerra, e elle, e $CO homen fi·
)baü paõ. vinho. vacas, por o e outra viandas da Igrejas,
do' Bi po , e Clerirrn , c do c homen, e dizem que o'
filbaõ, para ter no Ca tello' gnardado ; e que venha guer
ra, ou naü, em nenhuma maneira, nom Querem dar de pois.
do Que lomàraõ, nem Elney o con trange para pa~allo, nem
constrange, num ,érJa os Rieo. homen , e outro C:lV3l1eiro I

que delle tem terra ou do Rico bomens. ou dos Filho·
dalgo, e poderozo que cnda hum em eo lugarcs con.lrano

ge por força, Que lhe façaõ erviço os homen do BI po',
e das Igreja Catheclrae', c da outra, e dos Mo teiros~
dos Cterigo , c es e Clerig-o me mo , cm os quaes nau
haõ nenllum Ilireito, para fazer e c erviço, a im como
a elle pra', nom soJamente e to nom véda Et Rey, mas
ofre, (IDe osto ervidões tragaõ cm a pos essões, em os

homens dos Igreja , e nom o defende.
Re pondem ('18), que o dito ncy nom via nenhuma de~las

couzas em eo tempo e promellem, que c lhe fizerem quCIIU'
me, fara Direito, e ju tiça ao q!le e queixarem, c 9ue olo
mado para as guerra fará sati fazer, ainda que eJa gueJ'l'l
em verdade, e e alcruma couza foroõ tomada em tc~PO
cle rruerra fino'ida maliciozamentc nom otamente rariÍ alls
fazer do 1]11e fuI' tomado, mas pe~arit (l03 qLle de, Lo rizCr8D1,
c far[\ justiça, 'c.

(I ) Nesle arligo mo trou bem EI-Rei a ua piedade para a Igrejas, UI:
dando, que sr lhe paga se o lJne fosse tomado ell1 tempo de guerra~1 1IIJIIl/O!
mcnlos dos oldados, c prcsidios, poi confórme o Direilo, os RCI ,e .
filho, e COI:te podem ponsar com o .Clerigo. l)1!an~o não haja Ollt~~:
e nos MosteIros ex cap. 1. de Imllutlut. EJccles. 11/. 6. L. 1. C. de Eplsr'oll
r./eric. L. Netllúwll C. de Sa,t:ros. /tu/es. L. 51. iii {ln. /t. (i ,)(/rI. ~. l~. ~4P
."1. /ib. 1.1·ecop. Cre.'1or. in d. L.!H. etc. iúi. J111T1wda {at. 70. AIJ/ ritu- .
8. Pra-lar. fll. Dineros 11. tri. O/ri/ora de lYolJilit. 2. cap. 1. 1/.. f~. t'cus~
iI/. pllc/d. /'/IIJ . .i6. §. J)OIl/III/ n. a. E a 'i ln são obrigados os Eccle 13 1_
J$.rcjas dil!' azelllula • e calvagadul'a a El-Itei, sna Gaza e CorllJ, qua~do P; lJq.
lJe/I•us Gre!Jal'. in ill/U!Jllla 1. IJ./ib. ~. cap. 28. II./in. d. L. lIemwn~05
/lOd. /iÚ. 2. rapo 18. 1/.. 278. E havendo guerra, 011 sllspeit~ dcIl3/~reasio
Reys ajudar-se dos ben da Igl'cja , e Clerigos. que sã? obrlgado.s , :ndc
commnm, porlJne che~ão as conza a termos de necessHlade preCl1a•a
remil.te o llrivilcgio derica!. BOÚ(ldiUa d. cap. 18. 1/•• 5J(j. elc. SCI/· er-se de

Porque no livro dos Heys se conta, qne Asa, Rei do ,luM. para defenddoTvo,'
Ba a, ltei de lsraol, 1~lnou o tJlII·O. c ill'l'atôl, riU IliIvia IIOS J'hczouros
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AnTJGO ~-XA.

Item, que El fiey impoem ervülõens aos Ui pos, eAbbades,
ePriore , e outro' con trangendo-o , que tenhaõ eo Por
teiro , e polios terdam certa orna de dinheiro ao eo Por
teiro mayor, e a e e' porteiro menores provolbes em 01
dada, e de peza .

Responclem os dito Procuradore , que po to quede seo Avô,
e de eu Vi avó, e de eu Padre delReyfos em po tosportoi
1'0 no dito lugares, para elle , e para o dito Re a rogo
dos Prelado', outorgalbe3, que des aqui em diante 110m hajaõ
porteiros contra ua vontade, nem lhe provejaõ de olda
da , nem de [lezu , enaõ quando a elie aprouguer de haver
p.orteiros á ua vontade, se virem que Ibe faz mester para
SI, e para uas Igreja, entom provejaõ o porteiro J que
houverem de 01 dada convinharel, e o porteiro mayor, quan
do aos Prelados, e a pe soas da Igreja outorgar menores
porteiro~, receba con inhavel alaria, e promettem e te Pro
curadore , que EI Rey guardará para empre esta, ,que elles
outorgaõ.

ARTIGO XXY}'

Hem, qlle se alguma Igreja fez e cambo convinhavel de
alguma' po e oen ('.om outra Igreja. por allthoridade do
eu Bi [la, faz e cambo om outro elRey por embargar a

prol das Igreja , poem embargo milito amiude paI" sen3õ
fazer.

Re pondem, qlle elRey o que se contem no artigo nunca
ofez, e promette que nunca o fará.

ARTIGO xx:nr.
Hem, que contra o e tabellecimento de Concelbo Geral, e

CODtr:! ley de eu Padre, poem os Judeos e dalhc poder so-

~o.; e Joas fez o mesmo e Ezecbia deu tod~ a prata, <[ue bal'ia no rempl!! ao
el do Assyrio , para qu'e liherta se a cidade de .Iudá; cDavid não tendo para

comer pães leigos, corneo os da I'l'0piciaçãe, que s6 podião c211leros sacerdo
les; accumllla muitos outros exemplos Bobad. d. cap. 18.11. o19. .De mallClra,
que ne los Lempos podia el-Rei uzar livl'emente dos bens das lareJa , havendo
urgenLe ,nece idade, e ainda hoje, cuido u poderá fazer, sem emb~l'go de La
COncordla, Jlorque os ca~os de neces iuade publica, sendo verd~dClra não e
POd~Ul remiltil', que ao mesmo Ecclesia Lico damuára, ~ el-l\C1 não pudc~ e
UI"I de eus bens para a defen ão nece aria u~ Republica, porque e arl'l 
cadva o e lado Ecclesiaslico não podendo cl-nel IlsLenlar o I' o da guerra,
e "commlllJ1 defcllsão. '
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breos Chri Lã~ em a u:. avenl'as publicas, os quaes Judcos
devia con trancrer, ii Lrazer inal l 19), (lor que ee trema sem
por algam a\'ito do Chri'taõ a im como !le e'tubo\
lecido no Concelho Geral, p rque ne te me turam nto po
de c fazer graõ peccaclo, ~e o on obrem e nom deixa con'·
tranger e ses Juaeo para pagarem diz ma .

Ue pondem, que dito 1 ey quanto be aos ,Tndeo , que
nom sejaiJ sobl'e o CIl ri Lãos cm 03 oJTi ias publicas, guar
dará o que obre esto he e tal elleciLlo no Concelho geral; e
quanto ao inaes q e el parlirá o .luucos do Chri tão por
alfrum ina!. E quanto bo la dizema . Ilespondem que clRey
leixar{t ou lrallg r por lla promellem, que elRer o
guardará pllra todo empre. .

ARTIGO XXVUf.

Uem, s alg mas IfTreja~ CaLhedl'aes vagaõ, os e neyen·
tendendo-o, toma nella grande authoridacle, enviando ur
cartas ao' Ca idos da' 19l'ejas g ralmento e espccialmente
a cada hum Cooego rogando-o" por co CICI'Jgos de sua
caZél, e por outros meno' dilToo porque eSpel'3, qu.e C.fi as
ditas 19l' jas, em o ardeu' menta elo preitos errl1lrao ua
vontade delle, e esta Igrejas n fi d fonderáõ contra cllccm

(1.0) Este al'li~o pal'ec.e qne traIa de Judeos, qlle n50 eriio conl".crtiu ,ui
por isso lrala de lhe pôr ignal com que e dill'croncem, e. a. Im.lie e
I?ireilO, que Hã? .110 _ã;) ser eleitos a. cargo~ publ.icos cap. COlls/~litlt. ], l!'
tirado do Con lho Tolelano cap, III/a 01. D/s/. cap. Gllm s/I de JU./fl..
L. Crclic%rUln n. de JIIIl/cis al'dus dec. 25. in fillc, e Jlo lO qne, o, q~
são já COI1\' rlitlos, os admilla o Direilo, como mo tra o rap: Dom (/
rcscriptis ibi. Ncc cum dcbes dcdignari, r{/fin .Tlullells exll!erú. r.' c.

Com tudo nesle Reino t1'::lt;\riío de ser atlmitLlllos a cargos pnblIcos cm I "II~
cão, e llavão aEI·Rei muito dinhen'o, aCl1llirão os Prolallos, e com ellcsllnrpolI~
Goncalvos da Camara, varão ox 'cllenle, e do Sl'aude excmplo, c ~!Sl~h o
u!limo lUUVOl', que goveruou este Reiuo do lempo d EI-RciD. eba IlU00 d~o
nosso, e em lodo este decurso, nem adqllirio renda alguma, nc~ apr~
mnrrel1l10 com a mesma com que enlr'ou, qu era ponca, zcl~u mUIto o di
publico; e nesta oeca i~o se finloll o Reino e deu a El-nul o. JOCSiDOdnheiro, que O" Cltrislilo novos lhe davão, que furão oiLo ce)llO.S nul C~r\oj;
~. assim ficou esle negocio, 'Onll"al.o, e comprn f~il~ a. EI-RcI, quo c bri~O
.Ia uão poderá revogar, sendo as 1m, que os pI'lvtleglOs comprauos 0

0
"E'

c01cazmeulo a su lenlal'-se, como resolvem com1l1ummenle O' DD.,IU;, ~. C.
1/0S de Probat. ct L. in .:JIU/WUI n·. d. Condit:t. incLcb. C011l Bar/. III • '

d. Sum., 1'riuit. Bald. út L. Si CIIm milti {:r de /Joio. o que
F. assIm e deve esperai' de fleys tão Cal JO!tcos, como lem Hcspan\, por

]10SSa1l10s dizer, que não poLlern fazcr, senão o que paliem com .II/StJÇ~OIl51a
que os outros potl 1'05 absolutos silo lí1ais lYl'llllnia ,flue podol'. Como
ele 'OUIII'. VaI'. !iii. S. mp. O. 11. 8. CalJC(l. p. J. der. 1':1. 1/. O.
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soo direito, nem em sua Iibenlades. Estas letras haviaõ
cite de rogo por ame:Jças, e grandes espanto.:>, que lhe po
em, que nom ellejaõ Dispo, erram quem elIe nomea em snas
carla, ouCaz nomear em sua meu 'ages ; e aquesto mesmo
faz nas outra Igreja merrore, que devem prover, do Pre
lado por eleiçaõ.

Respondem, qLle se e dito Rey algumas vezes faz rogo
par3 elegerem em alguma Igrejas Cathedrae , ou em outras,
por dignos faz este rogo, c n3ill por ameaças, nem por es
panto que obre esta nom e aggraváraõ as Igreja , nem
os Conego". E promettem que eIRer a sim ó guardará para
todo sempre daqui em diante, e que em seu rogo, quando
ofizer, nom será para que nom elejaõ enom aquelle, que
elle rogar.

(~O) E le arligo suppõe, que nesle tempo os Bi pos e elegião pelos
Cabidos, e he de notar, que os Reys de Htl panha tem poder de prover os
Bls[iJ.do , do lempo do Concilio Toletano, sendo Pontifica Leão II. reinanda
neUa Ervi$io, Rei Godo, anno do ~ascimellto de 681. Coucilium Toletan.12.
rapo 6. ln cap. CU/I! lUJl.Qe 15. c/isl 6i Cooar in Rc.q. pos essor 2. p. 10.
ft, 6',Peresitdib. 2. LI. 6, lib. 1. Ordúw71l. E a ordem anliga, que havia nas
t!elçocs dos Bispos, era, que em morrendo, se ajuulavão o Bispo da Pro
TI,nem, c davão noticia a EI-Rey, o qual elegia o successor, e o notificava aos
BISpos cm. seu Concilio, 05 quae approvavão a eleil;ão. Depois em llespanha
se Iro~ou I to, e os Bi pO' elegião uccessor ao que morreo, e o confirmava o
~rtC~ISPO de Toledo ca,p. Cum IOllge 20. dist, 65. Cas an iI! Cathofog. p. 5.
L~!Id,. 2.i. ~. 194.. Tambem. se costwnou em_Re pan11a, ~omo se col!le da

el 18. !t. D. parllt. 1. tiU) Gregor. cf I. ó. tt. ó, hb. 1. Ordilla/n_
~ue morto o Bi 110 , pedia o Deão, o Cabido licenç.a a El·Rei, para elc[!er
nu~, e elle lh~ dava! e enL~e tanto varrando a 8ede, ~e admini tra~'ão as
~n as por El-Rel, e f~lla a el lção, e apre1Jenlava o eleIto perante El-:-Rel,
llh~ cnltegava os ben da Irrreja: traIa-o Greg. Lopes na d. Ley 18. Verbo
.,ullglla.

ain~~n~c inf1r~, que, como naqn~l1e Lempo e~l Portugal não e Li:csse
do' mtroduzldo o modo da elClção, que hOJe se guarda nos Bl pa
:' nos quaes OS Reys conservão o wreito de Padroado, aprez6Dtalldo
~ PGelados, e, confirmando-os Sua a1l1idad Ctlssanelts ubi upl'a Consid~~.
P.Q~ II/erres !lb. 2: CaullO ni~. ca~. 11. Ih 2. elva cle nel!efi~;. J. p~ q. 2,).
es ..18, Germo/llus quem c/lal Cevallos 4.]1. '1' 897. lIum. ;)/9. nao he de
n.~ntar, que o . Rey mandassem eleger quem elles lhes parecess. '. ~orqlle
eta,e I~mpo a sIm se uzava em Ue panha, donde Portugnl fora diVllh.do, e
ljIIij ~1I1 Importante ao bom gOI'eruo politico, qúe não se elegessem. BISpOS,
pie4aSUo de conselho do Rei, senão pes ons muy approvada por eUes, m~s a
aos ~ol·dos Reys venceu todas estas razões para largarem de todo a elelção
!lepo' alidos, Iliio qnerendo necessita-los a elegerem, quem eUe tive; e ~osto.
direi!I, cm lempo de El-Rei D. A[onso V. começarão os Reys a exercItar o
AP3S~lido Padroado nos Bispado~, qu~ ~levia nascer de alguma conces~ão
7j7 ta, de (lue não acho mal~ notiCIa, que em Cabeclo de PMrlJnal!b.
. . ar/. 29.
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ARTIGO XXIX .

. Item, que faz vjr ú ua Corle o preito dos te 'lamentos,
e de outro preito, que pertencem á Igreja e vay filhando
a manda do Clcrigo mo1'10 , fjlhando os bens dos Prio
res da Igreja que morreraô o quae ben gan~araõ por
razaõ de 'uas Igreja . ne pondem o dito Procuradores,
e promettem, que cl Re '.em :sIC artigo guardará ô direilo
commum (Ct).

AnTiGO xxx.

Item, fJue cm deitando o olho de cobiça ao ben das
Igreja , filba-Ihe o ben , c rendas da Igrejn como fez ás
de J3rdga, c de Coimbra, e ]e Vizeu, e de Lamego, elem
lb-a tilhadau, e pondo AI ayde por ua propria autborid~de em
Braga, da qual a propriedade o enhorio pertence a nnco
mo dizem, compridamente á dita Igrrja de Braga.

Respondem, que o dito R y nom fiLhou nada desta 000
za , mas as que foraõ filbauas por seu Padre, cnll'egou·a
e as que ficaõ por ntrcgar, promellem que o dito Reya.s
entregará, e lJue eL ney nom poz Alcaide em Bra~a 313-qOl,
c prometla, que o nom porá des-aqui em diante (b).

AnTIGO XXXI.

Ilem, que ouvimos dizer, que em eu R iDO trabalbadeqne
brantar asliberdades da Igreja, eaos Di po ,c outrosPrel~ddos
das Igrejas, e pe soas Ecclesia liea Con elho , CommuDI 3
des, e homen das Cidades, do Ca tello , e das "iIla , que
e ses Di pos tem no dito Reino, em seu perjuizo deIles,ator
mentalos por graves tormentos, e aggravaloscom osdamn~5,
que nom podem sofrer, Dom endo lembrado do jur~m~O,
o qual fez, de guardar a liberdade da Igreja, e Provlzao ~o
Papa, os quaes l1e thenclo guardar firmemente ao ditto Rei-
no. . . m

Hespondem os ditos Procuradores, fJue o dltO,fie) n0n
fez nenhuma destas couzas, e qno aos Clerigos, oleIgoS ma

d (\\
(a) Quanto li e~te capitulo consta que se ,não, cuml!.re, ,porque de~eD ~l"

OflIClae de el-ReI, que os escl'Ivães ecc!eslastlcos nao cI/e,m, por SI oiastico
lIIenteiros; e depois das causas dos I'equorido pendel'OI? n0.J~lzo ~ccle:et~
n~o consentem fazerem-se ácerca destas causas as mais (hlJ!!'CDClas tf
rias com pe- oas leigas para cum prímento dos te tamentos, Apollt., '"

(fj) Este capitltlo ás vezes se não cumpre nos I'endimentos do Dispadoa>
és vagantes, Apont. SeC/'.
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terá cm sua ju'tiça, c guardará :1 cites seu foro, e bons
costume, e e'pecialmente manterá, e guardará a lilJerdade
da Igreja.

ARTIGO XXX.II.

Item, que filbc)u muitas Igrejas Parocbiaes, e os direitos
do' Padroado delta., e a caza, aldea , e pos essoen • di
reitos do Bi po, e da Igreja ela Guarda, e algumas dessas
Igrejas Aldeas, e po es oen' deu a desvairadas pe soas,
Clerigo e leigo, e a po se aõ das outras couza deu a lei
gos,e a ~egracs pe oas, a sim como lhe prougue, e filhou
os termos da autboridade da Igreja descommunalmente.

Re pondem, que elRey nom filbou nenhuma da ditas
couza , e as que foraõ tomadas por seu Padre, entregou-as
eUe, e se algumas ficaraõ por entregar injustamente, pro
mettem que o dito Rey as entregue cumpridamemte.

ARTIGO Lum.

Item, que fez eu filho D. AlIonso senhor, e herdeiro de
Marvaõ, de Portalegre, do Bi pado d,l CuanJa; e elle com
eu outorgamento, e com eu con entimcnto, as'im como he

thelldo, e bulhou, c tem e bulhado ao Bi po, e a Igreja da
Guarua das Igrejas, e rendas, que som em este Castellos,
e em seos termos; c o que nom he para ofrer, fez ap rego
ar nos obrctlitos Castellos publicamente por Pregoeiro,
defendendo sob certa pena tambem a Clerigo , como a lei
gos, que nom recebe em e 'e Bispo em uas Igrejas, ain
da que a hi viesse fazer seu ameio, as im como he me ter
de Ri po. E que nom dessem nem vendé em a elle, nem a
sua fJmUia vianda nenhumas, empero que da parte do Bis
po fos e peclido, e filhando ainda as dizimas, rendas, e frui
to d~utra Igreja Catbedraes, havendo alguma dizimas por
maneira, e titulo de doaçaõ.

Respondem, que naü foy, nem be culpado nas dita cou
zas, e que fará cumprimento de ju tiça, &c.

ARTIGO XXXIV.

Item, quando o' Peetados dos Cabido, e Convento do di
to Reino algum direito querem levar nas Igrejas, Aldeas, e
possessoens de ses Mosteiro , os quaes possuiraõ por longos
tempos pacificamente, constrange-os elloJ que com' Juiz, e
Com alvic1ros de seu Reino, c.ompromettaõ obre as Igrejas,
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Altleas, e posse oen ; e e o Comcoto Prelados, e r.a
bidos recuzão entrar em juizo de tae alvidl'O. ou nom que·
rendo obedecer á entença delle : cú por bum, que he cha
mado sobre Joiz da Corte, faz por entença e te induzir em
pos es aõ de tas 19reja Aldea, e pos c oen, per razaü
da revelia (~'1).

Re pondem, que el Rey os nom con trangco, para compro·
meter cm alvidro , e que fará ju Liça ·c.

AnTIGO • XXV.

Hem, que o me mo faz, quando o Prelados, c Cabidos,
e Convento 1 e outra pe oa Eccle i:l Lica nom querem o·
bre as Igreja, direitos e couza Ecclesiastica re pondel'
em ua Corte perante elle, OD perante o eu Juiz ou obre
Juiz, filhando Jurisdiçao qual nom deve; no Clerigo, e
nas pes oas Eccle ia tica do dito neino quer julgar' e co
nhecer dos preitos, que pertencem á Jnrisdiçaõ da Igreja .. E
se os Clerigos por aquesto á é de Boma appellaõ, o dIlo
sobre-Juiz, as appellaçocns deUa de prezadas, dáos por re·
veis, e metIe na po~se dos diLas ben aos demandadores.
e ainda os ditos Clerigo , e pessoa Eccle iastica communal·
mente em todo preito con tr:lllge, que 1'e pondaõ em sua
Corte, e do outros leigo . .

Re pondem, que o dito Rey nom entende chamar, cIl~r,
nem ainda julgar algum Bi po, nem Clerígo sobre Igreja,
direitos, e couzas Ecclesiasticas, nem obre as po sessoeDS
dellas, mas praz a elle, que em toda esta re pondaõ ~Dle
o Juiz Eccle ia tico. E quanto he obre o outros prello,
que os ditos Clerjgos houverem sobre as possesso~ns, que
layraõ reguengas, foreiras conhecidas, he feita especial aven
ça antre os Prelados, e Procuradores sobreditos.

ARTIGO X'-XVI.

Item, se Juàeos, ou Mouros ~e fazem Chrislãos, elle os
bens delles faz deitar em reguengo , e tornar eJles em n~va
servidaõ, e se os Mouro servos dos Judeos se fazem Chrls-

(21) .Não cxcluc cstc artigo o qn~ dispõo a Orrlenação lib.•2. 1/. Ii;
prinCIpIO. sobre os quc não tom JUlzOS no nc)'no, que respoodao 00 ~~ ,:
porijUC procede nos damnos, e forças, o que p6(1e sor, como resolve ~ ~q
no cap. cUJn cpl/tigat. 1. 1'emed. l'm. 1'1. MieI'. in cOl/stit. Cliatal. co· i~
cap. 11. lIJolin. in 1'eJ1el'tol'. verbo Justitia Al'ago/J. foi. 2OJ. Bel/IIUJ7Speoul. prilloip. q,tdl. 11. § VidClld'u,1n ex n. 10. Cel/ed. ad Decl'ctal. CIIp. .
n. 5. et q. 4,5. ri. ~5.
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tãos) falias reduzi!' em ervidaõ dos Judeos em que anLesel'âo.
Re pondem o dito Procuradores, que elRey naõ fez ata

qui lal, e que fará re titl1ir (a).

AnTIGO XXXYI!.

Hem que se os Jlldeos, ou louro ganbaõ ou haõ dos
Chri tãos alguma po ses oen por compra. ou por penbor,
nom deixa, ante defende por publico e tatute sobre esto
apregoado. que dos frllitos de tue p02se soen J que os Ju
deos, ou Mouros por suas mão, ou por suas despezas la~

vraõ, nom hajaõ as Igreja em cujos termos saõ as po ses
soens) dizema ) nem premi sa . Respondem que eIRey nom
fez nada disto, e cJUe revogará os tortos.

AR'l'IGO XXXVIII.

Item, que se ab tenha do quebrantamento da liberdade da
Igreja, á qual quem a oJIende quebranta a fortale a) em: que
con isto a Fé Ca tbolic:l .
. Re pondem, que o dito Rey nom entende quebrantar a
Jurisdiçaõ da Igreja, nem fllha o direito deHas) e se outra
couza se fez está pre te para o emendar, &c.

ARTIGO XXIX.

Item, crue todos os ben todos Prelados das Igrejas, que
por ene) ou por seu mandado, ou por o Ricos homens, e Ca
valleiro , e OifLciaes ata-qui foraõ tolbeito , ou por qualquer
maneira tomado, ou emlbeado , como Dom convinha) entre
gue-os sem nenhuma graveza, e faça-o entregar com os
fruilos deHes recebido J e faça a elIes sa ti fazer, e façalbes
fazer paga convinhavel ao darono, e dos torto) que lhes fo
raõ feitos.

Respondem os Procuradores, que nom fez nada desta· c
prometle guardar direito, e ju tiça aos f}ueixozos, requeren·
dO-lhe emenda.

ARTIGO XL.

Item. que as Constituições) e co tumes introduzidos em
e~le Reino contra a liberdade da Igreja) e con tra o estado pa
Cifico do dito Reino nom guardará nem leixá guardar do

l- (o) Este capitulo se diz quo se não cumpre na parles lIa Arl'ica pelos capi
ac . Apont. Sec/'.



- 70-

outros, mas guardará a Igreja obredíta", C:I pO '035
deli:! em ua liberdade (22).

Re pondem os dito Procuradores, que praz a el fiey,
que se tolbaõ o maos co lume e eguardem os bon , e 3 im o
mandará e fará er guardado. E e alguma couza foy orde·

(221 1;: te arligo mo Ira, que ja linhão I recedido outra Concordia com O!
Prelac os obre o e lado, e paz do Reino. E ta manda guardar, e os costu
me , que os Prelado tinhão 3ppro\·ado. E he lle muila con ideração cslc
artigo, porr[ue MI grande força aos co lume, de que neste fieino .e U/A cm
malcrias E elesia ticas, para pr ya, ju Lili ação do C(unes baslaria, que o;
Jaes co lumes fossem yaliozo na fórma do anone antil{o., Jlorque cm
algumas materia não forão algun Canone modernos recebido, como diz
Ncworro obre o cap. Olla/i/er de judieii Íll cap. clIm cOIl/il/a"/ rcmed. t.
que no que loca as força , lião he recebido, nanl e pratica. Demaneira. que
fica gramle pre umpção. que os co lume . de que uzamos forão cooscoudo;,
e approyados pelos prelado: pois tendo Ião laraa conleul1a com os ne)', e
vindo a compor-se, coo enljrão, que c fizessem do mesmo coslumes, 11');,1'
se fossem observando dali em dianto; porque, o de que uzamos, mio cIb~
~abe principio; porque, posto que Itouyes e Coocordia : já danles IleUa Imn.t
os costume, e o que não ticou concorrlado, ficou na primeira naturrza di
co tume, que dantes I!nha, tJ approvado nesle: artigo ullimo. ... .. ,

E poslo que se llJga, que o oslulI1e lião hasta para adql1ll'lf JUI'ISlliç"o
Eccle ia tica, na fórma do Cllp. C/criei de .fl/diC'. om tudo i .0 má p~J'3 (IS

particulares por sua authoridade sómer.te, ou do cO.lllml' n adquirirem, 1113;
não tem lugar, quautlo por especial Coucol'llia o Prelados, approl'an~o-.o.o
llapa, a sim o accordiÍl'ão, porque ul..'io jà o co lu 111e fica tendo prulClplO
halJil com titulo do ufleriol' legitimo, que o podia conceder. .

Quanlo mais, flue aiuda não con t,lI\UO xpre amente da Con.r.~~L\ e
concessão Apostolica, e podia hoje, por tell1po immemorial, ad1lulnr Junf
clição nas causas Ecclesiaslicas (110 que respeila as cau a civeis, (Iue hodo dl
que ne te Reyno se eonllCce sõmente) para o que bastaria. que a legan O·se
privilegio, ou Conc?rdia antiga, cada huma desta concessões se prol"asse tODI
o tempo lmmemOl'lnl. .. "

Porque, po to o CapiluLo Oualifcl' cap. Cleriei cap. Deeeruimus dCJ1't1lJ
reprovam o costume imlllelllorial [JICcnns reg. f.iJ. Gabriel /t. de ~~
rripiion. Conc/us. 1. num. li. Tiraq. ele Retroei. Ui. 7. /I. 1. , f. 11, .J.

Cavar. 3. rcsal. cap. 1.'5. n. 5. A ~cwerl. ad L. :3. ti. 1. !iii. 2. 1/ • •~!I. po~c
quando se reprova por irracionavcl, lambem comprehende oiml11C1norwIC01'llrã:
?L. 1. 170jpdcL de Incompatibililnle1.p. cap. 19.11. J. el 2. p.rrrp..!.!. 11."y':
com ludo ainda neste lIlesmo cazo, e nos termos cio Cap. Clcrlcl.se r;
allegar o co lume, e tempo immelT\orinJ, para com elle provar o II!ulo, ·0

CoucOJ'uia allegada, não querendo do co tume induzÍl' titulo, quc ero ~~_
poderia er, e não trazendo-o em prova deli , porqu a sim como a .onciJn1
dia se póLle provar por hum in lrumenlo ou arti~os com~ os.que a~nlç
ficão, ou por testemunhas, que deponhão do theor della, tJ r~d8 Ib'IJalm c
provar COIl1 o tempo immemorial, que he um do~ modos legl.tlmos, ~op ~a
as couzas se provão, omo (;xplica .1/e.t. Cons. 7.J,. II. 20. M. J. ~ /n'1liI'
1..:. CU/n e.1; olJlciis 11. 15. r!t in C. Accer/entes 11. A. !lt in Crrp. Cfll!SOIll/ de
n. 5. el i d" Pl'I1;sfl'iption. nipa n..i1, ct 102. iIlL.Quoml/lo.s ião
F/umilL. Al'enr/rH!. ele E.t'c'JlUlIlcl. lib. 1. rlep. 12. 1/. 6. o por aqUI cPrtll"<'

oncili Tri lenl. J' s. 2':;. rlc JLP(orm. Nrjl .tJ. cm quunlo ud mlle pnJ.1
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nada de con.cntimento do Prelados por bom, e pacifico es
lado do neino, e por o tume e fortaleza consentiraõ o
Prelado, que se guarde a tanto, que seja costume com ra-

do direito rle P:ldroarlo ;t qua.i pos e de aprezentar por tempo immemorial.
Mascard. Cone/us. 098 Rotla alI Seraphin. lib. 5. dec. J02í.

Pelo qnc, como o Pnpa po a, conforme a direito, remillir em al!tlln cazos
1~1rticn]arc o pril'ile"'io Clerical, como rc olve Felin. in cap. i qui de
Alai?rilat: ,pccl/l. iII lit. do ConYI. sudit. addit. " GeJ1era/iler n. 1~ .
.III/reI'. III Clem. 1. de 0fe. ordm. 11. 91. Coval>. d. c. ,)1. n. .1.. Pax ln

practic. 2. 10m. pra'lud. :.11. 4, Beiln,qCl rub. 11. '. Yidcndllln 11. 12.
posto que não po a remiti-Io em tOllo pela confuzão dos e hllos e indecencia,
póde legitimamcnte adquiri-se com o tempo immcmorial qualquer deste- azo
cil'~i , allcgaudo- e conce ão Apo lotiea, poi ni so ólI1enle e induz pre
sumpl'ão do privilegio em c.azo- particulares, e não geral.

E advirto, que seria inarhertencia, allcgar privilegio Apostolieo, quando
dellc não con ta. porque e e modo de allerração erl'e aonde não ha o
fundamenlos, que ne te Reyno ha, independenles do Privilegio; porque se
anegamo lll'il'itegio, fica mais Cacil rcvogar- e, ou haver· e por revoaado, do
qne o lJócle er endo Concordia, ou contrato reciproco, que anles que se
reTo"ue, e b~o de ouvir a- pnrle ; porque po to que as COllcordias, quando
Tellhão a cstado, que prejudiquem ao bem sobrenatural cheaando a er
escalldalo a', as po a O Papa quebrar pelo maior poder Ecclcsia tico, que
lhe ficou, que elle não lodia lirar de i, para a poder revogar, quando
chega cm a er e candalosa • e uocil'as ao bem obrenalural; todavia ne ta
revogação lem lugar e:.aminaudo-se, e tem ce sarlo a bondade da primeira
c.1U~ , ou se lem fallado dclla, e he neces ario, que o Reys e onção ol'di
aanamente, e ouvidos elle, se detcrminc; e as illl c cu adamente nestc
ReJ'Ilo c ólllega pril'ilegio, scuão Concordias que he o que houve entre o
Jl~la~o .. e os Rey , e o mosll'a a Ordenação du lil'. 2. til. 1. in fine
prmclpll .
. Nem oIJ.lal';\ a isto .. o qlle CD tumão dizer, que a isenção do Clerigos,

alllda no il'el, he de Jure Diviuo, c a im inconce ivel, e imprescriptivel,
Ite que t!'azem por efficaz argumento aGia l'erb. Di culi. in cap. fi Impe
ra/aI'. 91l. dis/. gloso iII cap. QI/alllql/an~, de Ceu iú. t'el'úo Divino ill 6. pelo
~la rl~l/tla/lle'nlo do Psalm. 'lO.í. 'olil~ lal/gcre et c. et Geneseos cap..ii. et
, allll'l. J7. iúi: Hlij ergo libcri. Ao qne ajuda a razão, que d,í 'avarro no
tol'· i\ovil. 1.'5. de judo II. 6. que os Cll}rigo pclo caracter Clerical, e por
.er o, Clericato cou a dlvilHl, pelo qualrepre então a Deo , por mais suhida
~Fclra, que os Reys, lhe nãu pUdem de nenhuma m(llleira eslar ujcilos a
~es: CO~QI" lJ1'acl. cap. 31. a pri/lc. Called. ill col/ccl. arl Dccrclum Si.

II!/"o 1/l ~Ila POlitica lib. 2. cap. ·JS. n. 17. aos quaes accrc-cenlo Am
braslO .de D,unilalc Saccrdolldi, ibi: Nihil cal in IIOC swculo e.J:ce/1Cll/ius Sa.
~dOllblls. E quadrão-lhe os nomes de CllI'isto, porque elle chama- e al-

Dr, que he o mesmo que JE U como lhe clJama . i\Jalhens caJl. 21.
S;4u,lios chama ao acerdotes all'adore" A cel/(Ialll Salva/ores iII mOllíel1L
/011: C?p. 21. Deo hama-se ,'anclo, quc isto lhe chamão os • erafin :
t!flyas o. V. 3. elles anelo : Sandi cslis, qllia anc/us sllln Lc! ir. 1'1. e
t Elia Monte po\' 1 a 'as 2-. c 7. Pra:cipilauil i// monte isto, e elles lon
~: f"(J'pllmllls 11101/8 d011l11 Domini in t'erlice monfill111 Isny. 2. cap. 2.
Ue ;luro: alualor pOllclt/I' inca 111unlS. Isa?). _G. NIII. 1. Ellcs du\'o :
, Urll/ll COI'um occulis meis. ISflg. 1,9. Cflp. (j, (We Enl'iado : Lllcw 4. Cl/l.



ZilÕ, e com direito,
Igreja.
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qnc no rja contra aliberdade da

,1. B. O DI'. Jo é Ana 'tacío de Figlleredo no t()mo 1.' da
ua - ynopsis Chl'onologica. - esprime- e á I'C peito ~esla

celebre Concordata da eguínt fÓl'ma:

« Conconlia primeira u eobor Rei D. Diaiz, que parece
er elo ano d '1272 do flue com Lud não ha certeza; edelJa

não terno os artigo origioaes. Con til ómente, que .cndo
remcttido para Roma ao Papa ,Ial'tinho IV. e te Papa anão

43: ldeo 1lIiSSlLS SIlIll, Elles Apostolo" que quer tlizel' Enviados. Elle ~U!:
Er/o lln/ IUJ:, eJle Luze : .os eslis lu.r InUI/(/i Mat. 5. EUa Chri to on~dQ:
lIes Chri tos: Nolile tanflerc ehri los meos. P alm '104. Elle Dcos: cÜ/$

Deo.es: Vo cslis Dii. Psqlm. 41. E ultimamente o acenlote nas paIamu
ua 'acra, mostl'U, que não he outro, que Deos elllquanto diz: lwc cs( emll
corpus lIlelllll: mo tranuo que elle, e ])eos !te a IUe.ma cousa.

l~ com tudo a contraria opinião he ommum, e rccr:!Jillissima, porqne .0'
Sqceruote , c ApostoLas não repre então a Christo no polier da excell811clu,
porque era enllOr de tudo, e assim as trmporalidadcs, que Possve.m, e as
auzas ciyci • [ue re peillio os Len tem pomes ficarão u.lcita ás lCl secu·

lares, de que forão tiradas pela re ervar.ões dos \IlTlmos )lontificcs, e Can·
nane, e pelo privilegio, qllC para isso liverão dos Imp radores, do que lu!W
he enicaz argumento, que esta izenção I ão a lemos de Direito natural, JIOI'"
quo não 11e uos primeiros principias, qlle e charnuo communs Conclu!OCDl

S. 'l'hom. '1. 2. ". !J!~. (11'1. 4. e :l. que ão conhecidas a todos, nem st co
~hem immediatarnenle delles: porque na Ley da ualllrC7.a ningn~1I\ ~ude~
Izentar os , acerdotes, . enão a Ley humana; ncm lamhem csta Izençao OOC

dada pela L y EYa.lI~ellca, porqu , corno diz S. r/tOmas. 1. 2. q. I :
arl.2. nella não se contem outro preceitos. enuo os naLurac ,ou mo~
~obrenaturaes, que pertencem aos artigos da fé, no quaes não se acba e;la
lzelHião: logo não ha lugar, donde cm azmellte se colha, cr d~rlvad\t11
Direito Divino ~ "]l0r ondo tem gral'i imos DOlltore , que be de dlrell?, r
mano, orno se colhe do Cap. COl(liIlUll. 11. q. 1. cap. AI si Clerlrl.~
Judie. cap. Qllalilcr eod. cap. 2. de Foro comp. cap. si Jude.e. de .
c:tcont. lib. 6. Aul/t. ut Glerwi lIpucl proprios . 1. 0.1: (llll/(. SlallllmllS~,
de E]lise. et C/crie. L1urr. in 1'epel. C/em. '1. de oss. ordim. 1!0er dtc. br
Guil. in d. e. Vel'b. U:1Orem 2. n. 3~2. c IdO. Laurenlills III traelol, ~.
'1uibll JlUlex srecltl. cOgI10S·. dc person. rt 1"eblls Clerical'. /l. 103 IS!:'.'
tl'lIetalul1ln: ClIssan. in consuelud. Burgllnd. Rab. i. § 5. llCr!ã I I
ar/race Coval'. pmcl. cap. ~/. n. 5. Claltlts in practic. §. flt. 9· J V' n"aft"
MenchacC!' de succos, Creation: lib. 3.. 22. l/III. 17. ~I. 5 ,Tibcr. fCl~
tom. i.llb . .1" C(lj). ,9. Crrr/or, ln S!l'ttagllL JUI'lS 2. p, llb.16. copo J•••
et 5. p../tb. 50. cap. 11. 1~. 18. Fa,l'in. de Jnq/.âs. q.~. 1/.1. ,ln /iIJ

E assl.m nrro approvo o que tcm S .al'es no. scu Llyr(l .adv~rsus 'ei/llf
el'ro.l'es l/Ii.. 4. cap. 9. 11. ~'. que e&~a lzenção m tem,poral'~bllS e~ d fl1llffl
plvmo: porflue esta fila oJ11l1lão lIe Vinda cnl1tra os melhores rhoolo"os,
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~{lpro\'Oll, c n~o m' :.lanLlo. e accre enlando mui las cou a~,

(l que a.s~im a remetlera ti dii ~ nbor, (I qual não a ci
tando li altera~ão, que nel:a e tinba feito e tornando a
manual-a para Homa, alJi e acbavão o ~\ rcebispo de Draga,
(lOS Di po de Coim ra, Lamego, c Silve:;, e vierão a acor
c1ar-~e 40 artiITo ,qne enr~o principiados no tempo de ~!é1r

tiolJo 1\', não e complet<lrão nem no eu tempo, nem do ~eQ

SIlCCCS 01' Honorio IY; ma ~ó im no lempo de l'icol{1O IV.
Ela C.conlia, quo ainda f i escripla cm Latim, acba- e
tl'uull'ida na VI] gar em a OrdenaI:;: anli~a do ,enbor D.
.iITon o\', liv. ,til, I. ondo falta o ürt. 17, que he acerca
do mot1o com que o )1ini"tro oculares tract<Jv:1o os Re
ligia os· e o art. 3~, que he obre a II urpação de algu!ls
direito CD ,Ira a lib rclade d<J Igreja: e por i 80 nella e
achão Ó 8 artigo J do 40, que yieri:o a er acordado. D

cndo intere anlcs a nollCla que dá este utor acerca
da Concordatas dos reinado preced nte , aqui as exara
mos para conhecimento do leitor.

( Concordia (u) 1. 3 do enbol' Uni D. anclo 2.° de 25 de
Junho de '11~3, feita cm Coimbl':l com o Prelaào do ReiElo
lia Era de Chl'i to de 1223, em cnjo anno se conta vão pela

roi Santo Thomas Ild Romalw$ 3. Ice/ioll. 1. Henriques quodiibei. 9. q. 31.
t1ilflUin. iII 4. ciis/inet. 21. q. 1. aonde diz que ho commum do Parisiunses,
e toda a ela. c dos Thoolo"'o. modernos c?,ue o me mo, como se ve de
Merlill. do RI' ti/u/iol!. q. 15. l'ictoria BelcetiM. 1. da potc:Ji. Ecctes. q. fi.
Conel.2. Soltu iI~ .f.. disto _ . q. 2 ar/. 2. Lcdesm. 2.f.. q. 20. ari ..t.
Gond. 2.014. SaIOll. 22. g. 67. (~". 1. Controv. 1. cap. .~. Ball/t ibid.
~Ub. 3.•\1bol'l. Pigilts iib. ;). Eclesia.<Jtic. FI!Jcl'OI'ch. cap. 1. a e tes seguio o
/'apa Innocencio no cap. 2. c/e JIuyorit. ~I Obccl. e o Bispo Covar. d. cap.
. n. 3.

o ~ daqui vem, que como esta isenção seja de diroito Jll1m;mo, pódo o Papa
bmllalIa, quando lhe parecer, e o mesmo poder,í o costume im~emorial ~elot6do, qno acima apontei, faz ndo que em a1g11n cazos os Clerlgo respon

iO no socutar. E por aqui "fio os nossos c03rumes. e Ordenaçõo , além de
que sobre ellas [lOuve Concordias, 'lua fazom o cazo mais seiO duvida.

(a) As primoip:l.s Concordias, (lU Concordatas, que. enlre- n6 houvo, são asr forão feitas, e celebradas enlre o enilor Roi D. AlIou o II o o PtO
n~~ do Reino, para õ).,cauar as conlroversias que s .excit{u'ão J~O seu Roi
~ c llverüo a principal .lusa, ou origem na LeI, da ÁIJlo:~sação, /{Ue o

lo cnhor fez, ou para melhor dizer renovou nas Corte" d' COlmUI'a da Era
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Era de Cesar 12(31 ; e con ta li dez artigos. E le Senhor
TIei D. ancho entrou a gov rDilr a ú25 de Março de 1223 da
Era de Chri to' e por i o no mez de Janeiro (como diz Ga-
briel Pereira de iJ/allll Rf':lict) não podia já ler feito pelo
dilo enbor a dita Concordia; ma im no mez de Junho,
como s acha declarado na ~Ionolllachia obre a Concor
dia, pago mihi. GÕ. Em a me ma Cidade de Coimbra, eno
rn mo mez de.T u1lbo e anno rle 1~61 peja Era de Ce ar, o
primeiro d Heinado cio llit ~ nhor e fl'z ontra compo irão
particularmente Emlre ]le, e o Arcebi po d' Braga D. Es
tevão oare (la ilva. o qual no con ervaxtrahido do
Archivo da é de Braga, FI'. Antouio Brandão, no Apendix
da Quarta parte da ilIonal'chict Lu ilana, e cript. 16. aCoI.
mibi. 27~J verso

de ":.4.i, que corre ponde ao anno de chl'i~lo de 12 I I . as pl'imeiras, cm que
se flzerão Lei G rae , revogando a Mnnieipaes, e particlIlares. E dIZ G.a
hriel Pereira de Castl'o no fim da parte 1.a do eu Tractado de Mallll Ref'"
pago mihi. 313, nnl11. J erem dua que Ue vio no A,'chivo Real da Tom
do Tombo, e se aehão no Li\'1'o Antigo das Lei do mesmo cnhor ,(aI. JS
e <18; e que nellas oão lia outra fól'llla mui, que, precedcndo a quClxasdos
Prelados, nas au as, em que eOntendião, dar o ,Iito ellhol' sua rcsposl~

de fazendo os aggl'aYos e promeltendo mcnda no fuclul'o, pal'u que se 11I6
eonliouas em.

Porém Gabriel Pel'eira se Cn"all.l ne ta proposiç;iO, Sl:ndo CI'rlo, que ~
que 110 dilo Livro a foI. 45, 4i e Ml, ~c a 'ha lie uma L~i do .SenhorRn
D. AITOIl n III, Conde de Bolonha, em que rc"ula a :J.poseuludorl3s dasln'
funções, Ricos-homen ,Cavalleiro e I adroeiros, seus filho. ou nctOl, enlll
Igrejas e 1110 leiro feito, ou antes do 1.0 ele Março da Era de J2ill. 4'
apparece no ultimo a fol. .ti, do dito Livro, ou no mez de Março da En e
1299 a par de Guimaraells, como se Ic em prilUeil'o lu "ar' no mc;;m& R:
Archivo Maço 1. de Leis n. 15. C,)m que em a maior parir, concurda: edt
pois alguns Degl'cdos ou Decret.os do enhor Rei D. Diniz, em que se
clal'ão e renovão "ario al'tigos e ponto da dila Lei, fcila c0!O o ou~
mento, 011 con elbo do Al'cebispo dc Draga, e de lodos o nico ·homem,
mais Homen bon do Reino. Ao que" 'cgue olJl'e o mesmo nUlllplOU:
outra C:J.rla ou Lei de 4 de A!\,o lo da Era de I~H5, cm que o mcsmo,. rrs
D. Dini", satisfaz e responde :~ dez queixas ou agLTI'avos elos Abhadcs cPn~la
d'AI m DOUI'O, de que eutão era l\I/;Íl'inllO l\lôr Pero E levcs, a 9ue ~dOl
Carta he dirigida; mas s6 no dito documento n. 15, depoi de 16 someu
ditos De[jl'cdos. _ rei!

A Te peilo desl:J.s Concordi:J.s (flue Gabriel Pel'eim no nao lra~st '
ailirmand s6 qlle n lias não havia cousas lIolavei). .c das mar~:':
noS tempos seguintes se fi't.l)I·uo, e ajustavão no le De1l10; me I~;~~
nolar n.e Ir. lugar, que nas impl'oprialllente e cliamão C~n~ordill,a5, :011I os
n:J. realidade não são mais 'lue; ou umas amigaveis compos1cOCS,rClta5 ltJII"
Prelado e Clerezia do Heino conforme o pedião as cireumslanClÊs ,dos rtSd!
po~, ou ll11S A enio de COrles, em que os Senhore Rcis_dc te cmO delll
vel'iio o que lhes pare eo ,insto: por ser c rto fJne ~nll naO lem, 1~:Ve~ôCS,
ler :J. nnllll'Cza de YerllntlclIJ'as Courordlll.ds, e tle 11'aclndo ou C '
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~ Concoruia 2." do Senhor Rei D. Sancbo II na qual pl'O
mclteo guardar os artigo, que e continhão em uma BulJa
de Gregorio IX, dirigido ao mesmo acima dilo Arcebi p:)
de Bl'aga D. E tevão Soares da Silva: e uma Provi ão em
que o me mo Senhor ratificou. Não consta em que tempo
fo e feita, endo a BuHa datada a t 7 das KaJlenda de ~Iaio

do 12' anno ue 1239, o que faz suppôr eria no mesmo
anno.

« Concordia 1." do Senhor Rei D. ~[on o )]J de 8 de
Selembro de '1245, feita em Pari J e consta de '13 artigos,
em os ([\13eS prometleo guardar vario privilegios aos Ec
c1e'iaslico , que depois nâo guardou. A2. n Concorclia de te
mesmo enbor não apparece em que anno fo se feita con ta
de 11 artigo ; e vem em Gabriel Pereira de nJann Regia
no fim da Ln parI. n. 34, até lJ6, e na lIfonomachia sobre
a Concordias. cap. 5, pago mibi. 74.

~Ie oln;snem aos nos. os Principe , pela razã~ .de que tae ó tem lugar
1e.ndo fellas nlre obel'anos, que tio entre SI lIldepenuen\es; e não, endo
fellas cnlre Principe e \'a aBo, 'uperiore e ulJdilO, como uecedeo em
~~3S. a qne entre nó se querem a sim denominm'.
EI lo se verifica, por que ; se elias ver ão obre lIe17ocios e pirituae ,além

de estes erem inalienaveis da jurisdicção da Igreja ~em a ser feita eutre
Pre~,lo ,que ii superiore., e o Pf'inciJle, que Jlelo Baptismo e fez seu
!abdllo; c se versão obrr. o negocios temporae, da me ma sorte, além rle
~.sercm inteiramente in. eparavci do Poder Real, vem a er feita entre o
Pnnclpe, que lIe induiliLayelmenle uperior, e os ll'elado e Ecelesiaslicos,
~n6 lho são sulJdi tos.

Em eOI1 equencia 110 que, e de outras mais razõe , he hoje indulJita'\'el,
~só esla podel'Íão ler todo o vigor, ~ ul.1lhoridade para obl'igar o 1I0SSO
p.nc~pe , se fos em feilas entre o ummo Poulifice Homano na qualidade de
mlclpe Temporal em os eu E lado , e os no o Prin 'ipes, no negocio

la Sua competencia como taes: e que não sendo as no sa de ta natureza,
ld.lom. aqlLella authoridade que o .'enhores H~i desl!! R~in? !bes d~rão, e
I~erao dar pela sua grande c natural piedade, e pelos pI'IllCI)lIOS daql.1elle
: dUros te.mpos, ou tacita ou e:pl'es mnente, mandando compilar e aprro
~n o.depOls de compilada, muitas da determinaçãe, e reslJo las, que e
~ha\'ao 1I0S ~1rligos deBas, em o Codjgo da no sa Legi laç.ão; Illas que esta
bn~ COI1S~I'I·.ao em quanto fOI' sua vontade con orvar·lha, om que a esto pos a

er mais ImpedimenlO, ou obstaculo algum.
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OITAVA.

( c[Jl/llda Concol'dat(~ com o Rei D. Dini~, celebrada 110 a/lIlO de I~.J

Estando o Prelado em Roma eguindo a campo içaod
quarenta Artigo, recre c rã nova duvidas obre queror·
marão onze artigo de novo, de qoe on la no livro dasOr
(lenaçõe dei Rei D. Mon o II. rol. 'IOL ver: aonde e láhom
in lrumento, que aqui tra ladei. porque não e duvidcqoe
e te onze artigo farão con ord\Jdo em Roma ('l.

Em Jome de Deo Amen. Conheção todo os que e-Ioins
tromento virem que como entre o Prelados do Reino de
Portugal, e o Reys que em e e Re 'nos reinarão, obre
os artigos, e aggravamento que e e Prelado dizião que
erão feitos a alies e 6 Jgrej::J, e pe voas dellns, por esses
Reys, em detrimento da liberclnde da Igr ja, grão con~o~d3
fos e; e duras e esta contenda as i como a parles d1Z130,
todo (i) tempo elo mui grão Princip D. Diniz Rey de Po.rlu
gal, e do Algarve, com grão daml'lo da almas. Ora t1eCl~a,
fazendo o Rey ela paz que he fazedor de toda a concortha,
em pre en a de mim Tabalião avante e cripta, e da-lCSIa
munha depoi e:)cripta , paz, e avença foi feita entre o- bon
rado Padres Dom Frey Tello Arcebispo de Braga, D~m Hen
rique Bispo de Coimbra, Dom Frey Bertolamell BISpo de
Silves, e Dom João Bi po de Lamego, todo pro en·
tes em a dita Corte de Roma' e, eu ditos, e de na Igr:
jas seguintes tambem por , como pelos 01]tr05 preladt-t'
19r jas, e pessoa do dito R yno: e pelo quaes o u~o 10
Padre icolãQ Papa IV deu n elle hum poder comprido de
fazer avença com o dito Rei, ou com eu Procuradores por
suas letra, das quaes a tre lado be o eguinte. E 11

De huma parte ohonrado Martim Pire, Chantre de 'fO ,

n Eis o que sobre esla Conconlala diz Jll Ú' Ana lacio de Figuerldo DO

lama 1.' da sua - ynopses Chl'onologica - a pago 8.
rlJl Wm

u Concordia sc[unda do Senhor Rei D. Diniz de... de ... deI2~9, dos eIII
os [rolados do ltcino, e consla de 11 arligos, tambem con r~a emfim,
Roma. Cwnpomanes no Tmelado (le la AmoJ'lizaeion, cap. ,16. § I•. mesmo
d,iz, que esta 2." Concordia foi ajustada no anno do '1829. Acha-se n~ til. j,
lIv. 2. da Ordenacão antiga do Senhor Rei D. Alfonso V no Illesm

111 IIlIllS Exemplare , e dous em outros. ,I
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eJoão Martin, Conego de Coimbra para fazer avença com os
Prelados avante dito por ua procurarão, da qual o tboo1'
se segue. Doutra parte obre o ditos capitulas que ao diante
eseguem. em lal maneira, que e 'es Procuradore leudos

por mim labalião dito perante elle , e cada bum do' ditos
arligo , por ordem re ponderão especi3lmente, as im corno
re pon ões por eltes dada ao artigos mo trão: despois.
como ,e egue, prometlendo palo nome do da vão dito Rei ao 1'
cebispo, e aos dito Bi po 1 e de IDai âIllÍm sobredito Ta
balião que demandava recebia comprimento de todos aquel
les que pertencia, ou pretender podia de pois agu3rdar to
da aqnella cou a que a davantida re ponsàes dadas con
tra o arligas que ão conteudo , promettemainda quee eRei
receberá a 'i, e louvará perduravelmente por y e seu suc
ce ore, e darà sua lelra, e na BuUa pendente ao àr
cebi pu, e cada hum do Bi po que pre entes não fo em,
ao Cabidos da Igrejas Cathedr:Je e aos '\ igarios e piri
loae da }t7reja que vaga em de toda la causa e cada
buma dellas eonteuclas em e a re'l on õe , para guarda1:ls
por sy, e por eus ucce sare , as i como de u o dito be
perduravelmente. O tbeor dos davanditos artigos, e das re 
ponsões a eBes dada, tal he.

os ONZE A.BTIGOS.

1- QUOD DECilL\. NON SOLVIT.

dPrimeil'o. Que el Rei não quer pagar dizimo de sua ren
as, eque sostem. e dá favor aos Conselbo que os não pa

gnem. E el Rei, por eu Procuradores, re pondeo, que
qner pagar dizimo (1) de pão, vinho e linho, e das outras
c01U
h
a , de que sempre eco tnmou pa t7ar, e que quer os Con

se os paguem tambem os dizimas: o que nào pagarem,
que e faça nelles execução.

II, -QUOD PROIIIBET NE no. A EirA T.

Que não sómenle não querelRci que comprem herança (2),

~I) Di~imos - Conv m que sempre se enlenda, em. quanlo o dizim~s
mregulares, porque se forem iUegaes c não deVidos, e pelo seu Ilao

~.cnlo se lalTar cxcomml1nhãe he caso de recurso á Corõa. Barbosa in
. llia n. 4.7 lf. de solulo ll1atril1l~nio.

~I~ CO~lém c le artigo a maleria da Ord. do Liv. 2. til. 18, á cujo rc
ramil 'f

n
1ao os DOulores -ln CCtp. COI1IO cau a de 1'e jltdicata et in I. filins

~ 11'1 (f, de legal. -I ubi. Basto n. 12.- Mcncha usu frcq. cap. 9.
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ma qu aintlJ} por força} 11 e occupa a que de muilo lem'
po a e ta parle po uem. fie pondem COO entem o Prela·
do } e Procuradore uem i, que 11e ta parte cguarde aley
deI Rei Dom .Von o eu aH), QU0 lle e la; porqne poderião
r.omprar tanta herança, que ro. 'o em grande prejui"o d3
Coroa, e va alio, della : pel que jn\rrarão que nenhuma
a a de Heii(Tio~o po a comprar hel'antll alauIll3 em IiceDra

dei Rei, excepto que a pod r:io acquiril' por annifersari~,
e outro rúoclo em pr ço. E tiramo poder ao" Clerigo ~
compra I' herança . e fa r delln o que lhe aprouver::
algum for contra i Lo seja ca Ligado, perdendo o preço f'J·

III. - Q OD .F CTA INQ 1511'1 NE DE RAlli'iI ncn ECCLE-

fiE EmNEiU P 'IVl'1'.

Como á in tancia do Prelado fez fazer buma inquiriçãO lo
cante aos roubo, e injuria que se fazião ao Eccle ia ficos,
a qual fez abrir, e ter na sua Corte, tê de na vonlade, e
proprio moto revoO"ou pela qnaI can a nenhuma ju tira, Dem
emenda se fez neste ca O, Ro ponderão que o Prelados pro
c dão na dita inqui ição egunelo forma ele ju Liça, cbamad3l
a partes, e ouvidas, e que se castiguem o que omerecem.

IV. - QUOD IMPEDIT "E ERVaS llABEA:NT.

Que lhe der nde ter m criados IDonrns, e criada~,.e
escravos, té cavalgaduras: e que o dito Rei} e sou ~Iroes,
e Alcnides móres, e coo elheiros tomão pOI'CO , galmbas,
carneiro, e outras cousas, obre preço de compra, eqUd

lIfel10chias cons. 350. n. 6. Calda' Pereil'(J, de Exempl. cap.~. n. ~.IÀ'
l1ef1us. pJ'alica canonica liv. '!. q. 35 n. 19. E note·se que aqll~ arlnulle:
que pO!' ~nniversarios pode· se deixar ben ao Clerigos o ás IgrcJa 1.IUa5uiztl
a condlcao, que dentro de um alluo se de fação delie , por quau.to n~o~
Rei, que além de um anno (lo s~o pos uir cm sua licença, e a'SUI! Dill;tO qIt
instituil' capella em pc soa clerical, Gama. Decis 3/d ; o desta ~Dr~c pi!5d J.
seja inc~'lpaz de eos uir o objecto, não o he do seu preço. J((s. 1Il.. a~~ pDIl!
lial/Illt § fin n. 0]1. n'. delega 1. Donde lJ vê que como a .lgl'cJa Dl sokm.
]lo suir além de um anno, tambem [Jarece que não podcrá ahenarl~ui I~.
nidllde. Bat. ni. atdh. Si 'lua 11~ltliel' 1/.i fine, C. lJe SaOI'SII1I! cc hyteau'
I. 2. Ir de rebus eorl/ln; e IIota- e que 'e atisfaz á esta lei, Cln~l oulJl
caudo o objecto legado, ou alugaudo POI' Ulll deceunio ou por qllalqu
titulo emellJanle. oar! Si,

Veja- e adiante na Concol'tlata de O. Joã.o ln art 40; bem coIl10 d~~ll!Il
em que se tratu do anDo e ilia, e de (Iue fórma dlJvel1l o bens er
pelos auuiversarios.

(') Gousiguuda na Onl. do Liv. 2 til. 18.
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nào pagão ametade do que valem: e isto contra Deus, e
contra toda justiça. Re ponderão, que os seus tomem as taes
cousas per vontade de seu donos, e as paguem; e os que
ocontrario fizerem que os mandarâ castigar, e lhes fará res
tituir o que a im mal tomarem (').

V.-QUOD TUE AUROS REPERTOS AI3 ILLI , OCCUPAT.

Que e achão algnns the ouro que lhos toma, ainda que se
jão achados em uas propria herdades' e que por e te res
peito os trata mal e rigoro amente. Responderão, que nes
ta parle se guarde a lei que fez el Rei eu pay Dom Affonso
III que tal he.

Porque costume antigo era, que hu quer que fosse acha
do tbesouro em no o Reino, todo era nosso: pera querendo
fazer graça e pecial a nossos sujeitos e tabelecemos, que se
algum the ouro em no o Reino e achar, em eu agro, ou
em na herdade, escondido do enhores, que se não po a
ab.er, aquelle CJue o ach3r haja a duas parte, e nôs a terça,
a I se em nos a herelade ou em lugar publico de alguma her
datle ou villa ou nos rocio dellas Lbe ouro for achado por
qualquer, nó h:ljamo as dua parle delle, e a terça o
achador. Item, que e em heruade doutrem for achado, a
terça parte seja no a, e a tcrç,a do enhor: pero que o
achador não demande, nem procure, eontra vontade do se
nhor, na herdade alheia, per alguma sorle de encantamento,
que em e ta o achador não deve levar nada. E e for ach:J
do em no sa berdade, d ve to 10 ser no o, e e em alheia
herdade, a dua partes deve haver o enhor della e nó a.
terra: e e o que o achar o negar, que perca tudo.

VI. - QUOD GABELLAS EXPO CTT AD ABSENTIBUS CAUSA

ST DU,

Que algnmas pc soa Eccle iasticas residentes cm Paris, ou
na Corte de Roma, pela ditTIculdade, e perda do cambio,
pa!'3 sua u tentação, e p:lra comprar livro de suas pro
prtas,_rendas comprão algumas mercadorias, a qnaes
mandao por ma 1', e que el Rey, con \ra todo costume lhe faz
toma_r fiança que tragão ao Reyno outras mercadoria que
valbao outro tanto, de que hajão de pagar dizima) e junta
mente lhas não deixão sair do porto, sem Jogo pagarem di-

l'l Consignada na Ord. do Liv. ~ til. 21 I: 2~.
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zima. Responl1erão, apraza alUei qu ouro, prata, c dinbei
1'0 de qualfJuer modo que eja, po aü tirar inra fora, lIl3
não Portllgueze , e o poderão r"zer O' ditos Prelado' e pes
soas Eccle ia lica, em pagar m di nenhum dinheiro,
no que consenlir50 todo por benJ. de paz {'/'

VII. -QUOD ILEnEDITA'rE SJBl fiEL j'~QUI 'o~ PATITon.

Que se alguma heranças lhes dei. ão algumas pessoas por
remedio de sua almas, e peccado que a tae herança sãll
tratadas, como se fo sem de qualqu [' homem baixo, e 1'US
tico. Re ponderão, que guarde ni o o o tume do lleyno,
com tanto que se permitla ao lavradore da taes herdades
romper a::; terras bravia , e aproveita-Ias (").

VTIJ. - QUOD llEX EO GRAXAT, D II IlOSPITTI CAU A mll

LIA,I MITTlT.

Que quando el Rei vai ús Villa donde eltes vi\rem, e ha
bitão. qne são aggravado da aposent:Jooria, e ~uc 1I~1l3
Jançâo Barões, e outros Cavalleiros em ca a. Responderao,
fJue para j 80 tem provisão para c não fazer, e que 50 não
faça xceptas as casas cm que elle' não vivem, nem ha·
bitão (~'l

IX. -QUOD NON PERlll'l'TIT EIS UTl JU'Tl'l'L\. ECCLE IA rICA.

Que el Rey, seus juizes u urpão para .j a jo'tiça EccJe
sia tica (3), e os não deixão li ar livremente della, porque "C
não quere hir perc1ante o eu obrejuiz responder ob~
as Igrejas, direitos, e consas E cle ia tiGa ,elle conhece dOl
preitos: e se pOI' isso appcllão á é de Roma; o dito s.obre
jujz, de.pertando suas appellações, da-os por revOlS; e

('} Cousignadana Ord. doLiv 2, LiL.!, H 19, c lit. 11.

(") Consignada na 01'(1. do Liv. 2, til. 18.

("') Consi"'nada na Ord. do Liv. 2, lil. 21 c 22.

(3)- Ue a mal ria da Ord. do Liv. 2, liL i,: t7 c 18, porql1 a~
mcebendo o feudo fica obl'isada a fazer o que fazem os mais \'assalto .- dei'!
lelmus verbo - Et U.l;OI'CIU de.ct .;, n. 19. E po lo que pareça que se Jjr:tJ
tratar no fOro da Igreja, segundo Oldmdo cons. 83, o prova o .CJp. ta
causam de ln·oúatio1/.. e no cap. COI1~ causam de jlll'al/l.calunUlICI.', cAJ
cCflbsa/u gnm de testiÚlb.S, em que se trata de uma qu~slão IIIlenwda ao CoJll
hlspo de flavena, e aS 1m lambem lem lngar por melO do COJlc~rdatnfunda_
tudo agllella qualidade de uotoria fiscalidade deve pl'ovar-sc para
menlo lia senlen~a. Veja-se a Ord. do Liv. 2, lil. i, ,.. 5 c 6.
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mole em posse de bens os demandadores, e constrange
ainda em todo preito aos Clerigos re ponderem em sua Corte.
Re ponderão, que u amde ua juri dicção Ecclesia tica, mas
que ocostume antigo de te Re) no he, que toda a pessoa,
assi Ecclesiastica, como secular que tiver bens da Coroa, ou
possessãe s fiscaes, notorias feudatarias, ou reguengas, que
sobre qualquer demanda que se mover por causa dos taes
bens, re panda diante dos juizes e justiças delRey' e que o
dilo Senhor quer que a i eguarde em seu tempo, e dos Reys
seus successores: a qual resposta os Prelados aceitarão ('),

X.-QUOD NO'i"A TRIBUTA lliPO~l:T.

Que punha novas (4) portagens, e exacções, e pedagio ,
lanto aos Ecclesiaslico, como aos leigos seus vassallo .
Responderão, que aos principes, e Reys, de direito e cos
I~me, he licito pôr novos direitos em seus Reinos, e Senho
f1.o~, quando lhes parecer necessario : e que el-Reynão pede
dlzuna senão das cousas que vem de fóra do Reino. E nes
tas, outras cousas em que os Ecclesiasticos se achão nesta
parte aggravados, elle que direito o pode fazer, porque u an
do el-Rey do direito, e poder que para is o tem, não faz
aggravo a ninguem; o que os Prelados acceitarão por bem
da paz (').

XI.-QUOD BD A SUBDITORillI PRO JUGATA USUIlPADAT.

que tomava el-Rey boa parte dos fruitos das heranças,
a(~sl d~s Ecclesia ticos, como eculares, em nome de jugada
a): e Isto contra toda a razão} e direito. Responde el-Rey,

Iin~ollsi~nada na Ord..do Liv: 1 til. 9, §i3elit.iJ, §5;eLiv.2.
. , n prmc., e 7; e LI . 3, til. 6, § 5.
(4) Nestes casos he duvidoso se os Clerigos são obrigado a pagar porta

g~ns,'pelos carros ou plaustros que entrão pelas portas, ainda que pagullm os
t: adfios. 1IJe.:cia taxa panis, concluso ;) n. 60. Avile.:s. Prcetol'llm cap. 30,
~ mII. 2, Bobad. liv. 2, cap. 1.8, n. SOi. decis. Delphinal,- Matei dec.
I ,n. ~6, Pal1Jalia n. I. Placet. n. 1.06, C. Sacros. Eccles. ex. ratione
ego ado IDS~ructionem. eod. til. Bursatus cons. 42, n. 1.0- ; e por tanto
~nvê!ll mUIto que se combine por concordata, porque já disto se tratou na
,..melra celebrada com o Rei D. Diniz, art. 1.7, e no al't. 6 da presente.-

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 11.
!'lI:[- ~Itg~da. Ue duvidoso se este Ll'ibllto comprehende os Clerigos, porque

es~o Isentos de todo o tributo, ou pessoal ou mLxto, como o da jU.'1ada,
meêSSIDl he chamado elo jugo dos bois, que se empregão nas cultllras
illílle.lar :;-1. 1., C. Quiblls I/W/WS vel prrestatio liv. 10, l. 4., c. de

1l!J de/u/ C. Theoelosi; I. ô, ele c.tll'aol'dillari eod. I. Licet, C. de Epi -
6



que ne te artigo se remelle aos foro', e ostumc do netUO,
egundo se contem nas cartas do aforamento, que cada

bum tem ("l.

'ão sendo o texto de ta Concorda ta, igual ao que po te
riorment ahio impl'e o nà lIIonomachia havendo tambem
alguma difTerença na notas, julgamo conveniente tran
crever aqui, o segundo texto e a re pec.tivas notas.

AnTIGO I.

Item esse Rei não quer pagar as dizemas de suas re~das,
pel'o que sejão devidas de direito commu m, rle pril'ileglO de
seu Padre S3 mantem as Communidades contra os Di pos, e
contra as Igrejas em ua maldade, que as não pilgllilm..

Responde ~lartim Pires, Chantre de Evora, e Joiio Martms,
Conego de Coimbra, Procuradore do dito Rei, que clle deo,
e dará dizema de pão, e vinho, e de linho, e das oulras
cousas, de que costumão, e devem, segundo o costume da

copo Donde se vô Jlue os Clcrigos não eslão sujeilos, ao que se inclina. ?i
bec/o clec. 6.1-, 2 p. n. 7, 'in (in e n. 11, bem como Vala co l/dure Emp ,.
qllws. 17 n. 7. e 16, explicando a Ord. do Liv. 2" til. 33, 25, cm.qu~
parece tambem propender para a mesma opiuião. iSlo he, quc. os Clen~d
in sacrís são i enlos, e o demonstra com a Onl. d(, Liv. ~, III. 2~, 00 I)

jS~Dta as 19.reja~, po lo que edificadas em lenas ujeilas. á lrib~llo, 8cor
a Jugada seja tnbulo. conforme se expressa a O,·d. do LII'. 2, ul. I " :
- li Nos os l'e[Juen[Jos ou terras jugadeiras »- e no til. 31, § 23. - DOillrol
maiores tributos que as ;u[Jaclas.- Cabedo o re lo 21, -.2 1'.- . . '1

~las a opiniITo contl'aria pareco mais exacta, porque os Clerlgos m.~d31!~
sael'is e o. Ben.eflcia.dos são ohl'igados a pagar a jugada, e não r~rcm !~O ';
por espeCIal pnvileglO, porque he um onus, á que a con as c 1~IO snJcI3"6
cúm elle pas~ão pela regra geral. - Ol'd. tio L 4, .lit. ~ e IiI'. 2, III." '.:.~Gnm~
17 e 18, e lll. 2, §~ 4 e 6, e lIt. iS, § 6, e III. ;)2, 4- e:l. Ord
deeis 15 e 145. - 'V'a/asco q. 17, II 7 e 17, e prova cspcciahucII1C a ~;;'
do Liv. 2, til. 33, onde chama-se a jU[Jacl(b - onus real. Cabedo (~re$lo.;
- 1'a/asco CO/lS. 8.1., 1/. H, onde lrata ela telTa mlldada cID ohva\oíl
mesmo Va/aseo CO/lS. 166. n. 51·, 2 p. e Cabeclo deeis. 188. e are ri"o'
2 p., onde passa para os herdeiros a ohrigação da jugada, Jl1orl~ o C!Ool~:
e ho lJem c\am a Ord. do Liv. 2, tiL 57, onde suppõe o C[el'lg~ SCI Ord.
gado, a uão ser por privilel,'io - nas palavras.- C(walleiro Oll, ClerI!Jo-
eilada tiL. 33. § 8. . , dala.

Onde del'e cessar a duvida flue havia por direilo, admillida a collcor ,

(') Consigllada I.a Ord. do Liv. 2, IiI. 1G e til. _G.
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tcrra, alnnuu algumas campo i ões, se as hi 11a, e quanto
!Is Communiuaues, que dem as dizemas, e que as não man
tem, nem quer manter, que as não paguem, e que praz a
elle, que as dem, e que os Bispos, e outros Prelados usem
de sá jusli.u contra aquelles, que as não quizerelll dar.

AnTIGO II.

Hem(l), que o dilo ReinomsolamentedefendeaosBi pos,
cás pessoas da Igrejas, que não comprem possessões al
gumas, pero não sejão regucngas, nem foreiras, e mais
aqueHas que são de antigamente compradas ou novamente
por clles, ou por seus antecessores, ou outramente gan11a
das, fazeas tomar por torto, e querem os Prelados, e os
ditos Procurados de el-Hei, que se guarde em esto a lei de
seu Avô II. Affonso, que tal 11e.

Porque poderá a contccer, que os Mosteiros, e as Ordens
de nossos Reinos tantas possessões comprarão, que se tor
narião em grão damno do Reino, e nosso, e por esta razão
conviria a nós de fazer alguma cousa tal, porque as Igrejas
ha.verião damno, e nós perda, e aggravamento: sobre esta
aytdo conselho prouve por nó , e por elles, e pelo que hade
Vir, que nenhuma pes oa religiosa compre possessãe' em
no o Reino sem nos o con eutimento, salvo que as que
pos ão comprar para anniversario, e por outra maneira sem
preço sem penado ganhar possessões, ou outras cousas.

Item toI11emos, poder algum Clerigo comprar possessões,
o~azet· dellas o que quizer, e se algum contra a questo for,
sCJa penado em perder o haver, que a outrem der.

ARTIGO m.

Item, que 11uma Inquirição a rogo dos prp,lados, e gran
d~ depezas suas faz fazer geral sobre todos os roubos, e ra
Pinas, e quebrantamentos de Mosteiros, e de~vairados tortos,

, (I) Esteartigo contem a materia da Ordenação lib 2, a. '18 ele quo per VV.
;'1 ç~p. Gll/n. Causa elerejuelice. etin Leu. Filius f}lm. § Vivi 2. !T. eleLegib.
6~1 Barl. n. f2. cl nos /atilts dicimlf,S in /loslro ltbro ele lIIUlLlt Regia cap. 37

/ :.a/Ias 64. ómente noto, que este artigo não proltibe outros modos de
~dqll~rlr sem preço, por onde o que o Clorigo adquirio do sua heranç.'l, ou lhe
30arao! parece, que poderá fazer deI1e o que quizer, po to que Gama decis
E~\ 'l.lz que nem ainda do beus patrimoniaes p6rle fazer capella para pessoa
qc~,csla ~lca: contra isto julgamos perante o euhorViso-nei Marquez de Alem
[~CI, as.slIll porque a ca]leUa era ete bens de sua herança, como porque, po •
q q\!C lmha anl1acio cm Clerigos, hoje stJ achava em mão de um parente leigo
oe lílSla para purgar o vicio, f!UanUO o lível'a pola Ordeuação d, lf. R. /ill.
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c outras cousas má , feilas a bbade', e PriOl'e, c outras
pessoas Religiosas, e aos Reitores das Igrejas, e outros Re
ligiosos, e fazea abrir publicamente em ua Côrte, e dar le
tras, fórma, e maneira porqne vie sem á excucão as cousas
conteuda na inquirição e depois toda esta cousas por
nenhum direito, senão porque lhe prougue por cu proprio
movimento, revoga-a, e as im não ne recta ju tiça.

Respondem os ditos Procuradore , que praz a el-Rei, que
a inquirição vá a diante, segundo a fórma do direito, cha
mada a pa rte , e ouvida, e que se correjão as cousas,
que forem achadas para correger.

ARTIGO IV.

Item, que filha a Clerigo , e a Religioso o pão, e servos,
e servas, momos, e cavallos, e avalgaduras, e O~ltras

cou as predo as, e ás vezes eus Rico homens e Alcaldr.
e Conselheiros, e familiares tomão, e fazem tomar ii .ua
vontade, vacas, porcos, carneiros, galinhas, e outras cous~s

de comer, e tamão-nas, como em maneira de compra, enao
pagão a metade do que vaI, e eSto contra Deos, e contra
toda a consciencia.

Respondem, que eI-Rei houve muitas cousas das sobro
ditas por vontade de seus donos, e algumas com~ro.u. e~6
algumas cousas houve das sobre ditas, que de direito ~eJa
teudo entregar, ou emendar, promettem, que o dito Re\ o
emendará, e que costume he do Reino, que em certos u
gares o dito Rei, e Ricos homens ftlhão viandas, segu~dO
como forem aprasadas, e usadas de antiguamento em os u
gares por almataça ria, e se doutra guisa foi feito, prom6~'
tem, que esse Rei o fará emendar aos que se delto qUei
xarem, e de defender, que daqui em diante senão faça.

ARTIGO v.
. da

Item que se achão alguns thesouros, que lho to01a, alO Df
que sejão achados em suas proprias herdades, e que P
este respeito os trata mal, e rigorosamente. to a

Respondem, que praz a el-Rei, que se guarde em es be
lei, que seu Padre D. Affonso III. estabeleceu, que tal cha:

Porque costume antigo era, que hum quer que fos~e ~ue
do Thesouro em nosso Reino, todo era nosSO: peJo IllOS
rendo fazer graça especial a nossos sujeitos, estabelec~1"re:
qne se alguem Tbesonro em nosso Reino achar em seu v
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ou cm ua I.lCrdade escondido, dos Senhores, que senão
possa aber; aquelle que o achar haja a dua partes, e nós
a terra' a sim em nú' a herdade, ou em lugar publi.co de
al~llma herdade, ou Yilla, ou nos Recio. del1as tlJesouro for
acbaoo por qualquer, nó hajamo as duas partes delles, e
a terca o achador.

Item que, e em herdade doutrem fôr achado, a terça
parte ejil nos a, e a terça do enhor em e ta maneira. Pel'o
que o acbador não Ilemande, nem procure contra vontade
do enbor da berdade na herdade alheia, per alguma arte
de encantamento, ou per outras obras desaguisadas, que em
este ca o, o achador não deve de levar nem migalha: mas
c assim fôr achado em nossa herdade, deve todo ser no o;
e em allleia herda ~e he achado, as dua partes haverá o

Senhol' da herdade, e nós a terça parte. E se por ventura
oqne achar Thesouro, o negar, e não o manifestar, que
perca qnanto hourer da\er.

ARTIGO VI.

Item, e alguma pc soa Ecclesiastica estú em Pari', ou em
outr? lug:1r, ou na Curte de Roma levando-lhes algum baver
de LI boa, ou de outro lugares em mercadorias por mar,
para sua mantença, ou para comprar livros, ou paTa as
o~tras cousas, que lhe são mister, ou para pagar suas di
Vidas, e levando-lbos da suas rendas pela moeda da terra,
que be pequena e pela perda do caminho~ el-Rei contra cos
lume, que empre foi com eu antecessores, lhe faz tomar
fianças, que tragão ao Reino outra mercadorias, que valhão
out:o t~nto, de que hajão de pagar clizema, e de outra guisa
~ nao tirem do Porto, ou logo lhe faz tomar as dizemas
re. a~ cousas, que embarcão, e querem levar, o que nunca
01 !elto em tempo le te Rei, que tal dizema fo se dada,
senao das mercadoria que levão os mercadores.

Re pondem, que pl':1Z :1 aI-Rei, que ouro, pr:lta, ou moeda
~ualquer, que não sejão portuguezes, que os tirem os Pre
ados, e os Clerigo do Reino sem todo embargo de Por
talT~m. E promettem, que es e Hei leixará as im fazer, de
aqlll cm diante, e que aS:sim o guardará. E o Prelados con
sentem em e to por amor da paz, e Concordia.

ARTIGO VIJ.

Item, se Cavalleil'o I ou onlros, ou mnlhel'cs Fid:llg:lS
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e filhas dalgo djo uas pos e õe~ a algum Mo'teiro, ou al
guma Igr ja em seu Testamento, ou na po tremaria de oa
vida, ou lha dão entre vivos, por man eira de doação, ou por
outro titulo qualquer, em remimento de !';uas . Ima :c ellcs
de mentres, que a elle tiv~rão, e forão livres e izcntos de
toda servidão real, el-Rei logo, e outro depois que hc da
]greja es a possessão, tolhel11a, e esbulha-a de todo opri
vilegio da liberdade, e torna-a á sujeição, e ervidão, qoo
usão nas posse ões dos villãos, e homens refezes. Os Pre
lados, e os Procuradores querem, que e guarde o co tume
tio Reino, a tanto que leixem o que lavrão essas pos essões.
ou ca ae romperem e sa te teiras, e em os ca acs, que
são partidos, cada um rompa pela sua parte.

ARTIGO VIII.

Item, quando acontece, que cl-Rei vai a alguma her
dades, 'illas, ou outros lugare , que os dê á família, ou os
Ricos homens, ou outros CavaHeiros pousão its vozcs nas
casas dos Di pos, e dos Conegos das Igrejas Cathedrae, o
dos outros Religiosos das Igrejas, e as f.ilhão contra vontado
de seus Senhores para pou ar em ella , e para folgar. cm
ellas, a sim como lhes praz contra a liberdade da Igreja, o

ODtra os e tabelecimentos de seu Padre, os quaes não cura
de fazer guardar, em adio dos Religioso . .

Respondem que el-Rei defendeo, e defenderit 30S nlcos
homens, e aos outros de sua casa, que não pousem em as
ca. as dos Bispos, e dos Conegos, e dos outros Clerig?s!cda
daquesto hão del1e letras, e nas outras casas de neltglOSO.,
em que elles não morão, Dem tem em ellás seus bCDS~
acostumárão a pousar alguns, C]lHmdo hão coita do paus

d
ur ,

maiormente, que não bão de costume albergues aluga os~
assim como os hão em outra terra' e se por ventura Das
casas dos ditos Bispos, e dos Con~gos, e CleriCTos, a,lguD~
contra vontade delles pau arem, eJle os fará deitar fora".
que assim o fará guardar daqui em diante, c se algun c~.
tatutos sobre esto pelos Clerigos são feito, praz a cl·ne~l
que se guardem, e que encommendará, que sejão guardado).

ARTIGO IX.

Item, quando os Prelados, Cabido, e COI~ventos, e~l;
outras pessoas Ecclesiasticas nom querem hlr anto o. E-.
sobre Jui responder sobre as Igrcj:ls, direitos, c cOllzas ~
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cJesiasticas,e o dilo Juiz lOlll3ndo Jurdiçorn, qual nom deve,
obre os Clerigo , e cm as pe 'oas Eccle iaslicas do dilo

Herno, quer conhecer, e julgar os preito> que pertencem á
Jurdiçom da Igreja, o e os ditos Clerigos, por e to á Sé de
Roma appellão, o dit o sobre Juis, desprezando suas appel
laçõe , dãos por reveis, e mete em posses aõ dos bens so
breditos os demandadores, e elle ainda ao ditos Clerigos,
epes oas Ecclesiasticas constrange a re ponder, sem nenhu
ma deITerença em sua Côrte, e dos Juize leigos.

Respondem, que el Rey nom deve de chamar, de cUar,
nem ainda julgar algum Clerigo sobre Igrejas, direitos, ou
couzas Ecclesiastica , nem sobre a po essoens delles, mas
pras-lhe, qne em todas e tas couzas respondaõ dante seu
Juis Eecle iastico: mas pDrque os Reys, donde vem o dito
Rey, o llouveraõ de_ direito sempre, e de costume, que
tambem Clerigo , como leigos, que lavraõ as posses oens fis
caes, notorias feOllataria , ou regueoguas devem responder,
e aeo tumáraõ sobre taes possessoens, direito , e censos
della em sua Corte, ou danle outro Juis segral, quer el Rey,
que em esto se faça, e que esto se guarde tambem a elle,
como aos eos ucce sores: a questa respon aõ os IOllvaõ
Prelado, e outorgaõ.

ARTIGO X.

Item, de mais impoendo novas portagens, (2), e exacçoens,

j2)Eslamaleriada portagens, quese paga dos plau lros, e carros, que pas·
sao pelas porlas. e poule para refusimento das calçada , Iie duvidoso, e
COffijlrehcnde os C1erigos, porque, po 'lo que scjaõ cidadãos da Republic.1,
em que moraõ, c por c sa razaõ sejaõ ohrigados ás couzas, que os mai.,
COI~O he a limpeza da sua rua. e se diga, que ne tos cazos porlem er com
~illi~os pelo Juiz secular: Ceppolct de "ervil. rllst. tit. 1le Servil. vire p. 26.

e.r/(/ de Pnne COllcll/s. S. n. 70. Avilles ill cop/(,t. 39. Pr:ctor. {fI. fino n.
i. Bobad. lib. 2. cap. 18.n. .'i07. F. assim pela mesma ruzoõ pareça, que
devem pagar para refasim ulo das calçada, que seus piaI! lros dczcmpedmõ.
~ino disse Frallcisc!/s Jllarcns decis. ne/phil/at. ·iaO. n. sa. Parpalia in L.

acel. 11. 106. C, SOtl'OS Eccles. Toma Gmmat cons. Cit!i/. 102. n. 1S.
q!IC daã por J'azaõ, que esie encarlt0 os liga pela publica necessidade ex. ra
~Iooe L. ael inslruclionem iI/o a. Todavia outros dizem, que Ilaõ saõ obl'lga
os. ~cnaõ (Iuando forem negoceadorc", Sentit 1l/{OIlS. A/eres. in. Thesaur.

roPn· .:lO. BlIrsnll/s Con ..f.2. n. lU. E as im foi importante, ooncordar-se com
os cy , e Prelallo e le ca o, do que já e tralou uo arli~o 17, dos ')0, e no
sexto upra, e nos de EI·fioi D. Afiou o V. no artigo 5, tornarão a movol'
~la que lão, aoude se respondeo com e le artigo decimo, ,le l[1!e se VC, qllc
o Prcl~dos tornavão a repc>lil' o mesmo, e os Reys lhe !'e pondlfio.. e não e
l:od~ dJZe~, que aquellas re postas, não lem._approyaçao Apo lolica, c que
~or ISO nao valem, pOI'l[ue tudo o que rcspondlao, el'a J,t accol'l\ado. o sohrp.
rpcndclIClt) , c duvida caJlÍ5(1 a 1'0 !"J'la .



luacs nom UOíe tamlJ m a Cleri(Jo , como a leigos fazOe
mandar, e levar dos Ya sallo , o lavradores seus, e cm pre
juizo dello . c om nome, c em logo de porLagem, e a deci
ma parte de toda las cou :l , que do dito Reyno tiraõ, ee lo
faz contra direito, e nom temendo entença de excommunbaõ.
que he po ta pela Igreja do Roma, contra aquelles, que
tae3 cousa fazem.

Rc"pondem os Procuradore dcvcndiLos que Lal sentença
nom he po ta contra os Pl'incjpe, qua o Principes e os
Reys de direito, e de costume podem poer porlagen em seos
Reynos. e nos lugare , quo Yerem, que convem, e que elRey
nom demanda a decima parte de o, nem da quellas oulra"
causas, quo passaõ por mar, e as ouLras cousa, nova
mente postas, que o povo, e a Clere ia tinbaõ por aggrava·
menta, removeas el Rey, pera que de direito podem ser
postas. E porem e1 Rey uzando de seu direi to, nom faz ane
nhum torto, ianto que taes portagen sejaõ po tas com
razaõ, assim como querem os rlireitos, e costumes louva
dos, e os Prelados recebem esta po amor da paz.

AnTIGO xr.

Item, que demanda os lavradores las herdades dos Cleri
go , 6 das Igrejas, e dos leigos, ainda om prejuizo delles
com costume antigo, Ilarto dos fruitos das dila herdade
em logo dejugada (3) sem Justiça, e lambem aos Clerigos, como

(3) Se c'lc tributo da jugada obriga aos Clerigos, he du\'idoso, eparece
induLilavel, quc são lil'l"es deste lributo, porque elles o são de lo.dos OS~
soaes, e mixtos, qual he a jugada, yue se chama dos jll.~os dos anunaes,~
que as [lO scs oens de Cezar se culllvão L. I, 1. de QUI/). 111111/er I'cl PIl1J/.
lioll.lib. 10 L. de llldnl!/. debil, in 1, Theotlos. D.4-,6,deExlrao!d.N~1·
in cod. 1. L. 5, 1. de Episcop. et Clero e o paga a pessoa, e aSSIm lIaO ~
Clerigos, como inclina Cabed, dec. 64, 2,11. 11. 7, in fino e 1l1lm. II, falial
/10 dos Commendatarios scgue-o l'alasc. de Jur. emphil. q. 17 '. II. 7, en. 16,
explicando a Ol:d. Iib. 2, li. 55, §. 25, em que p'al'ece di por Islo. cla~en'
tc, que os Clel'lgos dc Sacras não devem cslc tnbuto, como exphca \alD~
nli, e corrobora se pela Ordcnação hb. 2, li. 22, aonde diz, !lue ~s greJMnão pagullm, posto quc eslejão em tcrras tributarias, e Ioda vIa ~JlIgdda ,
tributo Ord. /ib. 2, a. 18, §. 6, iib. Nossos r gucn~o 011 terras Jusa CI~'
e/I. 31, §. 25, ibi. Doutros maiores tributos, que a Jugada Cabed. are t._,
2, p. . . S l'3S

Porem scmpre me pareceu o contrario e que os Clengos, amda de aCI'~
e Bc~efici~d~lS .devcm jugada, salvo qu'ando o fOI'allho conceda, ol1le~~a
cspccml prIVIlegIO, porqne hc encargo real que a cousa he OUl'Igadad? I'
com o mesmo ncargo ao possuidol' CJeri go lJcla rcgra geral da. 0118 ,~. o'
II. S,r Ilb. 2, lf.1,§. 1{i, e 17, e 'J8, e ft. 11, §. .1., c 6, CI/. I, . ,
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aos leigos, e cm pl'ejuizo de s Clerigos, poem le} , e costu
mes 110\'OS e encarregos no fruito5 de as berdades em
as vendas das cou as que aõ para vender. ne pondero, que
em e te <!ftigo el Rey gual'darà seu foro, e o que baõ pOI'
carla de aforamento.

(Terceira CO/lwrdala do llci D.~Diniz feita 1/0 Por lo 1/0 a/l/lO c/e 1328.)

D. Dioiz por graça de Deo , Rei de Portugal do Algar
ve . A quanto e ta Carla virem faço saber, que como o
honrado D. Yicente Bi po do Porlo, e .Toanne, Bi po da
Guarda, D. João Bispo de Lamego, D. Egas Bispo de' iseu
Ties em a mim, e me di e em alguns aggravamenLo que
fazia em o meu Reinos a el1es, e aos Clerigo / e outra
pessoas Ecclesiasticas, pedindo-me per mel'cê que os fize se
corregeI' como fo e dil'eito. Eeu bavida coo elho sobre e to
tive por bem de os correger nesta maneil'a ('l.

ir'ên. a ti. 52, ..f., e v, Gam. deI'. H5, edee. 13, Va/ase. '1' n, /l. 7,
eII e o prova e pecialmente a Ord. L. 1, U. 33, aonde lhe chama encargo
real, Cabad. aresto 25, 2, p. e al'est. 90, Tra/ase. CO/ls. 8~, n. U,
aonde trata, se a terra se Ozer olival, qne pagar.í.: o que he sup
por,. que a terra he a obrigada, e não a pessoa {aclt. Ord. diet. It. 18, ;:j' 6.
~ochnao mesmo Tia/as l . CO/ls. 166,1/.21, 2,p. e Cabecl. dee.1SS. e Al'es,
lí,2, p. aOllde pa (l aos herdeiro a obrigacão da jugada, morto o Clerigo,
/leal 1II~llifesla Ordh~a[io !ib: ~, [f. 57,. aonde suPP?e ser o Clerigo obri~a
do, senao mo lr:u' pl'IYI1eglO Ibl: CavaleIro, ou Clel'lgo he escuso Ord, (1Icl.
11.33, §, 8,

Ea d\wida, que podia haver atlellfo jure ce a por esta Concordata, que
manda "er os fomes, e qne por elle e veja, se são os Clerigos izeutos.

I (') Eis o que sabre esta Concol'data diz José Anastacio de Figueiredo no
omo I da sua - SY/lo[!si Chi oll%gica - a pag, 7.

'. Concordia 3.a do enhor Rei D. Diniz de 2:3 de A€\'osto de ~290, feita em
O,Cldade do Porto com D. Vicente, Bispo da mesma Cidade, D. FI'. Johauc

ISpO da Guarda, D. Johane, Bispo de Lamego, e O, Egas, Bispo de 'i eu, e
~nsta de 10 artigos: a qual COllcordia suppo to 6 aclw com a data do auno
e1328, deve-se entender esta era pela de Cesar, sendo a de Chl'isto no dito

allno a de i290; muito principalmente sOllllo cerlo, que o dito 'enhol' foi
,orilado no. anno de 1279, e morrêo uo de 1~25 da era l.le_ Chri to. Esta não
fie.1erda(\C1.ramente enão htllna Carta de LeI ou ProvI .10 em que o enhor

el D, DulIZ derel'io as 'Jncixas 110s dilos Prelados, dada no Porlo a 23 de
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I. -QUOD AD C m.\~1 NON VOCET P. PTl,EL.\T s.

Mando que não chamem (1) á minhaCortenenhum llispo,
nem pe oa de Igreja, nem pal'a o juizes leigos, ma outor
go que respondão perante cu juiz salvo sobre as minhas
herdades for ira, reguenga , ou ele que a mim fação seu
foro ou tributo cm qualfluer maneir:1, qu elevem responder
peja minha Corte ou p lo leiga I como he contellllo cm hum
artigo em que no a"imos cm Corte de R ma ('l.

lI. - Q OD JUDICE nEGII 0;-.1 COG;\,O CA T DE C,\U I

ECCLE IA TICI .

Outro i, mando aos obrejtúze, e ao juizes leigos, que
não conheçãu das demanda , Dem dos feitos Ecclcsiaslicos.

llI.-QUOD CLEmCI BD TA 'O~ E:\l.-\NT, "EC TABELLIOXES

INSTnUMEi'\TA CONFICIA "T.

Hem, mando a todos os Taballiões de meus Reino ;que Qão
fação cartas de vendas, e de compras, que os Clel'igos sagra·
es quizerem comprar para i: e jurem es es Clerigos ante
sobre os Silnctos Evangelho, que compriio p:m Olltrem, ou
para leigo, e não para si: e mando, que se depoi for achado
que fez engano, e que as comprarão para si, senão como

Agoslo da Era do '13~0, (que lle o anno de Cllri 1,0 do 12(2);.0 IIc a data ~e
se acha tanto em o Livro de Leis e Poslt~l'as antlf/as cl'EI-nct D. t1ffu~ ir~
a foI. 39. verso e 40, como no Liv. 2. da Ol'denaçüo tio Senhor ReI 0,/
foo. o 5.0 nn fim do tit. 4. successivamenle depois da eoncol'dia do Senhor
BOI D. Joüo 1.0 de 30 de Agoslo de I.H7,(segundo lIuus Exemplares, co:
be o que apparecuo na Camara do Porto). ou no lit. 7. como cn~ out~,O
se acha lambem a mesma data' e pareco dever <er mai alleOlllvcl. ~I ~osd
"arios erros de imprensa pl'in í'palmenle que se acMo em Gabriel Pereira e
Castro. E do dilo Livro de Leis etc., cou la serem dadas varias carIas domt~
mo lheõr a varios Pl'Claoos do Reino, principalmenle a05 acima nomeados. I

(1) Este al:ligo parece excluir ou .revogar a Ord. 00 Liv. 2. til... l; ~ast~
por 9ue aqu~ Imtn- e de caso especial, em ras[lo da ~alta de ~np~lIor. E~D'
se dIzer que I lo e razia porque uaquelle tempo o BI pos emO Citados P
te os lllelropolitauos. C((,P, /Jaslorali de oRieio Ordem. I ficJ

!\Ia posleriormente ficarão imrr.erliatall1ente depellllontes da 6Apus,"s D~
e como começassem a uüo tel' juizes, 'começou-se lambem á obriga· ~ do
tel~poraJ I e por tanto depois se celebrou Coucordata, Veja-so a Concorda a
BCI D. Joüo I, art. 48.
.. .... G' e Liv.3,( ) Consignada na Onl. [lu L1V. 2, lll. I, ln pl'lnc., c § I ,

til. ti, § 5.
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lIZ0 dito he, que percão os herdamentos aqueDes para que
forão comprados (').

1\'. - QUOD VE DITon JUTIET.

Ontro ,i, mando que o vendedor jure sobre o :.lnctos
Evangelho quenão abe queo Clerigo compra para outrem, se
para si ou pt)ra outro Clerigo sagrai como eUe, ou para leigo :
e se despoi for achado que o sabia, pe.rca o preço que Ibe
dessem pelo herdamento, e não fação as cartas em outra
maneira.

V. - QUOD TADELLIONE 1'\0 FAC1ANT IXSTnIDIE"TA. pno

l\lONASTEnrrs

Item, mando que es es Tabelliõe, não fação cartas, em
nenhuma maneira, de compras de herdamentos a Frades,
nem a nenhuma ca a de religião, nem oulra pe soa que quei
ra comprar para elles per engano: pel'o e quize em com
prar para anniversario , "enhão a mim obre esso, para se
não fazer bi engano.

VI.
Item ("), outorgo que sobre ofeito de dizimo não manlereli

os revei ,a i como ne conteudo em hum artigo, em que
nos aviemos em Corte de Roma.

VII. - QUOD QUI CAUSA STUDlI ABSUNT PECUl\'1AS A nEGNO

AUFEnANT.

Ilem (.") outorgo que aquelles que estão, ou estiverem em
e ludo, ou forem para a Corle de Roma tirem de meu Rei
no ouro, ou prata, cm dizima, como he conteudo Dum arti
go de Roma.

VIII. - QUOD I1ER.:EDlTATES smT nONonAT1E APUD CLEnI

COS, T ANTEA ERANT.

Item, dos herdamentos que demanda vão' que os houves-
sem honrados, a si como os havião honrados aquelles que

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. i8.

(") Consignada na Ord, do Liv. I, lil. 9, § L.

r") Consi""llacia na 01'(1. do Liv 2, IiI. IJ,
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os houverão do Mosteiro, e da fgrejas; mando que se
guarde o co tume do meus Beino, a si como!le con·
teudo em bum artigo que no aviemos em CarIe de Roma.

IX.
Outro i, mando qne cada hum po a romper em suas

te teiras, como he conteudo cm e c artigo.

X.-Q OD ~O EXTRAIlA~Tun Q I AD ECCLE [AS CO~FUG1U~i'

Hern, mando, e defendo, crn aquelles que se ac!lolherem
ás Igreja, que o não Lirem dali, alvo, como he dilo: e
por e tas cou a não virem em duvida mando-lhe daresta
Carta as lIada do meu ello, d da m o Porto aos 23 dias
domez de go to. EI Rey o mandou. ~Iarlim Pirez a fez, era
de mil e trezentos e vinte oito anno

DEcnrA.

((}uartlL COllcordata elo Rei D. 11illi,;, {cita em Li úoa 110 (111110 de IJ./1.)

TO livro antigo da leys deIRey D. AlIon o eguntlo á.
folbas /j.6. vel'. o, e tão in erLo outro capitulo com ~I Rei
D. Diniz e o Prelados que não ancião bem comp~l~da
no livro s gllndo rlel R y 1 . AlIaI) o Qninlo, e no ol'lg1D~1
se podem ver, no lugar citado, e nas folha 'IO(i. diZCD13SSl.

Saibão todo, que na era de 13!r.7 anno ('), aopri~eirodia
de Agosto, na c.idade de Lisbo:!, no Paço do mUI alIO, e
mui nobre D. Diniz, per graça de Deos, Rei de Portugal, e

(') Eis o qna sobra e la Concordata diz JO"é Anastacio tle Figucreido no
lomo 1 da sua - SYllopsis Chl'ollologica-a pago !l.

" Concordia 4." do Senhor Rai D. Diniz do 1.° do A"osto de. 1309, r~
consta do 22 artigos acordados am Li bl)a com os Pl'olaJos do Remo :da ~Ia
CIJllcordia, SllppoStO qua a acho com a data de 1347, se dOl'e ~olencr'Jlll_
ora pela do Ca ar, sendo a do Christo no dito anilo de 1309; II1UJlo prJllclrreomanta ondo cario, quo o dito Sanhor foi cOI'Oa:\o 00 anno tle 1279, c n1°1lJl1J
no do 1325 lia ara do Christo: alóm do quc o mosmo cel'lifica Calt~rdil
no Tmctado da. la AmOl'lizacion, cap. 'lG .. n. 10. Acha-50 ~Sl:l S~II1SO i,
Lambom no Lll'ro 2. da Ol'donacão anllga do Sonhor Rm D. J 0

0
ue

lil. 3. am huns Examplaras, a no fim do til. 1. am outros, ~01110 hei 138
apparocêo lia Camara do Porto: assim como lambem l'erellda a fo. ~ilo
verso com algumas mudanças. Das quaes amai essoncia I\C, ser 00

s gllndo IlIgal' datalla da 26 da JlIlho (la mesma Era de 1347.
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dos Algarves, em pre ença de mim João Goncalves} publico
Tal)allião da dita cidade de Lisboa, e feito o seu nome por
sua mão, e sellado do ello dos honrados padre, e senhores
D. Martinho, Arcebi po da sancta Igreja de Braga, e D.
E te\'ão Di po de Coimbra, e do elto de D. Eestevão Deão de
Braga, e de Evora e do sellô de frey . Cu todio, e do seLto
do Rui Paez} Prior de Guimarães, e do sello do :\Ie'tre Joanne
das Leysedo ellodeJoão Marques, Cuantre de Evora, e de
Francisco Dominguez, Conego da 'é de Li boa, e do Prior e
anta lIaria de Alcaçova de ;mtarem} e de AlIonso Eane ,

Conego de Braga Abbade de' iIlacova, da qual respo ta, o
Iheor de verbo ad verbum, tal he.

I. - QUOD SI ALIQUEM ExcomruNlcAT PRiELATUS, ILLUi\[

EXPELLIT.

Oprimeiro artigo de que se o Di po queixa he esle: diz
que manda el Rey, que se algum Clerigo excommunga('l),
em defensaõ de eu direito, manda-lhe filhar o que 11a contra
oseu artigo segundo, emanda-o degradar, esobre esta ha sua
carta. Re pandeei Rey, que aonde a Igreja temjurisdicção, e ex
communga por cn direito} guardo el Re', e manda guar
dar o segundo artigo, que obre isto foi na Corte de Roma.

H. - QUOD l'iON PEmnTTIT GT UTAi'\TUR LITTEnIS

APO TOLlcrs.

Diz que el Rey vai contra o liberdade da Igreja, a qual de
ve, e prometteo guardar, não querendo que u em da letras
do Papa contra os usurario . Responde el Rey, que usem da
letras do Papa, as icomo he conteudo no terceiro artigo.

m. - NON PATITUR UT SENTENTIA LATA PilO ECCLESIA.

EXEQUATUR.

Que se alguma sentença he dada pela Igreja, não quer que
amandem a execução no bens dos leigos contra o seu arti
go quarto, que foi feito na Corte, e a declaração que foi fei
~ sobre o caso no Porto ante elRey, e os Prelados. Diz el-

ey, que se guarde o artigo quarto CJ.
(I) ~xcomlllunga 1'01' seus direitos. Donde se vê que e ha excommunhão

nffi.raSi\O d~ que e acha estabelecido,nada ha ii reclamar,rnas e pelo contrario,o
Bel for ."Ia d~ .queixa póde oppor-se e ~efender eus vassalJos da oppressão.

ar osa·ml. t1t1a, n. 47, ff. Solut. matJ'lmon.
(') Consignada na Ord. do Liv, 2, lit. 7 (a contrario Sel/Sl~).
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II .-Q OD EXCOIDIU~I<':AT 'ON \flTAT.

Que e algum leigo he excommungado, e lhe dizem que
não deve er ouvido em juizo, porque Ile excommnngado,
manda que o não leixem de ouvir contra direito, e contra o
eu arligo segundo. Diz el-fiei que o eu segundo artigo

não falia di 'to nada; e se por ventura algum artig-o disto
fallar, e guarue pera semelha de direito a aquelles que
el-Uei isto m~mdou \er, que e o Prelado excommunga al
guem com direito t~), em aqnelle ca o em que he juiz, ecomo
eleve, e o excommnngado !la denunciaç.50, e apparcce carla
porque he excommungado, que o dev m os juizo esquivar
ate que seja assalto, salvo se for provado que appollou, e
que segue sua appellação n.

".-SI ALIQUIS EXCOMl\IUNICATun PRomllET

VICTUM JUDICI.

Que se algum juiz ordinario excommunga alguns da "illa
ou lbes poem interdicto, sobre a "' iUa aonde se isto Cazque
porém defendem as vendas aos Clerigo , e as agoas, eos
fornos, nào o querendo e tranbat', nem defenuer a aq.uel!e
que o fazem. Diz el-Rei, que nunca o fez, e que se fOi (Cito
em seu senhorio, que o mandou logo revogar, e poer em os
lIue o fizerem emenda: e manda que se guarde o sexto ar
tigo, que foi feito sobre esta na Corte.

(2) Neste aJtigo respondeo EI-Rei mui conforme a (limito, porl/llo se~ ~ro
lado excommungar de facto, e aonde não tenha~U1'i dicção, podo EI-. e1jW
modo de força, e conhecimento extraordinario prover, qne o nam CVlleJJ IIl

fúrma, que o dispõe a Ordeno lib. 1. tl. O. §. 12. Ncwar. itl cap. CIIIJ\. 't;
tin,qut. 1. remedo e compete contra o Jui:ll, que excoJUIUUllg-OU mal, (lC(au l
injuria, Ilt lier Abb. etalios incup. Sacro de Sento IlXcommU/I. po~ quetOnt
COJllJUunhão, que põe, fica sentlo elle parto Cap. Vellcr((b"/~I/S e ~
e:ccol/unun. lib. 6. E ]lotle O Juiz, que proferÍl' censura nulla, ou InJllsta .co~ãO
alrruma pessoa, se for delegado Apostolico, ou outro, que naqnolle casO nl
ten1Ja superior lia Reino, ser demandado pola injuria, e perdas no S~C4jro
forma da Ortlenaç;lll lib. 2. tt. 1. in l'rinc. polo ilamno dado 110 nOlDO,

sequit/(,/· Navl~r. 1bbi Slb]Jra i/l fino . 'Ir.t-
Deinde, não basta seI' excommungado, sen;lo for dennnclado, pela e~"r

vagante AlI evitanda sCllndala .. de Sentent. excolIIl/uulÍe. Soares. de CCI •

displtt. 9. seel. 2. Ilanlel
I!: ultimamente temlo appelIado, lhe p de El-nei dar Tuiliva d.o IlpreEse ~

para que pcndenuo a appelIação, o uão esbulhelU Orei. ltb. ~. ,t./O. cudir
Juiz, tendo appellado, proceue. faz violencia, á que os ReiS po OiD a '
Cevcbllos 4. p. Ij. 1. Nos no trato de j\fun/b Uegia cap. 21. c 22.

(") Consignada na Ord. do Liv. i, tit. 9, § 12; o Liv. 3, til. 19•.1.
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'J.-QUOD JUllET UT CLERICI cml LAICIS SOLVA::\T

AD INSTRUCTIOi'\ES.

Quequerque os r.lerigos (3), paguem com os leigo em fazi
mento das feira , c das fontes, e pontes, contra a liberdade
da Igreja, a qual deve prometter a guardar, assi como era dilo
em seu artigo onze. E outro si con trange os lavradores das

(3) De ta deciaraç50 se colhe, que o entendimenlo do arligo doze dos 40.
era. por que obrigava por eu 0111clae li pagar os clerigos, e Igrejas, fazen
do-os úe Igual condição, e o que aqui declara notavel em filvor da l!!reja, he
'Iue ne las exacçoens, não faça exacção EI-Rei, ou seus ~Jjni tros, senão o
Dispo, e he de aÚl'ertil', que ainda que o direito Canonico nn cap. No/! millu$
ti C/lp. ldversus, de Immllnit. Ecclesiar. parece que emenda o direito an·
ti~o. como prova a Glos. iII L. Ad ill$/rllcl. C. Sacros. Eccles. el inL. fin.
G, ftl qu.ib. munel.. !lemin. /icet se c.l'cusare. lib. tO. E diz Abbad. que he
commum iI! dict. cap. NOII millus. Gre!J0r. in L. 5.f.. tt. 6. gart. 1. verbo En
las calçadas: c outro, que cita Bobad. lib. 2. cap. 18. n.. 253. e 311.

Com tudo a concordia, que se dá nestas opiniões he, que nas obras, CJ.ue
se fazem para ornato, e que sómente são ntei , e não precisamente necessal'las
não fio o Clerigo, e Igrejas ohrigadas a contrihlLÍr : o que não será as im,
qnando sejão nece saria para defensa commum, como muros, e fortalezas. L.
20. U. {ln. p. 5. Ripa lib. 2. r' pons. cap. 20. n. 5. et l'e flOflS. 168. Rebnf.
1.10111. II. de Senlel/l. provi iOl/al. ar/o 3. gl. 6. n. 2. GI·e,qor. in d. L.5J.
ti. 1. Aviles in cap. 23. Prwtor. !lI. Den. ordell. n. 4.. Qnwsuda cap. di
rmarUIII q/Ilcstion. n. 15. Duellas regul. 100. limito 16]Jlw'es quos cilat.
Bolllld. lib. 2. C. 18. n. 512. Aqui não entrão os Ecclesiasticos pohres Crepo/a
de Servit. Rusliwr. tt. tle Servil. viar, q. 25. Que outro i não serão o1Jl'iga
~ÓS acontribuir, quando a Villa ou Cidade tenha prorrios, dict. cap. Non millus
lbi. Ubi laicoI'ulIl non sup]Je/lIllt facultares. L i'lIlI/IIS de Curs. publico lib.
It Na'a COIlS. 280. n. 6. i1Je.tia de Ta$a cOl/clus. 511. 61. Gregal'. in L.
51. Verbo Pechas. tt. 6. pVl't. 1. Petl'u$ Gregor..tu Synta/ll/lat. 1. p. lib .. 5.
CilJl. 8. 11. 5. Outro accrescentão, que he necessarla authondade do Papa c/1Ct.
eap. Advers. ibi ROl/ulltus POllti{c.'t collsu,/atul'. lledin. de Restil. q. 15. Gi
gos de Pesion. q. 90. Decis. 5. Peâemont. 68. n. 20. et 21. Guterres. lib.
I: Pract. 9. 5. II/UlI. 2. Todavia a Lei de partida 51. diz, que ba ta, que o
~po conSlllla Hipol. in Pract. §. li ql'edior. II. 63. Gulerres. ubt sup. n.I: Carrolius, c/e Loratione 4.. p. do Collect. n. 47. Azeved. il/ L. 11. tt. 5.
Ib.i. Recopil. n.. 7. iviles ttbi su]J1'lL 11. 7. ..
Ent:a então a du\'ida, se ha de compellir, e executar El-!,el, se os BIS~O '?

E.aq,u 1':1-[ ei abraçou a comml1m opinião no d. cap.l\~n lI/,//llIS, qne o BI po
~lcculc, e reparta. Benedictll$ Capra Reg. 96.11. 19. BouacossoJ, 1. lOllI.
1°' iS!l, n. a. l'ata COI/s. 311. n. 4.

Porém se os Bispos dilatassem fazer a contri1Juição, e a. necessida~e ins
lasse, e não som'es e dilacão reduzia-se a couza ;\ nece sidade precl a, na
qual, Como por modo ele def;lI1s~o, poderia EI-Rei tomar ~ execução, ~ faze-Ia;
porque nos cazos de nece sidade preciza remiltem-se os r~g~l:e da 1m human!1
POrque a necessidade não tem lei I'ermissi\'a, nem pl'Oll1ll1tll'a, nem con nlll
:' co~o di? Guilheltll. iII cap. RaIJI/ut. Verbo U.wrem, 'IlWII. J72. lIlultis

emplls ornaI Ca tillo /iv. 2. cap, i8. 11. 31.0. . _
E quanto aos lal'radores tia Igreja, EI-Rel os pÓllc compelilr, porque sao

seculares, e assilll procedem as Concoi'dias do artigo Xl. e a outra Concordia.
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possessões das Igrejas, e dos Mosteiros que paguem emcsto,
comoo outro, contra o eu arLilTo do e. Ue ponde,etc.,que
se guarde o artigo do e, que para refazimento do muro, mau
da que não paguem, as i como em e se artigo he contendo. E
diz eI-Rei que por aquella cou 'as que são para defendi·
menta da terra, e prol do senborio, podem er constran
gidos por eI-Rei a pagan~m a i como o outro, para a
outra cou a que ão bane ta ao comP.lum, e prol'citosas,
e piedosa, a.si como para fazimento de ponte, e fonle, e
de carreiras, e de rio ,e de ou tra ('.ousas emelbantes aestas
são teudos pagar de direito' majs he e te caso para pa
garem, em e to devem ser con trangido por eu Ui po que
não devem em e to negar ju liça e aquel que dizem isso
mesmo que constrange el-Rei os lavradore da. pos essóeS
das Igrejas. Responde eI-Rei, que guarda bi o direito co~
mum, assi como be conteudo no artigo do c, que foi feIlo
na Corte.

VII.-QuoD EXTnAIlIT FIDELES AD ECCLEsrrs

PEfi MAUfiO •

Que faz eI Rei tira r bons Christãos, por louros e por
.Tudeos, das Igreja ,no ca o em que não deve, e faze-os
hi guardar, e meter em ferros; e defende que Ibes não de~
de comer, contra seu artigo. Diz cl-Rei, que gnarda odi:
reito commum, e o terceiro artigo, e trigesimo, que fOi
feito em Cortes.

VIII.-QUOD l\IEnINI CAPIUNT CLERICOS.

Diz que os Alcaides, e Meirinhos deI-Rei prendem ~s
Clerigos, sem licença de seus Di pos, nos casos em que n~o
devem, e não lhos querem entregar contra o seu artl~o Iv,
e levão deltes castelJagens. A este artigo diz el-R~l, ~~
sempre guardou, e guarda o 14, artigo que sobre ISto 01

feito em Corte de Boma n.
IX.- QUOD JUDillIS FAVET.

Que mete eI-Rei os Judeos em officios publicas, e feixal
Ies trazer topetes como os Cbristãos, e não quer soffrer que
os constranj ão pelas dizimas dessas possessões, contra f~
seus artigos 23) e 37. Diz eI-Bei, que os não mete em o.
ficios publicos, e que só sobre estas cousas o guardoU semispre, e guardará o Concilio geral que he, Extra de Judm

(') COllsignauu na Ord. do Liv. 2 tit. 1 §§ 23 c 29.
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CUI,I liít ílilflis (llJ '11f'llu11l, E outra t1ecrctal, que romeça:
E.' spcciali cad til. E o ouLro artigos 2.1, e ~7, que farão
sobre este po·o cm Corte.

X,-Q -OD _'0.' PATITUR UT n: TIO~E TESTA.lIE.'TORU11

L.ueI TR.\.IU 'TUR , D ECCLESI.:E FORUlII.

Diz que não quer aI-Rei que nos feitos dos te tamento ,
os luigos sejão constrangidos pela Igreja, que paguem, e que
entregu m de se ' bem:. aquillo que devem aos testamen
teiras tios te tamento , conLra direito commum, e contra o
eu artigo 29. - Responde el-Rei, que lhe praz sobre este

de guardar o tlil'eito eommUill segundo he conteudo no 29
arligo da Corte, que foi feito antre elIe, e os Prelado .

. 'L-DA RÉCOl'i""VE,'Ç:O o SECULA.R.

Que se o Clerigo pede segurança C), quer el-Bei que se
obrigue logo que responda perante cllc. Besponde cl-Rei,
quo quanto he do Clerigo, que o faz chamar, e a outra parte
pede que lhe faça emenda perante esse mesmo juiz leigo,
per maneira de reconvenr,ão; o juiz leigo deve er juiz.
como se prova em hum ca pitulo do degredo, em a ter eira
~usa, no oitavo capitulo. Cl~jUS in age1Ulo, e na DecretaI,
L.tira de mutllis p til, wp. i e 2. E assi o nota ali Iuno
cencio, o o Grosador. Extra, de Jadic, cvp. A.i i Cterici.

XII.-QUOD COGIT CLEnICOS, UT lN SUO FORO

RESPONDEA 'T.

Diz qne el-Rei vai contra a liberilade da Igl'eja('*), toman
dO-lhe as suas possessões, ou contra vontade dos Cabidos,
~os ~riol'es, e dos Clel'igos, e dos mais, toma, e usurpa a
J~rt1irom ela 19t'eja, eon trangendo os Clerigos, e a pessoa
Eccle iasticas, que respondão perante eUe, a quaes promet
l~o gl.larUar em sua libcrdade. E de mais, promeLteo que
nao tomasse jllrdiçom ela Igreja, que usasse della: e disto
faz o~ontrario, contra os seus artigos 39, e 40. Responde
el-ltcI, que nenhuma destas cousas fez, senão em aquelle

(') COnsignada na Ord, do Liv, 2, til. 1, Si.

(") Con igoada na. Ol'll. llo Li,'. 2, iiI. J, in princ.; c Li\<. ii, lil. 6, . ,i.
7
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nsos qne nlilllLla o direil , 3 i como IIc conl(;uuo em os
arLigos, que farão postos obre e Lo na Corte, 38, 3U, e40.

XIlI.-Q OD PHOllIIlET, 'E E:lUNT POS E lOSES,

ET E)IPTAS AUFERT.

Qne el-Rei não sômente defende ao Ri po c pessoal
Ecclesiasticas, que não comprem po e õe nenhuma", ma:
n que peor he, toma-lha, e faz-lhe tomar aquella' quede
longo tempo têm comprada, u que agora lJovamenle com·
pl'ão, contra o seu artigo segundo, dos Onzo que depo~
forão tirado . contra a I i de eu li'" a qual promelleo
guardar. He ponde el-Hei, que guardou e guardarâ a
avença que com os Prelado~ paz em o ParLo: e manda que
se inquira logo tudo aquillo que fc: compriJo, despois ~
i1vcnca acima dita e cOlltra a lei fique por Llel-ney, asSI
como he conteudo na convença (l

XIV.-QUOD JUllET, UT CD.II EPISCOPI. , ET CLEnICIS

S I FA~I LI HOSPITE TUR.

Qne eI-Rei so1Irc que os seu officiaes de sua casa, e
outros que nào S~lO de na ca a, que pausão n:lS ca as dos
Dispas, e das pessoas Eccle ia tica , e dos Conegos, e dos
ouLros Clerigos, contra sua vontade, e contra a liberdade dai
Igreja, e contra o cu arLigo, dos dito onze. ne po~de e
Rei, que se guarde o artigo que sobre isto he fmto na
Corte (").

XV.-QUOD POSSESSOll REI ECCLE IAS'l'1C<E P.\TITUR,

T IN FORO ECCLESI.E PULSETUR.

Que quer el-Rei, que se algnm tem alguma pos essão d~
Igreja, ou de Mosteiro, ou de Clerigo, on de alguma pessoa
Ecclesiasti~a, ~ lhe fazem demanda s~b~'e ella, qu~ respon~e
perante a JU tlça segral, e oilo pelo JUIZ da Igrc~a, que ze
em juizo contra os sen artigo 5, e ü, do ditos 08 rr~
Responde ol-Hei, que não constraogeo, nem con tranoon.senão como be conteudo no 35 o artigo ü, dos onze ap
taLlos.

(') Consigll<.da na Ol'll. do Liv. 2, til. 18 .

.(") COllsign(\chl ua Ord. l10 Liv. ~, tiL. 2l c ~L.
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X\'l.-QUOD CO)IPELLIT CLERICOS CO:'\JUGATG~, AC L.\ICO .

Que lJuer que o CICl'igos que são casados com mulheres
YiI'gens buma vez, e não mais, que peitem com leigo, c res
pondão perante elie em todo" o casos, alvo no crime, o que
be contra direito, e contra a liberdade da Igl'eja, c contra o
co"lume do Bt pado de Lisboa C). Responde el-Rei. que em
todo o ca o he juiz, .alvo em dou, que 50 conteudos
em o cecreto de Bonifacio vm, se o accnsarem de crime para
lue darem alguma pena, e se o demandarem de crime que
rara corregimento em haver: e m:mdaque e'ta Deci'etal, que
aguardem, cap. 1. de Cleric, conjugat, lib 6.

Xm.-QUOD COGIT CLEnICOS UT DECDlA.I SOLVANT.

Que el-Rei qner que os Clerigos paguem dizima do pão,
edo vinho que trazem, por mar, para eu comer, c beber,
e que paguem outro si, dizima de algua cousas, se as
por mar levarem pal'a sua nece idade, ou para aqueUo CJue
I~e compril', contra oseu artigo (" '). Re ponde eI-Rei, que nc
dll'eilo, e co tume de pagarcm dizima, alvo de haver amoe
dado, no exto artigo do onze, c no decimo do dito::> onze.

XVIlI.-QUOD TRIBUTU11 JUGAT,E A CLERIClS EXIGIT.

Que el-Rei faz levar jugada dos lavradores que lavrão a
pos essões, eos herdamen tos da Igrejas Cu), e do l\Iostej ro , c
dos Religiosos, contra seu artigo. Diz eI-Rei, que se guarde
oartigo onze apontados cm que diz, que se guanle o foro,
ou carta que se achar (4.).

XIX.

. Que quando algum foi Mouro, ou Judeo, e se torna Chris
lao, e lhe alguns chamão Mouro, cão, ou Judeo, se aqueUe
qUe .h~ do estado, quer corregimento, que elIe não d~ve ser
seu JUIZ, ou seus juize segraes. Responde cl-Itm, que
neste caso a jurisdiçãO de sagrai, quc o faça correger, e que
leve delle pena, segundo he costume.

(') Consignada na Ord. do L\v. 2, til. 1, ~: .1-, 12 c 27.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, til. ii.

("') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 26.
('.) Veja-se o art. undecimo da segunda Concordata do Rei D. Dii!U.
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•. ~. ~ DE I~JUru. FACTA CLEIUCO, 1:'\ QUO FORO PUNL\TLlI.

Oue se algum Clerigo e queixa do leigo, que diz que o
ferio ('), epedecorregimento ::10 Di'po, ou aseu Vigarios,
devem elie er Juize' deste arti<To. ne ponde el-ney, que seo
Clerigo ferido demanda corregimento de leigo, demande-o
perante o Juiz leigo, c se o lei<To h publicamente eIeam
ml1ngado, e denuuciado por ex~ommllngado, c faz querclla
<lo Clerigo perante o seu Di'po, que !le xcommungndo,
unlaõ o leigo deve perlir absolvi~àO ao Dispo, e corl'ei0jo
perante elle.

XXI. - Ar 1,' LOCATlO. 'E FllUCTl: ECCLES1,E SIT

ADEUr'DlJS llliX.

Que se algumas po se õe da Igreja arrendão, ou alll~ão
a algum leigo por cerla renda, e qne a renda lhe não dao
leigo, que elle deve ser Jniz, ou os seus Yigarios, e con~ec~r
deste feito(·'). ne ponde tRei, que em quanto orcndeil'O ~11'
ver na po se são daquillo que arrendou da Igreja, c oCI~rlgo
o quer demandar pela renda, que o demande pelo JUIz da
Igreja, mas se o jã leixoll como devia, e fica pela I'cnd~,
ou parte della, como divida, deve o chamar perante oJUIZ
leigo, que 11e Juiz desta.

XXII. - PRO COr'YITIlS CLERlCO DICT1S QUI SIT COllilETESS-

Que se algum leigo diz algumas palavras desaguisada~ 3
algum Clerigo, e o Clerigo quer dem~ndar emenda ao lel~o
daquellas palavras, perante o Bispo, que elle dc\'~ seI' JUIZ,
on sens Vigarios, e não eInei. Diz eI !lei que a jl1. Lira segra
deve ser juiz desto} e não aIgreja, cá nua ha direito ~enhr·~
que sobre esta diga o contrario. Noll~ qtwd J1C1' OI:cll1,1. I·

2, tit. 9. §. 1. hic. CctSllS cl1'cclns csl /I~ixli {ol'i, Ubl VIde.

A qual reposta assi dada. e lida, e publicada perante o~
sobraditos Arcebi po, e Di. pos, Domingos Martin pro(jll~~d~.
deI nei pedia aos obreditos Arcebispo, o Bispos, c re~, °3~
que vissem a dita resposta, que odito no so senhor Rei (~Vo;
e se respondia certo, e convinhavel, e com direito <1os ar g

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. ü, § 3.
(:;,) A. respeito desta queslilo tmta a 01'11. do Liv. 2, t!l. 9, §. 3.
(") Consignada na Ord. cio Liv. 2, til. 1, § 9.
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que farão ua.los pelo dit Bispo e CaIJtelo, e do q 10 lhes ve
mcih3've, que lhe fi e~ e dar por mim Taballiiio hum instru
mento ua ditas cou:a:. em com el nei r 'pondh á dita'
fJucrclla crue lhe f rão :llla' em que cada hum evcre\'c com
sua. m'lo" e fi e'se poer em e e iu'lrumento da respo"ta,
par .erem mai certos eu" v elio". Então o dito ,~rcelJj"po, e
Di"po. cpe"oa" fC,P nderão, e tii:serão, que tinhão que o
dito .enhor Rei re pon eo bcm, e segundo direito, e segundo
o urtigo' que antre o Prelado", e Hei foraõ feitos na Corte
de Roma, e avença quc foi f ita no Porto antre os Prelados,
eelle: da' quaes cousa o dito Domingos Iartin Procura
dor de nosso enhor el ei pedia a mim Taballião, que lhe
desse hum in lrumento. E eu sobrec1ito Tab:JHião, a petiç;-o
do dito Procurador do dito senhor el Rei, e por mandado elo
dilo Arcebispo, e pessoa" e,te instrumentoJ em tres folha
de pergaminl.o com minha mão propria escrevi antre jun
tura dantre folha c f lha meu -inal puge, cm te,temonio
de vel'llade, qre tal be. Testemoyas que pre"ente farão
nu)' 'une pari io, E tcvão E tele"~ )Iartim Doteiho, Yasco
Matlwus. LOili'CnçO 1l1WS. Tabaltião.

NDECI. 1.\.

(C9ncordalu feitl com n Rei D. Pedro I. e os Prdlldú • /UI cidad~ dr Elvas

n~ lJüO)

Passado assi o tempo dei Hei D. Diniz, e o de D. Af
fún o IV, no deI Rei 1). Pedro e tornarão a reíOIrer as
materias de juri dicção; c em Elvas bouve outra Concordia
com alie, e os PreJad(l , nas Cortes que elIe celebrou aonde
representarão eus aggravo . E el ei lhe respondeo cm
declaração do que tinha com elle" cm Roma, concordado;
Budo junto o A cebispo de Bragn, o. Dispo e outra'" pe"'

SOas Eccle' ia licas. era ue 1360.
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E'tú no livro egundo da lei' uel nei D..\JIoDfo r.
foI. ltO (').

I. - QUE o~ Fli\'TA P.\.R.\ )lURO., E PONTE.

Primeiramente di em o dilo rcebi po, Di po , e oulro
Prelado e Cleriuos de no a terra, que os no o Correge
dare, Jui os, e Officiae con~Lrangião o Clerigo ,'e pes oas
da Igreja, e os lavradores de uas herdade, que paga'-
em como leigo' em talhas, fintas, i as. para refasimenlo

elo muro, e para outra cou'a ; o que era contra a Iiber·
dade da Igreja, e contra a ley uel Rei D. AlIon o vo obi·
'avó, e contra o artigo jurado que ha entre vós. e a Ig~ej~.

Respondemo (1). Que no avont.ade foi e he, que os direI
to, eliberdadeda anctaIgreja ejãoguardados como deve: e
obre aquella cousas que c::aõ conteuda no dito artigo, mano

damo que e guarde obre ello pela gui a que sempre nsa,
l'ão. até a morte deI Rei no so Pai queDeos perdoe, e despols
até agora. (")

n. - QUE o OnnIGA \. G 'ARDAR OS POnTO •

Que os con trangem que vão guardar os portos do m~l', e

(') Ei u qne obre I) la Concordata e creve José Anastacio do Figuciredo
110 lomo 1 de sua - 1I11Opsis Cfll'onofoyica - a pago i7.

'1 Concordia do enhor Rei D. Pedl'o 1,0 de 23 de ~faio de 1361, fcila3~~
Elva com o.s Prelado do neino, e on.la de 33 arligos. E ta ~ra. de'
he a de ChflSlo, porque a con iderar- e 01' a dc Cesar, e dlmlDulD~~
38 anno ,para c saber q11e a de Chrislo. que lhe corresponde ~o do 13!3

d
r

lendo- e por erlo, qUI) o dilo Monarcha foi corOado em 1357 da era .e
Chrislo, (loslcriorllleule ao anno de 1323, em o qual não podia já 101' ~rllo
a dila COllcordia, porque ainda não governan; vem- e a ~uir. quo fazc

E
.~a

1\0 anno de -I3Gl he esla dala a da r.ra de Chri to, e não da de Cosar, ,15~
se vo man.ife lamenl na Ordenação anliç:a do enhor fiei D. Alfonso
Liv. 2, til. 2. em o Exemplar, que appare ~i10 na COlmara do PorlO, e nO b~
e acha na Livraria da Alcobaça, til. 4. ou u. no da Torre do Tombo ~ ,

no que apparec'o na Camara da \'illa de anlarem; em a qual OrdennçaoR~
acha ser feita em a ora da 1399, que he a me ma em que o dilo onbor~~:
fez as COrtos d'Elva, m que a1óm dos 90 arli/To geraes, qne Ih~ o~r
apr sentado pelo Procuradores da Cidade, Yillas e Ln:rares do Hemo,Iu8forão apresentados pelos Prelados, e Ecclesiastico os dito 33 arllglos~
eparadam<,ute e ficar50 denominando Conconlata ou roncordJa. E Ir

llll\"ida. que a dila era he a de Ce ar. II

(I) \ . 1 . I ., . lo da qnarla
f respeito (a malerla lesl arlfgo veja-se o arll~o .sex 'I' I" do

Concol'llala do Rei D, Dilliz, bem como o duodecimo da pl'llUeu'a Concorl.l '

mesmo Rei.
(oo) Con~ignada na 01'11. dn Li\'. t, IiI. 62, , 76,
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~s \'ilIas :'), c ao~ C!erigo casados quo vão em llOstcs, o
galé, senrlo om tcmpo doIRei sou pay defeza por ua carta (2).

nespomie elHei, que os c3sado que erão de ua juri uic
tão 'irl"âo com o leigo' e os outroL Clerigos se lho guarde
°que o direilo manda, e for agui :luo.

III. - QUE. S FI);1'A. E FAZEM .\ R.\Zlo DOS BENS P.\TRI-

MO);L E .

Que os obrigão quc paguem, com o leigos, cm as sobre
dilas cou a , per razão do ben patrimoniae', não endo es
es tributa rios, nem reguengos, o que era contra direito, c
liberdade da 19reja.

fie ponde, que he de direito, e agui ado, que os Clerigos,
lIa seus hen paLl'imoniae, e a Igrejlls, de suas herdade",
p3!!Uem com o leigo' proe' communae do lugares onde
eses hens esti\'ol'em, D111iorrnellte em caso de Deces idade
jlois desses pl'OCR comlllunaes touo usão commun'~lmente,
6usem com elles, obre eilo, como sempre US:lraõ (').

IV. - Q E TIRA D.\.S IGREJ.\. OS QUE ACOUTÁO .\. ELLAS,

Q.ue as sua justiças, per i, prendião e mandavão tirar por
CbrJ. tãos, e Mouro, e Judeu aquelles que se colhião ús
Igrejas, em caso , que por direito canonico devião ser defc
lOS por elle , e os fazião rruardar dentro em ella I3npndo
~heprisoens, tolhendo-lhes o mantimento, por tal quc se sabi
ao;o que he contra direito e o artigo, jurado.

Responde, que nquello flue he dito no tl.ito artigo, e assi se
fez, a ellenão aprouve, ncm npraz: C manda que c não faça.

I. - Q 'E PRENDI.'\. OS CLERIGOS SEU j L\.NDADO DE SEU

"IGAlHOS.

Que prendião o Clerigo ('), não havendo eus mandados,

!'l Consignada na Ord. do Lil'. 2. til.. i, § 12.

~2!. e houl'er neccssidade os Cleri~os .são.obrigados á su~rda.r a p~l'las
.e It:{~n~es. cap: conl'Cllio/'. 23, q, !:l, Ho~lleIlS1S no cap. 2. de. Jl11muIJl(;~llJ
. CCSIOl Gl'erlorlO na 1. 52 - vcrbo - \ a sallos - c - dcl Oh/spo - 11l.
~ po~. 1.. E assim sc entende o capilulo - flepre/iell ibile ~~, ri. 8, I' I)

n'PàoóYPI'I~lIl1s23, r[. 8, Bohadilha IiI'. IJ., cap. 2, n. 10, e II\'. 2, cap. 1R.
. . VeJa·sc a Ord. rio IiI'. 2, liL. '1, § 12.

l") Coo ignada na 0\'(1. do Lil'. 1, lil. G_, § 70.

"') Con. j':nada 1I~ 01'11. 11(1 Lil'. _, iii. 1. ' 2!J.
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TI '111 (los \'jgarío , para o poderem fazer, nem os achando nos
matefido, que osnão querião entregar, nem aelle nem ao.
seu Yigaríos, quando-III s de ua part rão petlid : oque
era contra direito, e contra o artigo jurado) fluO 11e entro cl
nei, e a Igreja: e o que ainda era peor, o metia a tormento,
cclegradavão-nos, elhes fazião outros muito de aguisado.::J.

nespond e1 Rei, q e 13e Clerígo no a jus iç;] acha-
rem, em maleficios, o prendão, endo requerido pelo Dispo:.
ou eu Yigarios, e entl'eguem-lho logo) como o direito mano
lIa, e não lhe dém tormento, nem o dcgl'adcm.

TI. - o E os CLERlaOS REMETTIDOS AO Fono ECCLESIA. TI

CO, SE A.S PARTES APPELLÃO, OS DETE:\1 N. C.\DEL\.

Que os Clerigos erão prezos por sua justiças ('), c~en~o
mandauos e tregar, appellâo as partes para eIl J pela JilSII
a, e as fase 1 estar na pdsão, e que os n Õ olln i sem pa

gar C3l'Ceragens (1,.).
RCspoUlle el Rei que querendo f, 'er graça a Clcrisia,

manc1a~ qne sem appellacão o sem mai clelonqa, sejão en
tregues: e que quanto ú carceragens, se faça o CJue sempre
se co tumou.

,'lI. - QUE SE PEDE"! t!UE ELL.\S, OU DE.'Ur'crAçõcS .10

SECULAR, LUAS. ÃO D7'o,

Que quando alguns Clerjgos se livravão perante sou Viga·
rios, so mandavão 11edir ás suas justiças as quereIlas ("), c.do
nunciaçôes) lhas não querião mandar, e bavião ni~so mllll1

uelonga, e grandes despesas.
Responde elUei, que e lhes sejão dados os treslauos por

mandado de suas justiças, ::Issi das inquiriçõe , como d~s
querellas que desses Clel'igos houver, para se delles fu erdl'
reito, e ju liça: e isto, no que toca a elIes) e não a outras
pessoas.

(3) Sobre e ta malcria vc,l(l- e o al'li"O f4. da primeira Concol'dala do R~
D. Diniz.

C) Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 1, § 23 e 2'.

(i) Veja-se a Ord. doliv. 2, tiL. 1, § 23. F(/I'inft qlh st.·' n. li.

C') Consignada na 01'(1. do Liv. 2, iiI. 1. § 24.
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NllECE)J O ECUL.\nE DO. FEITO DOS

TE T.UlE.·TOS.

Qne a ua jn tiça. faziaõ ir perante ~i o t itos rlo
(c'tamento., no Cil.OS que pertencem fi Igreja, contra o ar
licro jurarlo ante ell , o Cler ia, o ontra hUI . carta uel
Hcy D. Diniz que ma nua que não conboção das demandas.
eoutros feito Ecclo ia ticos.

Re ponde el Rei ('), Que iii Di to~ iacordadocomo.cueve
fazer e que e guarde, omo por eu Padre foi acordado (5).

IX. - QUE SE S OFFICH,ES POU lo N.\S IGTIEJAS.

Que quando ene ('"). e o Infantes eus fJlbosyinbão aa19nns
lugares o cus om iaes, e os de na ca.a pou alUo (6) TIas
19rejas e em 'uns a a , e morada, e dos Corrego , e ou
tros CleriO'o que be contra o artigo jurado e contra il cal' a
deDo Arrouso cu Padro.

Gesponde e1 fiei CJue queremlo-lho fner graça, manda
que ninguem I ou O!la ca a. de sua morada, contra suas
YOnluclos, cm especial mandado.

:. - QUE LIm TOJIÃO ROUPA, E OUTRA COU AS.

Ouo o rico llOmen cnvall iros, e tlouas PO] avão em
uas cu li ,e lbes toma vão rOllpas e palba ,con'ra lIas von

lade , o que era contra direito, e contra as carta, que ti
nba de ou Padre, e eus Avó .
I Responde, que lhe mo trem a carta, e folgará de lhe
azer mercê, tá que o mai' se faça pela guisa que ora
andou na Cortes de Elvas, nos artigos gêraes.

XI. - QUE DA CARTAS AOS EXCOmIUNGADOS PARA OS "Ão

VOTAREM.

h
9uequUndO puuhão em alguns foito sentenças de excommu-

n ao cm algumas pc ou C"), que elIes ganbavão cartas uas,

(') Con ignada na Ord. do Liv. 1, tiL. G~, § 39.

(5) Veja-se a Ord. do liv. 1, lit. fi-.

(") Consignada na Oru. do Liv. 2, til. 21 c 22.

(G) Veja-se a Ord. do liv. _, til. 21.

(".) Con ignalla·na Onl. do Li\'. '1, til. 0, . 12.
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e ue u' Corregedores, para que os não houve sem por cx
commungado , o que era contra direito (7),

ne ponde el Rei. que o eu Corr g dore" e officiaec ~em

obre i to cart:l direita', como cmpre e co lmuoll de
erem dadas.

\]!.-QUE TmIAO rio DOS CELEmo .

Que quando hega a algun lUlT:lres, aonde ha Beneficiado',
em que ha eu celeiro, tomão delle o pão, e vinho elle,
c O, Infantes, e outro podcro o , havendo o nos lugare' em
nbondnDrn.

TIe,1 Ql;deelTIei que se ne se lugare houver mantimento'
nece arios e lhe não tomem o que eu, e eUe hou
vermos mi ter, eO'umlo as pe oa qne tirerem, e i to
verão os officine del Hei, e outra ju tiça, de modo que
se faca sem engano.

XTLJ.-Q 'E os .J 'IZE EC LAnE Pr.ENDE~1 CLEnIGOS

POU Q EUELLAS QUE ELJ"ES TO. 110.

Oue as ju'tiç:lS segr:lCS lrend mo Clerigos por querell~',
dada peranle lIes, pela qnaes estão por ell a direIto
com sua carta de segurança, e (lue mo t['ando a' Ela uas
ju Liças lha nfio guardavüo, aló que não moslravão carla
5U::I, ou ri seu Corregedores.

Responde el-Rei, qne o en Corregedores cumprão, e
gll:mlcm a cartas de segurança ao Cl rigo que forem da
jurisdiçãO da Igreja, e lhe. mand:lremos rl:ll' no ns mtas,
p:lra que lhe sejão gua['dadas as de ou Prclados(8).

XIV.-QUE NÃO GUARDÃO A ENTENÇAS DEFI ITIVAS

DO VIG,\nIO.

Ql1e as nossns.i nsliças não qnerem g'n3nlar as cíll'lélS S~lasl
c de seus VjO'nrios rle sentença definilivéls, que os ClerJgoS

tem detles, pel' flue forão livres daquelles erro, por que
fOl'ão accusados ("). E o que peor he, que po to que moS-

(7) A im se procede em vista da Onl. do liv. i, tiL.!l, § 12 de confor
midade com a COllcordaLas.

(8) golire esta materia consulle-se a Ord. tio liv. 1. til. 7, § 32, C IiI'. ~,
liL, 1, § 2:>.

(') COII~i"'ll;ula Il:l 01'11. do Liv. 1, til. 7, § 3~ c Lil'. 2, tiL 1. g ~2 c2;;.
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Ir,1' em ri . cntenp atL (liLOS .1IIT(;get1úrc', ou :lCJI1 Ue:
por que lJ:lvi50 de pa ar tae carL:Js, em no a Corte, não
lha querião guardar, aP qne nflo vie, em:1 inquiriçãe,
proct'" o, l qnf' .obre t:le. feito fo "em on.lenado .

nc pool1 l-H i, qne:l' 'ua ju.liça ITuarclem as :eo-
trnça. cm Cíl o cle morle , 011 de ferimelltos n ui gra \'e',
guanlado o l]l1e dito he no artigo anLe' ue te' e que lhe
:;umlem nns sentenças, per que mo trarem que são livre
por seus Juize ..

W.-QUER PÕR CO 'TO', E mm DICÇÕE , E O OBlUGA.

A UE I'J~m~R ~o ECUL.\R.

Outro i,que elte hflo e o eus Cabido, e outra Clere ia
hHiào canto e logare em que hflo .uas juri clic õe', da'
quac' e tão de po' e de t mpo immemorial, que a sua.
ju liças os coo trang III :l que re pondão por as dita
Con a , perante. ua Corl , o que he contra direito e con
Ira o mi{to a or'ado, jllrado em Corte de Roma e contra
ac.1rladelfieiD.lJiniz, eu Avô; porque mandava que
u50 rosponde sem senflo per:mte seu juizes, salvo se for
cril rcguengo tributario, ou f uc1atario~ .
. ~e ponde elRei que digão o lugares em que hão tae
JUrlsdiçãe J e que verão a cartas, e lhe f3ria mercê.

X\l.-QUE NA i\lATElll.\ DALl\IOTAÇ \Il1A os OnRIGlo

os ALMOTACEl.

Q~1e ns sua ju tiça , e a1motaceis (') fazem responder o
r.lorl!!o perante i, contra sna vont:lde, pela cou a ele al
mOluçaria, e o que peor he, o penhorão pela coima, en
Irando em sua ca ~s por forcl!.
R~ pandeei Rei, que empre foi co tume responderem o

Clorlgo pela almolapria perante o Almota ei (9) que e
guarde o co lume.

(') Con ignada na Ord. do Liv. 2, tit..§ 2 e Liv. 3, tiL. d, § D.

(9) E te artigo parece in inuar que em Ioda a" cau as da alçada dos 1\1
~~?~ I podem os Cll:lri os ser citado no juizo secul\lr. E assim di põe a lei
rI! IS 11M eXLl'avaganlc mas parece que se deve limitar ti mulLas. vulgo
,I~as, COlllo o vê da'Ord. do li\'.~, tiL. 1, § 2 ,na palavra- coima-,
huuao ontras. Bcm que por e ta .Ol'lleuação c~l~pl'ehenda o omcio de Almolacé
Cima grando escala, licão exclUIria as serl'ldoe e ontros asos em qne o

I'lIglJ ICIll o 5 LI juiz I cuJiar Guf'rl'l': IiI'. f. pratico cap. ~ :l.
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~ü II.
Que muitas vezes acontece que o leigos injnriavão o ele

rj~o n. e e es ClerllTo querWo dcm:Hluaremenda, o corr~
giment da injuria CJu lhe n, i era feita p rante as no'
ja liça., e o nüo querião receber::l~ demanda, 'alvo olhes
primeiram nte <1 , em fiadore leilTo o quae e ,c' CI,,
rigo não podião l13ver muita yezes: e po to que qucn[o
j ur:l r as querella no a ju tiça não o recebião, como
faziJo ao leigo.

nosponde el Rei, que e gunrde a lei deI Rei D..\ IOn:o
~en Padre por se tolhêrem malicia , e muito c1amno, qnco'
de nOSS:l tena recebião se c em outra gui a fizo,; e (iO;.

XYIII.-QUE Nlo n10 onnEIllO,.

Que lhe fazem outro de agui :\(10, fIue Ille não querem
dar a nossas ju tiças obreiro" men tereaes, manccbos,
e manceba, e oulra pes oas, que o e['Vem ü j como
faziiio ::lOS leigo: e c lho dão, eril tarde, e dcpoi de
todos; e o me mo f::lzião nas viandas) e cnl'Oes.

I esponc1e el-Rci, que lhe dem s rvidores, o mancebos,
que lbe forem neces arios .

.:lX.-sonRE AS SIZAS no QUE YENDE)[·

Que manda vão levar a vender sou pão, e CH vinhu, c
outras cou 'IS por::l seu m:mtimento, de hum lugar para
ou tro·, não regatando, eque lhes filhn vão porlngens passurrCDS.
e co lum::Jgcns Jessas cousas: e o mesmo lhes fnzião com~
pano~, e cou as que compravão, que er:l contra llirciiO, oiI-
bcrdaue da Igreja. .

fie ponc1e el-nei, que como sempre e costumou, a IDl

so faça (").
~'.-QUE TOM-O AS RUAS AOS CLERIGO.

Que os seu Meirinhos filhavão ns arma aos seus,. ~c
lhas não tomem, nem a alguns Clerigos a que elles dilO ,

cença que as tragão (11).

(") Consignada na Ord. do Liv. 3, til. 20, § 6 e Liv. 5, lit. m, §8.

(10) . obre esla maleria tralão as Ordenações do liv. 3, til. 20, ~ 9'd:
liv. tl, til. '117, § 8. Veja-se lambem o al'ligo 31 da segunda Concordata
Hei n..João r.

('") Consignada na Ord. do Liv. 2, lil. f, § '!!l, e til. 1J, e Li". 5, Iii. ir.·
(II) Vcjn-so a Onl. do liv. 2, til. 1, in Ono.



fie'p nue el Rei, que a no sa ju tiças lhe não tolhão :lS
arma" e nenhum }!eirinho e nem Carcereiro de ;]lgum
Prelado, "a\\'o e o ach:Jrem fazendo om elIa mal: e os
Prelado não de'em mandar que o Clerigo tragão armas~

pois lho he defe o por direito.

m.-QUE o CLEiUGO o PRE.\:DIA '.\ CADEA SEct"LAn.

Quo ostando alga IS Clerigos prezo n:.l s la pl'lZ:Je as
jo'liça os 1il'ilvão e le,'avão para as secu!ara~, e o' m:l
lalào. e lhe davão ou tra' pena .

Pc pondeel Dei, que mandn. c defende que e não faça
Ilaqui em dianLe e s~e Prelado fação direito, e ju liça,
pela guisa que são teudos.

~·Ir.-QUE DEFE.IDE AOS E CIUY.lE QUE J lo FAÇÃO

C.\nTA DE CQ)lpnA DE DE 'S DE HAlZ AOS CLEnmos.

, Que ao E rivàe~ seculare 'Ihe defencleo, que não fize em
Inslrumenlo de compra de herdade' e po 'e sõe , que os
C.lerigo u~Ta.., querião fazer para .. i ou para outros Cle
~~o segrae , o que 11e contra direito, e eooLra o artigo
lura~o. antre elle e a Igr ja e contra II uma carla elel Rei
D. DtOlz, seu Avo ('12) .
.~e pondeelHei que o' Taballiãe guardem a leielel Rei D.

Dmtz, seu A"ó, em qne der ndeo Laes compra.
t\11I.- QUE '10 F.\.ZE11 OS E cnrYÃE EC LAnE AOS

CLEIUGOS Jl STRUME~TOS DE \Pl'ELLAÇÕES.

Que o seu Taballiãc não querem fazer ao Clel'icro in 
~rumento lle appellaçõe , e de outra cousa que cOlltenbão
I~ra~enlo, ou de lJoa f', o qual juramento 11e mandado em
dl~cllo que se faça na appellacõe' e em outro ca o hene
firlae , e semelha veis a c le ; o qne cra coo I1'3 direito pela
~Iu~l razão perdião seu dir ito e lho não recebif o as <ppel
lçoe ,
,Re pomle eI-Rei, que os Taballiães fação instrumentos. c1enp

Pvl\açoes elo Clerio'os em razão (le seu benellclo, c
~~lros caso, e piritu~e , e em outro ca os grande, o que
Ito ~e em o ~11'ligo antes destes (').

(0112) Y!lja-se o :tl'ligo 2.0 da egunda Concordata do Rei D. Diniz, bem
Il«l Q Ord. do Jiv. 2, lil. 18.

f') Consignada na Ol'U. do Liv. 2. lil. 18 Q' Lh'. 4, Li!. i3.
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:xrV.-QUE .',-\0 G ,\nnlo EXCEIÇÃO DE Excomn;sI110,

Que a. ua ju tiras não querião guardar exceição de Cl
cnmmunllão qnando era po ta em juizo e não querião
!!llílrc1ar o direito canonir.o que era mai razão de o guaro
darem, que a 'te Partida fdtas p r el H.ei de Ca'tellJ,
ao qual Heino o de Portu rral não era uj ito.

Re.pondeel Rei que3 no a ju.. tiça rruardema excci~Õl'S,

quando perante elles foreJ1 posta como odireito maudJ C·

XX.V.-QUE 'Ão G .\Tl.DÃO A TAIX.\. DAS IGUARU.

Que os FIdalgos que se agasalbão no ~[o teiros não
guard~o a taxa das iguarias qlle e lhe hão de dar, e levão
.ffi:l i (Tente com igo, do que be ordenado (").

Ue pondeeI R.ei,que e guarde o d gredo (''') em razão das
taxas: e que achando outras pousada, não pousem nestas.

XXVI.-QUE LllE TaMÃO SUA AZE~IELA..

Que o' Fic1í.llgos lhe Illhavão ua azemela, qU311l1oa'
maodavão a alguns lugares, a trazião cOffisigo longo
tempo.

nesponde el Rei, que os Fidalgos não lhas tomem.

K.'\.' IL-QUE occurÃo AS POS ES DOS jIO TErnos.
Que vag-ando os Mosteiro, e Igrejí.ls alguns que se dizião

naturaes clesses Mosteiros, se apoderavão da po e, e guarda
dos ditos Mo teiros, como de ben delles ganballllo obre
isto ás vezes cartas das nos as ju tiça , o que be c?nll'il
Deos, e contra direito, e em grande pcrjuizo da IgreJ3, c
c1amno dos Mo teiro . .

Responde el Rei, que elleouvirá as partes, efará que enao
fação desagu i ados (""').

xxnU.-QUE NÃO EVITA. os ExCO~mUNGADO .

Que alguns, em desprezamento da santa Fé, com grande
perjgo de suas almas, andavão excommungados com os par'

(') Consignada na Ord. do Liv. 3, til. 49, § 4.

(") Consignada na Oru. do Liv. 2, lil. 21 e 22.

(' ") Degredo. isto he, decrclo.

C''') Consignada na Ord. do Liv. 1, lit. Regimenlo do I aço § 116.

C....) Consigllada lla Ol·U. do Liv. 2, lil. ~,§ " c Liv. I, til. D,§ 12.
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til'ipante', e nüo curavão de sair das ditas excommunbõe ,
ca no a ju liça nflo o querem prender, nem e quivar,
nom levar dolla a pena) asaber: de cada no\'e dia essenta
soldos, o que antes parlicipavão com eUes tambem em juizo,
como f0ra delte, o que be contra direito, e que mostravüo
que nom om bon Cl1rbUios ('13).

ne ponde eIRei, mandamo que os cxcommungados ejào es
quivado , c prezo, c le\ em delles as penas, como por nós
he ol'den:ldo.

EIX.- Q E DEFE:\"DE AOS CLEnIGOS QUE NÃO AVOGUE}[.

Quegeralmcntedefendemos quenenbumavogasse, nem pro
cura e nem de e con elbo em e condido) e que era contra
direito, e cou a que não podia er haver cada bum de procu
rar seu' feitos por pes oa, m3jormente Prelado, Cabido, Con
renlo e Clerigos que devem sen ir eu beneficio".

Re pandeeI Rei, que cada bum coo lhe, eajnde, e faç3 seus
Procuradore, como antes de no a defeza podião fazer.

\'XX.- QUE NÃO D<~ lHlE\E DE PACrrü" : S PETIÇÕE •

Que elUei não tomas e as petições da partes, como fasião
seus pasado, e lhe davào logo breve de pacho) o que
agora não ne a i.

Re ponde el fiei, que cada hum de ua petiçõc , e nos reça
merrá aonde quer que nós formo, em embargo, e em
oulra receio.

XXXI. -Q[JF, F.\.ZIÃO AUDIENCIA EM LUGAIlES SAGRADOS.

hQue fazião audiencias nas Igreja, e adro, e o que peor
~'..que em dias :mctos: e exeommungando-o por isso)

dizlao palavras soltas, e de desprezo) que a exeommunhão
Dom brita o o so, e o vinho nom amarga ao excommun
g~do, Eoutro si hino a matina, o e~preitavào,e llle toma
"ao as arma , ou hindo de noite confe ar, ou dar alguns
~acl~llmenlos; isso me mo aos eus homens que o guar-
a\'ao(14).
Ro pandeeI Rei, queasnossasjnstiça usem em esta rasão

Com direito, em modo que não estorvem o Oflleio Divino: e
se os Clerigos lhe nom fiserem sem rasão, essas justiças 111e

(13) Desta maleria trata a Ord. d~ liv. '2, til. 10, § 5.

(H) Veja-se a 01'(1. do Liv. _, til. I, iu flue.
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nom fação nenhum de agui ado, como nom devem, Ao que
dizeI} cm razão (la arma~. mandamo que' guarda oque
por nó' 11e mandndo, e °que em e'ta 1'(1 1 he dito, anles
de Lo, no artigo X:.
:XXiI. - QUE .I.\I'\D.\ Q E fi: NÃO ponLlQUE)! LETnAS DO

PAPA.
Que 1fiei linha mandado, que nignuem publica se letras

do Papa. sem seu mandado pela qual I'a fio o Papa eslafa
ag-gravaL1o tlos lrelado , lendo que pelo,seu ago e ambar
g \'iio, e embar~aõ ua letras que e naü ]Hlbliquem como
tlevifio, o CJ ue se fa ia em lodos o ou Lr08 Heinos ; e pc~ia-nos

por mercl; que quise" cmo revogar a dita Ordenação (';,
ne ponde el Rei, qne nos mo lrem e sa lell'as, c vc-]a5-

hemo, e m ntlareillo qne 'e publiquem, pela guisa
que delem (1:»),

(') COL1signada na Ord. do Liv. 12, tiL 4, § 1.
(15) Esto direilo dr illlpeJir a e:(f)clI(io da nulla sem que primeiro fossem

apl'CSenl'lrla no Rei, oh.ervava-se no HeiJ o, em razão do pril'il~"io conr:
Uld? aos l!. is de CasleJla('), .d~ que p~rlicipavn e le Beino, .1101' call'a de 'oa
anliga um,lO com nqucl1e palZ, No rClnauo de D. João li 1'01 ahandonado cslc
dircito, com sc vê na IJh7'onica de nesende cap. 65('·). Veja- e tembcID o
nrL. 8~, da segunda Concordala do Hei D. João L

(') TIe IlOtavell[Ue ampenhan!lo- e os aulliol'es da D ducção C!Jro/l~logiCl
na apl'osenl.'lção !le documentos comprovan!lo a antiguidade tle se dircilu de
JIlacilar il Dullas e J3reves Ponlificio ,sómenle se lilllilD.s el11 a conlCnlplar ual
Pro,'as dai]uella obra, duas a trez leis do reinado ao Imperadol' Carlos .", rei,\
tivas ao beneplacilo regio, legislaçãO quo ómenle linha por fim impelhr qu:~

trangeiro podessell1 occllpar beneficios no Reino, porque e e p~fI
legio, VaI' concessão pontificin, era !los uaciouaes. Deducção C/tI'O/lo/uUtll ,
t. 3, paz, 309,

e') No tomo segundo da Dcducção Chronologica a pago 73, lê-se ose-
IjllÍnlo : .

c( Oartirro 3~ da Côrtos de Elva , que depai se chamarão imprOll1'l~n~
COllcorclia de el-Jlei lJ. Pedro f, ho do llioor sogllinle :-copia o arllgD
desla Concordala.

E !lepois em nola :
II O originae de ta Coneordal as se eonservão 110 roal al'chíl'o dl~ TU:

do Tombo; e e aehão om Gahriel Poreira de Ca lru no fim da primeIrot t:
do seu Tl'alado - de llfann Regia -, debaixo deste illlpropio .Iome do I It!
cordatas, sendo na realidade - Assentos de Côrtes -, cm que os .en lo

11
Reis deste Beino re 0lVC1'ão o que lhes pare eo justo; porquc lião ppdCIa h;n.
enlre elles, e o seus me 1110S vassallos ecclcsiastico , 'l'ratatlos ou 00
ç,õc:s, que 6 lem lugar enlre olJerauos, que ão independentes, p '10 •

Dllpois de D. J ã LI ces arão as carta.$ de publica.çcio quasi como bcncpla,clou o
Bullas a Breves ponLiHcios, até o reinado de D. Jos6 J, om que Erc!l~IIl~/inl"
ullra - regalismo. Os argumentos a provas addusjdas pela Dei< ~'cça(? oll~
!l%gica, c por José Anastario de Figueredo om ua _ 8!Jllops/s I ."ro"
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XX.XlII. - QUE COBnt\. ~S DIZDlA , SE~DO PA SADO O TEMPO

D, CO CESSÃO.

Que o Papa emLregara as disimas a el Rei D. litlonso seu
Padre, por quatro anno, que nos primeiros dous morreo
odito enhor Rei; e que despois d sua morte se não esten
deo mai a graça que lhe o Papa fisera, e que muitos Bene-

;a-tomo primeiro a pa~.1'27 e 134, não (lesll'oem o nos o a serLo, queLcm
lRplice força-na Concordata de D. aba lião, e 110 artigos das Curtes de 1642,
siléu~iosos á semeIJlanLe re peito; e no DecreLo de 16 de A~o to. de lG63, reinando
oRel~. 1\[onso VI, em que se manda consultar oDesembargo do Paço s~bre a
l«tS ~dade do Beneplaclto para a e:;,ecuflio - das graças da é Apo LolIca, o
lIIt deiXOU de levar-se o efieiLo, nào obslante já serem ue moda na Europa
Calholica as doulrinas gallicanas. protegidas pela a ceAdencias da Côrte e ideias
nncezas.-

Ora, se em i663 se consulLava o Desembargo do Paço, ouvindo o Procura
Ior da Corua, se era justo empregar-se o belleplacito nas graças de Roma, que
fundamento Leria o Marquei: de Pombal e Lodos o ulLra-regalistas do se
C1IlG passado -, para asse"'urarem nas Leis de 6 de •faio de 176õ, e de
!8 ddgo lo de 17117, § U, qu era do coslume do Reino não e admittirem
ISBnJ!a., Breves e RescripLos de Rom:t, em beneplaciLo?-O funrlamento
lo arbllno e da força, com que soo su tentar suas inva õe o poder tcmllOral
!II !odas épochas.-
ta. AdOuLrina da nullidade das Concordatas com o Clero, não obstante

Uconlirmações do oberano Poutifice, era a d Lodos os ultra - regalistas
~rtu~lezes. no eculo pa sado-o E sendo Pa_ oal José de iUello Freire, uma
. I\1:1lores illnslracçõe dessa cita. aqui tran crevemo o que se lo - na

!"melro noLa ao ~ .1-7, da sua Historia Júris Ciuilis LI/sitani-, LraLando
lU Concordata ceh:bradas pelo Rei D. ancho li, uonomlnado o Capel/o -

Eis as exprossões de Mello Freire :
~.A ConcOI'dia, ou como agora. chamão ConconlCtla (denominação que de
:: ler tiío sómenLc os pacLos Mll'o os Summos Imperantes) que foi cele
b . por D. ancho n com D. EsLevão, Arcebispo de Bl'aga em 1223, e
~lvestr~, cm 1228, bem como as Bulias do Papa - Gregorio IX; pu
los dGabrIel Pereira de Castro, copiaudo-a do arcluvos regios, e Brandão,
v.a0B~aga.,-como se vo do Liv. 14.. cap. 2 e 17, no appendice de sua
\Ir rch,a Lusitana. ConLem aqnella Concordata 11 artigos, que se podem

no tratado de J11UIllt Regia do mosmo Pereira de Castro.
~Desles artigo de que agora primeiro t'allamos, de nenhuma sorte o deve

lU!Jlar o tempo em qne forão estipulados, Lendo ido motivo para Pereira
~sar e~La e outras Concorn[lLa até o Lempo do TIei D. eha tião, haver o
la ~FranclscO oaros, de Granada, no cap. 31, do liv. 4 de sna obra Ai/ver /ts
~ g~~ ~ectae errores, asseverado com sUJUma andacia, e snpiua ignorancia
'!li Irei to publico universal.. que os . upremo Imperante, e Rei. ' esrecial-

.Ie Portu.guezes, nüo pOdli10 por dU'olto algum e custume ainda 1l11me
:;:, rcprunir as violencias dos Ecclesiasticos por meio tia força, á que se
~ris rec?r~o a CorOa, nem conhecer de quaesquer causas dos Clorigos,

,c c~lmtnaes, e menos dispOr dos sens bens sob qualquer pretexto.
~dGabf1cl ~ereira do Castro abrasado no amor das leis ]latrias e no

oda rO"'1ll tluthoridado, publicou quasi tO(J.IS as Concorrlata que ceie-
S
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ficiados lhe pagarão di iroa dos dilo dou annos eguinles,
e outro i os obrigavão que paga sem, e ni so recebião ag
gravo, e que manda e que não parra e.

RespondeelRei) mandamo que o no o Corregedores, e
justiça vejiío as carta sua I que o Prelado, e Clerigos
houverem delle e a cumprão como nella se contem: que
nôs lho estranharemos (').

IJrarão os nossos fieis com os lImll10S Pontifices, não se devendo de prezar
dous livros que e creveo (principalmentll o tralado de DIa1!l~ Regia),ondese
acha a carla que dirigio ao Padre Soares.

" E posto que em eu lonvor e pdo que de bom e cxcellente di ese niI
deva prejudicar Pereira de Ca tro, e a causa qne defenrleo, reduzindo hum tal
c tJo importante adversario; todavia não se pode ne~ar qlle elle lião sus
tentou convenientemente os principios de Direito Publico, e tão pouco.que
conhecesse e bom di crimina c os limite dos poderes eccle iasticos etllil;
como exuberantemente demonstrão as breves nota qne fez a dita CoutOl
datas, a carta ao Padre Soares, puhlicada na illonomnc!lia, e o preludio i.'
que se lê no lil'l'o 1 do tratado de Alanlt Regia. .

" E bem lJue houvesse omitlido a fontes genuinas da agrada E~c~lplon.
dos Santos Padres, e Concilios, rehateo o Parire SOMes jii com os preJII! o do!
E culalicos, jã com as me mas Bnlla e Decreto dos 'ummos POIlIIi~ees, t
finalmente com o privilegio e Concordatas do Heino, mas nunca se oslnb~~~
na natureza e indole do Imperio, como se o poder supremo dos Rei !JaSt:OlllO

110 direito divino e natural e nos Concilio E ulllenico , e em outros tão so
lidos fundamento , necessitassem de semelhante defesa.

" nlu nada se deve imputar, attenta a graude obscuridade .da épocba,i
um varão Wo benemerito e in truido, tanto mais quanto não [mha clle fi
culdade de lêr outros livros além dos que fossem <lpprovados por oMeS, e
outros defensores do Curia Romana. »

Do que fica exposto pode-se aquilatar quanlo orgulho e quanto odio
aninhava na seita que conquistou o poder em Portugcllno meado do cculo 18,
de que Mello em nm do mais di tiuclos e fanalicos coripheos. Com ~oek'
viandadu aprccia elle os hOllJeu e as dOl1triuas dos secuJos precetfc?tcs;

~Ias MeJlo era hum homem do seu seculo, educado nas doul!'lOasjl!l§C
nistas e gallicanas, não podia deixar, como todos o sectarios anll.calhoh~;
de estreitamente ligar-se á defesa do alargamento da prcl'ogalivas do.P
temporal, representado pela Rcalesa., cada dia mais intemperante e 1lIalS ab
surrla no seu ahsolntismo. . DI

Pam se aquilatar a sanidade das duutrinas de te juri consulto, ahás De
dos mais notavei que produ-io POl'tugual, limilamo-no a nol1lr que j1ll~ ~
creio de 7 de Janeiro de 1830, foi condemnada pela agrada Congregal'30

Index, asna obra.-:- lnslilutiOlles Jllri Civilis Lusitalli. . s
.~la.l1?el de Alm.C1da Souza, .eu a.n~olador, e lJ.n e aliás parlllha os ~.

pr1UCI[1I0S e doutnnas, em matena relIgIOsa, não deIxa d reconhccur .adicçãiltrema parcialidade com que (\Iello julga a questões relalivas. a JUrIS Ieq
Eccle iastica. NotasâMello t. i, pago 161 e '162, ao § 35 do 1I~. 5,0. o~

lIe curioso lêr-se até onde chegou o absUl'do nos propagal1thstas ~o Ptil~n
ahsoluto, do cesarismo dos mona.!' has europêos no secuto 1~ -,_ so r~1 0.'
cm Porll1l;al. Causa ledio ler as formulas el!lprcg'rtdas na I g'lshl\'uO par,

(') Consignada na ord. do Liv. 2, I,il, 21.
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~. B. Com as Concordia precedentes c 'ontinuou pelos
tempos seguintes) e porque no capitulo final dos quarenta de
Roma, e lava concordado, que se guarda sem os costumes do
Reino, que fos em Canonico ,sempre bavia alteração nos casos
que sobrcvinhão, e eraõ comprehendido ou não) nas pri
meira Concordia Ea i em tempo deI Ilei D. João oPrimeiro
tornarão os Prelado a revolver a materin, e por duas vese
se concordarão, como con ta do livro da Torre do Tombo.
Eas mesma, Concordia andão em o primeiro livro da

Relação de quarto a folha 36, aonde tambem e tão defeitu
osa e cotejando-a bumas com ontra , restituidas a sua
verdadeira ordem ão a' eguintcs.

,rnssar essa omnipotencia, onde o Rei representava de ululo, e o ecrelario
IEst.1do de Grão Vi ir, como iucontestavelmente foi em Portugal o Marquez de
Pombal. A maxima do Codigo tIos ultões e regulos a ialicos crão apre
:Illdas, e en inadas lia e cola, e infiltrada na intelügencia dos subditos
edo proprio Rei, que aliás, erão calholico !
~m ~uma obra do Dr. Franci co Coelho de ouza e ampaio, L nte da

11mcrsulade de Coimbra, de tinada ao ensino do Principe do Drazil, que
I!\I~O~ com o nome de D. João VI se lê a seguinte nota -, tratando da de
~çao de D. Afionso \ I, que chama de rebellioso allenlat!o :
. ~ (d) Marlilli. juro civ. rnp. j.f., § ·f.98-, como contrario á lodo o prin
~~os de di,:cilo puhlico unil'ersal, illl1 tr;tdos pelas divinas letras, egundo os

os Pnnclpe 'obera!Jo, como Lugar-Tenente tle Deu, e por atllho
n~ld~ de quem \lnicamol te goveJ"Llfio, devem ser ohedecido ,ou ejão bons
UiniIOS_ [lalr. f,'p. 1: cap. 2 e 18 .. sem que os "as alios tcnllão liber
~e de l~lC perguntarem o que fazem Ecc!. 8,. v. <1.-."irl.-:- Doulrimt da
!"ja oflPlldld'l. t. 2, pago 2'27.- Deducçc10 Chronologtca tlt. 1, part. 2,
~,39i.i, 6 seguinles. »

Desta orte intol'prelavão para cus fins a sagrada Letras 1- Em yerdade
lretulo era digno tle lae tlolIll'iu:l .
~ mcsmo author no Sno da obm referida (Instituições elo Direito Publico
li !"YI!eõ) lralando do direito de in pecção que tem o Prillcipe uas cou as

grcJa expõe o seguinte:
~ I (l~rél~ o fanali mo, filho da ignorancia, suscilou nos seculo .}a ados
~rolcra a Deu uão succedel'U o me mo no presente) Innna alluv1iIo de re
Qlmes COlllra os agrados direilos do Summo Imperio(e), por cujo motivo
rrito°S obrl~a(los á tratar mais lal'gamen te esta inleressanli sirou parte do Di-

. Publico, etc. »

Eis qual em o fanali mo, e ignorancia dos seculos passados.-
~ fe) Assi~l o per~uadcm 1.°- as reiteradas q.u~ixas d~ Corp~ Eccle ia 
Ini' quc derao occa Ião a Concordatas, que colhglO GabrlCl PerClra d,) Cas-

I no tralado de l11a/lu Regia. Jl

~u1 cra ~ cri~ica empreg~da p los Jurise~n~ultos re~~slus do seculo prece
an~' ~ue lIlfeli7.mente aiuda coutão soclanos e parlldlst.as ullras no actual,
,pooIUllo cm eClllal'isar ou paganisal' do todo senão. a Igreja -, ao menos

10, confiados ~l lia direcç[io.
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DUODECIMA.

(Primeira Concordata celebrada eOllt o Rei D. Joiio I. cm cpocha an/mlli
de I.Li.)

José Ana tncio de Figueiredo foi quem a compilou na soa
Synopsis Chl'onologiccb, con ervando a antiga redacção ('l.
Dali a extrnhimo.:>, com a seguinte nota que a pl'ecede:

« a mesma Onh arão do Senhor Dei D. AtIon o\' lir.
~ tit. 3 ou 1) (conforme os diverso' exemplal'e) o acha uma
outra Concordata d me mo Senhor Rei D. João l, cujo anno
não con ta, mns parece er antcl'ior (") ii de 1427, feitaem
Erora, ou Elvas (como em dous exemplares se acha) com

n Prescindimos da antiga orlo,:raphia, conforme Fi<Tueiredo, tão some:e
te quanto á repetição de letras, 110 prillcipio das palavras, fl ,1itlda no mellJ,
como - $Sel/.9, el RElei, Pl'l'ellrulu, elll"regItCII~, urtigoo, elc. - por paIS'
cm'-nos, que nesla obra se podia escusar.

(") O doulO jUl'i consullo João Pedro Ribeiro, em huma Memoria .Iobreal
(Olltes do Codirlu Phiflppil/o, mostra que e ta Concordata leVl) lugar_Do aDIO
de '13!l I, e da ól'a de Ce 'ar 142!l, I'eferindo- e á Côrtes de Erora e lIaO Ellll,
comu parece admillir José Anastacio de Figueiredo.

Eis como se ex.pl'essa Hibeiro: .
" Outro al'tig') (dessas Clirles) , que da mcsma fórma se rcfere a~ hv.l,

tit. !J6 da Ordenação AJfOll ina, vê-se er o al't. 7 da Clcresia requend~t11
E\'ora, ([ue se rc~ rem por inleiro na mesma Ord liv. 2, til. :>; c conslão.
i 2 arligos, feitos cm Evora, nas curte desta lira, ou na do H 10.. .

Tratando desta éra de ]4q6, que corre ponde ao anno de. 1408 d~~
mento de Chnsto, em que tambem houve Côrtes cm Evora, diZ o segu1RIe~.

" Tambern se cilão como de COrles de Evol'a lIesle rcinado, na mesma da
dellar;ão (AU'lInsina), os capitulos qne jú r feri na Ctlrlos lamhem do EI'OrI
IÍ\'(l de 1429, a quc os l!lesmos hilo Llc [erlcncer, ou ás desle anno. I .IOg

Inclinamo-nos ii opillião de que esta Concordata foi celebrada c.m ~
cOl'l'espondcnlc ií óra de CIl ar de i MU. cm vista da data em qlle fOI aI
a moeda (139G), d" que o Clero so queixa no al't. 1t desta Concordala. ble a

O mesmo jurisconsullo tanto na 1Ilemoria iluda, como em outra 50corOO
Epochlt cllt inlruclucrào do direilo das Doere/nos em Porlll{j~t dd aeuel!
com Mello FI'eirc, e Anastacio de }<'iglleireuo suslllnla a opllllao o~ leal
Concor(latas dos Heys de Portugal com o Clel'Q não liuhão o ctlractc~ ~D dei
taes documenlos, Como em outro lugar {cremo de apl'eciar esla OpUU80,

xareIllos aqui consignado o que disse este jurisconsuJt.o : _
" Além dl)sles artigos dos Conselhos, nos reslão ainda Lias c~rl~oC!l'

antigas, alguns da Nobreza e Cleresia, gCl'aes, ou eSJleciues dc eer a. seoi
~u terra, respectivos ao interess particular de cada 11m (lcstes EstndoSd~meDII
os arligos da Cleresia ou Prelados de algumas COrtes, chal1lullos erra
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os Prelados e Cleresia do Reino, a qual con ta de'l 2 Artigos
ou Capitulo. E como até agora não tenba sido publicada,
nem della fação a menor lembrança todo o nossos autho
res, me pareceu justo publicai-a ne te 100"ar, corno em todo
os Codice e Exemplares até agora de cobertos e acha: e
he do theor eguinte.

L

( Primeiramente que lhe nom gnardam as cartas de se
gurança que ganham de seu Prelado, nem lhes querem
mudar na no a Côrte que lha guardem.

(A e te artigo manda el Rei, que se guarde o xlr ar
tigo que foi feito em Elvas.

n.
( Item o segundo artigo (em outl'OS- capitolo) he que

~reudem os Clerigos, e os nom querem entregar a seus ma
lore Juizes Ecclesia tiC08 sem appellaçom, posto que seja
nolorío ~ue som Clorígos, e fazenno jazer em pri om posto
lj1le lhe ejam pedidos pelos Prelados ou seus 'iga rios, o
~oe be ootl'a direito.
«Ae te artigo responde e manda el Rei, que os Clerigos

de ordens agras ou beneficiados como forem presos e
lroados que taes som, que os entreguem logo sem appella-

/!Ins nos os Escriptores Concordatas do mesmo Clero com o nossos Pl'in
Gfes, quando nada e sellcialmente dilfel'em dos artigos proposlos e requeridos
/!lo> outros dous E tados.•
ECOI Outra parle :

• As Concordatas do Senhor D. Sancho TI, a do enhor D. Alfonso m. e a
:: erradamente allribuida ao mesmo PrinciJle (mal podia er citando-se jli
DD·o.sexto livro das Decretaes), e que se conhecem Ilertencer ao Senhor
i..,tnlZ; a quatro desle Principe; a dua do en 101' D. João 1; as do
-or.D. Arron o V de 1455 e 1456; a do enhor D. cba lião; devendo
~Ci)lIldornr como leis destes oberallos a beneficio e em honra da Igreja,
Iio. bem conhecidas pelo seu mesmo contexto, quanlo se regulnrão pela de
~ d9s Canone , e os Ingares que occuparão nos Codigos da nos a Len-is-

1 aInda actual' nem jnlgo neccssario lmn crever aqui o indico trabalhado
~r Gabriel Pereira' de Ca tt'O a este respeito. II

~~rc a Concordata do Hei D. ancho TI, COI,I'CI1I aqui consig-n8l' um repam
l..... JUriSCOll Ulto que acclara um engano de abriel Pcreira de Ca 11'0,
"-'lt:\ do ProviSão (leste Rei que se lu ôi pago 10 (le ta obra, extmhida lIo
~do de ,}I(mt~ [{enio, cuja Provisão .f?i dit'in-!da a? Arcebispo D, , ilve trc, e

t' aD. EsteVão, qnc em laI epocha ja era falIecJdo; ngano I' ultante da
s ', que Pereira de Castro lradllzio por - tepbanus - em "ez de-!esler, -
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Gom, egllndo e contem no Y1 al'ligo, que foi feito cm
Elvas; e quanto pertence ao Clerigos de ordens menol'CS
solteiros ou casado, manda que se nom entreguem sem
appeUaçom, por que os Juize' inprcse~ nom poderom bem
decernir se som bigamos ou se andam em aüto ou a
letra que mo tram e om verdadeira

III.

« O3° capitulo, be que e algum Clerigo he pro oper en
Prelado ou Viga rio per suas carIas per alguns, eixcc sos
em que os culpam es 'es Prelados ou, igarios, enviam n
no sas justiças pedir que lhe mandem dar trellado das que
rena e inquiriçoen e denunçiaçoen ou cnfol'maçoens, e
as delles bam e nom lhas quer m mandar polia qual rnzom
despereçe o dereito e a justiça que os Prelado nom podem
fazer.

([ A este capitolo manda el Rei que do Clerigos do
ordens sagras ou Beneficiado como fôr achado que laes
som) dos Clerigo 'que lhe forem entregue::s per elRei, 011
persu3s justiças, que lhe sejam logo entregues e enlljadn-as
querellas, cnformaçoen, enquirições que delles ouve~emJ

nom poendo cm elles o nome tlos outro que nos diclOS
malleficios forem culpado. E quanto 11e aos Clerigos door
dens menores solteiros ou casados, manda que taes qllerella~
e inquiriçoens lhes nom sejão entregues, ata que ~er e
Hei ou per suas justiças seja achado que eUes somClerlgose
da Jurdiçom ecclesiaslica) porque poderia er que estes Dom
sejam Clerigos e fariam esta a cautella pera verem esabe
rem quaes som as provas que contra elles, som e os eixC6s

d
OS

de que os aujam daccu ar, epo eriam ser avisados de po e
rem fazer sobornaçom de testemunhas falsas, ou out~n ~e
fesar falsas porque se poderia perder dereito eJuslle"
truando fosse demandado perante seu juiz leigo.

IV.

« Item, o 4.· be que alguns Clerigos som livres por seUS
PFela.d.os ou seus Vigarios por alguns eixcessos l?er ~enleD:
dilIimtiva, segundo forma de dereito) eas nossas JustlçaSD~
as querem aguardar ata que nom ajam carta de confirma~V'

«( A este capiLolo manda el-Rei que se guarde o' .
artigo que foi feito em Elvas.
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Y.
c Item, o.),· 11e que os no os Officiaes nom querem dar

mancebo e servidores aos CLerigo , nas terras bonde o nós
mandamo dar ao outros, e toman-Ihes os que tem que
C?m elle vivem per saa vontade, e constrangenno que
Ylvam com outrem'

Ae te capilolo manda el-Rei que nas terra em que os
manda dar aos leigos que as dem aos Clerigo , se forem
bvradore ou leverem guado pera lhe guardarem, ou
forno de coser pam pera o em elle ervirem: contanto
eque es es mancebos ejão daquellcs que devem er, se
gundo ahordenaçom; e qae es e' Clerigo dem fiadores leigos
por es as soldadas que lhes bam de dar) e na outras
r.omarcas !londe os nom manda dar, que lhos nom dem (1).

VI.

~ Item) o6. o capitolo be. disem que som aggravados por
nossa hordenaçom, em razom de seus servidores, por quanet
llies vaom os Alquaide de noite ede dia buscar a pousadas c
as camaras, e espeilan-nos por esto muito amiude, e he azo
~~a serem roubados, epor esta o peccado nom he cavidado;
6j~ em outro tempo foi feita semelhante bordenaçom pelos
RejI, e o Papa ho nom ouve por bem fecto.

cAeste capitolo manda el-Rei que lhe Dom busquem
a ca a, alvo quando as ju tiças per te temunha ou per
cerla enformaçom forem certas que a teem dentro consigo,
eque so doutra guisa bu carem, que lho fação correger.

VII.
.«Ilem07.·capitolo he, que disem que om aggravado na.

ellecuçom dos testamentos que nom pertençen a DOS de
dereito, ma ao Prelado na cousa piac10sa e outro .j
jIOrquO aqucloque os te tadores leixam em eo testamentos
:..certo li o, assi pera cantar mi as e trintai1'Os e .c~sar
Irgens, eremir cativo ,esemelhante ca osos nos o ]Ul es

eofficiaes ha hum por resido, e o fasem de pender em

D(I) Ooste Capitulo formarão os compiladores da mesma.O)'c1. do enhor Rei
.Alfonso Vno liv. 20 tit. 7 ou De 10, conforme o dlver o Exemplares:

file os C/crigos aillm sCl'viclol'cs, pondo-o om forma do Lei, c debaixo do
nomo do 'onhor D. Pedro 1, porem contcm o mesmi imo; c o cnhor D.
~o~so Vti houve por boa, o mandou que se guardasse como cm clia era",QllIeudo.
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outras cousas que o testador nom man dou, o que bc conlra
dereito; eque se os testamenteiros nom comprem o que o
testádor mandou, ata hum anno, nem som dados outros
eixecutores pera comprir o testamento, ham os dictos beo
por residoo, e des pendemos em aI que o testador nom
mandou; o que se faz contra dereito, e em gram prejuiso
do os que testadores hordenaram.

([ A este capitolo diz eI-Rei, que eUe Dom faz em esto
nenhuma cousa agora Dava, eque usa em estes residoos da
quelle dereito deque sempre u aram e de que esteverom em
posse elle e os Rejx. que ante elle forom; e assi manda que
se guarde, daqui em diante e e os Prelado on algum delles
entenderem, contra e11e, daver algum dereito, que o de
mandem (2).

"III.

([ Item, o8." capitalohe, que disem em que som aggravados
que lhes demonstrem como tem suas herdades ou couto de
que estam em posse, per cento annos e mai , tanto tempo que
amemoria dos homens nom he em contrairo; o qne lhe he
grave cousa, porque per longo tempo se perdem as e criptu
ras, e se as nom mostramlançan-nos fora da po se.

<I A este capitalo diz el-R i que se alguns sobre eno
forem demandados, que se faça dereito, guardando as bor
denaçons e os costumes antigos.

IX.

({ Item, o 9.° eapitolo he que disemque som agg!avadOS;
por quanto pousão com elles em suas casas, espec13lrnenle
os Beneficiados das Igrejas Cathedraes, o que he contra de
reito comum. .

A este manda el-Rei que se guarde o nono artigo que rOl
fecto nas Cortes de Elvas.

X.
« Item, o 10,0 capitolo he, que som aggravados, porque

levam portagem, edizima das cousas quelhes trasemper rn3r
ou por terra pera seu mantimento, ou que lhes mandam eDl
serviço.

« A esto manda eI-Rei, que se guarde em e110 o que se

(2) Veja-se o Regimcnló d 27 df' :otcmlJl'o do H:H4, lit. 3ú, 37 c 45.
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costumou e usou sempre em estes Regnos, eoque he conthe
udo no QO e 1.0 artigos dos 11 que forom fecto em Corte
de Roma, honde se contem que se guarde o custnme.

XI
( Item, 011. 0 capitoto he, que di em que som aggravados,

porque sem consentimento dos Prelados e da Cleresia nom
consentiram nem con entem fasermos hordenaçom, como
ajam de pagar os devedores que trasem os bens eccle
siasticos, os quae de direito som thelldos de pagar penas
moedas que e obrigarôm ou seu verdadeiro valor, que
cumunalmente \al LX.- por búa, e que nós mandamos que
paguem L por húa, e mais nom; o que be contra dereito e
prejuizo dos seo dereitos n.

« Aesto manda el-Rei, que e guarde a dita bordena
com per todos, porque foi fecta per prol comlmal.

XII

« Item, 0'12.0 capitol0 que disam que se algum Clerigo
demanda dereito e jusliça a cada hum dos no sos Oiflciaes I e

(') Frei Joaquim d Sanlo Ago linho em hUllla intere sanle Memoria sobre
as Moedas do Neillo e COl/quista , !lá huma idêa dessa a1lor:lção da moeda no
lempo de D. João I, que el'r/lllamunte toma por D. Duarte, como prova a dala
cm quu e foz es a nlteração (1395), em que aiuda não podia reiuar D. Duarte,
que oecupou o tbrono portuguez dusde o anno du 1433. Eis o que refere a
Memoria:

• Em 13!)5 mandou o Senhor D. Duarle, que daquelle anno cm diante se
pagassu 500 libras das pequeua por cada huma das anligas : e que daquelle
anno.pura lrá. u llagassum 700 por Cada uma das mesm~s. Quu. carla ~ma
das libras antigas por que su pagavàO 700, vale um dahi em diante vmte
reaes hraneos, c cada real branco nm soldo, e dez reaes pretos UIll Lranco, e
nm prelo um dinheiro.

a Que cada uma !la liutas por que manda se paguem 500, valhão daquolle
anuo em diante quatorze reaus ln'ancos, u llons pretos e um quarto do preto .

. a Donde se lira quo eUe relluzio as anti~as, porque se pugavão as do 700 a
Irml~ u eis reae , lJ as do 500 a vintu c cinco reaes e meio ou vinte e cinco
eIres ceitis. 11 01' isso se ofl'erccmn ainda diUcrentes especies du libràs (de 10
soldos, do 10 libra, d tru, librinha, utc.) quo tiverão todo o uso até o tem
po do Rei D. Manoul c ainda llepois. J)

Con[ron[u-se esla nola da Memori~ com o ilrligo da Concordata, u os 23 e
27 da segnnda Concordata de D. João I, celebrada em anlarem em 14.27.

E.hav~a fundamento pro'a esla ruc1amação naquull:J.s éra~, com~ l:econheceu
oUm, ~)slO que em 4 de Abril de 1330 (éra de Cosar) o ReI D. D!I1Iz publicou
uma leI para se não luvar usuras aOS cruzados, declarando aSSIm o mandar
001 observancia da BuUa do Papa. O qlle assugura João Pinto Ribeiro, na
~lemorill sobro a epocha da inLroducção do diruilo da Ducrctaes cm Portugal.
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elles nom lha querem fa er, e Clerigo pe]e que lhe mandem
deDo dar estormento e o no so Oillciae defendem ao
taballiaens qne lho nom demo

( A esto diz eL-Rei que declarem bem esto capilolo
porquanto empre manda dar a e criptura ao taballi
aens, salvo em algun ca o em que om contra a ua jurdi
çom J)

E ta he por tanto a dita Concordia, que e acha ó na dita
Ordenação do nuor Rei D. AITon o V liv. ~. titolo dos
artigos acordados all11'C El-rci Dom JohlÍm c a Clcrisia
q11e {oro'tn {eclos,em Evora -, que aqui pnlliquei omenle
para supprir o 'i/encio, e e quecimento, em que aLC aaora
tem estado, reservando para ouli o lugar o npprir a cada
hum dos seu Capitolo algun breve E cohos, ,egundo
o plano, que com as demais, ob ervou Gabriel Pereira de
Castro.

DEClMA TERCEIRA.

(Segulld(~ COllcordata com o Rl'i D, Jocio J. (cita em allfurem, /lO UMO

de H27)

Depois das Concordias de clRei D. Pedro não achei no~
ticia ("l, que houvesse outras, senão em tempo de elRm

(") o tomo 1.° das - Synopsis Cltrollologica - de José AnasLacio de Fi
gueredo- lu-se o se"uinLe a pago 21 -:

« Concordia do Senhor Rei D. João I feita com os Prelados do Reino eOl
antarem a 30 de Agosto de 1!~:2i, e consLa de !J2 capiLulos, llo quaes s6 os

primeiros 82 he que farão concordados e a sigllados pelos diLoS Prelado. Os
mais capitu!os, que ne La Concordia discorrem desde 8 aLé ao f1nal, ql~e be
do num. 256, por diante 110 fim da parte 1 do t!'aLadu de - Aja/lll Reglll de
Gabriel Pereira da Cnstl'O, aLé num. 265 ~lIe são o mesmo. flue. vclU na
lIJonornacMa sohre as Concal'dias, cap. 9, pn~. nlihi. H)(), ató a pagma 212,
e são dez, não farão a sigllados p los I relados; por 1m a im l]Cm'fio accili
dado' com o diLo. enhor, que cederião da demanda. que em Roma penr1

sobre elles. Acha-se lambem na Ordenação do Senhor Rei D. Alfonso ,
Iiv. 2, tit. 4 ou G. (conforme os diver os exemplares), com a dilferença que
nella só se aellão 11 capitulo do que forão a signado em razão de os ca
pitulas M e 45, em Gabriel Pereira, fazerem só o capitulo 44 da ~cslUa qr
donaljão; e qlW os que não farão assignaclos, cOlltiltuando em Galmel Perolra.
a numerar-se 83, 8!~, otc" nella se l1ul1leriio ; 1, 2, 3, etc. II
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D. João I cm antal'em (') posto que neste meio e l1eter
minarão alguma duvida na~ Côrtcs, que e fizer:'lO, de
que tratarei em lugar apartado.

egundo poi a ordem da Concordias, em tempo de
el-Rei D. João tornarão o Prelado a controverter materias
da jurisdicção obre o entendimento, e cumprimento dos
artigos de eI-Hei D. Diniz, qne ada hum tratava entender
a eu modo: e ultimamente na era de mil e quatro centos
a vinte e 'ete, em antarem se propuzerão muitos aggravos,
aque eI-Rei saLi fez, e po to que deste artigos, nTIo as i
gnarão os Prelados os ultimas onze, comtuuo ficarão l1e
accordo, que e guarda sem, e mandarão de i til' da cau a,
que já. pendia em Roma obre os me mos artigos. como
se relata no dito Iivro~, de el-Rei D. A[on o V, foi. 52,
aonde diz, erem ofTerecidos no mo teiro de . Domingo a
trinta de Agosto do dito anno.

E po to que ali estão confusamente mettidos e te artigos,
e no de eI-Rei D. João I de antarem, que e tão nas folhas
(laza ete, não faz menção de te onze que não forão a i
gnados, redusido a melhor ordem os achei em hum livro
de peraaminbo da Rela ão, que he o primeiro aonde vão
pela orJem cguinte ás folbas 30, e diz o titulo deltes assim

1.- OBRE os HEREGE.

Pl'imeiro capitulo be, que dizem, que toma conbecimento
e jurdiçom dos lIer ge , julgando, e de eroindo sobre a
anta Fé. se errão em ella, de que pertence o conhecimento

aIgreja, e be here ia: porque da anta Fcl nào pertence o
conhecer a outrem.

.nJo:io Pedro Ribeiro, em sua Mcmoria sobre as {antes rl~ Codigo Phi
11/l]JIIlO, as Ordenações de 1603, não abendo em qne arugos de COrtes
encabeçaI' esta imp0l'tantis ima Concordata, para negal'-lhe o caracter de
vcrdadeiro tratado com a nealcza, imarrina Illunas COrte de Lisboa, que cUe
IDe ,mo con id ra duvidosas, oude contempla toda a estiplllacãe. accordada :
COIJlaremos aqui suas pulal'ra , cuja. autoridade cm outro lugar lUI'OCUl'emo .

« Anno, Côrtes de LISBOA. Ne te reinado á que e atlrilluem os
capitulos da Cleresia, que com o titulo de Concordata do enhor lJ. João I
transcrel'eu Gabriel Pereira de Cu tro, em cerlidão de alguns deUes, pa ada
ao CouseUlO elo I orto a 16 de Fevereiro de 11~38, quando Jl:l Ordenação do
Senhor D. AlTonso V, onde tambem se aehão, se dizem feitos e resoh'idos cm
Santarem no :tUno de 1427; sendo lambem chamados - AJ'tigos de autarem
Iio Tratado llIanuscripto do Deselllbaroac!or Francisco Coelho sobre a OrdenaçãO
~lanoclina, ainda que COlll manifesto cngauo lhe assigne o anuo tle Bt7, »
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Responde el-Rei, que em tal conhecimento não tomou (I},
e que lbe praz de os Prelados haverem conhedmento dela,
segundo manda a Santa Igreja. Pera se algum Christão leigo
renegasse da Fé, e se tornar ~louro, 011 Elche, e assim fôr
provado, eI-Rei tomará conhecimento do tal, como este, o
o penará segundo direito, porque a Igreja nom ha porque,
já aqui conhecer, se erra na Fé, ou nom; e assim se devo
fazer por direito, e por as Orclenações antigas ('),

1I.-DOS JUDEOS QUE DEPOIS DE CO ITERSOS APOSTATÃO,

Item, ao segundo artigo, em que dizem, que se algum
Judeo, ou Infiel se tornar Cltristão, e depois apostatando,
se torna:í ua seita, e be accusado pela Igreja. a Justiça
secular defende, que nom conheça essa Justiça Ecclesiastica
do dito maleficio, que he apostasia Ecclesiastica, que tange
a Fé, sobre a qual se tal reverso, ou Aposta ta se quer re
conciliar á Igreja, deve ser recebido a fazer penitencia: dos
quaes actos de jurdiçom he chave da Igreja; a .Justiça se
cular se nom pode intrometter, nem dar a penitencia, que
em tal caso he mister: e se ajustiça delles conhece, e os
nom quer entregar, as Justiças seculares os tomão de suas
prizões.

A esta responde el-Rei, que elle he Juiz em tal caso, e
sempre se assim co tumou em tempo dos Reis antigos, se
gundo se contém em buma Lei de el-Rei D. Manso a foi, 62,
c ainda por direito assim he: cá se doutra guisa fosse, os

(1) Desta Concllrdia sahio a Ordenação Livro5, tit.i, infin, e tem contra si
muitos principios, que esLe crime !te merame te EcclesiasLico, cap. UI ln
qttisitionis, § Pl'ohibemus ele hhJl'et. iI!. 6, e posto que seja apostasia, esta
he huma especie de heresia, e hUllla qualidade, que accrescenta o delicLo, qUII

se conLém deiJaixo do mesmo nomo. como rlebaixo de seu genero., Castro
lib. i, Aclvel'SM hcol'eses lib. 1, cal). 9, De hcol'eliool'. ]JltnUion. cap. 7, ~e
laes de jl:ltúomt. p. 1, q. 1, n. 63, etc., est texto 'iII. cap. contl'Q a CllTIs
tianos de hreret. 'iiI. a, aonde diz, que os aposLatas sejão casLigados, como os
hel'Oges, que 110 sujeitalos ao mesmo § ProhibeTII!ls. ii; posLo que ]\lavar. 110
cap. Nov~t. notab. 6, queria defender e ta Ordeuação, todavia diz RomallO,
que esLa lei não lie p1'axi recepta SilLflul, 680, COl'dlllm iII.. ~ si lI1a/er II. Ja.
Rebus. in tmct. De Exception. n. 211, Iras Sayro Clavis Regia lib. 9, cap.
15, n. 26, que reprova esLa Ordenacão, e não estar recebida, sogue Barboza
in L. Tilia (~n. 54, Ir. soluto mall·imon. •.

EI-Rei D. I ebasLião revogou esta Ordeno Liv. 5, til.f, § fin, em AlmelMOI
a 17 de Janeiro de 1576, para as parles da lndia sómenLe, para errei Lo d.os
apostaLas se TOInotlerem ao Santo OOleio, q'Uerelldo reconcilial'-se com a Igreja,
e este Alvará foi confirma(lo em 19 de Abril de '1590.

(') Consignada nu Ord. da Liv. 5, til. '1.
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Prelados se vingarião dos Judeos, e dos Mouros, e os farião
seus servos, mais que do dito Senbor, e se tal caso for, que
sejão tomados á Fé, bi fica aos Prelados de lhe darem suas
penitencias espirituaes, e por tal penitencia nom se tolhe,
porém de lbe dar el-Rei a pena temporal, como se faz nos
outros casos (2).

IlI.-sonRE os OR AMENTOS.

Item, ao que dizem no II[ artigo, que dos ornamentos
Ecctcsiaslicos, a saber: Calices, Patenas, Bento sagrados, e
Imagens de prata, e de ouro, que alguns leigos tem por
qualquet' guisa, que seja, e os Clerigo demandão taes lei
gos perante a Justiça Eccle-iastica por revindicação ou por
acção de furto, ou de esbulho, qualificando sua acção, a
saber, que são ornamentos, Calices e Cruzes, porque se
mostl'a, que a disposiç30, e domínio seja da Igreja, e assim
lhe pertence o conhecimento, como de cousa sua; defende
aJustiça secular ao Juiz Ecclcsiastico, que nom conheça do
tal feito .
.Aesta responde cl-Rei, que naquelIes casos, em que fôr

felt.a alguma demanda a alguma pessoa leiga por alguns
Cahces, vestimentas, ou algumas outras cousas, as quaes
f~ssem já postas em senhodo da Igreja, ou pessoa Ecclesias
tIca, que de tal demanda nom conbeção os Juize seculares,
bem que este caso se nom entenda em Cruze, e Ca tigaes,
eTributos, e Navetas, e Imagens, e outros ornamentos, que
Dom som sagrado , cá cm e tes caso , quando a pessoa leiga
he demandada, hão de responder perante o Juiz secular (").

(2} E ta Coucordia com el-Rei, e os Prelados sobre costumo longamente
usa.do !10 Reino, que est(l approvaflo no nltimo artigo dos XL do Homa, pu
r~c!n titulo hastante, para esta juri dicCão pertencer a el-Rei, [l0rrIne ~ lei
CII'II, que dá pena ao crime Eccle ia tico vale, porque ajuda a pena CanODlca ;
ec Ilccialmente na heresia o resolve Guterres lib. 2, Praclica cap. 1, n. 16.
Porql!e esta lei pI'oeede. Ijuauuo, nom de facto, nem de jure se duviua ua
!ler.cSIa, senão resultando buma notoriedade da facto permanento, em que
~la, e as im esta pcna temporal, que el-Rei Ibe pertende dar pela sua parte,
nao olfcnde os Canllne', antes os ajuda.

Porém posto que por estes fundamentos parece sustentavel esta C~ncordia.
~ndo approvação do Papa, que o podia fazer, quando fos e nece arlO, toda
Via n.ã~ ,'ejo que se prat.ique, o assim lIe mais seguro, que sempre a piedade e
areligião "enca, principalmente concorrendo em toda parte a mesma razão,
qUe se altendeo l1ara os Estados da lndia como advertimos no art. 1.

(') COnsignada 11l\ 01"1. do Li\'. 2, til. 1. § 10.
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Pero se a parte confessa!', quc hc lIa Jgrcj'l, conlleça o ,luiz
Ecelesia tico (3).

IV. - SOBRE li. nIilruNIDADE.

Hem ao fIuC dizem, quc aeou tando-sc algum á Jgrcja por
gouvir da lmmunidade dclla, a .Tu Liça eeular inc1i:stincLe o'
tira della por ua auLhoridade, e os leva á sua cadêa, fr~n

gendo a clita ImmuoiL1acle, e commetLendo sacrilegio, porque
os Dom devão tirar á salvo em certos casos.

Responde el-Rei t"), quc elle ordenou esta em sc fazer cm
alguns casos, e graves maleflcios, quando aeouLeeião, e nom
em geral por muitas Jidimas razões, que a e110 o moverão,
as quaes elle quer enviar dizer ao Papa, e determinar com
cne esta, e manda que se guarde a Immuniclade ela Igreja
nos casos, em que se de direito devem guardar, e que está
todo, como estava, antes que eBe esLo todo orJenasse (h).

(3) Desla Concordia sahio a Ordenação Liv. 2, tit. 1, to. E la Orrlenação
se hade ent.ender em revinrlicação simples, e ent.ão procmle singularmenle em
ambos os membros, que dispõe de cousas sagrurlas, e não sagradas, que .nas
primeil'as basla revindica-las a Igreja, porque illest saerileqi1t1n iII l'elenllOne
j'ei s{/erre e s6 loca ao Ecclesiastico a causa e,'c lll/loe. iII rCLp. Cllm sit Ueue
mle de foro eo/np. E assim he necessario, que aqueUa qualidade de sa~'I'ada,
e que já sm'vio á Igreja se prove primeiro, como fundamenlo do Juizo,. qu~ndo
n[io digamos, que lJasta, que se allegue, e.c his qure Barbos. in L. SLqlllS C.r
alieno n 147. Poróm nas que hão são sagradas, e s6 s[io applicadas ao cullil
divino como henção, pelo qual ficão fól'U d commercio, ex Ordin. ~. 2,
tit. 24, ele., lib. 1, ti/.. 65, § 65. Quando não conste, que são !lu Ig'l'ep, ou
esliverão em seu podol'. porque a parte o coofesso, ha o lcigo dI: . er deman
dado em sou .Juizo. quando lhes revindicarem, porque são cousas, que hUIIl
leigo pode fazer para seu uso, como he huma CI'UZ, e ainda hum calix, antes
de COII agrado, pode eslar em poder de ollrives, ou de hum eu herdeiro, cu
mesmo na ves,illlenla.

POI'óm se a lÇ(roja quizcr provar ant.es de ludo, que a cruz estevo em seu
poder, pal'ecp, rllle não exclue esta Lei, que se arlmitta a Igl'Cja á esla prova,
para que pl'ol'ando-o, vá a causa ao Ecclesiaslico, e o mesmo será, quando
a cousa seja noloria, e.c re.rJ. ca.jJ. ui. de Cohab. Clero E se neslas mesmas
COllsas, qne não são sagradas. a Igreja, puzer qualidade de furlo, ou de forç.a,
que se lhe faz; porque neste B.eino compete o inLerdiclo pelas cousas m~vell'
pela Ordeno til). 2, til. 1, § 2, então essa qualidade de força post.a no hbel,o
faz, CJ,ue a causa ú ao Ecclesiaslico pela Ordeno LJ:ú. 2, lit. 1, 5, e pc a
doutl'lna de fnnocene. no clilo ea.p. Ctt11l sit Gener. de Foro eom7Jelen l. por
que pas a a I'eivindicação a sacrilegio. Ba.rúos. in diet. L. Siquis n. 111'
Boba{l. lib. 2, cap. 18. n. 1.61. Jtfart. de .Juris{liet. 2, p. c'!j). 50. 11: •

Poslo que a parte negue. Barb. ubi Sltpra 1Ifenoell. eo/IS. to40. n. lJ, '11I {r/I.

n Consignada na Ord. do Liv. 2, tiL. 5.

(fI) He de presllluiI', que esta ordem do modo, qlle se havia ,le a"eri~lIar a
Tml1lllnidade, veio a el-Hei D. João, e rlue dena devia saltiI' a que deli na
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V.-SOBRE o l\mS~IO.

Item, que aprizoa os prezas nas Igrejas, e os guardão
com armas, violando a Jmmunidade, que manda, que os
lnlarc1em atá quarenta passos, se fôr Igreja Cathedra1, e se
fôr mea, atá trinta.

Responde el Rei, que tem re posta no artigo acima ('l.

VI. -=- SOBRE OS PADROADOS.

Item, que tomava conhecimento dos Padroados, amovendo
os confirmados, e que assim toma conhec.imento dos feitos
matrimoniaes, mandando, que vivaõ de consumo-os, os que
som apartados pela Igreja.

Re ponde el Rei, que nom embargando, que :Jtá agora es
tivesse em posse, e costume ele conhecer dos feitos dos
Padl"oados, que acha, que são seus por os registos, e livros
antigos, e por se conformaI' á boa igualdade, lhe pras; que
se contenda for antre EIRei, e os Prelados, ou cada hum
delles sobre os Padroados, dizendo, que 11e seo, e a el per
teuee, e o Prelado diz, que pertence a elle, ou á sua Igreja,
que em tal caso se escolhaõ pelas pa rtes dous Juizes ai vidros,
Clerigos, que sejaõ mais sem suspeita. que poderem haver
em todo o Reino, e a estes cometa o Prelado o feito, que o

Orde7~ L. 2, tit. 5, R§ 7 e 8, sobre a qual ha hum assento. no livro ulLimo de
Rclncao foI. 1-13, acerca do § 4, para o Corregedor du Cl'lln~ da ~ôr~e ~o
nhecer da (!Llvicias por i, e não em Relação, quando o JUIZ e VJgal'lo dls
Cordão. Ne ta materia, que os Rcys tiravão os prezo das Igrejas por força, e
o, ~erca\'1io, e guartlav~o, houve queixa 110 aI'ligo XIll dos XL, e he re
cehula.opinião, que este conhecimento pertence a ambos os Juizes Secular, a
tclesla lico, porqlle se tl'ala do prejuizo de a111l)3 as juri dicções, como teve

1/1I[j}'ub. 2, § 8ecl quia 11. 28, e Remi,qio de IJJl~w.nitate Ecclesia.s.t. q, 2,
1111/11., ::J, posto que Bobadilha tratando o caso 11? lLU. 2, cap. 14, a n. 96,
uppoe, que o conhecimenlo, para tratar da Igre]a, p'jrteuce ao JUIZ ecular,

Oljll: ue te Reino vai mais piamenle, conhecendo amhos, e quandn .não COll
CCrlilO, se elegc arbitro pela doutrina de Barl. ín. L. III Olferendls. C. c?e
nplJe/at. Remi.qius el. 1~. 5. E ainda que ne te caso, qu~ndo d~ cl'epão parecia
qUe a sentença tlada pelo réo prevalecia pela re"Ta tia lei DilO Jlldlces Z. ~nter.
Pares n'. de Re judic. cap. finde R~ judie, todavia se não recebe aq~l pelo
~vor. p.ublico, e pl'evalect: a opiniãO do que julga, que não vale a lmmumdade.

em/flUIS n, 8, vers, Secnnela declamlio.
Ealllda que tendo sido secular, e Ecclesiastico no conhecimento da I~

~lIDldade, parecia o lerceiro bavia de ser EccIe iaslico, pOI' seI' parte maiS
digna, e mais nobre a. Ecc.lesiastica e:& Felin in cap. 1, ele Pl'aJscription.
d'.lm. 6, lodavia. el-Roi nas materias de sua Jurisdicção he o Juiz, Justa 01'-

m. ltb. 2, tit. 1, § 15, e pela. Concordia.

(') Consignada. na. Ord. do Liv, 2, lil. 5.
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determinem finalmente, sem haver hi appellaçom, e atçada;
e se estes dous discordarem, tomem-se outros dous por esta
forma, atá que bumas vozes exce aõ ás outras, e onde se
os mais acord'~rem, que essa sentença se publique, e de á
execuçom, sem outra appeUaçom nem alçada n. E dos ma
trimonio , diz el Rei, que fiam tomou conhecimento delles (5).

VII. - SOBRE os. ABBA.DES MO TRARE~l OS TITULOS.

Item qne todo-los Abbades, e Beneficiados mostrem os
titulas, e letras de seus Beneficias, e se lbe levaraü quaren
ta reis a cada bum, dos registos.

A esta responele el-Rei, que et o mandou fazer por mos
trarem seus titulas, por' elle haver informaçom, cuja apre
zentaçom as Igrejas foraõ confirmadas, e quaes som de sua
aprezefltaçom, e a sim mostra, que foi feito em tempo de
el Rei D. Diniz, e de el Rei D. A11onso, e que .se lhe alguns
levaraõ dinheiro do registo, manda, que lho tornem aquel
les que o leváraõ, que el nom mandou, que lho levassem.

VII1. - SOBRE OS SACRILEGIOS.

Item ao que dizem, que lhes defende, que nom conhe
çaõ de acrilegios, quando alguns leigos ferem os Clcrigos,
ou tiraõ algum da Igreja, e frangem a Immunidade della, e
som demandauos por sacrilegos perante o Juis Ecclesiastico,
a que pertence o conhecimento, defende, que não levem as
penas Jelles.

Responue el Rei, que the defende, que nom conbeçaõ os
Prelados, dos sacrilegios, mas pDrque elles punbaõ pena
de ouro, e prata em mny graõ orna, e por mny pequenos
feitos, a qual pena de ouro, ou prat3 nom se uza levar por
a Igreja ue itoma, nem em Italia, e em outras, partes, se:
gundo diz a Grosa de hum degredo. E os Prelados davao
essas penas a taes pessoas, q:.le tratavaõ mal as pessoas
leigas, e de sua jurisdiçom, assim elles, como seus ante~es

sares punhaõ em taes penas embargo, e agora por se llra-
. rem taes embargos, pras aos Prelado, que ainda que elles

uzassem de os dar, e levar, que daqui emdiante os Dom
dem nenhum, e que sejaõ para a fabrica da Igreja. E porque
as penas do direito saõ grandes, que elles as limitem, se-

(') Consignada na Ore!. do Liv. 1, til. 9, § 13 e til. 40.

(5) Desta Coneardia sahio a Ordenação lib. 2, tit. i. § 7, de que acima lraloí
na Concordia.
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gunUlJ as POSSO;) e os maleficios dando adelles pen3s de di
nheiro, o outras: se forem pobres outra penitencia, que
seja saudavel para sua alma (6).

IX. - SOBRE os CLERIGOS DE MENORES.

Item, ao que dizem, que toma conhecimento dos Clerigos

(G) Daqui sahio a Ordenacão lib. 2, tit. 9, § 3, e he cousa mui praticada, e
clda dia se duvidl, e basta a qualinar!e rio sacrilegio posta contra o leigo,
para que seja obrigado a acudir ao Juizo Ecclesiastico, e posto qne regular
mente a qualidade do acrilegio ba le, para fundar aquel1e juizo contra leigos,
pela 1101llrina de Innocencio recebida no Ca.1J. Cltm sit generale de foro CfJmp.
COI'al'. lib. i, lfariar. cap. 4, 11. 2, RodoamltS de Reblt& Ecc/es. CJ. 78,
Mp. 8. Cn/da.s Pereil'. ado L. Si. curatore t'erbo Imploralldum n. 5:1. Soares
de Primat. lib. 4, cap. 14, II. 1.'$ Barbos. in Lc,'l. Si quis e1> aliena n. 147.
•Com tudo não ba ta~á ~sta qualidade, ou semelhante, quando con Lar. que se

j\!e cm fraude da JUrJSdlcção Real, porque neste caso perde a qualidade fi
ijrça, e elide-se a presumpção, que tinha por si, pela contraria de ser frau
iulenta, como em semelhante caso ua excepção calumniosa resolve J1fascard.
Coarl. 689, ad medo Bobad. lib. 2, CClp. 18, n. 326, como aqulll1e, que af
k~L1, e procll1'a, que o citem, para que possa reconvir a parte, pela dou
Inaa ele Felin. in cap. At si C/crici de Jlttlic. posto n. ia, verso sallit ta
ma~;pl/.1l.[jit Angel. in ~ Idem Juris, extra. d~ .rJ.'tCeption. Valasc. Cons. 1G2,
a.o, FJ.lrln q. 8, n. 101. Cl. verbo Sreculan tn cap. Rela/uln de Jnr,1J(I
lron. Qllam commandat Abbas in copo Dilccti de arbitris, e se colhe, tio
~lIe traz Ca,bed. 110 dee. 174, in fino Gail obscrv. 51, lib. 1, n. 4.

Donde se acontece se, que da CorOa, verbi gratia, em execução de alguma
S/alcaça sua, ou da l\lesa do Paço, se mandasse prender hum criado (le hum
fISPO, o qual proceílesse coutra o Meirinho, citando-o com qualidades de sacr.i
egIo, porque o tal criado era Clerigo de Menores, ou Beneficiado. não ba tará,
lllc contra clle se exprima a qualidade do sacrilcgio, porque o l\!eirinho consi
~ra'Se com dous respeitos, como Pedro, e como Ministro publico, ao qual

no que faz, lhe assiste o direito, e assim desta presllmpção, que tem por SI
C.ln. ]Jlresenlia j de Renuntiatione, elide a contraria, se não !fnando se pro
\"lISSe, que fez excesso na prizão, porque isso he SIlU, e não puhlico, e não
lavcndo este excesso, e delicto, pelo qual se fez do fôro EcclesiasLieo, não
CiJ~m~L~eo sacrilegio em executar, o que se lhe mandou, porque nãO pOz
maos lnJuri~sas, se não justas, não por sua allthoridade, como l)edro, se não
tum aULhol'ldade publica, não prendeo com violencia, mas íleteve com causa,
wmo mero executor de seuS superiores, e.'l: Glos. in CfJjJ. CUIn 110110 oh fto
mtneele';lldic. Verbo Depre/tensos. Lucas cle Peno in L. 2, C. de Navib.
GC/l~. IIb. 11, AMas etc., alij in cap. Ut fama. ele Sentellt excom1nun.
IIrela D~ Iwbilit. glo . 9, n. 56, Bobad. lib. 2, ca{J. 18,. n. 96. lit. N.
Donde IOdo o "Meirinho citado ao Ecclesiastico, aonde le ohrlgado a compa-

~C!, havendo vista de como procedem contra eDe, se não Íhe impnlão na
P!Uão llXCll.SO, que fizesse, tratando mal ao prezo, pode, e deve I "'0 ag
~var p~l'a a Coroa, cuja jUJ'isdicção por estes meios se pertul'1m na fórma tia
d CII. llb. 2, til. 1, 1.4, porqne ainda que esta nossa Ordenação faça (} caso
d: aXtommunl~fto privativamente do fUro da Igreja; ?~o ne. nolar a pala'rras,
~ que usa; ti'o caso em q'ltl?- se nella wrOl'reo. ~,Jil assuu so as entou nns

rles de Leiria Cap. 1. que estas citaç.ões erão cm fraudo da juri llicrão.
ri
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oasados, e solteiros, que som prezas por alguns maleilcios,
e manda, que os nam entreguem á justiça Ecclesia,lica,
de cujo foro, e jurisdi.om som, ata-que contra elle seja
posto pela jusUça, e appellado.

Responde el Rei, que quanto aos Clerigos de Orden me
nores, solteiro, e ca adas, em e. ta terra ha muitos, que
e cbamaõ Clerigos ne Ordens menores, e amostraõ tantas

r,artas fal as, e oLltro~, que posto que em algum tempo
fossem taes Clerigos ca adas, e aos tempos do malefitio,
e da prizaõ, e nom andaõ em habito e tonsura, ou som
cazados com molheres corrutas, em tal guiza, que nem .om
certos Clerigos, pela qual rezê.lú quando a sim som prezo (",
e os a parte aeuza, ou Slla jusliça, elle lhe man a primeira
mente conbecer de seo titulo, se o alegaã, e se as parles
contrarias querem provar, as cartas serem falsas, ou !Tue
elies sam Bígamos, ou IJue anclaõ fóra do habito; ou tODSJI'3,
sendo cazados com mulheres virgens, e elle manda ú lias
j ustiç,as, que conbeçaõ (lesto, e se achaõ, IJne he Clorigo, o
mandaõ logo entregar, e remottel' "lO seu juis Ecclesiasl!co,:
e se as outras partes o contrario provaõ, fazem lIeIles dIrCl
to, c de ontra guiza, nom procedem no principnl, nem atro
men to, nem a pena, e por esta guiza se guardou sempre em
tempos dos I eys, que. ante elle foraã, e no seo, e e to Ite
conforme a direito commum (7).

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 1, §§ ,0\" 7, 2i e 28.

(7) Desta Conconlia sahio a Ordenação lib. 2, /iI. 1, § 27. E jil sobroesla
materia ha hum Acconlão mni antigo no' livros da Relação ,lo Porlo, que
assim o dispõe, e manda guardar, e já úe ta materia se queixarjo uS Pr/
lados no artigo ;(IV I\ns XL,

E assim hoje neste Reino o Juizo s cnlar hc competente para conhccl'r
desta remissão sem emh~r~o do Cetp .. si Jude;c ele sen/ellt. .c;reom'n:III1 "
M. 6, que trata da proprlCoade do Clcl'lcato, e não do posscssorlU dell~, JIIO
lie puro facto BartlLOI. iII L. (luo/ies C. Ue ,iudie. /ib. i/~ d, cap. SI :1;
<le:!.· n. iO, Cam. de sacrmn. pra'stond. q. :; II. 26. C/arus § /1/1. ,'I'. "ff'l,
n. U·, Peres (/(1 L. 10, Iii. 1, lib. J. Ordill, explicat Barbos. in L. 1,M·
solullIw/riJn, a n. SOo .

l-'Ol'que ainda que antit;:amente pndesse ler duvitla, se e le cOl\bec~
mento pertencia 6 ao Bcde 'iastico, era qnaudo aos de menm'e l:oml~e\la
o privilegio Cillrica! sem ndnhuma condição, porém como ~IJjc l,he csl~p
dado debaixo de muitas contliçõe , de l[llC trala o Concil. 'frJll. l)es .. •~:
c;ap. 6, assim os solutos, como conjugado devem provar as condições d~'u ~
o secular, peraJlte o qual se tom por ~ecula.l'o" el11 quanLo não Jl1o~trao Td
conLI'Ul'lo, porque UeHe tOCil vor se a Jurlsdlccão IIe sua Barbos. l~blêrp 1$
1/.51.. Guido clet.158, n. 2. Rnpelrm. lib, .1, in tit. rOl'. ('llp. 6: a~
dicl. : (ln. qlllJ'.st, 56, n. 14. Bel/ugit, llolcwdo, e outros que cIta I '
Ii/I'(I- 10. iII prÍllríp.
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:. - 'OBRE OS MES~IOS CLER1GOS DE l\IENOr.E •

!tem, que (flando assim saõ prezas, naõ lhes crem as
cartas (8), que mostraõ, e fazem-Ibes outras perguntas, e se a
alias bem nom re pondem, julgaõ-nos por leigos.

Ilespondc el Rei, que posto que taes perguntas feitas
sejaü, e bem naõ re pondaõ, nom lhes faz prejuízo, nem os
mandou, nem manda julgar por leigos, antes lhes manda
guardar todo seo direito, e como se mostra claramente,
que elle he Clerigo, logo manda ás suas justiças, que o en
treguem ao seo Prelado (0).

XI ttsquc XV. - QUE AS LEIS GEnAES Cü:.\fpnEHEc"DEM

OS CLEnIGOS.

Ao que dizem ao Artigos XI ("), XlI ("*), XIII (<oH), xn,
XV e....), que fez Ordenaçoens muitas de grandes penas, nas
quaes indistinctamen te comprehende os Clerigos, e os jUlgil,
epena por elJas, a im como se fos em de sua jurdiçom, se
defende, que naõ arrendem por ouro, nem por prata; e se
oClerigo arrenda os fruitos, perde todo. E defende, que
nenhum nom avogue, nem aconselhe, e que nenhum nom
anue em bestas muares de sella, e que nenhum nom traga
armas, e se as trazem por caminhos, ou quando vaõ ás
matinas lhas toma.

Ese confirma com evidencia pu!' hum Breve de Leão X, que ha nesla
Go~ôa, em que não só aos de meoore solutos, e conjugado, se lhe
hOI!la o privilegio com as condições do agrado Concilio, m~s ainda com
maiS condições, e não forem facinorosos, e duas vezes remelLldos, e ainda
3US de menores com Beneficio, se limila o mesmo privilegio, que não gosem
delle, quando não l1vel'lJm havido II Reneficio hum anno antes do deJicto, por
que ll'atITo de ser remellülos, e diz o Breve, que el-Rei o veja, examine, e lhe
ellCal'l'cga sua consciencia; que he suppor claramente, que sua Santidade está
cerlo, d~ que neste Reino se usa, e sabe, pelo Juizo secular se ha de fazeI'
esla remissão ao fllro Ecclesiustico.

. (~) ne a razão, porqne as cartas não lem por si, mais que a presumpção rle
d:rCIlo, e esla se pode tit'ar com prova verdadeira do faclo, moslrando, que
~ao fal as, ou (lue não guardou as condições do qoncilio, e em tudo i .lo se
~"\o.lv~ conheclluento de facto, e ainda que se ulVoh'a algum conhecllnenlo
edlrello, sempre se entende ser em quanlo vai ordenado ao facto, e deli!:

Se denomina,

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, lil. 1, § ~7.

(") Consignada na Ol'(\. do Liv. 5, lil. í() e Lil'. 20, lil. 1, § 23.
(''') Cúnsignada na Ord. do Liv. 3, til. 28 e Liv, ~O, li I.. 1, § 23,
( ) Consignada na Ol'(\. do Liv. 2, til. ·t, § 2G.
e )CUllsignada na Ord, do Liv, J, til. !lO, 8. 11 e Liv, 2, lit. 1, § ~(j.
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Responlle el Rei, que clle nom pôs dereza :lOS Clerigos
em especial, mas por boa govcrnança de seus Reinos, e
por prol communal de toda a terra; e por eo serviço pós
geral estabelecimento das ditas cousas: e quando oesta
tuto, ou ley he posto por o Rei em geral, liga por direito
Canonico, e Civil todas as pessoas de seus Reinos, assim
Clerigos, como leigos; e saõ toclo~ tbeuclos de as gllaraar,
e quaesquer, que fazem o contrario, devem encorrer nas
penas contbeuc1as nas ditas le)'s, ou estnbclecimen to, se
gundo se por direito, e Ordenaçoens póde mostrar. De mais
que a Ordenaçaõ do ouro, ou da prata entende-se, quando
se por ouro ou prata a parte especialmente obrigo, e cllcs
podem fazer seus arrendamentos a ouro e prato, o loque
valer ao tempo das pagas, qual o obrigado quizer pagar sem
temor de tal pena.

Osegundo do avogar, e aconselbar he segundo direito,
porque defezo he aos Sacerdotes nom litigarem, nem toma
rem tal encarrego, cá para taes negocias seculare carcce
riaõ do Oillcio Divino, em que devem ser occupados.

Ao terceiro de nom andarem em mulas, nom he por ello
nova mente feito, porque ja assim foi feito no tempo de
outros Reys, entendendo por serviço de Deos, e guarda de
sua terra, onde tanto he necessario para sua defcnçaõ, haler
hi cavallos, e os terem, e trabalharem por eUes; os qua~

nenhum do Reyno nom terá, se lhe fosse dado lugar que h·
vessem bestas muares; e tanto lJe esta Orc\enaçaõ boa, ho
nesta, e proveitosa ao bem da terra, e assi posta em geral,
que eIRei, e seus filbos sempre gnardáraõ, e nunca lles
pois andáraõ em mulas, e prougue-lhe porém, flue. Dom
embar gando a Ordenaçaõ, todolos Prelados, IArcebl pos,
Bispos, e Abbades Bentos andarem, como andaõ cm u:uJa
e bestas muares, e pras lhe, que os Arcebispos tragau em
elIas tres capellães, e os Bispos dons.

E ao quarto de nom trazerem armas, he geral a todos os
do Reino, como suzo dito be, p rém que lhe Dom tolhe,
que as levem, quando vaõ fóra rIa Villa direita mente para
hirem seo caminbo, e por o caminho, mas na Villa n~m'be
quando vaõ ás matinas, nom as devem de trazer, POl? e
ordenado a todos, que as nom tragaõ, por tirar :mUl~O~,
e muitos males, que se dello seguiraõ, quando as tJ'azl~U,
e podiaõ seguir; e se os leigos as nom haõ de trazer, mnItO
mais as nom devem de trazer os Clerigos, pera que 'por
soo direito Canonico lhes lle c1efezo, que a nom trngao, e
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e os Prelados souberem, que as trazem, devem-nos ex.
commuDgar (9).

XVI. - SOBRE o CLERIGO PREZO, SE lIA DE PAGAR

CARCERAGmr.

Item, manda, qoe se o Clerigo be prezo ~a prizaõ secular,
(lue pague a carceragem em dobro, como manda pagar ao
Judeu.

Responde el Rei, que tal couza como esta nom mandou
fazer a Judeu, nem a ~Iouro, c muito mais o nom mandou,
nem manda fazer aos Clerigos, aos quaes, por honra da
Santa Igreja, elle lem em grande reverencia, e que se á
alguns Clerigos eslo foi feito, que lhe digaõ, quem esta
fez, e que mandará dar bom escarmenlo deHo, e lhe man
darã, que lhe sejaõ tornados os dinheiros, que lhe assim
foraõ levados.

XVII. - SOBRE AS SIZAS.

Item, que os rendeiros, e arrecadadores das sizas citaõ
os Clerigos, que se avenhaõ com elles por a siza de todo
aquelle QUIlO, e se o nom querem fazer, que os ciLaõJ e
trazem em demandas.

Respomle, que lal conza, como esta, elle n' Dca mandou
fazer, e que defeude aos seos ofilciaes, que o nom façaõ
daqui emdiante : que eUo n nca mandou. c que se nenhum
aviesse contra sna vontade, nem o tragaõ por esso cm de
manda, e se o algum fizer, qne elle lho eSll'anhará grave
mente (').

(9) Nesta ultima Concordia teve principio a Ordenação lifJ. 2. tit. j, § 26,
~Ic., fili. 5, tit. 80 11, etc., ItEJ. 1, tit. 58. 18, etc., fib. 5 til. 117,
~ 8, e ~o dito 11 SI: ampliou mai e 'a liberdaâe, porrrue dá licença, que fi
Ovem Indo ás matinas, que aqui lhe jlrohihia, e da validade de~t~ COllcor
d~ta se IIÜO podo duvidar, porquo como os Clerigos linhão pr~hJblçãO cano
llica, que não [ragão armas, vuIe a lei civil, qUll aujuda á Canol1lca, CaJl. Cle
~t: ~Te C/criei, vcl Monach. L. 1. C. Ut omor1lln U$/tS lib. li. p'laça. De
e/ictls cap. 8,11. 25. GI~ter.lib. 1. Practie. cap. 12, n. 4. BolJadtl. lib. 2,

Cilp. 18, n. 06. Ue agora duvida, se podem os minish'os 'eculare~ tomar-lhe
~I armas por penlidas nas horas prohibidas? Soa1'. de rTil1latl~ llb. 4, cnp.
b4, tem por opiniüo, que não podem tomar-lhas mais, retentlo-Ihas naquella.
~ras para lhas restituir. Porém conclue, que se pode isto defender, qne a

lei as ~ã ao ministro para sustentação: c ou seja e ta a razão, ou que a lei
~eralliga os Clcrigos, como os mais, não ha duvida. poderem-se-lhe tomar;
il pena de as trazer deve-se 11cdir perante seu juiz, e não uo 1'01'0 ceulal"

(') Consignada na Ord. do Li\'. _. til" 1, ~ 10.



XVIII, - QUE VAREJÃO Cal\[ ELLES.

Item que se senom querem avir os Clerigos ás suas roo
tades, entraõ-ll1es em snas cazas, adeguas, e celeiros, o
varejaõ-nas, e e crevem-Ihes todo. o que lhes achaõ, e 'o
de.pois comem, ou bebem, daqucllo que lhe assim e cra'
vem, que os citaõ, e os demandaõ por ello.

Ilespon e el Rei, que elle nunca tal couza mandou fazer,
nem varejar com etles, nem com outre m, salvo com,
aquelles, que som regatões, e mercadores ('10), que compiclo
paõ, e vinho para revender: e se lho ata-gora fizeraõ algu·
mas pessoas, manda que daqui adiante lho nom façaõ.

XIX. - QUE PAGUE"l SIZAS DE SUAS RE~DAS.

Item, que os constrangem, que paguem siza das renda'
que arrendaõ

Responde elRei, que elle nunca mandou, que das renda
dos Beneficias elles pagassem siza, mas e'to mandou a tod.o
cm geral, que celeiros tem de paõ, e vinho, que de p.OI,
que todo o paõ, ou vinho he ap nhado, que se despols o
querem arrendar, esta he venda, e nom arrendamento, e
que pois o mandou assim em geral a todos, assim manda,
que se faça n,

XX. - SOBRE TER AmlAS E~l CAZA.

Item, que mandou lançar pregões, que nenhum Clerigo
tenha armas em sua caza.

A esta responde et Rei, que tal ordenaçaõ nom tem feita.
Dem tal couza nnnca mandou fazer, senom, que o Infante,O
mandon em Braga, por quanto se bi faziaõ muitos mal~n:
cios, e os Clerigos com seos bomens, que tinhaõ, .e fazlJ.o
taõ poderozos, que as Justiças, nom podiaõ delles fazer di-

(10) Se o Clerigo he negocia(lor, fica sujeito ,is leis temporaes, eás pragnw
licas elos mercadores, com tanto, que só se enleuda com os ben , c n~o.colll.a
pessoa, Clement. 1. De Censibus C. Recolenles. De S/allb lIIonachor, lbl. Qui I
dl[jnunl est el/n~, qui s'Ímilem, cum aliis, vilam sllscipiltnt, similelll t"lla~
iII, leflibus disciplincm: C. Quamquarn de Ccnsib. in. 6. L. 5, tt. 7, parl. d

,

e/c. L. 7, a. 18, lib. D. Recopil. An{rer iII, /racl. De Polest. srJ?cul. v:.[~
Ecclesiast. n. 52. Olalor. De Nobilit. 2, p. cap. t, n. 11. Jl[ea:lu tle ~
panis Conclus. 5, n. 21. Cancel. in Col/eçt ali.. ad Decrelllln c. 57. II. •
Gironda. De Gabeltis 7, p. 1/. 9.

t') ConRignacla na Ord. do Liv. 2, Iii.. J, § ~:).
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reito; porém eUe revoga o dito mandado, o quer, que uzem
hi; como os outros lugares (').

XXI.- SOBRE OS FURTOS D.\S lIIAJ.'CEBAS.

Item, que fez ordenaça-, que se alguma mulher se dis
ses e manceba de Clerigo, e fUl'ta e o que es e Clerigo
ou Abbnde tivesse, ou outrem por eu azo, 0\1 manclí1do,
~ue nom fossem toúda' á pena de Justir;.a, e os Clerigos
nom podassem mais demandar o seo; o que be contra
direito, tolber allçaõ. ou defençaõ ao que a tiver.

Ile ponde el Rei (.~), que este estabelecimento be geral a
IOflos os de sons Reinos, as im r,asados como solteiros, e
eltll estabelecimento liga tambem os Clerigo, como os
leiuos, e esta faz por bem communal da terra, e por se
evitarem os fornizios a todos os de seos Reinos em o cazo
de barl'egans (1.1).

(') Consignada na Ord. do Liv. 2. tit, 1, § 26.
n Consignada na Ord. do Liv. 5, tiL 29.
(1 f) Desta Concordia s:ihio a Ordenação lib. 5, til. 29, e esta lei, como geral,

liga a todo, o aqni não pmc de approvando o furto, nem persuadindo, que se
faça, mas el.1 auxilio da Lei Canonica, que ca Liga os amancehados Clcrigos,
t Rcli~iosos. C"p. lJlericos. Cap. fin elc Cohabitat. Clericor. Crmcil. Tl'úla/ll.
SfJ·. 2.í, de Re{iJl'lI!DI. l!lafrim.]J. 7.

Accl'cscenla mais e ta pena extinguindo a acçãt), que tinhão par:i deman
ilar cm Juizo a cousas, que lhe levarão, :i qual a lei pode denegar, quaudt)
lhe parece, que a sim convêm ao bem commllm, por mais largo, e mai hreve
tempo, egundu a ll1:iteria o pede, como \'01l10S na Ordenação, que extin!\Uc
a.. acções nos casos, que lhe jJarere, por ei mezes, nos herdeiros de CJe
n~o Ore/. lib. 2, tit, 18. ' 7, de dou annos. no que velideo o omcio, que
não podia lib. 1, til. 95, l3 2, tIo anno lib. 4, til. 96, § 19, de
Irez lU ZCS, na obra embargada lib. i, tit. 68, § fillal, e no salario
Ilb. 1, til. 97, § 18, etc., til. 8;; § final, elc., tit. 91, § final. De jous
mez~s, nas custas deposilatIas [ib. 1, til. 90, § 17, e nas revi tas lib, 1, IiI.
100, §52. De seis mezes nos gados, qne cahirão na coima lib. 5, IiI. 87, in
IlI'mc. De auno, nos qne fazem vedas lib. 5, til. 90 § final. Trez mezes, COII
tra o que qucbrão coutadas lib. 5, til. 02, §4. ,essenta dias, nos que niiu
aCCllsão fib. ,5, til. ri. § 1. Vinte e quatro ali nos, no orpNío que não accusoll,
diomesmo § i, qnarenta annos, na hypotheca lib. 4, Iii. 1.'5 § 1. De oilo
n , nas arma, que o Alcaide dem:inda fib. 1, tit. 75, § 21-, de hnm dia, nas

fIellas do Carniceiros iM. 25. De trez dias nas coimas iói. ~ 2.1" e em
o~lros cast)', qne nunca so prescreva por nenhum tempo, como ue no tino 2,
/11. ,i6 I ['h 1 . "8 R 1 L , l'ó <} • 1"-!: te. • aliI'b ,~c., I. ,tlt. / ,l3 ", etc., I. _, til. iJoJ,;) v, e nas c les
1.1, /tI. 68,§ 40.

Pelo que, como aqui a lei proceda geralmente, neg,anrlo acc·io .aos aman
cebados, em pena do crime, (rUe commetlel11, como Iguala Clengos, e se
CUlares, não ha duvida, que a lei os liA"tI, e qne he em si justa, e cOnfOl'll1ll
~.os Canoncs. FUI'[W1ÍlI , de Ullimo fine, 'lllem citnt Coval'. in ~., 2, p. l'aJ!.
I, fI. 18. GI!tel'res 4, Ji. Prrll'lir. I/-:i, '1/. 2!J, I'('serl Jllnl"~' /Jubad. lib. '2,
tap. 18, II. 245.
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x..XII, - SOBnE FINTAS.

Que lhes lanraõ finta, e talha, e imposiçõe, a saber
em paõ, e em prata e dinheiros, fazendo-lhos tirar por
seus proe lradores, e otficiaes leigos.

Respon<1e el Rei ('L que nUDca lhes mandou lançar finl~,

nem talha de ouro, nem prata, nem de paõ, nem ue vinho
em seus Reinos; salvo quando foi o cazamento do Infante
D. Joaõ seu filho, ell0 enviou rogar aos Prelados de seos
Reinos, que lhe dessem huma meia dizema para clle, ea
elles todos a prougue de lha darem, e outorgarem; e ell~s

sabem bem, que por direito, quando tal cazo avem ao Rei,
póde lançar finta, e talha aos do Reino, e assim aos Clerigos,
para cazamento de seos filhos~ e outras nece sidade , eos
Prelados disseraõ a esta, que elles som prestes bem a eu
servira (12), com tanto, que eUes sejaõ cham:.tdos. e qtle oque
houverem de dar, seja tirado por seos o11iciaes, posto que
<1e direito podem ser escuzados.

XXIlI. - SOBRE A ..OED, DOS TRIBUTOS,

Item, que manda pagar os foros, e tributo, que lho
devem por a moeda anti~a a quinhentas pOI' l10ma desta
moeda, que bora cúrre, e quando lhes lança impozicaõ, ou
taxa, o faz pagar a eUes sete por huma.

Responde elflei, que elte nom poz ordenaçaõ sobre o
Clerigos, mas foi outorgado eill Cortes Geraes (") por prol
communal, e bem de toda a terra, por quanto hi nom ha
agora moeda antiga, e foi ordenado de se pagar por cada
huma libra de moeda antiga, quinhentas por bllma desta
moeda, que hora corre consentindo os Prelados cm eHo, o

(') Consignada na Ord. tio Liy.1, til. 02, § 76.
(12) Esta matel'ia da pedidos, e subsidios ao Ecclesiastico não se pode pedir,

sa não em termos apertados ~e necessidade p,recisa, de g~erra, 011 sel11clha~lc
caso, de qne trata huma 1m 3, e 1[, e 12, hú. 1, Recop&l. Cal/cd. III CoUtei.
ad tlecretctl caJ~. 1DJ, n. 5. Gllterres li/;. 1, Practíe. q. 3, 11. !\tlr.,
secn Bobad. llh. 2, cap. 18, n. 5U, e era bom, haver cOI1~essaO .. (MlS"
tolica, como ii França concedeo o Papa Bonifacio VllI. Benec/lctll 1Il ~co~.
Rainutius verbo, etc. UXOI'eIn n. 47.i. Cassan. in Conslletud. l·ub. i, ~ ,
glos.5, e aos Reis Catl1olicos o Papa Sixto no anno de '1483, .para a con
quista de Crallada. Tlhescas 2, p. llistol'. Pontifico lih. 6, na nda de 111110
cencio VllI, foI, 139,

(") Desta resposta parece qne se póde cOJicluir qne esta Concordata., "~:
foi feita em Cortes, como artigos das Ordens do Estad . V ja-se o ar!. XI .
precedelltc Concordata.



ainda IJue (I llom cOllscntLsem, devem-no consentir, por
luanto be prol communal, ebem ele toda a tel'ra; porque ao
Hei pertence sómente fazer moctla, emenda-la, e pàr-lhe a
valia, e scgllDr]o entenuer por prol comlllunal, e seu serviço,
c por boa defençaõ U3 terra; e clie::; derem em esta de uzal',
como uzaô os ooiros todo~. E a:- im se mau empre em
estes n()ino~, e em CasteHa, e Mazagaõ, e França, e em
Inglaterra, eem outros Reino e lagares, onde moedas fazem.

E pois e poem gél'almente a toco, nom, aos Clerigos em
especial, nom tem de qoe se aggravar cá, se perda e re
creccr, a elle vem maior perda, porque tem maiores direi
tos, e tambem vem aos Cavalleiros, e Fidalgos, que tem
mores de:pezas, que os Clerigos, E quanto beú lhes levar a
sctecenta por huma das taxas, qoando se laoçaõ aos Cleri
gos de algoma dizima, elle nom lhe poem taxa nenhum",
senom segundo antigamente be ta ·ado pelos Padres ~anto ,
e os Dispas mesmos fazem as taxas antre si, e el,Rei nom
lhes poem cm ello maõ.

/IIV. - SOllRE AS PlliSÕES DOS CLEnIGOS.

Ham, quc prendem os Clerigos de Ordens Sacras c De
neliciados, e os nom querem entregar a seus maiores com
aquellas ql1crellas, Dom os achando, quando os preodern,
fazendo mal ,freios, c estaõ prezas em uns cadeas por mezes,
c tempos, endo requerido por os seus Prelados, quc os
entreguem.

Re ponde el Rei ('), que be todo pelo contrario, porque
logo a es as horas, como he prezo algum Clerigo de ordens
aera , ou Beneficiado, ante que vá á prizaõ logo o entrega6
a seu maior. e ti sim se fez sempre, c assim manda, que
se faça daqui em diante, e que sem appellaçom logo aR entre
guem, e os Dom detenhaõ na prizaõ (10).

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 1, § 23.

(13) Desta Concordia sahio a Ordenação lih. 2, til. 1,§ 23, aonde se accres.cell
lou, llue quando fossem notorios, os rcmetlessem logo, porque não hasta dIZer,
flUC lIe Beneficiado, se não ser tal notoriamCllle, que a notoriedade se lia por
prova legitima. § fino de Cu/wbita/ione Clero cap. Eviclclllilt de Accusafion.

E.pode haver calumnia, ou falsidade no litulo, ou calumnia uo IJedir da
rCIllI·São, como aponta Mascaul. Conel. 689, n. 4. Alexand. in L. Tilia
n. D, n'. Sol. matl'. ·uDi Jos. n. 16. BoDatl. lih. 2, eap. ·18, num. 5~6, IiI.
C. E como neste ReiHo o privilegio dos Beneficiados seja condicional, por
flue lem eerlas condiçt'ies, conforme ao Bre"e tle Loão X. ilude-se fazer notaria
pcranle o secular: e Jica sllccedendo, o que rcsoh lJnrhos. iII dil, L. Tifia
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xxv. - SOBRE AS CARTAS DE SEGUr.O.

Hem, que se os Clerigos Sacerdotes por alguns malefi
cios gançaõ cartas de secruranças de seu 'igarios para
e tarem a direito perante elles, a ju Liça secular lhas nom
quer guardar, ata-que Daõ hajaõ outras de segurança de
elRei.

Responde el Rei, que os Clerigos Sacerdotes, ou Beneficia
dos gançaõ cartas de segurança de seus maiores, e elles vem
reqnerer suas justiças, que lhes guardem suas cartas de se·
guranças; que 100"0 lhes suas justiças daõ cartas de segn
rança, que os nom prenclaõ e lhe guardem as carL~s de
seus Prelados, e a sim se costumou sempre atbe agora, e
a. sim manda., se faça daqui em diante; e posto que cartas
de elRei Dom mostrem, manda ás suas justiças, que os
nom prendaôJ e lhes guardem as cartas de segurança ('), que
as im tem, aos que forem cerLos, que saõ Clerigos de
ordens sacras, ou Beneficiados (H.).

Xx., L - SOBHE nEl\LETTEn QUlmELLAS.

Item, que nom querem dar as querellas, e denuncia~õcs

a estes seguros, pera sejaõ requeridos por seus JUizes
Ecclesiasticos.

Hesponde el Rei, que ante he muito pelo contrario, que
cada vez, f]ne 11e requerido ás suas justiças, que lhe dem
as querellas, e denunciaçõen , logo lhe sejaõ dadas po.la~
suas jus1i.a~ seculares, de quaesquer Clerigos, ora ejao
Beneficiados, ou de Ordens Sacras, que sejaõ prezo, ou
andem por C,lTt:l de segurança, e se senom faz a~sim, illan
dad, que se correja (").

XXVII. -sonnE GUARDAU SENTENÇAS ECCLESIASTTCAS.

Item, que se esses seguros saõ livres, nom querem

mult. 56, verso lVon obstat 2. O que 11e ouri~ado fa7.er o ~ecular, remt~[cro
Clel'igo decentemente sem ignomillin, ou mitra na cabeça, ou com c~dca ao
110mbro pela all'ronla da 01'(1 m. Belll/[f. in Speclll. l'llÚ. 1-1, VlllcfjllllS
n. 8, etc., 9. Clm'us § fi/lal q. 56, /l. 48. Sal-eclo iII Pract. clIp.. 122. oer.
dee. 50;;;, num. 15. Pas. 2, tOIn. Pl'eluel. 2, !ILun. 10. Castillo llh. 2. cap.
18, n. 328.

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 1, § 22 IJ Liv. 1, til. 7, § 32.

(H) Desta Concordia sahio a Orel. liú. 2, tit 1, § 25, e liú. f, tifo ~i,
§ 52.

(") Consignadn na 01'(1, 'lo Liv. 2, lil. 1, § 24.
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guardar ::l senleoçn, ata-que hajaõ carta ue cl Rei, porque
lüa nom guardaõ.

Responde elIlei C), que t:lCS Clel'igos como estes, que saõ
ele Ordens acra, ou Deneílciados, qnando elles vem reque
rer, que lhe guardem suas sentenças, logo l!Jes daõ suas
cartas, porque lbas guardaõ, e assim manda, que se faça
daqui adian te ('15).

nVlII. - PROlllBIÇ10 DE DEIXAR UERD.\.DES Ás IGREjAS.

Item que defende aos Tabaliaens, qne nom (açaõ escri
turas, cm que leix.em herdade á Igreja, e e a fizerem, que
percam o ameio.

Responde que tal Ordenaçaõ nom ha bi.

XXIX. - PRorrmIçÃO DE CO~fPRA IlERDADES.

Item, que defende, que os Clerigos nom comprem herda
des, nem pos essoen em Ilome da Igreja, nem em seu
proprios nomes deHes.

Responde etRei, 'que alie nom fez t:JeS derezas, nem orde
naCocns novamente, mas ante foraõ feitas antigamente por
os ~lCYS, que foraõ ante clle, e 11a artigo feito aotre os Reys
antigos eo Prelados, que os nom po saõ comprar sem licen
ra delle, e assim se guardou sempre em tempo dos ditos
Reys, e no seu, porque doutra guiza segl1ir-se-hia grande
damno á terra, e seria muito contra seu serviço ("). Ea razaõ,
po:que os Reys fizerão esta, foi por bem, e guarda de seu
Remo, que senom muuasse em outro estado: qu bem vem
(} Prelados, que por os bens, que agora tem, recrescem
c tas contendas, c se eles entaõ até bora lhe nom fora re
leúdo, toda a maior parte do Reino fóra em sua maõ, e os
Reys Dom poderaõ manter seu estado, esta assim por tes
~amentos, como por legados, e compras, que faraõ feitas
as Igrejas, e Clerigos (16).

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 1, § 28 e Liv. 1, tit. 7, § 32.

(W) Desta Concordia se fez a Orelen.. liú. 2. tit. 1, § 25.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 18.

J (1.6) Desta Concordia sahio a Ordenação liDo 2, til. 18, que falia com a
greJas, e Mosteiro, e o mesmo foi concordado no artigo U, de el-Hei D. Diniz

SUpra, e no V dos XIT, de el-nei D. .loão o L
/} par.ece, que aqui só )JrohilJe compras, e vendas como diz n mesma Ol'll.
l~: 2, til. 18, in pl'iil(;, Ol1 em pagamento, que 110 o mesmo, qne ompl'al', l'e

CCuel' Cm paga L. filial n·. 1E,t. fjllib. C(UIS. iII J)() se . cato Gam. de<'. '37i,
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XX:, - PROHIBIÇÃO DE nEGUENGOS.

1tem, quo defende, que a Igreja nom possa haver pos
scssncns nos seus reguengos, qnerenclo-1I1e a Igreja pagar
sou foro, se a po.ssessão a e]la vier.

llesponde elHei ('), quo tal capitulo, como este o nornl!e
verão de pocr) porque eUes sabem bem, que 110 artigo da Côr
te de 110ma antre e11e, e os Prelados, e Cleresia, que nc
nhumas pessoas Eeclesiasticas, e nem J.QTejas Dom possão
ganlw!' nenhuns bens, nem ])0 se soeos nos seus reg'uengos;
ca o direito cornmum o manda assim, e tal dereza lbe puzerão
sempre os Re;rs, ainda que nom fosse feito artigo, eposto
que alguns bens ~e.i50 dados a alguns, ainda he esperança,
que se tornem á COTôa do ReiDo, o que nom seria despois,
que os a Igreja bomesse (17).

XXXI. - OBRIGAÇÃO DE FIANÇA QU \.NDO QUERELLA

DO LEIGO,

Item, que manda, que nom receMo querella ao Clerigo,

n. 2. enZdeLS Pereir. ele E.ctillction. cap. 5, n. .i8, e assim aqncllas palavras:
Por OutTO qua/quc!' titLdo se hão de rcfcrir a outro titnlo semelhante a com
pt'as, e ven~as, e c colhe da rnurica uaqLlellc titulo, pai' onde não co~Jlre
flcndc doaçoes, lC"ados, e cousas deIxadas em testamento, ncm ob,tao ~s
palavras fluncs desta Concordia: .E esto (lssil1~ 1)01' testamentos. Porque uao
uispõc ali, mas dá a ruzão, porque tnuo flim scn, se 1110 permitlirão compras,
·porquc sc puderão comprar além do que lhe dei~ão por legado, tudo esmera
J<~ occupado, e assim convêm com as Concordias atraz, a que sc rcfere, cque
aqui não Ijuiz "Itera)', nom podia.

Além dc ser ]lor Concorilia isto assentado, ainda por direito comn1utll oue
lelldem muitos; posto Ijne ontros o ill1pugnão, de Ijne lal'gamcntc ~c po~e
"CI' Jl1e,1·ia., de '1'a,.&'1 punis Conel. 5. n. 57. C(~ldas Pe,'~ii'. in L. SI Cllr~
torem. verbo Vcndidisti n. 2. Peres in L. '7, tt. 2, 7ib, 1. Ord. Covar._~l
1'(;g. Possesso1'. 2, p. § '1, n. 9, verso 5. Joson. tn L. Fi/ius § Div/II. 1-,
etc. 2. Lecbltl'. n. 'lO7. Titaq de JLt7'C 'II![t1'iti alos. 8, n. 171, ele.. deRe
tract. § 1, gloso '15, n. 5, etc., il~ Prel'act. 7'etrltet. n. 14·. Alelloell d~ Prr
sIl111])1. Nb . .1', q. 8J, n. 'l6. Benedict. ElIirl. ·inL. 1. C. elc Scwros. ]icei. ,
p. § 2, á n. 5. Dltbitltt. Fr . .E1nllwn:uel Rodr. '1, tom. RegLLI. q. 60, al't..i,

(') Consignada na Ord. ilo Liv. 2, ti!. 1G.

(17) Dcsta Conooruia, c do arlIgo sahio esta Ord. l-ib. 2, til.iO, (j1JCyohibc,
quc a pCSSOaS Ecclesiasticas não 111~ão bens nos Reguengos; c paula c1-Rct
]1rollibi-lo ]leIa regra üo texto in L. Sedo etc., si § item s'i ]Jlltl'es Ir ele hls
li/ar. -ibi. Nam, et certam l)crsonmn pOssltmll8. pl'ohibcl'c contr~l~el'e ve!:
et cel'tltln (/OIlUS pel'sonetl'lt1n, vet negocü~toI'UJn, 1)el cel'tis hOml'nl~IS pCI
miltcn. Clt/'ti~s ~eniol'. cons. 27, n. 8. SuaI'. in).Jeclltl'. le!,'. ,'eg. 2;)6. A1:mont. ele Ant'Lqml. foL. 178. Alcnoch. C07/S. 050,11. O. Dellllg, II/~pecu
Pl'iilCip. til. de Amortizat. (/, ]J!'inc.
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se a der do leigo scm dar fiadores, e ao leigo logo lha re
cebem, e a dá contra os Clerigos.

Responde el-Rei, que o Rey', que ante elJe forão, orde
nal'50 e to, porque muitas vezes os Clcrigos qLlercllavão
maliciosamente do leigos, e se erITo condemn3dos em al
gumas emend:1: e cu ta , e as não querião pagar, ou Dom
tinhão por onue, Dom se podia em elIe fazer direito; e
ficava as im, o que prezo era por seu C:1S0 perdidoso, e
de honr:Jdo. E porem nom !le sem r:.Jzão d:Jrem fiadores ao
corregimento, e custas, se for achado, que nom prorão o
qne di serão ('). E posto que o leigo nom dê fiadores como
elle dizem, se 110 achado em culpa, podem logo deUe fazer
direito, a sim no corpo, como nos bens, o que nom he no Cle
rigo, e a im nom deve ser igual em esta hum e outro (18).

L\"\IJ. - QUA!XDO o CLERIGO SUCCEDE A LEIGO.

Item, se o Clerigo succel'!er ao leigo, e o demandar sobre
qllalqner COUSll, que se diga obrigado o defunto, citão-no
perante o Juiz secular, e pel'o se declina sua jmdiç.om,
Dom o querem remetter, c mantJa que se responela perante
clle.
,l1csponde el Rei ('*), que he artigo feito nntre el-Hei D. Di

DI!" e a Cleresia, que eleve de responder perante ° Juis
leigo, e assim se acostumou atá ora, nem he razão (le se
fazer outra innovação, e manda, CfLle se guarde o artigo,
como j:JZ (10).

(') COll-ignatla na Ord. do Liv. 5, tit. 117, § 8 e Liv. 3, tiL 20, § G.
(18) Desta Concol'dia sahio a Ordeno lib. 5, tit. iii, §8. E Coom razão foi

liS1Il1 ordenado, porque o Clerigo, !le de outro furo, () havia de er cxecufadll
no ru~o Ecclesiastico com precatorio a seu Juiz, e ficava sendu grande op
prcSSéio para as parLes.
n Consignada na Ord. do Liv. 20, tit. f, § 8.

. (19) E te arti~.o se refere ao de el-Rei D. Diniz, e de ambos sahio :\ Orden:
I,b, 2, tit. i, ~ li, Barbos. in L. Hreres absens fI'. de ,/udic. á 11.. 114, e he
SmclhanLe i L. 15, a. 4, lib. 5. lYOllF I'ecop{f. Surdlls Cons. '110, n. 5.
lunres Epostl'em. -l, amplo n. 4. Al'end.l1rreter. cap. 1, 1/1111/. 55.

Ea Ordenação, e Concordia segnjo a mais COml1l111ll opinião, qne aqu.elIe
Ql1cLcm privilegio clau o el1l dÍl'Oitll, quando succede a o!Jlrem, pode ~ecllJJar
para sell Juiz 1l'lisillger. Sento 3, observo 4 i. Salvo ~nanclo a causa snJa COI1l
messada. pela regra da lei Si is qni R,0mre fi'. ,[1l~lL~. Coval' . .J.:::'act. cap. ~,
'LI. 2. nTenchaca, lili. de Success. (;1'eatIOJI. § 22, Iwu/.H. 11. IS. Bllrgos 1/l.

.. 5. 1'rtlll'i n. 78(1. Pa:);. in Pmclic. 2, 10m. Prrelud. 2, "11m.. 40. Pr'!'Cs
IIlL: 4, tl. 2, lili. 0. Ol'd·in. t'OI'S. Quid esset si Cloriclls. Oll/nus in Anti
Jr~('.iuris Iii:. C. cx. n. 26. Spi1~o in Specll.l. TC$tam. gloso 53. I!cned. a~

erletll1ll C. 51,11. 7. 1'(ll'la,/ol'. lLb. 2, 'lnot/(l. r.a]J. {inal. 2, ]i. § '/, II. S.
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XXXIlI.-QUE TOJIA ~1A. TIME 'TOS NOS COUTOS D.\. IGIIEJA.

Item CJue em seus couto, e lugares hu tem jurdiçom,
lhe manda tomar roupas, e galinha, e outros mantimentos,
lançando-os a seu~ la vrac1ores, e fazendo-lhe acaITclar, e
servil' na obras, e penborâo-nos, como se fo sem seu, e
de sua jUl'cliçom.

Responde el-Rei, qne quando elie vai pelas terra, e
comarcas, donde estão coutos, ou terras das Igrejas, elle
são theudos de lhe darem os mantimento de direito; e as im
os ha por seu' direito::;, e em razão seria, l1a verem elles o
mantimentos por sells rogo, por onde vão, e pousadas sem
dinheiro. E etle em eu Reino, posto que sejão herdades da
Igreja, nom haver os mantimentos, que lhe cumprem; ese
os Fidalgos, e homens lhos tomão, sabem que elle tem suas
defezas, e ordenações postas, demandando-lho, e fazer-Iho
hão pagar, e correger, sal vo so som aqueJle ,que o com dereilo
podem haver. E ao que dizem, que o fazem ervir nas obras,
aos Clerigos nom faz servir, salvo nos cazos, cm que são
theudos, e os seus lavradore servem nas obras, que ellu
maneb, que som a ello theuclos (20).

XXXIV. - CONHECER DAS CAPELLÁS' E l\10RGADOS.

Item, que toma conhecimento ehs Capellas, e Largados,
ah1da que os Provedores hajão de manter CapeJlaens pai'

. os bens dellas, nem quer coo entir, que as demandas, que
se sobre ello fazem, sejão perante o Juiz Ecclesia tico, e
poem em ellas tedore e administradores, pertencendo ao
foro Ecclesiastico, e assim todalas cansas pias. .

Responde el-Rei, que elie toma conhecimento de tac ~Ol'
tos) porque a sim elle, como os Reys, que ante elle forao,
sempre bouverão em costume de tomarem conhecimcnto ~e
tae feito, e o podem fazer de direito; a sim foi já deter~ll

nado em Côrte de Roma, segund he contbeudo TIO Xal'lI,go
dos quarenta. E porém :l el- ei arrn, C[ue se aJgll~a Ca
pella foi ede[kada aLÚ agora, em que 1l1e fossem lClxad05

alguns bens para se manter, nom dando encargo dclla a
pe 'soa leiga com algum proveito geral, ou especial, que por
ello houver, ou baja de baver, que em tal caso pertcnça ao

(20) Quanto á jlrimcil'a partc desta Concordia, que respeita ao ga alhauo, ~do
'e deve dar a eHlei, e sua C(ll'te, disse acima num. 2G. Ouanto á scgllI1 II
parle, qne lhe urro LUJUcm os lia sua CurLe lllanLinlOoLos daqui saltio a 01'11011.
liJj. ~, I i1.2 I. '
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Prelados o conhecimento, e provizão della; e em os outros
casos que algum proveito pertença ao Administrador leigo,
os ben süo profanos, e pertence a El-Rei o conhecimento
delles (').

Porém praz-lhe, que para cantarem as rIissas, que
e houverem de cantar, quando forem por seus Bispados

vi itando, e acharem, que se nom cantão, que passão cons
tranger e ses admini t.radores, que as cantem. E posto que
ellcs êlS im este eonhecimento haFio, nom tira el-nei de i
seu poderio, e junliçom ele os constranger, quantia lhe
prouver, ou vir, que o nom fizerão bem, po to que os Pre
lildos ante tivessem mão posta; e elles nom conheção das
que el-Hei quizer conhecer: e esse lllgar lhes dá, posto que
se atá-ora nom costumasse, por ser azo de as Capella ,
serem melhor cantadas, quando por elle e polos ditos Pre
lado, os Provedores houverem assim de ser constran
gidos (21).

EX\ . - SOBRE OS QUE lo EVLTÃO EXCOimIUNGADOS.

Item, que manda a Clel'igos, Priores, e Abbades que leão,
ccantem, e fação os omcios Divinos com os e'Xcommunga
dos, e interdictos, tomando-lbe pão vinbo, e quanto tem
nas Igreja . e dêlndo as cbaves aos leigos, se o nom fazem.

!le ponele el-Rei, que elle tal cousa, como esta, nunca
mandou fazer, nem manda, que se faça, e que se lho algu
mas pessoas fizerão, que lhe diO"ão quaes são, e que lhe
dal'á escarmento, e fará correger (").

K.1XVI. - QUE pousÃO COM os CLERIGOS.

Item, que os seus pouzão com os Clerigos, e Beneficiados,

(') COD ignada na Ord. do Liv. 1, til. G~, § 39 e Liv. 2, til. O, § _.

(21) Desta Coneordia foi tirada a Ordeno lih. 1, a. 6:1, por seus §§ 59, e se
~tnl~s, () .i~l !sto me mu estava concor~ado .n9.capitulo 34, sUJlra e no X de
c·nel n, DlIlIZ dos XL, e supra no artl 'o XXXIX.

Edepoi desta Concordia ha hum Breve, que a ij::na o .111un, e dia para
~ SObl'csLar, e dá a fÓl'Ina de eonhecer, e o iusinúã o Concilio Tridentino

CS8. 22, de Retimn. cap 9.
Ela malel'ia ele execu(',ão de te lamento, e cousa pias he rnixLa L. He

rPr/II. ff. de Petit hcel'ed. ihi. Prineipa/i veZ POl1li/ieafi, et (ll/lh. de Ec
rles'.Ct~t!l'is Iii. § siqltis wdífficatioll 111. ibi: Providentia /ocol'ltn~ Episcopi
// ~1VtlIS jlldieis. cap. si hWl'edes. cap. '1'U(I, § JOttllnes ele TesE. § iros
qUII/l'rn eocl. L. Nufli. § de Episeop, etc. Clel'. Gre!for. in L. í, {//. 10.
pal't. 6.

(") Consignilua na 01'(], du Liv. 3, IiI. lO § 1..
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qu~n(lo cl1Cgiio aos lugares, e escu 'ão o Besteiros, oYas
sal1os, e os Mouros, e que ]he gU;)l'dassem o YlU artigo
dos ~'r, qne for;io feito em Corte de Roma.

Re ponele el-Rei l~2), que elle nom man':;) pomar camne·
nhllOs Clerigas, salvo (juando ha necessidade de muita gente,
ou que be lal lugar e tão pequeno, que a crente nom pode
caber, e entom nom som e cusados previlegiiJdos, Dem \'as
sallos, nem outr:Js nenhuma pessoas. E isto púde elle fazer
por costume, e por direito, e em aquelle artigo em aquesto
som resgmlrdadas as pes oas, e lugares, e tempos (').

x,,\:XVJI. - SODRE DENS DO CLERIGOS ~IOnTOS

AD INTESTA.TO.

Item, flue se algum Clerigo morre abintestado, que dá os
bens II os leigos, as:im como se fossem de sua j urtlicoID,
po!'\lo flue sejão a quiridos intll,il.l~ Bene(icii.

Re ponde el-Rei, qne se alguns bens de tes ata-qui deu,
que os deu, porfllle acllou, que os outros Heys e tavão em
posse de os assim dar, mas que elle darrui emdiante nom o
entende de dar a nioguem, salvo se os houve o Clerigo,011
possuio contra suas Ordenações.

XXXVIII.-SODRE OS ES?OLlOS DOS DISPaS,

Item, que mortos os Bispos, e Prelados. tomão-lbc ~s
bens Ecclesiasticos. que ficão, e as novidades, que s<\O
rezervadas ás Igrejas, e successores. e a sim os tomão aoS
outros Clerigos, que tem bens, e deposito.

nesponde el-Hei, que declarem, se lhos tomou, e a quacs
Dispas o:> tomar10, cá elle nom ha por bem de lbe erem
tomados taes bens e que os demandem a qnem pertencer}
que lhes fará direito.

XL\.IX. - SOBRE nOSPIT.\ES.

Item, que tom;) conhecimento dos TIospitaes, e Alberga
rias, e os clá a CanHeiros, e n Escudeiros, que os hajão de
governnr.

Responde el-Rei, que a administração dos llospitaes, e

(~2) Sohre esle ponto das pousadas disse acima, e se prova do CllP· i';~tlli.
Rpl~cop! 45, disto Abb. in (;11]1. Cm/t Ecclcsia de Immllllitale BI·clc.IO.Ii.
Decl/Is'/I1. cap. ele ilTonachis de P,'revend. n. O.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2. tiL. 21 () ~L.
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Albergarias pertence a elle, c eUe as póde daI', quando os
Llospitaes e Albergarias são feitas, e fundadas por pessoas
leigas, e os administradores são leigos, e isto assim por
direito commum, como por Ordenaçoens, e artigos feitos em
aCorte de Roma, e assim se UZGU sempre atá-ora, e assim
foi determinado ("). E quanto he na parte, que dizem, que os
dá a seus Cavalleiros, e Escudeiros, nom se acorda, que os
dos e a taes pessoas; e o Infante diz, que deu o de Pa
Ihadas, e pera que achou, que fazia mal, o tornou aos seus
Provedores (23).

XL. - SOBRE AS CAPELLAS.

Item, que toma as CapeUas, e dá a governança, e admi
nistraçaõ a pessoas leig·as.

Responde elRei, que eUe nom tomou Capellas nenhumas,
eque se algumas tomou, que nom devera de tomar, que
lhas digaõ, e lho fará correger (24).

XLI, - SOBRE TOl\IA.R AS llERDADES DA IGREJA.

Item, que dá os cazaes, que estaõ nos reguengos, a pes
soas leigas, e tomou quarenta estins (*) em Almeirim á Igreja
de Porto de l\Iós, e deu-lhe dezaseis, ehum cazal de S. Giaõ
de Lavriças, e as quintas de S. Domingos de Lisboa, e assim
foi feito a Santo Eloi.

Responde, el Rei, que elle nos seos Reguengos pMe tomar
quaesquer cazaes, e berdades, que eUe quizer e da-las á
pessoas leigas, quaes elle quizer, por quauto as pessoas
Ecclesiasticas, e 19rejas nom pódem ganhar nos seus Re
guengos.

.ouanto he aos Estins(**), e venhaõ a elle o Prior de Porto de
Mos, e eUe lhe dará berdades, que rendaõ tanto, e mais
qUanto rendiaõ as suas de seus Estins, e os de Santo Eloi,
cde S. Giaõ foram filha dos nos seus Reguengos, e os de

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, tit. 9, § 2 e Liv. 1 tit. 62, § 39.

(23) Desta Concordia sahio a Ordeno l-ib. 1. tit. 62. §- 39.

(2~) Respondeo cautamente, por(lueas CapelIas vacanles, e á !lue falta. SIlC
~s or, saõ bens, que se acquÍrem á Coroa pela Ordeno lib. 2. tit. 55. §. 17.
I bed, 2. p. decis. 51. Gama decis. 288. E que bens saõ vacautes, he a Or
~cnaçaõ lib. I. tit. 8D. §. I, e lib. 4. tt. 94. Caffan. i~~ Con uelnd. Bm'g.
lO!. 92. Sltl'dus do Alim. til. 1. q. II. n. 16. Cnbed. dcels. 61 n. 5.

11(") Estim ou Hastim. Medida agl'il11ensol'ia antiga; uma pequena lança .
. oraes Dicciooul'Ío _ tira de terra estreita. Constancio idem.

10
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S. Domingos foraõ vencidos por sentença antre partes, que
os houveraõ.

XLII. - SOBnE os NOTARIOS.

Item, que nom quer consentir Notarias Apostolicos, que
saõ por todo o mundo, aonde a Igreja tenha obediencia.

Responde el Rei ("l, que em seus Reinos nom hade ser
nenhum Notaria, que faça fé em as escrituras publicas, salvo
os Tabaliaens feitos por elte, ou com sua autboridalle . e pois
que o atá agora nom foraõ sem sua authoridade, Dom de
veraõ tal capitulo de fazer. E ao que dizem, que lhes rece·
hêraõ tal Notaria, se perante elles vier. Diz el Rei, que elle
mandará em esta, o que entender por seu serviço, e bem
de sua terra (25).

XLlll. - SOBRE AS ESCRIPTURAS.

Item, que pedem algumas escrituras, em algurrs'"autos, e
feitos, e lhas denegaõ.

Responde el Rei, que declarem este capitulo, que escri
turas saô estas, que lhes assim denegaô, e em que autos,
e feitos?

XLIV. - SOBRE o JURA.MENTO DAS ESCRIPTURAS.

Item, que defende aos Tabaliaens, que nom ponhaõ jura
mento em nenhuns contratos, que fizerem antre quaesquer
Jlessoas, por á Igreja nom pertencer alguma jurdiçom;
ainda por esta os Clerigos perdem muitas vezes os seoS
direitos.

Responde el Rei, que por el Rei D. Diniz foi feita esta lei,
e sempre assim se uzou ata-ora, e a elIes nom faz prej~
nenhum. Pera se elIes quizerem fazer contratos antro Clen:
go, e lei l1o, elte mandará aos seus Tabaliães, que lhes façao
as escrituras, e ponhaõ em ellas quaesqucr juramentos,
que etles quizerem, com tanto, que nom seja hi posta, nem

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, tit. 20.

(25) Desta Concordia sarno a Ordenação lib. 2. tit. 20. aonde mais lar~·
mente se dec1araõ escritnras, que podcrnfazer os Notarios ApOSlolicos, cas 1m
11e de direito, que elles não fazem fé entre leigos em materias profanas ex F~br.
in Leg. I. D. de Donat. Lllcas in L. Duu1lt 1Tirun~ Coi. 2. C. do DC~lll'lon.
lib. 10. Rebuf. in tmct. Quando Judex Srecltim'is. n. 56. A.zcvcd. l/~ [1'
1. tit. 25.lib. 4. n. 8. e in 1.19. eadeln tit. nbi lunpliat Cabcd. rl1·Cst. ;)4.•.
p. Valasc. ca/ls. 9.
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obrigada passoa leiga por esse contrato, nem bens leigo ,
ou profanos (26).

XLV. - SOBRE OS DIVORCroS.

Item, ao que dizião, que os Tabaliaens fazem estro
mentos de quitaçaõ, e que façaü de seus corpos, o que
quizerem.

Aesta responde el-Rei, que manda, que os Tabaliaens
façaõ escrituras de perdoamento de tempo passado e qu
anlo he ao que hade vir, ou que façaõ de seus corpos o que
quizerem, que o nom façaõ sob pena de perderem o omcio n.
XLVI. - SOBRE RESPONDER o LEIGO NO ECCLESIÁSTICO

ltem, que defende aos Tabaliaens, que nom façaõ escri-
turas, nem contratos, em que se os leigos obrigaõ á respon
~er perante os Juizes Ecclesiasticos, e assim nom consente
elRei, que o leigo responda por auçaõ pessoal perante Juiz
EccIesiastico.

Responde el fiei (""), que aos Tabaliaens nom paz tal clefeza,
he verdade, que defende aos seus leigos, que, despois, que
for acabado o tempo da renda, que traz da Igreja, ou o
tempo, que badc trazer alguma possessaõ della, que se o
~emandarem, que nom responda perante o juiz Ecclesias-

(~6) Desta Concordia saIllo a Ordeoaçaõ lib. /~. tit.75. pelo prejuízo, que
~ef.l\'a á jurisdição real, que os seus subditos, por este modo, se orne
I em ao foro Ecclc iastico: e he conforme o direito, que os Principes secu
~I'i)S • podem prohibir a seus subdit~s! que oaôlroroguem a juri~iliçaõ do outro
rmclpe, quaudo o que faz a prohíblção, nao reconhece supel'lor, por hwna

DOotrma de Panlo ill /ib. I. §. Et Post opel'is If. de NOvi opero mmtlUt que
expfi~1 Barbos. ua Ley 1. fi'. de .lud. arfo 5. n. 149. e assim procede a Or~e
nJça~ .llh. 2. til. I. §. 14 Idem Barbosa n. 159. E no juramento,. que porle
~hlbir, que enaô ponha, o teve Barbos. na L. I. fi. So/rtt. 7Ilatl'tIllOn. LJ:a
. do de la me ma Ordenacaõ, ,U1egmldo a me ma Lei 1. §. Et po[s ope!'/s,
ttta~lo Covar, in cap. Quamvis I. p. §. 5. n. D. Coea in L. Si ex cu;utlOll.
~. Non/lu7IIerata pf11cullia, fato 119. Pinel. in L. 2. C. de Rescindcnd. 11. 12.
~'crl'es in in al/th. SCLCl'amellta n.163 v. L. 2. tit. I. lib. 40rden. Vala$c.

ns, 99. n. 5. porque ue le cazo, nã prohibe a Lcy o jl!ramento, ~eJ.ll o
ffiOn-a, mas prohihe o conlrato a seu sllhdito, e a seu offiCJal pelo pre.1u1zo,
~nc dcll~ lhe nasce, por IiCflr o cazo pertencendo a Ol1l1'O .foro e.1: Reg. ~a]J.
~~. c/c Ji?I'O compel. in 6. Na ontra parte, qU<l tmta das Ijullaçoens, he t1rnd1l.

lexto ln cap. Qucmudmotl. de JUI'.jlt1'lwda.

(.) Consignada na Ord. do Liv. -l, lit. 78, §13 e Liv. 4·, liL 73.

(") COII igllaua na Ol'lt. (10 Li\'. 2, til. j, §§ fI C1..1.
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tico, porque assim se deve de fazer, e he artigo antre aI fiei,
e a Cleresía (27).

XLVII. - SOBRE MUDAR A lIIOEDÁ,

Item, que elle mudou muitas vezes as moedas, pondo-lhe
as valias muito em seu prejuízo.

Responde el Rei, que elle fez cm suas moedas. o que eo
tendeo por seu serviço, e bem de sua terra, e a eUe pertence
de fazer, e mudar, e lhe pôs as valias, que eUe enlendeo por
bom estado de sua terra, e a elies nom pertence esto, nem
devem em tal couza fallar n. E qml.Dto he na parte da paga,
já tem resposta no outro ~·apitulo C).

XLVIII. - SOBRE OS DELICTOS DOS PRELADOS.

Item~ que por qU31quer delicto, ou injuria, ou dalapidaçaõ
manda citar os Prelados, e D. Abbades parante si, e os con'
demna, c executa, assim como fez ao D. Abbade de Alco
baça.

Responde el-Rei, que elIe tal couza, como esta, nunca fez a
Prelado nenbum, nem a Abbade Bento. E em quanto he ao
que dizem do D. Abbade de Alcobaça~ eUes nom tem de
fazer com esta, por quanto o Mosteiro he seu, e eUe fará
delte o que quizer, e já sobre esta tem escrito ao Padre
Santo, e com seu accordo fará o que houverdefazer(28).Eao

\27) Desta Concordia sahio a Ol'llenação lib. 2. tit. I. §. 9. que trata d~s
renuclI'Os, que ainda está mais favoravel á Igreja. pOl'que, po ~o qu~ seja
commum opiniaõ, que nas acçoens pessoaes naõ he obrilpdo o IClgo n/r ao
foro daIgreja, nem por reivinclicaçaõ, como diz Mariano, e ontro refere lald

sc.
de Jm'. emphitcut q. 59. n. U. posto que eUe segue o contrario som Cun aí
mento, porque falia abertamente contra lnnocencio no Cap. Cit1/t est gencro.
de foro compet. aomle resolve, que ho necessaria qualidade de for~a, ou 50'
crilegio, e nisto he commummente recebido de to(los, e o segue asslm;r Ordr
naçaõ lib. 2. tit. I. §. 5. e 6. e o resolve Babad. lib. 2. cap. 4. n. 2.Juenoc .
Cons. 104li. d. 4. ut fin. e lIIort1' de JU1'isd. ~. p. cap. 50.1/.. 14.: , 'R

Com tudo a Ordenaçaõ amplia isto mais, e dá mmor jl11'isdicça.? all~il'
que nesta parte foi tirada do Alvará, que anda no livro 3. da Relaçao fo. - .
verso

(') Consignada na Drd. do Liv. 4., til. 2-1.

(oo) Veja-se o art. XI da primeira Concordata do Rei D. João r.
(28) Esla Concortlia mostra tratar da materia da Ordenação do lib. 2 tit. I·di:;

pl'inc. sobre os danlUos, c delapidaçoens> que fazem os Prelados izontos, d"C

el TIei, ([ne IH conta au Parire Santo, e qn~ com sua o~dem fará,...? que cos
fazeI', eos Prelados no fim mostrão consentIr, que se assim for, sqlao ao mcnllC
ouvidos onlinariamente. E no oitavo artigo dos XI ultimos mais c1nralllCl



-119 -

que dizem, e pedem, que qu:mdo esta houver de fazer, que
se faça por via ordinaria, porque de oulra guiza entende,
que he carrego de consclencia, dizem bem (").

XLIX. - SOBRE CHAMAn os PRELADOS.

Item, que manda citar os Prelados, e seus Viga rios por
qualquer couza, em que toma vontade, e fazem cu tas, e
tomão trabalhos, eos condemua, e se os naõ citaõ por cartas
abertas, manda-os vir por cartas cerradas.

Responde el Rei ('.), que elienam manda citar, nem chamar
os Prelados, salvo quando hepor algumas couzas, que saõ de
de seu sef\~ço, e em os cazos, que devem ser citados, ou
por algumas couzas, que cumpre e1Je com elles fazer por
bem do Reyno, e os Prelados saõ theudos de vir à chamado,
emandado de el-Rei, quando os manda chamar por seu
serviço: e assim heartigo antre os Reys seus antecessores, c
aCleresia, e e cuzado lhe fora pôrem tal palavra, que por
"ontade os nom manda chamar, senaõ com grande rezaõ, e
por couzas licitas (29).

Ilispõc, que el Rei conhecia dos males, e dam nos, que dava o Arcehispo des
Hraga por ser izcnlo da Jurisdicçaõ ordinaria, e assim 11e do direilo, que os Reys
conheçaõ das cauzas daquellas pessoas, que não tem em seu Reino Juiz ordi
nano, como saõ os Prelados, porque a regra do Arligo Pastoralis de Oflicío
Ordinarii, em quanto sngeila os Bispos aos l\lelropolitanos, tem ces ado pelo
~~tume em contrario, e porque os Prelados são immedialos à é Aposlolica e
~Isltaõ Limina Apastolo1'U1n, jurando-lhe ohediencia no cap. Ego N. de Jur.
JUru~ld. e fidelidade, por onde o Papa os acceila em na protecçao, e os faz im
mel\latos a si, como se colhe do cap. í,(jllificasli de Elect., e nós dissemos de
Manu Regia cap. 22. 11. 4.4. verso Quare. A qualrezaõ llaõ cessa, posto que no
Ilemo haja Legado á latere, que se diz Ordina;'io na sua Provincia, porqne esle
I~e Ordinal'io, modo eximo! dinario, e assim se explica o Cáp. 2. de O/fic. legal.
~'h. 6 c he do nolar, que a pala\~'a Superior, de que a Ordenaçaõ uza, rc peita
as.pess?as, de que o Jui não he superior, senaõ o Papa, poslo qu~ o Legado
seja JUIZ de cauza. E nesta conformHlade se conhece em muito Remos, como
cm Catalunha e Aragnõ refere Cancdo Col/{J(;t. acl. Decret. C. 5. l\·cwar. en
cap. Cwn contin,qat l'cllecl. I. ·vel·S. Ii. lI1iere.s in cOlls:it. Caltal. eoll. cap.
11~" Molillo. in. Beport. verbo Justitia A1'a.'lon. rol. 20't Rcllu[f. in rub. II. s·

IdencllUIt n. II. Bobcul. lib. 2. cap. Hi. n. 127. E que poslo, (Iue hoje o
IJap~ ~r!gisse hum Ordillario para o~ izenlos, naõ bastaria, ~'esolve Scsse de
11l11lbt1101t. cap. 8. ~. 3. y.13U. eaSSlm o temos Visto nesteRemo, que estando
nelle o Cardeal D. fIenrique, que era Legado á latcre, sempre el TIei cOllhe
eCo da cauzas dos izentos.
nConsignarla na Ord. do Liv. 2, til. 1, in princ. e Liv. 3, tit. 6, § 5.
n Consignada na Ord. do Liv. 1, til, 12, § G.
(29) Desta Conconlia parece tirada a Ordenação lib. tit. 12, § a, emquanlo

traIa, fIue el·nei pode lTianclar chamar os Prelados, Cjuando a sim (;ollvenha para
Cm rio li cino, c de negocias, qne tenha com ('Iles, ali seus ilTarios, E he re-
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L. - sonRE A Il'iQlJIRIÇÁO DOS PRELADO QUE ~rAL VIVEl!.

Item, que manda cnquerer sobre os Prelados devaçamenle,
nom pertencendo a clle.

Bcsponde el Rei, que clle nom manda lirar if)quirj~ões

nenhumas sobre nenhuns Prelado, assim como el1es dizem.
Pera non 11e sem rezaõ, sealguns Prelado mal vivem, delbeô
mandar saber a verdade sobl'e elles para lhe dizer) que e
correjnõ, e vivaõ bem, c como elevem; e nom se querendo
correger, ter tal modo, que por serviço de Deos, e bem de
sua terra, que se correjaõ.

LI. - SOBI~E CASTIGAU SEUS C1PELLàES.

Item, que manda a todos Clerigo Sacerdotes, que andaü
1m sua Corte, e mormente ao' que som escritos l:'m 02 cus
livros ela casinha, que jnelistinctamente, a saber no e lupro.
e erimes, em os quaes clemandaõ eivilmentc, e nas couzas
oiveis, respondaõ perante suas ,Tustiras, e posto que o, outro'
os qneiraõ citar perante a Justiça Ecctesialica, de cujo foro
saõ, declinaõ pora dila rezaõ seus .Juizes, esom embargauos.

Responde el Rei ('), que eslo clle onom fez de novo, mas os
Reys antigos sempre assim costumaraõ) e be rezaõ, porq.ne
elles som seus, e de sua caza, e ello os deve castigar, assim
como oPadre seus 1llbos, segundo be contbeudo em hum ar·
tigo de el Hei D. Dlniz, feito an lre e11e, c a Cleresia, e ue
direito o póde fazer, e eUe os nom tomaria por seus Capel
]aens doull'a guiza, no que elles mais perderiaõ, que ue os
castignr: porem sobre esta nom lhe dell, nem entende uar
outra pena corporal(30). .

cebido, que os Prelados são obrigados a 11' aos chamados dos Rey , Soa~es1e
Pl'imatlb lib. 4, Cltp. 54, n. 26, e L. 4, tit. 1. lib. 2, e lib. 5, tIl. .
L. 2. Palac. in Cltp. § 48, n. 49. Oldl'acl. Cons.83. E quando se assentaDa
l\leza do Paço, o que se deve fazer, são oIJrigados guarda-lo, e não o fuzs:to
be estylo, occupar-lhe as temporalidades Bobad. lib. 2, cap. i8, n. DI. 
zed. in Pl'act. eaq. 102. Henl'iq. in Swn. lib. 14, cap. 12, u. 6, IId fih'Coval' Pmet. Cltp. 55, n. 5. Cened. ael Dec1'etwn cap. 57, n. 15. 11/elloCt'
1'em.5, I'etint. n. 554, etc., 556. Bobad. lib. 1, cap. 16, 11. 90, e parata
occupação de temporalidades tem sua i\fageslade dado a fórma, que se CIC
g-lIardar por huma carta sua, que está na Relação de LislJOa, e do Porlo caIU
data de 21 de Junho de 1G17.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 4.
(30) Desta Concordia sahio' a Ordenação lib. 2, tit. 4, e he tirada de llU;a

le de el-Rei D. Diniz, que está no livro das leis da el-Rei D. A./l'onsltj fó. ~o
e funda-se no ca.p. Contin[Jat ete Fól'o Compet. Alwrol'a esta OrdcÜavdo
Soares ele Primatlt lib..i, ectp, 5.1-, n. 26, ate. Faria. lib. 2, q. 21, qn
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LIl. - SOBRE SE GUARDAR O DIREITO CANO~ICO.

Item, que se requerem que lbes guardem o direito cano
nico, logo se ás Justiças queixaõ, e assoberbaõ com ameaças,
ecom penas, e prizoens.

Responde el Rei, que ene sempre mandou guardar os di
reito canonicos em seu foro, e manda, que se guardem nos
cazos, em que se devem guardar. E quanto be ás outras
COllzas de ameaças· e prizoens, elle nunca tal couza mandou
fazei', escuzado fora de taes palavras se porem neste capitulo,
ebem 11e dever, quando el Rei lhe responde mais de ho
nesto, do que elles lhe fallaõ (*).

LllI. - SOBRE ABSOLVER OS EXCOMMUNGADOS.

Item, que os constrangem, que absolvaõ os excomun
gados, e se os nom querem absolver, penhoraõ-nos.

Responde el Rei, que ene nunca tal couza mandou fazer,
nem manda, que se taça, e se lho alguem fez, que lhe digaõ
quem he, e que o fará correger.

LlV. - SOBRE OS REQUERENTES DO ECCLESIASTICO.

Item, que ameaç~o as pessoas Ecclesiasticas por refertarem
os feitos da Igrejas, assim como fizeraõ a João Garcia, 'Vi-
gario de Braga. ,

Responde eI Rei, que nom sabe de tal couza parte, e que
se o aIguem ameaçou, que lho digaõ, e quem bel que lhe
fará direito.

LV. - SOBRE o PEDIR DAS ESl\lOLAS.

Item, que nom quer, que os Echacorvo' (**) andem deman
dando sem suas cartas, posto que as teDbaõ dos Prelado ,
eque a elles apraz de lhe dar lugar taõ sómente, que peçaõ
em casos honestos, e que Dom preguem, nem chamem por
constrangimento os freguezes.

el-Rei não faz como Juiz, mas como Rei, e Senhor, como em semelhantes
c.a os (liz a Ordenação S/lpm til. 5, elc., lin. 1, lil. 12, § 6, elc., til. 9,
~ 12. E as palavras da lei de el-Rei D. Diniz ão esta : Se hum CICl'i,gO, quc
anda ellL casa de el-I-lei chamar hllln Clerigo, 'llte outrosí anda em essa casa
de el-Rei, 1Il01'menle sobre algum conlraclo, que [asse feito enL casa de el-Rei,
lal C/erigo j'espolldel'á pemnte el-Rei, que !le Senhor e !Ia Jun1tção sobre
tdos os de sua casa, assim C071/0 o Padn sobre seus filhos. E faz por aqui a
. (in, ff. de Decret. ab orclin. faciend.
(') Consignada na Ord. do Liv. 3, tit. 64.
(") Echacol'lJos.- Termo autiquado.- EnchoLa diabos. meLLirlo áExorcista,

sondo leigo, impostor: - Hc desusado. Cons/rl'llcio - Diccional'io.
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Responde el Hei, que os Reys c:.:empre G assim ueo tu
maraõ de antigamente, e elIe aLa-ora, e ue arLüw antre cl
Rei, e a Igreja, que nom he COllza delle consentir em sua
terra taes obras, como se sobre este fizeraõ, porque alguns
Prelados daõ cartas por certa prata, e dinheiros, que cUcs
por elo dão, por fazerem estas petitorios, e levarem os di
nheiros, que assimpedem ('). E tem maneira de fazerem vir o
Povos por constrangimento de excommunhaõ, que venbaõ
ouvir suas pregaçoens, sendo elies pessoas leigas, e cazadas;
e:nom as fazem vir a estas pregaçoens, senom por eUes, que·
rendo escuzar este constrangimento, peita rem do eu, e
assim estruem a terra, o que nenhuns Prelados nom ou
torgaõ, nem querem, que os haja em seus Bispados, mas
fazem-no alguns com cobiça de dinheiros, sem outro dezejo
bom do serviço de Deos, e daõ os cazo Pontificaes, pelos
qllaes absolvem, assim de incesto, como de adulterio, c
ouLros cazos; porem se elles quiz3rem mandar pedir por
alguma couza, que seja honesLa, e por tal pessoa, e nom
chamar freguezes por tal cons trangimento, nem façaõ pre
gaçoens} como,devem, he bem que o possaõ fazer sem suas
cartas, e se de outra guiza o fizerem, nom os r,onscntiriJ, a
mandará, que os prendaõ (31).

LVI. - QUANDO O paELADO UE SUSPEITO.

Item} que despois, que manda prender aos Clerigo de
ordens menores, manda-os entregar a outros Juizes Eccle
siasLlcos, de cuja jurdiçom nom som.

Responde el Rei, que eUe nom manda tal couza fazer,

(') Consignada na Ord. do Liv. 5, til. 103.

(31) Esta mesma Concordia vai acima, c dcnas sahio a Ordcnação lib. 5, til.
105, IJ !le mui confl)l'me a direito, porqul) estes questores elemosioarios, poslO
que sejão permittidos de direito canonico, devem com tudo t.razcr letras fidr
dig-nas. Clem. Abusionibus 2, de Pcenit. etc. Remis. carpo Cum e.t CD, /!lI:
tit.l1roseglútur Aviles, Prl1:l". cap. 5J, verbo No consentll'. Decius CO/is. 221
Ao qual cita Azevedo ad L. 1. fito !l. lib. 'J, e já o § QUlCsfores da 1Ucsm~
Clerncutina acel'escenta, que os mesmos Ol'dinal'ios os castiguem. e o CO/iCl
Trident. Ses. 5, cap. 2, V. Quccstores vera, e Ses. 21, cap, 9. nenova~ o
o Concil. Later. cap. 62, e a Ses. ultima no decreto de Illdulgellliis dispoc,
que estes qUalSluarios se prohibão. e assim a lci civil neste caso, como .h~ ~~
aux.ilio do Concilio, e dos Canoncs, pode licitamente addir novas prohl~'Ç~C'
Guterres lib. 2. Pmct. q. 1, n. 16, etc. 17. E o mesmo, que aqui se ~'spoc,
se relata na lei 2, lib, 2, tii. 9, que hoje he a lei 4. lIccopil, onde (hz, quC
em Castella!la sobl'e isto hum 1l1'eve de Alexandre. E neste Reino ha h'd'!'
Breve de Pio lV, como testific.a Cabecl. Dec. 193, n. 5, De outr~ Concor ~a
emlcmpo de el-RCI D. SebastIão, faz menção o mesmo Cabecl. "UI. S//.p.lI• ••
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antes as nas Justiças, quando rem que algum Prelado he
u peito, e lhe haõ de entregar algum Clerigo de ordens

menores, aJustiça ecular lhe escreve, que remel.ta aquelle
r,lerigo a outro Bispo, pois que elle be llspeito, eesta se faz,
por se fazer direi to, e elles da boa consciencia desto lhes
nom devia desprezar, e manda, que as suas Justiças que em
escrever aos Prelados tenbaõ em esta licito modo.

LVII. - SOBRE OS TADELIAENS.

Item, que põem Tabaliaens nas audiencias dos Vip;arios, e
levão o o'anho dos seus Escrivaens' podendo elles fazer em
sua audiencias taes notarios, e Escrivaens de dirrito.

Re ponde el Rei n, que achou em direito que assim o devia
fazer, porque nenhum nom pode fazer Tabaliaens em sua
terra, salvo e11e, e esta foijá duvida antre el Rei D. Diniz,
eoBispo de Lisboa, que antão er:t : e foi dada sentença per
o Juize , que elRei pozesse. - EI Rei D. Diniz mandou esto
ver a Bolonha á letrado, e acharaõ, que elle os devia de
pocr, e assim os houve sempre ata :1gora, e manda, que no
lugares, aonde se sempre acostumon de estarem, que
eslem (32).

LVIII. - sonRE DUVIDAS DE JURIDIçm!.

Item, que no cazos, em que era duvida de Jurdiçom,
po lo que no libe1Jo puzesse tues qualidades, que a Jurdiçom
pertencia á Igreja, não queria consentir, que leigo re5pon-,
flessem perante o Juiz Ecclesiastico, sem fazendo ante com
es c Juiz summario conhecimento.

Responde el Rei ("), que de consentimento dos Prelados lhe
apr.az, que a hi nom haja snmmario conhecimento, e se guarde
ongor do direito, e se tenha em esta esta maneira: que se o

(') Con ignada na Ord. do Liv. 20.

al (32) Este artigo era de muita consit1eração para a jurisdicção real, porque
, úm ue que o creal' dos TaLalliães he de direito real. Cabed. Dec. 43, 2, q.
e,lrrest. 24, e !le das cousas reservadas em ignal de poder real. Barbos.
de J~/(!ic. in L. 1, art. 4, 11. 38, os Prelados fazem Taballiães Clerigos em
seu JUIZO, pura que quundo da Corôa os (IUeirão compellir a dar au~s, ou
fazer alguma diligencia, se não possa executar nelles, por serem Clengos: e
mostra a experiencia, que he com grande damno da jurisdicção real, porém
os Prelados alcançarão isto nas Côrtes ,le el-Rei D, João o !f, como consta do
seu livro da Torre foI. 30, aonde mandou, que se não guarda se i to, por
quanto por direito se não podia fazer, por ser assim outorgudo á Cleresia por
01111'0 artigo, quando o Bispo D. Alvaro "eio por legado.

n Consignada na Orll. do Liv. 2, tiL 1, §§ ri, Ge 15.
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Clerigo citar ao leigo perante o Juiz Ecclesiastico por roubo,
ali força, ou outro semelhante azo, poendo tal qualidade
contra elle} porque de direito ueva re ponder perante elle,
que se oClerigo tal qualidade nom provar que seja logo con·
clemnado o Clerigo em outro tanto, como demandava, e seja
para a parte demandada com as custas, que sobre ello fizer.
E a im se faça ao leigo, que se demandado for por couza da
Igreja, elIe, declinando o foro, disser, que a couza he ua, e
liam da Igreja, o Juiz Ecclesiastico remeta-o logo ao Juiz se
cular' e se se provar perante elle, CJue a couza be da Igreja,
que o leigo demanda, eja logo condemnado em outro tanlo
como elte demandava e mai as custas, e seja todo pm a
parte, que demanclada for, fóra o principal, que fique para
sejulgar a oujo for, e pertencer de l!.ireito. E que em e res
feitos nom haja mais, que huma appeUaçom, a saber do Juiz
Ecclesiastico para o Bispo ou Arcebispo, e do ecnlm' para
el Rei (33).

(33) DIlsla Concol'llia sallio a Ordenaç,ão lib. 2, til. 1, § 5, que e [lí obs
cnra no conlexto, e no djr ito, cm que se fllnda, e bo tirada ao pé da loIra
de huma doutrina d I1ltlocencio uo cap. Si Clel'icus e cap C111/1, sit ge
nemle ele /01'. compel, aonde todos resolvem, que a Igreja uiio pode Iem o
leigo ao seu ful'O, se não ]uando puzer n libelio taes qualidades. porque.ro
induza acrilcgio, eomo ha todas as vezes, que ba for~'a, ou occupação VIO
lenla dos ben da Igreja. C. COI! qllmsl de rol' COlllp e e ta he mui c.om
mum opinião, posto que muitos com a commmn tenhão no cap. si C/erIi'Ul,
que a Jgreja pede levar o sens contendores ao seu fOro por privilegio, qu~
para isso tem 1ll per Felin. in iI/o L:L. n. II. FII/asc. tle Jw·. Emphil. q. 3.~,
n. 14. Mm'ta tle J-urisel. 2, Ji. cap. 'lO. d pl'inc. Os que est.endem ao, elen
gos, dizendo, qne elles goziio do ]JriviIegio da Igreja pelo dilo cal). SI ~le
ricus ibi: De I'ebl/s SI/is ve! Eccle.~iro impetiel'il, e se prova da lei Decer!"mlts
cotl. de Episcopal. aud. E por atrui parece, que vai a Ordenação du /!b ..2,
tit. 1, § 10, ibi: EIlL IInhorio de alguma Igreja, ali }Jc.sson Ec~!"slastlcU
igualando e tes casos amuos. E neste mesmo ~ .'l. ibi. Se o C/or/[}o cI,.or
a/gum. lei[/o, etc. E deixado o entendimento, e resposla, que se dá ao dilo
cap. si Clericl/s, que se pode ver pelo ordinarios neIle.

A eglmda e melhor opinião he, que aqnelle fõro não he compelente conlra
o leigo, se não quando se funda o lilJCllo em alguma qualidade do força, (uíIO,
ou violencia e:c liost!ens. in d. cap. si Clel';clls, n. 3, ao qllal segue n
nooenc. no dito cap. Cl/o1Jt sit gellemle in {lne AI'chidinc in ~. ln CUI/I/omb.
16, rj. 1. FeTin. in d. c. si Clcricl/s (ld fino Anfl'el' ele POles/. smeIII. ta.
4, snlent. 5, n. 9. Bobatl. lib. 2, C. 'J8, n. 1üL Covo val'ia-r. I. 1, C. Jn.
2, Rodoan. de Beb. Eccles. q, 78, C. 8. Caldas Pereir. vel'b. bIIJi!oran. ulfI
n. 32. Marta de JlIrisd. 2, p. cap. 50. n. '14. Bell'bos. in L. SI qUIs e.n
aliena n. 147. O que procede, posto que o 1'60 ne"'lle a qualidad~ proposla,
e.:c Ba7·bos. 'ubi sup. doude quando a Igreja intentar reivindicaç;lo slmp.les, eo
réo I1egar, ser a causa da Igreja, bade ser remellido a seu juiz, e aSSIlU pro
cede a Ordenação no versiculo. E assim se faça ao leifJ.o. . . "o

E ql1erenclo esta mesma Ordenação favorecer a Igreja, segUIndo a OpllUD
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LIX. - SOBnE FORÇAS.

!Lern, que se algum leigo LletnaIHla oulro por alguma ber
dade dalguma quinta, que Leaz emprazada ela Igreja, que diz,
que lhe forçou algumas couzas das pertenças delJa, nom con
sentem, que o demandem perante o Juiz Ecclesia tico, pon
dolhe pena.

Responue el Rei n, que por direito as imeleve fazer, por
que elle bcJuiz elas forças, mormenLe que estes som ambos
leigos, e da sua Jurdiçom, e por tal uemanda nom e denega
odireito, que bade haver da Igreja (34).

do7. ~uu dizum, qllu o Clu rigo em suus bens gosa do privilegio da Igreja, di _
po' ü~ui, que se o Clerigo citasse ao leigo por força, fo e ohrig-(Hl0 a ir res
]lOudar ao liim Ecc1es.iasLico, como SCl caUlC do principio deste §5, ibi : Se o
C/crivo citar ao leigo, etc. E aiuda que lhe não deu o mesmo privilegio em
lodos os caso, deu· lhe lIesLu de roubo, e força, como lambem os leig.os tem
pela Ordunacão lib. 2, til. i, § 2, que nas força, duuLro 110 anno, veuhão
o CICI'igos ao secular, porém lerão esta dijferunr~l, que' o Clerigo niio viriÍ
ao aculal', se não dentro llo anno, que 1Je o tumpo, que as leis Iimitão ao 1n
lordlcLo, para se proceder uulIo previlegiad,ullenLe, e o leigo hirú f6ra tio
anno, (lOl'qlle, corno aquillo se funda em fIualidade de sacrilegio, esLa dura
sempre, e a sim tUlll III"ar antes do anno, como acabado elIc,
. DesLa mu ma Concordia sahio a ouLra, que se fuz com el-fiei D. Seba 
hão, quu vai ahaixo, de que oulro siOl aluo a Ordenação 110 R seguinte que he
o1'1, o qual foi Ll'aslallatlo ao pé da letra, do que no dito cap, Curlt sit ,qene
mie diZ lnnocencio; e foi accrescunLado por declal'ücão ao ultimo vers. do
~ 5, que LraLa da reivindicação ibi. E assi'm se (ura. Tl'Utand tle decidir
hU!ll caso mixLo; ~uando confe a parLe ú IgTeja, c nega parle, e ludo o 'luu
aJh se (Ii põe, he tIrado das melhores opiniões dos Canonistas,

Aqui advurtirei, que lia CorOa vujo pralicar, que nos ca os, em que o Ec
e1~SIa Lico conhece por razão das qualidatle , dupois que o juiz E clesia tico
dá enlunca, que se não provão, e condelllnu ao leigo costumão Lirar aggravo
jJ.~ra a Corôa da força, que se lhe faz em haver a qualidarles por provada,
liãO o sendo, e costuma dar-se pro\'imenLo, o que cuido, que não pode ser,
p.lrque, como esta força não possa SUl' mais, que huma inju tica, não . ão
eslas, ás quu uI-Hei acode na sua Corôa, se não á aquellas, que são 1I0tOl'las,
ou onde e delle~a o direito naLural; por onde, quando ouvidas as partes, u
d.eu seuLença, Ilãu ha força, e potlem as partes Ler remedio appellando, e ul
timall1eutu, porque este caso foi coucortlado, e ficou a eI·Rui Ill~m d_os ca o.'
e~os Prelados ouLro. Cada hum dos ditos casos fica sem suborilinaçao, e Pl'l_
~ahve daqu eHe fôl'O, porquu se el-Rui houve e de conhecer do eu caso, que
~ quando se não põe qualidades, u depois por aggravo houvesse du revur o

m, ou mal, que o Eccle iastico julgou o sen caso, ficava conbecundo de
amhos, de hum por conhecimullto proprio, e do outro por revista,

(') Consignada lia Ord. do Liv. 2, tit 1, § 2.

R ~34) DesLa Concordia tem fundamento pal'Le da O,'denacJo lib, 2, tit. i,
~ ,e abaixo vai outra Concordia mais larga,
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LX. - SOBnE DAR AUTOS.

Item, que coo tl'ange as .I ustiças, que lbe entreguem os
prOl}essos, quando algum leigo he demandado, e duvida a
quem pertence a Jurdiçom, e prende os escriv~en"

Responde el Hei, que elles devem esto de fazer, quando
as suas Justiças requerem ao seus Yigario , que Ibe en
viem os proces os) e assim o fazem as soas ju::;Liças quando
lhe os seus 'i~airos requerem, que !los enviem: d em
esto buma Jurdiçom deve ser ajndada pela outra e il sim o
dizem os direitos seus cannonicos, que hum braço deve aju
dar o outro, e assim saõ artigos antre elle e a Clerezia ('I'

LXI. - SOBRE O TESTEilIUNTIAR DOS CLEfiIGOS.

Item, que manda constranger os r.lerigo , que te temu
nhem perante elle, e lhes põe penas, senom testemu
nharem.

Responde el Rei, que eLle nom constrange, mais que lhe
requerem, que venbãotestemunhar nos feitos, em que nom
ha pena de sangue, e a assim manda elle ás suas Justi.ç~sJ

que quando lhes os seus Viga rios requerem, que os IClgos
testemunhem perante eHes, que vão testemunhar, e esto nom
devem elles contradizer, que nom ha direito hi, que ocon
tradiga, eem esto as. Jurdiçoos hão ele haver igualeza; .ese
devem ajudar huma á outra por se fazer direito, a Justiça;
e se for cazo de pena de sangue, aos Sacerdotes, e Bene
ficiados, e Clerigos nom os constrangerá.

LXII. - SODBE o IMPos'ro DAS PONTES E FONTES.

Item, que aos Clerigos manda, que paguem nas ponte.,
e calçadas, e fontes, e os constragem, e peuborão sem li
cenças de seus Prelados, e assim para os ou tros enc.argoS•

Responde el Rei (A'), que ello jJóde e to fazer por clireIlO que
taõ laudavel couza, como esta l1e, nenhuma pessoa, po. to
que seja Ecclesiastica, nom deve ser escuzada.. o 1JC ilrtlgo
antre os Pteys, quo ante elle forão, é a Cleresia. E porem
nom hão, porque se aggravar de tal couza) po is se elies lo~
grão deltas, e som boas, e honestas, e assim se mostra pOl
direito, que se eleve de fazer. E ao que dizem, que manda

(') COllSignadana 0('(1. do Liv. 2, til. 1, 1j2.1.

(") Consignada na 01'rl, tlo Liv. 1J til. 62, § 7G.
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(IS Justiças geralmente, que fação guardar o dito artigo,
IIl3ndamos, que lho fação em todo guardar em os casos,
que o artigo dá poder para ello (35).

LXIII. - SOURE Nlo TOiUUt-Se AS CASAS DA.S IGREJAS.

Item, que toma as oITertas) e ~Iissas dos IJospitaes, e os
dil para pouzarem em enes os pl'ezo , e cadeas, lançando
os pobres fora.

Re ponde el Rei, que nom ba mister resposta, porque
"ai já em cima aos x..,."\SlX Capitulas. E quanto be dos pre
zo, c cadea, que põe em elles, dizem bem} e manda,
que assim se faça, que os nom ponbão; salvo quando for em
lallugar, e nece~:dd3deJ que se de outra guiza nom po sa
hi ai fazer, e eUe manda aos Corregedores da Corte, e dllS
comarcas que a im o façaõ (").
LXIV. - SOBRE ESCUSAR OS QUE i\IORÜO JUNTO AS IGREJAS.

Item, que constrange os cazeiros, e mancebos, que moraõ
no circuito das Igrejas, para todo-los outros encarregas, e
lhes tomão os filhos.

Responde el Rei, que quanto 11e aos que morão nos cir
cuitos das Igreja , nom lIe direito, que os escnzem, e que
quanto he dos cazeiros, e dos coutos, já tem reprica (kk).

LXV. - SOBRE OS JUDEOS FIZICOS E SURGIO~S.

Item, que consente, e traz em sua caza Judeos Fizic.os, e
Surgioos e lbes dá carta , que uzem dos omcios.

Re ponde el Rei, que assim o fasem em Corte de Roma,
como elles bem sabem e o Papa deu dela let~a aos Judeos,
da qual aqui mo traraõ o treslado, porqne o po aõ ser; á
qual et Rei em muitas outl'as cou as nom quiz dar favor,
por o eotender por serviço de Deos, e bem de sua terra.

LXVI. - DO PRIVILEGIO DOS JUDEOS.

Item, que privilegia os Jude03 contl'a o direito Canonico,
elhes dá licença, que nom tragão sinaes.

Responde el Rei, que elle faz esta a tão poucas pe oas
a respeito do que se fez sempr~ em esta, em que he mais

§
(:l5) Oe Le artigo se colhe o entendimento da Ordenação, lib. 1, til. 66,

I 43, lih. 2, til. 58, § {illal.

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, liL 21, 22 c 2:;.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, tit. 25.
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de louvar, que de reprehenção, porque não acharão em
todo o Heino dez Judeos.

LXVII. - SOBRE FAZER LEIS DE ACCOn.nO COM O CLERO.

Item, que lhes guardem o XI. artigo dos XL. que foraõ
feitos em Corte de Roma, e quando houvesse daqur em
diante de fazer Ordenacaõ, ou Ordenaçoens, e estabeleci
mentos por bom regimento do Reino sobre COTIZas prejudi
ciaes, de que possa vir prejuízo, ou damno, ou prol da
terra, e bom regimento, estado do Reino, que os mande
chamar, e as fazer com seu accordo, porque taes Ordena
çoens, e estabelecimentos assim se devem de fazer; demais
onde el Rei quer, que por elles hajaõ de ser ligados os
Clerigos.

Responde el-Rei, que quando algumas couzas grandes lhe
atà ora vieraõ, epor outras couzas, que cumpre abom estado
do Reino, e servir.o, sempre uzou de chamar os Fidalgos,
e Prelados, e Povo do seu Reino; e com seu accordo orde
nou, o que cntendeo, que era bem, e que assim o entende
de fazer daqui em diante, e os cllamará, quando entender,
que cumpre, e vir que as couzas taes saõ, que devaõ ser
cbamados (').

LXVIII. - SOBRE OS JUDEOS RENDEIROS.

Item, flUe os Judeos rendeiros os citaõ peranie os Juizes
das Sis:Js, e os fasem jurar.

A esto manda el Rei aos Juizes das Sizas, que quando
virem, que 31guem eleve ser ('.itado, que o mande citar por
o Porteiro do oalcio, e defenda aos Judeos, que por SI os
naõ citem.
LXIX. - SOBRE OS CLERIGOS NÃO SUCCEDEREM NOS RE

GUENGOS.

Item, que defende, que os Clerigos naô berdem os bens
de seus Padres, e Madres, e outros, que a elles vem de
direiLo.

Responde, que tal defeza nom ha hi, nem lhos embarga,
com tanto, que nom sejaô os bens nos Reguengos (3G).

(') Consignaria na Ord. do Liv. 5, tiL. 76.

(36) Esta Concordia serve para explicar a que fica acima.
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LXX. - SOBRE OS FILHOS DOS LAYRADORES.

Item, ques lhe manda citar os moços, e moças, filbos de
eus lavradores, e de seus coutos, que morem com fidalgos,

pela qual COUZ:l se de povoaõ as quintas suas.
Responde el Uei, que clle defende em soas Ordenações,

que filho, nem filha ele nenbum lavrador seja constrangido
para morar com outrem, e manda que lhas guardem, e se
algum fizer o contrario, traga instrumento com resposta dos
que o julgarem. e fazer-Ihes-haõ direito dos aggravos, que
lhe faziaõ as Corregedores, Meirinhos, e Jostiças.

LllI. - SOBRE AS BATIREGÃS.

Item, que prendem os Frades, e Clerigos com mulheres
solteiras, e os leva - á' cadeas, e os tem nas suas prizoens.

Re ponde elRei ('), que nom manda prender nenhum Cleri
go. posto que tenha barregã, ou achem com alguma mulher
olteira. E quanto aos Frades, ser os acharem fóra dos

.10 teiros com alguma mulher tomam-no logo, e sem hir á
cad.ea o entreguem a seu Maior, se taos horas som, porque
a., 1ll11ho requerem seus Maiores, que o façaõ, por os cas
lIgarem, nem os tem em as prizoen::. segraes, salvo, se os
seus Maiores o requerem ás Justiças segraes, que os tenhaõ
em suas prizoens (37).

LXXII. - DAS PENAS DAS BARREGÃS.

Hem, que se vaõ ás caza dos Clerigos, e Deneficiados, e
Ih~s tomaõ os penhores, e ás mulheres delles despem as
ala, e porque as nom querem leixar, daõ-lhes ao páo, e
punhauas, e couces por as penas, que as barregans haõ de
pagar, e esta fazem, porque as penas som dadas aos Corre
gedores' e que mandasse sobre eUo saber a verdade, e lhe
DOm mandar buscar suas cazas, como buscaõ, porque he
~rande escandalo.
R~ ponde el-Rei, que lhe nom mandou. nem manda penhorar

Clerlgos nenhun , posto que tenhaõ barl'egans, nem lhe pôz
em Suas Ordenações, nem mandado, que houvessem de
~agar_ al&uma pena: e se lhes alguns leváraõ, e lhes esta
d~e~ao, dlgaõ quem he, o que lho fez, e farlhe-ha delles
1I'(llto, e da pena, que lhes poem ás mulheres qne saõ

(') Consignada na Ord. do L1I'. 5, tiL. 20 e 31.

(3i) Desta Concordia sahio a Ordenação tib. 5, tit. 31.
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leigas, e da sua jurisuiçom, nom tem etles em esLo, que fazer
nada n.

LXXIII. - SOllRE os !lJ.EillJNnOs.

Hem qlle os Meirinhos, e Alcaides se mettem POI' os luga
res, e fazem pedidos de paõ, e vinho, e se lho nom querem
dar, fingem que os trazem em rol, para os penhorar por
algumas dividas, OlI fingem contra elles algumas outras
couzas, e os ameaçaõ.

ne ponde el-Rei, que elIe sempre defendeo, e defende, que
Alcaides, e?lleirinhos Dom façaõtaes pedidos, nem taes acba·
ques ponbaõ, sob certas penas oontheudas em suas ordeDa
çoens, e se lhes enes o contrario desto fizerem, agradecer
lbe8-11a de lhe darem informaçaõ, quaes saõ os que a
fizeraõ, e como se possa saber, e provar para eUe saber a
verdade, e lhes dar pena, e escarmento (").

Lx...UV. - QUE NÃO ENTnE~I EU SUAS GAZAS.

Item, que lhe entraõ em suas cazas, e Igrejas por a'
manceb:ls, e andaõ revolvendo sens bens, e arcas, e Dom
dizem, porque o fazem: e entaõ e vaõ, fazendo-lhes em
esto grande injnria.

Responde el-Rei, que tal couzanuncamandou fazer, nem
manda que se faça ; e manda} que lhes nom busquem, De~

revolvaõ suas cazas, e Igrejas, salvo havendo boa informaçao
certa, que elle tem barragã dentro em sua caza, ou em
cada bum desses lugares, levando bi Taballiaõ, ou du~s ~es
temunbas dos vizinhos, que vejaõ, como se buscaõ dlreJta
mente, e manda que as prendaõ onde quer que as acba
rem C") ..

LX,XV. - DOS AGGRAVOS} QUE LHES FAZEM os SENHORES,

E FIDALGOS E GONSELllOS.

Item} que defendem, e fazem cODstituiçoens, que nenhuns
Dom vendão pão, Dem vinho fi mercadores para tirarem fóra
do lugar, nem os mandem fora a outros lugarc para os po
derem vender, e se o fizerem, que o percão e que subes1a
comprebendem os Clerigos, e os demandão.

(') Consignada na Ord. do Liv. 5, til. 20.

(00) Consignada TIa Ord. do Liv. 5, til. 20.

("') Consignada na Ord. do Liv. 5, til. 104, § 3.
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Be ponde el-Rei, que elle mandou, e manda, que todas as
viandas, emantimentos, que se carrão de buma a outra parle,
salvo se alguns Conselhos tem especial foro, ou privilegio,
ou mandado seu especial, porque as nom possão tirar, eem
Laes lugares; aonde assim geralmente tem defeza tal, ou pri
vilegio, ou costume, elIes o devem guardar, porque se esta
assim nom fosse cumprido, em vão se farião quantas orde
nações se fazem. E se de outt'a guiza os Conselhos, ou se
nhorios fazem algumas outras defezas de novo sem sua au
tboridade, manda, que lhos não guardem. (').

LXXVI. - QUE LIlES NÃ.O Tü:\IEU BESTAS.

Hern, que os Senhores, eFidalgos lhes tomão suas bestas
para suas carregas] e para seus serviços.

ne ponde el Rei, que nnnca tal couza mandou fazer, nem
manda, que se faça da qui em diante aos Beneficiados] e
Clerigos de ordens Sacras, e se lho alguem fez, ou fiser, que
orequeirão a e1le, ou á suas Justiças, e que salvo se an
darem ao ganço, em esle cazo aquelles Fidalgos, que por
direito, ou especial mandado de el Rei as houverem de
haver e hajão-nas assi como as dos outros.

LXX~VII. - SOBUE A POSSE DOS BENEFICIADOS.

Item, que vagando os Beneficiados, e ainda que nom seja
letigio sobre elIes, que os Senhores das terras tomão as
[lO ses delles, e as tem,

Responde el Rei, que á pelição dos Prelados fez uma 01'
dennção, em que som dadas graves penas aos que taes
couzas fazem, a qual elIe sempre guardou, e mandou guar
dar, e já muitos farão por elo penados; e porem se lhes al
gUns esta fazem, e se elles nem aggravão, nom ha em elo
cu.1pa, porque aggravando-se a e11e, lhe mandará Í3~er di
reito, e Justiça] e para se esta bem guardar, tenhao elles
maneira tal, que nom aggravem os Padroeiros, e lhes mande
tomar as posses C'*). E se houverem de poer hy Economc,
ponhão-no natural da terra, e sem suspeita, e nom mandem
dai' os fructos ata que o feito seja determinauo por sen-

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 21, 22 c 25.

(") Consignalla na O\'(\. do Liv. 2, lit. 13, 1 c IiI. 10.
li
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tença definitiva, porque se de ouLra guiza o fizerem, de hum
inconveniente se seguil'ú outro (3 ).

L.-XVIlI. -SOBRE os ROUBOS QUE SE FAZEM Ás IGREJAS.

Item, que mortos os Bispos, e Prelados, Abbades, e nei
tores; os Fidalgos, e Escudeiros se vão ás Igrejas, e rouba
nas do que tem, e assim fazem como os vem doentes, e anle
que marrão, e pera se queixarão á alguma Justiças, e que
lhe nom foy feito direito.

Hesponde el Hei, que a ley suzo dita he, ~e alguma jus
tiça foy para elo requerida, nom foy a elle, porque se a elle
fora, mandara-lhe fazer dil'eito; e se esLo alguns fizerão,
digão quem lho fez, e far-ll1o-ba correger.

LXXIX - sonrm os QUE ROUBÃO os ADB.\.DES.

Item, que roubão os Abbade:>, se denes hão queixume ue
pão e vinho, e do que tem.

Responde el-fiei, que se alguns IIi 11a que taes cousas como
estas fisessem, que Ibo digam, e que lho fará bem corregeI'.
E manda aos Corregedores que fação direito e justiça.

(38) Desla Concordia parece, que saldo a Ordenação, liv. 2, lif. 19, qlla
prohibe, que se não possa tom,u' posse de Beuelicios sem alllboridade dos Or
(linarios, posto que de direito assim be, que a pos e se não pode lomar vor
propria aulhoridade, ex Ancharr. iII. reg. Sine possessione lib. 6, ljue segue
II n:ediago in cap. c/lm qni, c/e prwbend. eodem liv, aondll diz, que perde o
direito, que [em; por aquelle Lx. 110 § ,1. e o disse Anfnr arl Capel/rllIl q,
1,33, porque a confissão do superior lem fOl'ça de senlença definitiva, ui m
(;(Lp. fino de E/lection, nolão os Doutores, e assim como, o qne lem senlell,ça
Iliio pode entrar na posse por sua aulhoridade, assim o confirmado, r~p. !e
niens de Testibll-s. L. Qui l'estiluere n'. c/eneivilldiea,t. L. lIfiles § JUlilcafl~'
de Re judie. Valase con8. 191, n. 18. Gom. in reg. de Tl'il'.1wli q. 'li, do.ue
como a lIespanha seja concedido privilegio, C/ue não po sa nesles Remos
haver posse de Beneficio algum estrangeiro, como refere, Ceval/os ~., p.,.~.
1, '/l. 347, etc. 1,.26. BoVCL/I. lib. 2. cap. iS, n. 208, l1.::el'ed. cap. -14, '.
1, tit. :3. E em FI'ança, lteblLf'. de Litel'. natuml fIlos. 2,11. 2, etc"~ III

Pmct. Beneficial. ti. ele R.escl'ipt 1Ilixlis r;l. 'I, etc .. iII. It. de Paeiflcls JI~s
segSOI'. n. 2'16. Coval'. Pmclio. cap. 35, n. 5, e nesle Reino a 0I'dOlla~i10,
Ilb. ~, /it. 17, § 1. Supposto este privilegio de toda IIespanha, dc.que lor
tugaI he parle, podem os Heys pl'oluuir, que so não lome som aulhol'ldad~ dos
Ordinarios, e ainda sna, Bel'nal'(l. in PI'act. cap. 54, e nesta mesma 1'321,,0 se
fundava huma C01lconlia, que neste lleillo havia, que lodas as letl'lIs d~ olUa
antes de se execularem, se presenlassem ao CapeUão-mól' para dah feée
bel'em o cxeqlL(tl/ll', como ronsla da ConcOl'uia de el-Rei D. .Toão o l. 1'01 111
esle direilo remillio de si el-llei D. João II, como I'l!fcre Besendo nll sua
Chronica, cap. 66. Veja-se OI~ÚS adiante II nota (ld).
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LXXX. - OURE OS PORTEHlOS DAS IGREJAS.

Item, que nom leL'{i1o OS porteiros das Igrejas, e officiae
ciLar seus obrigados por dizemas devidas.

Responde el Rei, que elle 110m manda tal couza, ante lhes
manda dar sua cartas, que os seus Porteiros, dad03 por
carla de e1 Rei, citem, e penhorem, e constranjão por sllas
dividas quaesquer devedores,. e se alguns embargarão ala
ora que se a elle aggravarão, nem requererão, e este senom
entende em alguns lugares, onde he uzanca, e sempre se
llZOU em contrario, de nom serem hi penados, nem citados.

LXXXI. - sonRE AS LEIS GERAES.

Item, que fasem ordenaç.ons que qualc[uer, que tiver vinho,
ou outra cousa, e tiram ou levam fóra do termo sem licença,
que o perca, e fasem esto guardar assim a Clerigos, como
a leigos.

Responde el Rei, que nom tem necessidade de resposta,
porque jà a leva acima, em outro artigo como este.

LXXXII. - SOBRE AS IUPOSIÇÕES NOVAS.

Item, que os Fidalgos poem imposições novas, em suas
tenas, assim como João Alvares Pereira, que manda que
aos Rendeiros que arrendarem ou comprão as rendas das
Igrejas, que lhe paguem oulro tanto como pagão a Siza.

A esta responde el-Rei, que o não ha por bem feito, e
manda que João 1vares Pereira, seja logo citado, e se venha
escusar desta.

Estes Capitulas ataqui farão concordados e assignados
pelos Prelados, entendendo que vão bem, eas respostas a elles
por el-Rei dadas; sendo feitos em Santarem, no Mosteiro de
S. Domingos, trinta de Agosto dI) anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesu Christo de mil quatro centos o vinto sete.

Dednra~ão, e nota.

Assim se relata em hum Termo, que está no livro
segundo das leis de el-Rei D. AfIonso V. foI. 52. E logo mais
abaixo, tratando dos artigos, que se seguem, diz outro
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Termo, que posto que, os Prelados os não nssignassem
ficarão de aC00rdo com el-Rei, que se descerião da demanda'
que_ em Homa pendia sobre elles, e diz o Termo CJue se de~
ce1':10. delJa. _E be de notar, que estes artigos feitos com
el-R~~ D. Joao 0.1: erão sobre materias, que em Roma
pendlao por letlglO, ele que fica grande autboridacle ao
concordado, porque os Prelados tínhão licença do Papa para
se compor, como .fica mostrado. E assim esta composiçao
fica tendo authonclade .Apo'tolica, c não se póde cuidar,
que se fez. nada ~em o Papa o saber, pois a Célusa pendia
em Homa ( ): e la se fez o descimento aonde as cousas se
fa~em notarias, e todas as solemoidacÍes se bão de presu
mir pelo tempo, que tem passdo, e uso, que se continuou
destes mesmos casos.

Os ditos artigos são os seguintes

I ou LXXXiII. - SOBRE OS EXCOJLIUNGADOS.

Manda dar cartas aos excommungados, que os povos o
não baFio, nem evitem por excommnngados, nem levem
deJlcs as penas, pela qual resão estão em pcccado morlal,
e com elle manem.

!lesponde el-Rci, que antigamente os Rejs destas Reinos
acharão, que os Prelados cxcomml1ngavão algl1lnas pessoas
em os casos, em que nom erão Juises de direito, ou quando
estavão appellados, e esta fazião por estender sua juris
dição, e proceuercm por vontade, e nom por direito, o para
paer a esta remedio, foi por enes determinado com os Pre
Jados de seus Reinos, de se darem cartas, que. os nom
evittem as justiças secntlres emseus juizos, nem os prendão,
nem levem deUes penas de excomungados, segundo ho
contheudo em seus artigos, e Ordenações; c sempre se UZOU
desta guiza, e assim entende, que cumpre por serviço de
Deos, e bem de sua ten'::t de se faser nos casos conthelldos
do dito artigo, e em os casos, que senom devem dar, ele
defenderá, que senom demo Porem se eI-Rei vir, que elm
alguns casos, que he bem de escrever aos Prelados, ou aos

(') No texto ,1esta Concordata impresso no Tratailo de lllanlt Regia diz·sc
o suguinLe: "porque sobretudo esto pendia llemanda cm Roma; e os Prela
dos linhão licença do Papa para concordar com el-Rei, como se vê do BrcI"C,
no fim » Ora tal Dl'eve o alll.hor não publicou, nem nesse TTatallo, n~n~ n~
l\follomachia.TainlJel1\ não o lemos eutre os importantes docnmentos colligldo.
nas Provas da llistoria Genealogica ela Ca:;a naal Porlu,guc;:;a.
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Vig:Jrios elle escreverá ('), ante que dê suas cartas, que o
correjão, ou lhe mostrem como procedem, como devião, ou
na cartas mesmas se poderão coeI' as resoens sllsoditas,
porque fasendo-se doutra guisa, seguir-se-ha grande prejuiso
aos que dão taes cartas, e quando vir, que cumpre de lbe
escrever, lhe escreverá em duas cartas, como elles requere
rão, e esto fará e1le, segundo os Prelados estiverem alonga
dos, ou achegados donde elle estiver (39).

(') Consignalla na 01'(1. do Liv. 1, til. 9, § 12 e Liv. 2, til. -10.

(39) Desta Concordia sahio a Ordenação, lib, '1,' tit. 9, § 12, que tão mal
so[rcm o Pl'elados, não considerando, que a elles he mais uiil este juizo,
que aos ~eculares, porque os defende em seus Beneu ios, e nas posses delies,
contra a i1úquitlade de juizes executores, que alterando as ordens de seus u
pcriores, muitas vezes os privão de seus Denelicios, e direito, endo tão di
ücuJtoso o recurso a sua Santidade, de cuja mão hão de esperar o remedio.

Faz esta Coucordia menção de duas cousas, a saber, concordatas, e cos
tumes antigos, e no primeiro concilia grande authoridaile a esta nova Con
COI'dia, que j.i assim estive se concordado com o Prelados, e quando destas
eoncol'dias, que precederão não lenhamos plenaria noticia, baslará que alle
gada se prove com o tempo immemorial, como já apontei acima. E quanto
aos costntTIc~, e qne sempre assim usou, tambem be de muita consideração
pela razão do tx. iI! cap. CW/b venisset de eo qui mil/ii. in 'pus c.s. ibi Bu
liam turm con 'uetudinell~; lo: este sendo mixto ele ambos estado tem mais
forca, ex his 'Ium Doclor Geol'oius de Caberlo Gol/coa nos/er. Decis. 121, /b.
3, e 2, part. cll!Cis. 17, 11. 4.

E não o olfendl.' o cap. Qltoliter de judie. que além tle não eslar receLido
na forças, como 10cu, Navarr. in cap. Gum contilluut J, ,·cmetl. verso 10,
fi/cito Cevallos. 4, e. in ~pi t, 1/.. 96. Babadil. lib. 2, cal). 16. ~ DO, e
CII]J. 28, n. '139. Sess. de lnhibition. cap. 8, § 4, n.. 3. E aquetfe fexto
trata, qne se não possa recorrer ao secular pOI' defeito do Juiz Ecclesia lico,
que era em caso, em que o secular ordinariamente, e por modo de Juizo,
queria conhecer da causa, o que na Corõa não ha, que s6 se procede nel1a
cXlrajudicialmel1L8, e por via de summal'ia informação, em ordem a desforçar
oVassaUo, como digo.

E este costume já tem approl'ação Apostolica no ultimo artir;o dos XL, de
cl·Rei D. Diniz, por ser conforme aos Ganones anlig-os, e Direito Canonico, e
por lal ouservado IlO mundo todo, como di~o acima.
. Quando do Juizo da Corõa se pedem ao l:ollector, que nestes Reinos as

Slsle, que para se tomaI' esta sunullaJ'ia, e extrajudicial informação, mande os
autos, l'ecu a fazei-o, por mostraI', que não consente neste conhecllnent~, que
os Reys tomão para defenção de sens Vassallos; e nestes casos está Inlro
du i~lo por e l)'lo, que a petição da parte se haja por j~lstiHcal]~l, e se lhe de
prOVimento, o qual lem fnndamento na Onlenaç.ão, Ilb. i, til, dos Deselll
bal'fjcLdores do Paço § 'i16, e no lib. 2, tit. 10, § i, emqullnto naquelles
casos manda haver a pelição da parte por justificada, para ell'eito de se lfle
passal' carla tnitiva,

E quanto ao primeiro, quc toca ,i denegaç[i"Jl dos autos, parece cousa em
funr[amcnto, porque snpposto que cl·Hei pode lirar as forças, que fazem us
Jmzes Eccleslasticos, lle o CollectOl', on qualquer outro Prelado, de qucm se
aggra\"a obrigado á manda-los, para tlelles se tomar informa~:ão, porque aléll1
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II. on LXXXIV - sonnE AS FonçAS NOVA.

Item. que toma conhecimento antre Clerigo) e Clerigo,
quando algum Clerigo damanda outro Clerigo, disendo que
o forçou do Beneficio) fruetos) velhos e novos, e rendas, cs
que assim toma conhecimenfo do Clerigo, se o demandiío,
que fez força a outro Clerigo, ou leigo.

de a sim estar concordado, que se ddm os antos, quando hum Juizo o pedir
ao outro, ainda conforme a direito a JUI'Ísdirção espil'ilnal, e polilica não
pode impedir-se, para alcançar seus fins, antes humo está obrigada empreslar
seu braço :i outra, qnando lhe seja necessurin usar delle, Cap. Gum arl 1Ie
rum 96, disto copo Duo slml cad. cap. Solilce 6, de ~J((iol'il. cap. 1. (/e
0lfic. ordil/. E assim entre eUas niio ha encontro, e não uniiio, e igualdade,
e posto que pareça, qne o ha, quando de alguma das parles 5e excede, e se
entra pelo districto, e poder da outra. L. 3, ff. de 0llie. Prresid, ainda ne e
caso o enconlro he 01'(Ienal10 a bom firr;, tomado por meio de defenção; por
que todas as vezes, que a malicia, ou igaorancia causa algam exce so em
qualquer das Jl1I'isdicções, o que defende a sua parte, justamente prolúbe .eslc
excesso pelos meios, qne lhe parecem comenientes, poclendo ompelhr a
oulrn parte, que se conte~ha nos Ij~liles de sua obrigação; porque aquell~,
que excede! faz seu superIOr a seu Igual sobre o exce so, de que lisa, e. mlll
tiohre a JlIi'JSWCÇITo, qne tem, c não sobre o abuso della, e do que, a 111.1110
de exercita-Ia, se tem excedido; presuppondo, que quem tim os meios para a
defenção, tira a mesma rlefenção, e que o Prineipe, que podendo acndir a scn
VassaJlo, o não faz; eHe he o que o opprimeo ,upposto isto: quando o Col
lector nega os autos, assim faz força ao rassallo, tirando-lhe os meios de .sna
llefenção, como ao mesmo Príncipe, a quem toca examina-los. c neste ReUlO,
llavendo nelle Nuncios Apo tolieos, sempre se derão autos, e ha disto Illl1\los
exemplos, e nesta conformidade procedem as leis de Castella, que mandão,
que e dem, ut in Lo 36, lib. 2, Iii. 5. RecoJlil. CONlr. Pme/ie. 61>, /l. 3.
(Jlmcdo 1]. 45,11. 20. Os exemplos são os segniules :-Como foi no aggl'aV~.~c
Gregorio Fernandes, anno J575. c no aggravo de nelcna do Neiva, de 1;'1/,
e em outro de Antonio Velloso, anno de -tríIH, e anc\a huma cerl.idão de Peliro
A1Jniraule no ag~r~vo do Duqne de Aveiro, do anno de 1591, em ~luC refere
mUltas casos, e nOJe os dão sem respo ta, e cumprem :i requerImento da
}Jarte recorrida, desislindo do despacho, que deu causa ao recurso, e se de-
clarou zravoso. .

No outro ponto, em que não os dando, se ha a peljçüo por jusllficada,
posto que o estyJo o tenha assim recebido, não lhe acho sufiieieute flloda
mento, porque a parte poue fazor a pelição muito a seu gosto, e COIMa a
,'erdade dos aulos, entendendo, que o Collector os não llm'A, sabendo qnc
tudo, o que uella diz, se lhe hade haver por ju tiflcado, e hade alcançar pro
vimento, e ha nisto grande iniquidade, e prejuiso da outra parte sem pet
cado, nom culpa sua, qne a não t~ no que o Collector injustamente faz.
O que nesta materia antigamente se fazia, era mandar conhecer 110 a!!gravo
á revelia no qual termo a parte aggl'aVaIlte se admillia Ajusti6car o sen a~
~ravo por papui de fóra, ou testemunhas, porque quando el-Rei mandava. vir
os propl'ios autos da Legacia, ainda nisto deferia muito ao ,Juizo Eccle:;Jas
tico, não querendo, que do aggravo de sen Ya saJlo lhe consta se por Olllros
meIOS, que pelos mesmos autos Ecclcsiasticos, lJue o Juiz, de quem se ar
grava rroce sou; e qnando elle lhos noga, pode cOlwerler-se a outl'O illodo P
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flesponde el-Rei, que co~tume foi sempre em este Reino,
ehe, que das forças novas, que são feitas athe bum anno,
ainda que seja antre Clerigo, e Clerigo, e sobre cousa'
Ecclesinsticas, se aquelle, que he forçado o quer ci tal'
perante o juiz secular, que o póde fase!', o juiz secular
tomar conhecimento do lal feito, e a sim quando e o leigo
queixa do Clerigo, que o forçou, el-Rei, ou suas jostiças
ecu]ares tomál'ão desto feito conlJecimento, desse dia, que

o forçon athe hum anno e pa sado o anno, demande-o
perante seu Juiz, o qual costume be e cri to no livro das
Ordenaçoens nntiguas, e ainda confórme o direito Cano
nico (40).

prova, al!mitl.indo a parte, á que justifique sua peljção, e se mostrar, que lhe
fcz a!jg'ravo, então e lhe de provimento. E nesta fórma se usava até a era
de 1ii!!7, aonde indo esta qnestão ú ~lesa do Paço em huns autos de D. ~lm'Í<l

Ile Faria, anno de 1597, se dlm despacho, que o Juiz da Corôa procedesse ú
rcvelia, e aqui começou a introduzir-se, que se houvesse a petição por jus
tificada, entendendo-se, que era o mesmo huma cousa, e outl'a, selldo mui
dilfr,rentes; r. o procedimento conforme o ca:p. Difecto 6, de Senl. Excolll
IIiclt/, e a Concordata acima artigo VI, e as alleg-ações, que traz, Bobad. IIn
Politica lib. 2, cap. 18, I". 139, e n6s no trataclo de J1lam~ Rpgia cap. 4"
ccuJI. U, á n. G.

(40) Desta COllcoruia sahio a Ordenação, lib. 2, tif. 1, § 2, e lraz Caber/o
der.. 32, esta Concordia, e funda-se em direilo no cap. Jle!luJn 2 , 'J. 5, cap.
Prillcipeseaderncap.Çltl'istiallus H, q. 5, caji, Jletimus 1'1, guru. I. 1,
aonde o Reitor da Provincia couhece da causa do espolio, que bum Di po,
fizera a outro. l\ol'llr. ill d. cap. GUJn Gontill.gat. -I, remedo ves. Decimo
{aeil. LUW3 de P '1/. il/ L. si c%lli C. de Agricolis at cellsil. lib. 11.
GuilhcI1I1us t'erbo Si absqlle libel'. subo til. de (idei comis.subslil. â n. 39.
Mel/och. RewjJ. remell. 15, fl. 23'~.
.E porque as forças se fazem a seus' assallos, ou de faclo com arl1las, e

vlOleucia, ou em Jllizo, e cO!lhecendo de aulos, sendo o poder o mesmo, com
que acode a t.udo, os meios são din'erenles; porque nas forças, que se fazem
por força, e armas, e de faclo, ou sejão entre seu Va allos, ou entre Ec
ele ia licos, que são de dilJ'erente Jurisdicção, ne las conhece como Juiz, a
que de direito toca manter seus Vassallos em paz, dando sentença, que Su
c.xecula com cOcito, porque ainda que nas cousas e espirituaes, Ecclesia
l1eas pareça, que el-Hei não podia ju!;;ar, nem ainda sobre incidente de força,
porqoe <\s vezos se involve discussão de titulo Ec lesia tjco que não pode
pertencer ao ecular Clemenl. unica de Causo poss, porqlllJ ao menos para
eorôar a posse, se couhece do titulo, e lia summario conhecimeuto do peti
tOrtO, que nas materias Eccle iastica , a posse iovo]ve propriellade pela razão
da L. 3, !T. de 11Itel'llicl. Aflict. doci·. 24, gl. fin. in L. fin. n'. Usn {ruel.
Q~lcllladIllOdllll~ caucal. Rollb allliqnif. 223, el 84.0, com tnuo neste caso,
!lHO se trata de di cussão de cousa, ou direito espil'itual, se não do faclo da
força, a !Tual questão de feito. aiuda de cousas espirituaes !te secular. Avile~',
P/'{fJ1. /ib. 1, verbo j\fulIllamiento 1111111. 10, Illi. 52. O~ascus doeis, 11 lí.
Ol,bllll/{,s de Jur. flsci w1J. 11·, II. '12 7'hlJSllw'uS deci . 8_. Fra!1cisc. Alarcus
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III ou LXXXV. - SOBnE AS LETRAS DE nO~IA.

Item, que se impetrarão letras Apostolicas para Bene
ficias, ou hão sentenças sobre Beneficio, não são ou aelo
de as publicar, por a defesa, e pena da OrJenação do Deino,
alá que bajão carta de el-Rei, e ante qne a bajão, lhe fasem
citar as partes, contra quem são, para diserem contra as
ditas letras de seu direito perante a justiça secular, o que
11e contra direito, conbecer dos auc,tos das Igrejas, e sabre
sentenças, e feitos do Papa, e conbecem da sobrepção, e
falsidade.

Responde el-Rei, -que elle nom fez esta cousa de nol'O,
ante assim se costumou sempre em tempo dos Reys, que
ante eUe farão antigamente, e esta be mais por conservação,
e-liberdade da Igreja, que seu prejuizo, por manter aquel!es,
que estão em posse ele seus Beneficias, e não lhes há cr
força feita por alguns rescriptos falsos, que amiude vem, c
ainda que poderia ser, que virião algumas letras em pre
juizo do Hei, e porque achou, que sempre assim se assim
mau, e que não hia contra a liberdade de Igreja, antes ora
cm seu favor, mandou, que assim se gU3rdasse, e assim
o entende daqui em diante guardar, e assim se guarda
em outros Reinos ('), e terras, e que a Ordenação, e ma·

decis. 2!5, 2 p. etc., ~' 51-1, 1 p. Cuido q. 1. Salzed. in Prax. Cllp. i02.
Bobad. [·ib, 2, C. 18, a n. 141. Cavetr. Prac. cap. 35, á n. 3, e assim pro-
cede a Ord. do lib. 2, til. 1., § 2. . .

Porem nas forças, que se não fazem de facLo, se não em fórma .lllrls, ~
conhecendo de causa, se estas as fazem Juizes EcclesiasLicos, como el-fiel
neslas cansas, não tem jurisdicção Lemporal, se não protecção entre sellS
V,lssallos EcclesiasLicos, para os defender; nestes casos não acode em toda a
força, se não naqu:lla, ql.lC rOr manifesta, que. p~lo~ .mesmos auLos s~ veJ~,
ou contra denegaçao de dIreIto natural, não .lul'lsdlCJOnalmente, se naO ex
traordinariamente, e por modo de suusiliio, e de SOCCOI'1'O, não dando sen
tença, se não passando eartas rogaLorias; e he de notar quanto os ReJs nesl~
casos favorecem os Ecclesiasticos, porque para o leigo, que se queixa á Coroa
Ler provimento, tem necessidade de quaLro sentenças a seu favor, Lodas COl~
formes; e contra o leigo huma só basLa para lhe Lirar o remedio; porque prr
meiramente dá-se sentença na CorOa, depois passa-se primeira, e segun .a
r..al'ta, em que se tornão a dar novas senLenças sobre as razões, que o JU,IZ
Ecclesiastico dá, e dadas estas trez, se dá cerLidão para o Paço, aonde 11
LimamenLe ouvidas de novo as parles com toda a Mesa do Paço, se torna a
sentenciar o caso na fórma da Ordenação, lib. 1, tit. 12, § 6, e em qualquer
destas conLendas, que o leigo fique vencido, perdeo a causa, sendo tanto ao
revéz em respeito do JlIiz Ecclesiaslico.

(') Consignaria na 01'(1. do Li". 2, til. U, 8 L
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neira, que em esto tem, he hoa, e nom pertence esto a
eUes (41).

Pi ou LX-'\XrV .- D.-\S AL310TAÇARTAS

Hern, que citão os Clerigos por soldada, e hraçagens
perante o juiz secular, e por as coimas percHlte os t\.lmo
laceis, e jlllgão, nom os querendo remeUer ao Juizo Eccle
ia. lieo.
Re ponde ei-Rei, que esto e uzou sempre em tempo de nom

ouLros Reys antiguos (0), seus antecessores, e que em esto

(.H) O direi lo, de que esta Concordia faz menção, linhão os Reys de Por
lugal, como hoje o lem o Reino de Castellu, e he o direito de mais couf'i
detação, que lIa naquella CorOa, e funda- e, porque como o Reys tenhão
roncess.ão .Apo lolic~, para que nenhum estrangeiro haja em eus Reinos
DeueficlO, Imporla verem-se as letras dos uovall1enle providos, para se verem
que pessoas são, e assim a esle respeilo licitameute podem ver as Bullas,
romo já apontei.
Po~ém el-Rei D. João o II, largou esta preemlllencia como refere a sua

Chromca cap. 6G, e pode-se duvidar, se ellc o podia fazer, ITtlrque a Jilris
dlcc.:io não he sua, se não do Reino, nem elle he senhor delIa, se não ad
nHm ll'ador, não para larga-Ia, 'e não para a conservar, e huma ousa como
OSlO houvera tle tmtar-se primeil'O com os Estados, e em COrtes, ouvido o
Remo, e seus Procuradores, ex his quw Abb. iII cap. IlItellecto de .1111'. juro
!IU/ob. 1, etc. 3, 1/ ••L Menchar. Succession. creation. § 26, n. 45. Balel. in
CI1P:.I, de Pace juranL firmando n. 12. Caldas Pereir. de Extinct. emph.
'I· <l, n. 11.

Ei o que diz Garcia de Rezende no Capitulo 66 da sua Ch1'onica de D·
João li, á pag. 98 :

• Cap. LX\!. - D~ cOlno el-Rei mandou, que as Letras Apostolicas se
pub1lca,lsem sem serem. llis/as lia Chanccl/a7'ia .
.' Costumava-se autiguamente nestes Reinos, que todos os Dreves, e rllS

crllos, letras, e buJlas que de Boma viessem, não se fizesse por ellas obra
~gHma sem primeiro. serem vistas, e examinadas pelo Chanceller-mór, e as
que ~chava serem verdadeiras, e (lireitamente expedidas, dam liceuça que. se
pubhcas em, e se darem a execução, e isto era como são, e bom respClto,
JIOr se escusarem falsidades, com que as parles não recebessem euganosa
mente perda e damno. E principalmente, porqull em tempo de scisma , ha
vendo mais de hum Papa, como muitas vezes se vio, não se havia obedecer
nestes R inos senão ao Padre Santo de Roma .
. ' E o Papa Innocencio vrn com o collegio dos Cardeaes, por lhe p~recer
Islo COusa grave; e algum tanto desobediencia, e quebra de sua autoridade,
no anuo de oitenta e sete mandarão requerer a el-Rei. que não usasse maIs de
tal costume. E el-Rei por lhe obedeceI' como Catholico Priucipe, e comprazer
em ludo, o fez assim como lhe mandarão perlir.

I Ue que o Papa e Cardeaes houverITo muito prazer, e muito contenta
~ento e com muitos lonvores dei-Rei lho mandarão muito agradecer, e
epolS pera c,í sempre se fez assi. )l

. (') Consignada na Ol'l.l. do Lil'. 2, til. 1., § 20 e tiL. 18, § 1. e Liv. 3.
lll. ii, §!l.
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ha para que faser outra innovação mormente que esto be
em seu damno e sUo costume antigo antre os Reis, Con
elhos, e Prelados (á2).

"' ou LXL'\.YII. - sonnE ANNL'VERSARIOS.

Item, que se algumas herdade, e quintas, cozacs, c
posses oens forem leixada a algum Mo teiro, ou Igreja, quo
se as nom vender at~l hum anno, que as perca, e se os nom
demandarem os mai clJegados parentes atá certo tempo,
fique por el-Rei, e pedião que consentisse, que para
Cape1las, e anniversal'ios pudessem os Clel'igos) e os leigos
]eixar destes bens, o que Ibes aprouver.

Responde el-Rei ('), que todos o Rey. que ante elle forão,
e ainda em Corte foi esta ordenado, e aprouve de1l0 á Cle
ri ia, e nunca o contradisse) entendendo por serviço de
Deos, e bem} e prol da terra, e que pois que os Reys antigos
esta fizeram, e oruenárom, que porem elle nom entende em
elo mais eonova r) c elles o nom devem haver por mal:
porem qne a e]Je apraz, que por anniversarios, ou Capellas
possão Jeixal' a algum leigo, porque possa mnn lar cantar
em tal guiza, que os bens llCf.uem sempre pl'Ofanos, e da
Jurisdicção de eI-Rei) e obrigados aos encargos, e tribl.llos
nos~os, e 00 Concelho, e as im como er5.o, ante que lelxa
dos fossem (á3).

(42) Desta Concordia, que se refere a oulras dos Rey D. Pedro I, arligo
XVI, D. João I, arl. LX X.XV! , -allio a Ordenação, tiv. 2, IiI. J, § 20, que
liga os Clerigo com penas I:statutarias, e g-eraes a todos por bem comm

p
um

dos pastos, como pondera, ;1;;eved. in L. 19, til. 9, lib. 3. Recopil. n. iii.

AvellC!an. Iili. 1, caJ!. '13, II. 2. Cabed. c/eco 14. 1cLiasc. Cans. 2i~D,Il. ~9,
o mesmo Cavul. dec. 73, n. 2, etc., ti. Peres in /J. 2, til. 14, 11&. 2, r
cbinCt1n. Sctlzed. CId Bemand. cap. 55. !lfCt ienro ir! L. 'I, lit. 25 , glos, I,
11-. 1. Bobcul. tiv. 2, cap, 18,11. 245. E posto que esta OI'llenação. parct?'
que oITende o Cap. Gravem, de Sententia CXcoll1l1lwlica.tion. Como diZ Fel;.".
?1t cap. Ecc/esia, de Consti/utio1/.. q. 18. Com tudo, isso obrou ~ .concorna.
E csla Ol'(leuação sempre se devc onlender, emqllanto se trala clvJlmenlc ~~
damno! porque tralando-~e [~e peu_a, hade ser o. Clerig~ demandado Plib\,
s~u J~IZ, a,I'[J. qrd. Ilv. o, Ill. 1~/, § 1. Ord. Itú. 1, 111.5, C. D, ~/c" ,j'm
!tt. 8'1, que as 1m se dcvem explicar, e do quc a e le proposllo dIzem, ' c1dos que acima citei Cnlerres li~. 1. P-racl. cap. h·. FI' Manoei Rodrl~l\C~ /
tOIli. regul. q. fi'., art. H. Gutlbelmo t'erú EI Uxal'ell1 2, 11.36, (;010.

Practic. cap. 33, n. 7, etc., 4]J. Practio. CCt]J. 38, n. 22.
(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. 25.
(43) Esta Concordia serve para o entendimento da Ordenação li1J. 2, .'i/)lt

§ 5, e mpele as COllcordias de ei-nei D. Dilliz, a saber a segund~, arl;f°j.oI
c a. terc.eiya, artigo 1lI e V, e a quarta, artigo XXIII, e a de el-RCI D, CI\ I

!ll'tlgo XXIlI, c de el Rei D. João, UI'\.Ígo XXIX.
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VI ou LXXXUIT. - SOnnE os CJ\ZEInOS DAS IGREJAS.

Hem, que nas aplll'açães} e armadas, que se fazem nos
Reino , tom~o os cazeiros, e colonos das Igrejas, e privi
Icgi~o os dos Fidalgos, e Escudeiros, e 'Vass:lllos, reja qual
rezüo se lhes perdem suas herdades, e nom acbão quem lhas
queira lavrar, e aproveitar.

Responelo eI-Rei} que he artigo feito antre os Reys an
tigos, c a Cleresia em Corte, quo nenhuns cazoiros, e lavra
dores dos Clerigos. Dom sejão escusados, e ainda o direito
commnID assi mo quer. E ao qne dizem, que escuzão os ca
zeiros elos Fidalgos, e Escudeiros, e Vas~allos, e que Dom
ecuzão os dos Clerigos, e to nom he assim; e quando assi o
fos e, nom seria sem rezão, porque os Fidalgos, e VassalJos
servem continuadamente ao Rei, ao Reino por seus corpos,
ccom seus homens, e bens, o que os Clerigos nom fazem.
Eporem de os cazeiros, e lavradores dos Fidalgos, e Vassal
los haverem taes privilegias, he rezão; e quando os Clerigos
servem a si, lbes gllardão os seus} como os dos Fidalgos, e
\'assallos, ao que dizem, o que lhe pedem por mercê, que
os cscuzo assi, como os dos ditos V:::ssallos, diz el nei. que
ellc es escllzará, quando, e a quem sua merc.ê pôr em es
pecial: e se aJguns tem privilegias, que lhos mostrem.
\]f ou LL\:XIX. - QUE AS IGREJAS NÃO TENHlo BENS NOS

nEG·UENGOS.

Hem, qno elle, e os Senhores do Reino lhes fazem grando
°PPt'essão, e força ás Igrejas, tornando-lhes e mandando-lhes
lomar a posse das berdades, e cazaes, dos qua es estão em
POSse de longo tempo.: e quando lhes entregão os frui tos, e
suas novidades, dizendo, que erão reguengos, e pedem, que
os nom mandem esbulbar, e o que estiver em posse, que o
mlhanda citar, e que venha mostrar seu direito, e aos esbll-

adas manda restituir.
Responde el Rei, que nom tomou, nom manda tomar

nenhuns herdamentos, salvo aquelles, que são nos seus re
guengos, e se os Clerigos nom mostrão titulo nenlJum,
Porque lhe sejão dados, escambados, ou vendidos por os
neys, e elles nom podem no SC1l reguengo gançar nenhuma
c.ouza, nem bens nenhuns, e elJe lhos pMe tomar, e ao a1'
hg~ que he feito em Corte de Roma antre os Reys, e Cleresia,
asSI oquer, e ainda o direito commum assi o manda. E pois
sabem, que lal he o arLigo, nom deverão esLo dizer: pore.m
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elle maod:.l, que se tenha esta maneira; que daqui em diante
Vedor, nem Almoxarife, nem outro nenhum nom tomc, nem
ponha mão em tomar ncnlwlllil destas couzas, salvo por
e peeial mandado seu, ou do Infante. E dos que er50 to
ma~os ata-ora, que digão quaes são, e quem os tomou, erc
qUClrão a el Rei, ou ao Infante, e lhe farão dar dezembargo,
como for rez~lo,e direito (').

"' III ou LXL. - sonUE VOTOS.

Item, que toma conhecimento dos votos, que são devidos
a S~llltiago, pertencendo á Braga, e á outros Bi pado., ~Ja
vendo de haver a Igreja o conhecimento, assi por dlrello,
como por sentenças dadas por os Deys, daudo cartas, que
os absolvão. e os não constranjão, os guaes hão de pagar; c
que a elJes Prelados prazia, que paguem, como scmpre ~a

garão sem outra inno.ação algnma, a saber o que mUllo
pagava, flue muito pague, co que não pagava, quenão pa
gue, ou paguem todos por o foral, e medidas, donde, e pela
guizo, que o pl'Ometerão.

Hes ponde el Rei (44), que elle não embargou, ncm embarga
ao Arcebispo de Braga, e ao Bispo do Porto de haveremos
votos, como se clireitomente devem levar, mas por quanto
elles querem metter foros, e costumes novos e geraes em Il~e
jLliso dil terra, e do Povo, que elle o nom quiz consenlll',
nem consentirá; porque tendo lle de defender scu povo .de
todo o mal, e destruição, que lhe queira ser feita, e mUllO
mais no que elle conhece ser feito contra direito: e por as
obras qne o Arcebi po em esta começava de fazer, se des
povoavão algumas terras.

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, lit, 1, § 16 e til. 16.

(~.~) Esta .Concordia ajuda a Ordenação, Iii!. 2, tit . .1, in pl'ill~, ClDlj1lnnl~
el-RCl he .JlllZ dos lzcntos. que não lem no Remo superIOr ol'lhnal'lo, de. IJ1lsefallei acima. E ainda a Ol'l\enação lib. 1. tit. 9. ~ 12, emquanlo na Coron •
acudia aos Vassallos 0pl1rimidos, como lhe pedirem votos de acoslumT~o"
qne he o caso. em que BaJ'iJoza resolve, que cl-nei pOlle acudi" na L. ,Ia.
Ir Sol. llWll'im. n. 1;·7. 1i1

E adVirto, qne se hl:l algumas Ordenações, em qne se não acha Cún~on
cm termos, devia ser a razão, porquo .os Prela~os a liohão por CanonlGi'li
conforme a (hrClto, e por ISSO a não lInpugllavao, qnal he esta do pn~.C ij
do lib. 2, qne em todos estes lugares se snppõe lIsar della sem contrallpr ..
algnma, 'que mostra, qnanto mais qualiOcada he, qne as mais, POIS. OS h'
l.ados não dllvidal'ão dell~ .. L Jmllw,. ibi: Immo llWiol'em nll,tlwl'lta/~"1ClI/li
JUs habct, quo(l fie hOIlWl.1bus pla.cllI! nt nOln o]Jol'tncn! lcge complch
[r ele Leu;bus. '
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E não temendo elles Deos, nem consciencia, fez um novo
constrangimento sobt'e alguma cousa, sobre algumas tenas,
epol'Que lhe nom Iluizerão pagar o qne lhe llunca pagat'ào,
poz em clles interdicLO em tempo de gl'ande pestilencia, peja
qual rezão e morrerão muitos homens sem confissão, nem
outro acramentos, e ainda moços sem bapti mo, segundo
lhe roi certificado; e nunca o Ar.cebispo, dello quiz cessar,
ainda flllC sonbe e, que se .estes males seguião dello, ata
que o Infante o fez chamar perante si, e lhe fez mostrar,
como nom demandava, o que era direito e eUe se conheceo,
que era assi, e desceo da dita demanda, o que nunca fi
zera, se o Infante, e elle a elo nom tornarão.
Eassi como o fez em e te caso, a si o fez em outros, inno

fando cada dia sobre o que antiguamente costumou, peja qual
l'í'zãoconvem a elle de tolher, que nom uze contra direito, de
todo comprimento desna vontade, em prejuiso de seu Povo; e
C~lo rez pOl' serviço le Deos, e bem de sua terra, e pertence
mnda a 131113 ele tornar sobre os aggravos, que o Arcebispo
fize~' a alguma pes oas, por quanto elle nom tem outro su
p~rlor neste Reino, e 101' onde eUe de direito, e costume
pode tomar a conzas mal feitas, que elJe fizer contra seu
Povo, e a e to tomar,l como lhe parecer.
Epara e.lIeito destes voto vir a bom fim, lhe mandará

saber, como se uzou, e faHar com os Povos, e então lhe
dará final resposta ao que hora requerem. E e temem tanto,
comoestá, ata bum anDO, e assi lhe dará carta se a qui
lerem (').

IX ou LXLI. - OBnE RESIDUOS.

Hern, quetoma conhecimento, e j Ill'd içam dos testamentos,
que Dom são compridos e os administraõ: e dado qne pe['
Icnça o conhecimento á Igreja, e 11e contra direito commum,
cfaz por elo demandar os Clerigos, e pe soas Ecclesiasticas
perante osJuise leigos do Resic1uos, e pede, que lhe guarde
028 aI'Ligo feito em Corte de Roma, e o direito commuLU,
asa~el', que o qne primeiramente oeeupar, e::.te haja o co
nheClmento.
~esponde el Hei, que seus antecessores, e elle sempre e ti

~crao em posse de destribuirem todo os residuo dos tes
amontas, e por direito commum aos Reys he dado ele os

li! Consignada na Ord. do Liv. I, til. .~O, § ullimo - c Liv. liL 1. in
r Ue -, c Liv. 3, tit. G§ 5.
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cleslribuirem, por qne os Reys ous antecessores, e ello
occuparão sempre tOo.os os residuos, e puserão hi oJTIcine,
.Tuises, e proeuradores, e cscrivaes; e sempre se costumou
at~gora, de o assim faserem, e ainda por esse artigo a im
foi determinado, e elle o guardará, como tem em costume.

Eao que disem, que faz demandar perante as suas Ju liça
ao Clerigos, pessoas Ecclesiasticas por os resio.uos. Diz que
01 Rei, tal cousa nom manda faser e que lhe praz, que dos
testamentos dos bens dos Clerigos, de que outros Clcrigo süo
testamenteiros, queos Prelados tomem dello conhecimeuto(').

X ou LXLII, - DAS TUITIVAS.

Item, queindi linctamente dá suas cartas ás pessoas Eccle
siasticas, sobre bens, c Beneficias Ecclesiasticos, qne dizem,
que appeUfto ú f!~turo !}ravarnine para Roma, por as ([uaes
manda ás suas Justiças, que os mantenhão em pos e, e os
nom leixem forçar, nom sendo chamado em ajuda de direito
por a Jnstiça Ecclesiastica: enom defendo a dita appellarom
tanto etIicaz de dirAito: e por as ditas cartas se dá cazo, que
bajão, e te:1hi:ío o Beneficio sem Canonica instituição. .

Responde el Hei (40), por o artigo :lllegado cm CIma,

C) Consignada na Ord. do Liv. 1, tit. 62, § 4.0.

(Mi) Desta Concordia.sahio a Ordenação, lib. 2, fit. '10, e fuuda·sc, eU!
que se faz violencia aqlleUe, que appella para o Papa, denegando-lhe sua ar
pellação, quando fOr justa, e executando a sentença, qne deli o mosmo JUIZ,

de quem se apr~]]a.' porque conforme a melhor ?pilliãO, na uppellação,:C 1~
volve parte do direito liUlUl'al, no que respeita a defenção da p3l·lo. Ex"
Imfe in rub, de Apel/uI. n. U, recehiclo pur JJecio e Beroi, 11. 57, o as>J~I.o
insinuão os textos no cup. CIIII! speciali, vers. Porro, ibi: Cum appella11oll/
l'emediwn C. slt.qgesluln ele oppellut. jwwto cap. Signi{icavit, ibi: ClI/n.OI~
'IIis legitimet cle{ensio de Appelüzt. E to tia a legitima defenção importa dirello
natural. ,

Pelo que, quando o Juiz Ecclesiastico nega o remedio da appellação /,Sld,po~e ?l-llei acudir, porque 1l0~ Eccle iasticos, posto que não tenha p~ cr e
jUrJSdlcção, tem com tndo nellns o outro direito universal da protecçao h:
os defender, ex glos. verbo Sanctiollelll, et glos. verbo Ollllle. III L. ta
Azelw/w C. de Quadl'i prwscript. Cevallos, .\ p. q. 1,11. 189, e .accrescc~
o mesmo Cevallos n. 1JO, que neste caso esta Tuitiva, qne os ReIS conc~d e
para cessar ~ e~ecução, he em honra, e authoridade do Summo ponUfi~;
a quem o J.UlZ 111 fe 1'1ol' não guarda o decoro, que deve, quando ~lesprczand'll/l
ajlpellação Interposta para eHe, procede na execução, Naval'. ~n cap. Cre
cOllfillgat 4, l'emell. n. 13, etc., in lJian'uaL. cap. 27, n. G9, ainda ~~ '/4
pugna, Azor. IlIsfitution. 1I10mL. Lib. 5, rapo H. q. 2, o qual refnta tDi:
tlt. 6,lib. L Novre recopil, etc., lib. Z, til. 1, L. 1", n. 12. CUIWc/, a j "
cretUln cap. 5 Babad. fib. 2, CDJI. 18,11. 159. Cevallos el. 4 p. q., '(a:
237, e IIi! carta a ua Magestade II. 8D, e pOl' esla razão faz o texto, 1/1.,/
de Priore, tltJ ApelL. aonde lia iutegm se acllão as palavras sic illlpCl'tll
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em o primeiro artigo, e nom ba mister outra res
posta (').

DEcnlA QUARTA.

((~lIcordia feilct entre o Rei D. Afli}//so li c os Prelados, em Lisboa acs

14 de Outubro de U55.)

Com a differcnça dos tempo:>, e mudança succe siva dos
costumes, tornarão os Prelado:> a queixar-se das Justiças,
Olliciaes, e pc soas poderosas, redu indo os aggravos a 15
capitulas, os quaes apresentarão a el-ftei D. Atfonso V, nas
CÔl'tes de Lisboa, em o mez de Março de 1455, aos quaes
farão dadas r 'spostas a modo de Concordata (") pela ma
neira seguinte.

Nos, D. A1Tonso pai' graça de Deus, Rei de Portugal, e do
Algarve, e SeoI 01' ele Cepta.

A todos os que a presente letra virem, notificamos,
que fazendo nós geraes COrtes em nossa mui nobre, e
leal Cidade de Lisboa, em o mez de Março, que ora
passou ela era abaixo escripta, os Reverendos Padres D.
Fernando, Arcebispo de Braga, Primaz, e nosso muito,

ler, em que condcmua o Papa a impertinencia dos que denegão a appelIação,
q,uc par~ elIe se iUlerpoz. Pelo que não se aparl~ tias regras. de direilo c la
Concorilia. anles vai conforllle a elle, Marta lit. 2, de Jurlsd. q. 14, n. 8,
~rque se nãl} lira pela Tuiliva o uso da Juri dicção Ecclesia tica, como pro
Ilhe o Coucilio, Se . 23, de ReforJn. cap. 3, e nào o abuso delIa, COI11O'

~~la. Corduba iu SUIIWIlt '1' 35. Cevallos el. 4 ]1. q. 1, n. '133, 25;)
./1, -47.

R (') Consignada ua Ord. do Liv. i, lil. Regimento do De embargo do Paço,
8116 e Liv. 2, tiL. 10.

(") Sobre esla Concordata - Jo é Ana lacio de Figueredo - 110 tomo 1.o de
SUa f?YIlOP is Chrollolo{Jica, a pago 07, limila-se a declarar, qUE; foi celebrada
no dm H de Outubro de 1I~5;).
,JOão Pedro B.ibeil'O, em Slla Hemoria sobn as Fanfes do Cocli!Jo Pllilip

PI/IO, ll'atando desla Concordala, tliz apenas o seguinle :

• 1455._ Caries de Lisboa:- convocada por carla de 2;) de Jaueiro, ao
Conselho do Porlo par'a 5 de ~lar o, para uellas se lmlar lambem do ca a
Inenlo tia Infanla D, Joanlla com cl-Rei tle Caslella. Destas Corles lia 15 ca
r~hllos tia Clero ia, ilue com o titulo tle C')I/cordll/(~ t.rallscrcvco C,dJriel
creu'a de Castro. II
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amado Primo, e D. J.lime, eleito, e con!1rmado no Al\;ebi 
pado da dita Cidade de Lisboa, nosso muito presado Primo,
por seus Procuradores a saber: o Arcebispo de Draga pelo
Deverendo P. Fernando Alvarez Cardoso, Protonotario da é
Apostolica, e nosso Confessor, e de nosso conselho: e odilo
D. Jaime por Luiz Annes, seu Yigario Geral: e D. Luiz Bi po
(la Guarda, nosso bem amado Primo, pelo dito Protono
tario: e D. João, Bispo de Viseu, por o Doutor Vasco Mar
tins de Rabello) seu Viga rio Geral, e Vigario da dita Cidado
de 'iseu: e D. João, Ri po de Cepta, Primaz d'Africa, por
si: e D. João, Dispo de Lamego, por Martim Gonçalves,
Tbesoureiro da dita Cidade de Lamego, nosso Capellão: o
D. Lniz, Dispo do Porto, por Alvaro Guiães, COllego da dila
cidade: e n. Alvaro, Dispo do Algarve, por o dito Luiz
AIlDes: e D. Affonso, Bispo de Coimbra, por Jorge Martins,
licençiado em a . anta Tbeologia, e Prior da Igreja dos
Anços: e mais o dito Protonotario, e A[ooso Annes, Chan
tre da dita cidade de Lisboa, em nome, e como procura
dores do Cabido da dita cidade: e do Protonotario em nomo,
e como Procurador dos Cabidos de Draga e Evora: E Al
varo Pires, e Mendes Hodrigues, e Conegos, e procuradoro
do Cabido de Coimbra : e Gonçalo Rodrigues, Deão deVisoll.'o
nosso Cal)ellão; e o dito Doutor Vasco Martins; Tbesollreu'o
em nome, e como procuradores do Cabido de Vi eu: e outro
procnradores dos Cabidos, e Cleresia de nosso SenhoriO noS
derão, e assígnarão certos capitulos em bum quaderno,IlOS
qnae dizião, recebião muitos aggravos por no sas Ju L.lçaS,
c officiaes, e algumas pessoas poderosas dos ditos HOlDos,
supplicando-nos que prouvesse de os ver, e todos de~o~
bargar, segundo era mostrado de direito, e de justo JUIZO
de nossa consciencia.

Porém vistos os ditos Capitulos, ,e aggravos, por tel'l!l~s
vontade de a Igreja ser defesa, e guardada em seus PflVI
legios, emquanto nosso Senbor Deus deixar-DOS viveI' ~br6
a terra, e por fazermos merc6 aos diLos Prelados, Cabidos
c Cleresia, corregimos e emendamos os aggravos' CO~l(}u.dO'
em os 15 capitulas abaixo escl'iptos, assim e pela gUisa, que
se elles contem, com nossas respostas ao pé de cada hullI
dclles.

L-QUE i\IAl~D \. ABSOLVER OS EXCOMUUNG1.DOS.

Item, a SaDta Igreja he Madre, e a juntamento de t~dos
os fieis Cristãos, sem a qual algllma creatura não pode viver
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em espiritual ~lda; e assim como tão infinitos tbesouros, e
graças para os bons, e assim mesmo tem certos cuilellos, e
censuras para purgar, e limpar os de obedientes de seus
vicios, e os tornar para si espiritualmente: e porém o di
reito u ou chamar a estas censuras amesinhaveis, sem as
quaes a Igreja será de pouco effeito, e de pouco temor, e de
todo será annullada quanto aos máos, e desobedientes.

E não embargante e to, algumas Justiças destes Reinos
de pouco a cá, por falso e mão fundamento, se moverão á
dar cartas contra alguns Prelados, e seu Vigarlos) por as
quaes mandão absolver alguns excommungados, poendo
nas ditas cartas grandes penas aos obreditos, que os ab-
olvão: e se os absolver não querem fazer executar ti ditas

penas nos bens do dito Prelados, de que se seguem gran
des males: porque os ditos excomml1ngados ab o1to~ por
taloppressão) ficão outra vez excommungado , segundo he
direito expresso, e as vossas justiças encorrem por elIo em
excommunhão, por britarem o nervo da Jurisdicção Ec
clesia tica, e infringirem a liberdade da consciencia, o que
não he sem e pecie de heresia. Veja Vossa l\Iagestade, que tal
abUSão, e corruptella não consinta; porqne sugilla muito
\'osso estado real, infama todo oReino: e deixai isto á dis
po ição do direito commum, como se faz em todos os outros
Reinos, e Senhorios.

A esta respondemos, que Duue.a tal cousa mandamos
fazer, nem mandamos que se faça, e se vol-o algum fez, vós
00\-0 dizei, e fazelo-hemos correger. Assim defendemos a
nossos ofliciaes) que daqui em diante tal não fação ('1).

II.-QUE TIRA os ACOUTADOS Ás IGREJAS

Item, Senhor, acontece cada dia, que se algum se
acouta á Igreja, os vossos Corregedores, e Justiças entrão
dentro em ellas, britando as pprLas, e telhados, e as vezes
pondo fogo, como infieis, e indi ·tinctamcnte prendem, e tirão
os acoutados a eUa, e os trazem a vossas prisões: e outros
prendem dentro, como se houvessem em carcere; em gran
de desprazimento de Deus, e dos seus Santos, e contra os

! (1) Não trata aqui do conl!ecimento, que se t~ma no juizo. da Corôa, con
orme a Ordenação, lib. i, IIt. 9, § 12, que vanas vezes citamos; mas do

CXCe so dos oulros Juizes que quebrantão as e ·communhões de facto, ilii
A1!J1tlllas justiça destes Reinos, pela qual razão e La resposLa não tem lugar,
1{lIahdo l1a violeucia notoria, e se olfendc o direito natural, e o recurso se in··
lcrpõn para a Corõa de el-Rei, como competnnle tribunal.

12
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privilegios) e liberdades da Igreja: em o que commeltem
sacrilegio, e são por isso mesmo feito cxcommongados.
Porém o que vos pedimos de mercê, que e tes erros, e ag
gravos feitos á anta Igreja, sejão corregido, e tempera
dos com os Prelados, em tal mnneira, que se guarde Jus
tiça, e não seja feita injuria ao Senhor Dens, e a sua Santa
Igreja: mandando que se guarde em esto o direito Cnnonico,
e mais não sejão presos, nem tirados da Igreja, salvo em
casos expressos em direito.

Respondemos a esto ('), que el-Rei meu Padre, que Saneta
gloria haja, ordenou esto em alguns gt'andes maleficios
pola multiplicação de homecidios, e male, que se em esle
Reino fazião, e esto quando os cazos são taes, que, e pre
zume, que som daquelles, que por direito lhes nom deve
valer a immllnidade da lei: protestando porem, que e for
li haclo, qne hajão de gouvir della, que aella sajão tornados,
em emtoo mandava inquerir, e se achava que tal eno era
em que lhe valia mandava-os tornar, e senom, fazia fazer
comprimento de justiç,a, e a esto o moverão muitas lidima
rezoens para bom regimento do Reino) as quaes nós ora manda
mos dizer ao Santo Padre, e entanto mandamos, que se
guarde a immunidade de Igreja nos cazos, em que se deve
guardar (2).

III. - QUE TOLTIE, QUE 'mi A:'{DE~I E~I ~mLAS.

Item, Senhor, porque ele dit'eito natural he, e commum,
podermos andar em quaesquer bestas, que prouver, e por
mais honesto modo em aqueHas, que mais convem a noS ,o
estado, e ot'clem: e vós de direito nom podeis fazer La!.
nem Ordenação, que nos esto tolha, nem esto mesmo pod8lS
manter, e fazer guardar. Nós por nom sermos ele V0SSSa
jnrdiçom, somos muito aggravados em nos coutarem as
be tas muares) em que andamos de cella, por bem de vos~a
OrdenaçãO, que as defende gel'almente: por o que vos pe~l
mos de mercê, que nos desaggravei , e declareis a.dita
Ordenaç~o nom se entender em as pes oas Ecclesiasl1cas.
E sois teudo, segundo Deos, e verdade, restituir todas as
perdas, e danos, que as pessoas Eccle iasticas recebem elD

(') GOllsignadu 11U Ord. do Lil'. 2, til. 5.

(2) Sobre esta materia se vejiíó as Concordias allegadas em comprov.ação da
Ordcnaçiio IiI!. :? lit. 5.
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vosso tempo por bem da dita Ordenação, e os direito , que
levastes na Chancelaria das cartas de licenças, que destes.

A esta re pondemos, que nos os anteces ores entendendo
por serviço de Deos, e defençom de seus Reinos} e guarda
do estado secular, e Ecclesiastico ser necessario haver hi
cavallo , e os terem, os quaes nenllUm do Reino nom teria,
se lhe dado lugar fo se terem bestas muares; ordenarom ge
ralmente, que nenhum nom andasse em bestas muares de
cella, e freio; e tanto sentirão e ta Ordenação ser boa,
honest:l, e proveitoza a bem da terra, que os Reys, e seus
filhos por si a guardaram, sem andarem em bestas muares,
porem a rós praz, que nom embargante a dita Ordenação}
que todos Prelados} Arcebispos, BL pos, e Abbades Bentos,
Daion } e outros postos em dignidade Ecclesiastica, e Priores
ele Igrejas} e Beneficiados possão andar em bestas finare ;
Emais nos praz, que os Arcebispos possão trazer de mulas
(res Capellaens, e os Bispos dous (l

IV. - QUE OS OBRIGA Á PAGAR CIZA.

Item, Senhor, sem embargo de nom sermos obrigados,
nem nos poderdes obrigar á pagar ciza de quanto compra
mos, e vendemos, nem vós á levar sem cargo de con cien
cia, como v. m. poderá ver, e saber; e os' vossos Almoxa
rife, Contadores, e Vedouros da Fazenda nom contentes de
arrecadar as ditas cizas, como se arrecadarão em tempo de
vo o ÀVô, e Padre, se esforção ora varejar, e ter com nosco
3cluella maneira, que tem com qualquer mercador, e rega
tão. E entrão em nossas caZ:lS, seleiros, e A.degas cada, e
quando lhe apraz) e escrevem em eus livros todos no o
frui tos, de que havemos de viver, e dar esmola. e receber
ho pedes, e manter nossos Beneficias no estado Eccle ias
tico, e temporal, no que nos he feito grande aggravo, e
em rezão. E ainda por no mai aggavnrem, do que come

mo , e despendemo:s em outros nzos DOS os, nos fasem
pagar cisa, disendo que vós o mandae asi em vos o artigo;

.n o quarto capitulo contem aggravos do Estado Ecclesiastico acerca das
S\za, , e obre isto 11a ainda agora mais cle que aggravar, e assi do artigos
que se fazem cada vez mais odiosos contra as pes oa& ccele iasticas, como do
modo da cx.ccuo;ão delles, sem embargo de ser isto contra todo o dinreilo. o
Contra as declarações feitas por el Rei O. ~Ianoel, que vor sua carta pedio
dUc ~he perdoassem o que tinha levado de siza ao eccleSlastico e ao Cabido

,e LlsboR, e 11a muito mezes que anda em (lemanela para lhe não levarem
'(za da amo qlle compraram para i. (dponl. Surel.)
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por o que vos pedimos de merce, que mandeis aos ditos
vessos OHiciaes, que tal aggravo nom nos faç.ão, edeclareis,
o dilo vosso artigo nom haver lugar em nós, como de feito
nom póde ba ver.

Respondemos a esta n, que nunca tal cou a mandamos
faser, salvo com aquelles, que são regatoens, e com aquel
les, que comprão pão, e vinho para vender, e revender: e
se vos ata ora foi feito o contrario por algun nos os Offi
ciaes, a nos despraz muito, e mandamos, que daqui em
diante valo nom fação; e se o fi erem, e nós o souber
mos, dar-lbe-hemos tal escarmento, de que vós sejaes con
tentes (3).

Y. - QUE os OBRIGA A PAGAR PORTAGE::lI.

Item, Senhor, em alguns lugares, e vossos Officiaes nos
constrangem pagarrnas portagem dos nossos maios, e
rendas, que levamos, ou trasemos para onde nos apraz, e
outras algumas cousas: o que de direito nom pódem fa er,
e fasem em e1l0 grande aggravo á Clerisia, pela qual incor
rem em penas, e censuras postas em elles por direito:
porem vos pedimos de mercê, que provejaes as suas consci
encias, e nos desaggraveis, nom consentindo, que tal fação~

e leixai esto á desposiçam do direito Canonico, e mandai
que se guarde, e cumpra.

A esto respondemos ("), que acerca deUo he feito artigo co~

a Clerisia confirmado polo 'anto Padre, em tempo de el-ReI
D. Diniz, o qual nos praz guardar, cumprir segundo em
c110 be contbeudo (4).

VI. - QUE LllE TOMÃO AS RENDAS DESPOIS DE ARREND\.DA5.

Item, Senhor, em as terras dos Fidalgos se costuma uma
pratica muito danosa áCleresia, convem a saber, que arren
dando algum Beneficiado sen Dcneficio, como sente seu
proveito, em prégão, ou particularmente a alguma pessoa,

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, tit. 1, § 19 e Liv. 4, tit. 10.

(3) De La materia traLa a Ordenação lib. 2 til. 11, a qual por esle afligo
deroga as Concordias antigas, nos artigo Vi e X da egunda, no X\ JI da ter
ceira, no VI[ ua quartn de 01 Rei D. Diniz e no XIX ue el Rei D. l)edro.

C')Coll'igllada na Olt!. do Liv.~, til. l, § 10.

(4) Acerca disto veja-se a Ordenação lib. 2 tit. fi, e a Coucordia sogunda
de el Rei D. Diniz no arligo X.
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de que entende l,aver bom pagamento: o Senhor da terra
despois filba a dita renda, disendo, que :l lJUef haver tanLo
por tanto, no que recebe a Cleresia dous grandes aggravos.
O primeiro, que o Beneficiado he tarde pago, e mal ou
nunca. O segundo be, qne nDm acbamos a quem arrendar,
paI' os rendeiros nom serem seguros da renda, que de nós
hão. Por o que vos pedimos de mercê, que a esta DOS pro
vejaes de oportuno remedia, e defendais a todos os Fidalgos,
e pessoas poderosas que senom intermetão tomar renda
alguma de Beneficiado nem de Igreja contra vontade daquelJe,
á que pertence, nem a tomem ao seus Rendeiros, poendo a
esta grandes penas, e dando vossa A!lesa lugar aos Prela
dos, que procedão contra e1les por censuras Ecclesiasticas.

A e~to respondemos, que nom havemos por bem os Fi
dalgos faserem taes cousas contra vossos Rendeiros, e man
damos que valo nom fação: e se algum tal cousa fiser de
qualquer estado, e condição que seja, paguem cem coroas,
ametade para a Chancellaria) e a outra ametade para a
Igreja, cujo era o dito arrendamento.

VII. - QUE LHE TOl\1ÃO SEUS BOIS, E VACAS.

Item, lhes roubão suas terras, em que tem jurisdiçens,
e lhas destruem, e os caseiros encabeçados, c proprios das
Igrejas, rouban-os tomando-lhes Bois, facas, carneiros,
porcos, aves, e roupas, e lhes destruem os paens; c as ervas
que nom pódem escusar para suas necessidades, e os fasem
hir com cartas e mensagens caminhos onde lhes praz, ti
l'ando-os de suas lavras e trabalho porque vivem. sem lhe
darem nenhum preço para suas despesas, e assim os fasem
servir com carros, bois. bestas, cada equando que os hão de
mister e muitas veses sem os haverem mister, e lhes tomão
filhos e filhas que os hão de servir e ajudar a manter passos
casaes, levando-os para suas casas servindo-se deItes por
espaço de longos annos: e ainda o que peior, he os dão a
seus escudeiros, outras pessoas que lhes apraz, como se
fossem captivos e escravos, e metem os ditos caseiros por
mordomas e recebedores de allIumas suas rendas contra
suas vontades, por terem occazião de os destruir, e despo
voar nossos cazaes: o que tudo redunda em grande perda
nossa) e enfamação de vossa justiça, e em grande c1amno, e
aggravo da Cleresia, e posto que .ia u esta provido está em
outro tempo cm vossas Ordenações, nom be provido com
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esto, por vossos Officiaes nom quererem, nem Eerem ouzado
fazerem justiça de semelhantes pessoas.

Epostoque os Beneficiados queirJo haver recurso a vo. aAl
teza ele semelbantes aggravos, nom opódem mo trar por escrip
tura, por qlJanto eDes poem os 'labaliaeo em seus Julgado, e
terras, epor eUes se cbamão, e nom fazem, senom o que elles
querem; e os vo sos Tabaliaens nom som ou. ado de entrar
nas terras dos dito& Senbores: e ainda que alguns venhão
com aggravos ás vossas Relaçôen , despendem o que tem,
e aproveita-lbes pouco, segundo Vossa Mercê bem sabe;
porque serviço entende, que faz a Deos quem em vos os
Reinos sabe trosquiar Clerigos; e esta por se ter pouca obe
diencia á Igreja Santa, e temerem pouco neste Reino as ex
communbões, e outras Ecclesiasticas censuras, por o que vos
pedimos de mercê, que a esto provejaes de tal maneira, e
com tal efIeito, que se faça justiC.a, e nom se de povo m
nossas cazas, e terras, com que bavemos de servir a Dcos,
e a Santa Igreja: e a nós be hum elos bons remedias, que a
Vossa Mercê, e eslo poderá ter, be escreverdes! e dardes a
entender aos Mores de vosso Senhorio, que tendes os ditos
Beneficiados em especial encomenda, e que vos despraz muito
dos ditos males: e castigardes de tal maneira os que taes
cousas fasem, que com temor da pena, elles, e os outros se
cavidem de taes males.

A esta respondemos (5), que nem bavemos por bem serem
feitos taes aggravos, e operçõens a eDes, nem a suas cousas,
nem lbe serem tornadas injustamente, e mandamos, que tae
cousas vos não sejão feitas, e os Corregedores, e Juises, que
o nom concentão aos ditos Fidaigos, nem a outras quaesquer
pessoas, e porque ja sobre ella são feitas Ordenaçõeos com
pena, mandamos, que se cumprão, e guardem, e dem á exe
cução as ditas penas asi compridamente, que vós nom ha
jaes resão de vos mais aggravar por nom serem cumpridas,
e executadas (").

VIII. - QUE NüM CRIEM GADOS.

Item, Senbor, saberá vossa Altesa, que hão rn~itos Bene
ficiados em vosso Senborio, que crião vacas, ovelhas, e ou
tros animaes, e fasem lavra de pão, e de vinho, de que vem
grande proveito ao Reino, e ás vossas rendas, e para esLO

(5) Yl3jão-se as Concordias da Ordenação til. 2 lit. '21.
(") Consignada na Ol'd. do Liv. 2, fito 21 c 22.
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hão mister servidores a 1 por soldada, como em outra ma
neira; e algumas vos as justiças, e Oiliciaes, que desto tem
cargo, lhos nom querem dar, antes lbos defendem: o que
he contra direito, e natural rasão, porque nom ervem
meno a Deos, e a vós em todo o vosso serviço, , e honra, e
prol do Reino, que os outros' assallos, e homens de maior
conta, por o que pedem a Vo a Mercê, que indistinctamente
lhes mandeis dar orplJaõs, e quaesquer servidoras, que se
de r:lsão devão ele dar soldada, e os ditos Beneficiados farão
eguranç:1 dos ditos orpbaõs serem pagos de suas soldadas,

e tratado, segundo !le resão, e direito.
A esto respondemos, que nos praz, l"jue naquelle lugares,

em que por Ordena õens se devem de dar mancebos, que
os dem a vós, como os dão a outras pessoas honradas da
terra, e que ja e to t::lmbem he ordenado por el-Rei D. João
meu Avó, e a si mandamos, que se guardem com tanto que
esse Ceerigos tenhão bens de raiz, ou gados, ou fornos de
co er p50, para o qucos hajãomister: e eom tanto, que elles
dem fiadores leigos ás soldadas, que lhes hão de dar.

IX. - QUE LHES PROHlBE AS AmfAS.

Item, Senbor, a si !le direito, que algum Princepe secular
nom pode faser lei, on estatuto, que comprebenda o Cleri
de Ordens Sacras, on Benefie·iados eReligio os. E ainda V. 11.
p6z por lei, que todo em vosso Senborio podessem tra er
armas em certa maneira: e posto que a tal lei nom possa
aproveitar, ás ditas pessoas. por nom serem da vossa juris
diçom, muito menos lhe pódem empecer leis, que contra elle
sejão feitas; e nom embargante esta, alguns dos vossos Meiri
nhos, e Alcaides, e outros orrie,iais indistintamente as cout5 o
aos Clerigos, e alguns seus leigos que os acompanhão, lan
çando muitas vezes em elies mãos iradas, e lhes rompem
seus ve tidos e os levão a vossos carceres, e antes que
delles saião, lhes fasem pagar cento e secenta reis de pena,
ecarceragem ; pelo qual incorrem sentença de excommunhão,
e em sacrilegio, e segue-se grande escandalo, e damno á
Cleresia. Seja Vossa Mercê, que castigueis por tal maneira
vossos officiaes, que nom tentem daqui avante mais faser
semelhantes cousas: e que permitta is aos Prelados, e seus
Vigarios proceder por sua jurdição contra taes excomunga
dos, e sacrilegos.

A esta respondemos(6), que posto que esta assifosse orc1e-
(G) Por este artillo se revogou o artigo XL de El·Rei D. Jo;(o J.
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nado geralmente por nossos anter.es30ros, a nós praz, que
useis em esta parte daquella franquesa, e liberdade, que
geralmente be outorgada a todos os de nossos Reinos, posto
que mais bonesto seja aos Clerigós, nom traserem armas (').
X. - QUE PRENDE)! OS RELIGIOZOS, E os LEV'tO Á CADEIA.

Item, Senhor, acontece algumas vese , que os ditos vossos
Alcaides, e, Meirinhos achão 19uns Clerigos de Ordens
Sacras, e Beneficiados, e Religiosos de noite fóra de suas
casas, e em lugares por ventura a elles nom convenientes,
e os prendem por elo: E em lugar de os entregarem a eu
maior, como são obrigados de direito, os levão a vossos car
ceres, e lhes tomão todos os vestidos, que trasem, e assi
roubados, os entregão despois a sens maiores. Seja Vossa
Mercê, que nom consintais semelhanLe roubl), e vituperio
ser feito, e castigueis vossas justiças por tal maneira, que
fação seu dever sem escandalo, o que he prender o Clerigo
se for achado no maleficio, e entregalo logo a seu3l;nlaioJ',
sem mais hir a vosso carcere.

A esta respondemos, que nós nem mandamos prender
Clerigos, nem outra pessoa Religiosa, nem tomar seus vesti
dos) posto que sejão achados com agluma mulher desho
nestamente, e ás desoras. E quanto aos Frades, e Religiosos
se os acharem fóra de seus Mosteiros com alguma mulber,
tomem-nos, sem birem á cadeia, entreguem a seus Maiores
se taes oras são; perque asi nolo pódem seus M<:liores, que
o mandemos faser por se castigarem, nem os terem presos
em prjsoens seculares, salvo se eus maiores lbo requerem,
que os tenhão em suas prizoens, e de outra guisa .. nom: E
assim mandamos, que se faça (7).

XI, - QUE VÃO POUZAR COl\i os CLERIGOS,

Ite~, Senhor, os Clerigos por mais singular modo são
insentos de cargos seculares, e trabalhos, que alguma
outras pessoas leigas: e esta por serem intentos) e devotos
em ministar o Santo Sacramento, e comtemplar em Deos que
he sua sorte: e nom embargante esta, vós, Senhor, os afas
tais dos ditos Sacramenlos, e eontemplação, por mandardes
pousar com elles, contra suas vontades, quando, e cada vez
que vos :Jpraz, por vosso exemplo, e cosLume, essa mesma

(') Consignada na Ord. do Liv. 5, tiL. 30, § ~ I.

(7) Vejiío-sr as Concordias da Ordenação lib. 2, IiI. í , fin.
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manei ra tem os Fidalgos, e Senhores do vosso Reino em
nas terra : e libertaes, epreviligiaes outras ele maior con

di\'ão, que son a vos snbjeilas, e esto nom podei faser de
direito. eja Vossa Mercê damos vo sa carta, porque de
clare, que vos pra zde se guardar o direito commum em
esta, e que nos escusei deste cargo.

A esta re~pondemos, que posto que sobre ello fossem
dadas determinaçon por artigos, e respostas em tempo de
nos os Antecessores com algumas limitaçons, e condiçons
a nós praz, por vos faser mercê, volo outorgar segundo
requereis: e daqui por diante 110m pousem comvosco, sci
licél, Beneficiados, e Sacerdotes nas casas, em que morarem
por suas pessoas, ou tiverem oecupadas com suas cousas (8).

XII. - sonRE AS CONFIR.\IAÇOE S DAS DOAÇOE 's.

Hem, he certo, e notorio em direito, que a doação, ou
privilegio, que algum Princepe fas á Igreja, ou a outra
qualquer pessoa singular, e possue por tal maneira, e com
tal efIeito a dita igreja que senom pMe mais revogar, nem a
dita Igreja nom convem mais haver outra confirmação, e
em vosso tempo Senhor, e de algnns vossos predecessores
foi a dita Igreja constrangida em partes do vos o Senborio á
c~nfirmar suas liberdades, e privilegios em vO a Cbancela
rIa, onde pagarão por vese grande Offima de dinheiro: o
que de direito. e justiça, e rasão nom podei levar, nem nos
cou tranger a taes coufirmaçoen . Porem vos pede a dita
Cleresia de mercê, que daqui em diante lhe guardeis, e fa
çaes guardar seu direito.

Aesta respondemos, que nos praz, que se ás Igrejas são
outorgados algun pl'iviltJgios polos Reis, e os confirmar
nom quiserdes nem o ouveres por vosso interesse. e proveito
que o nom façólis daqui em diante: e esto por vos fa er
mercê posto que em tempo de alguns nossos Antecessores
se ocontrario fisese n.

(8) Veja-se a Ordenação libo 2, tit. 21.

nJoão Pedro Ribeiro, na sua Memoria, sohre o direito de Correição, diz o
seguinte a Jespeito deste artigo, e .do 1 desta Co?cordata : o . .

• §XLI. - D. Alfonso IV man<1ou que os LClgos nas causas da JurlsdlCção
do Rei não respondessem diante de Juiz Ecclesiastico (Ordo Lo ~ L 1 n. 5, 6
eS); que os Vigarios e Bispos se niio iotromettessem em puhlicar os testa
mentos. D. Pedro 1 foz Lei (Concordata Xlil, artigos 3, 23 e 42) ]iara que
lo~as as Cartas que viessem tia Côrte (le Roma se não pllbhcassem sem que
prll11eiro houvesse o réSio heneplacito: e fazia que as Igrejas e os Clerigos
lmgassem para o que fo se de proveito comml1ln,
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XIll. -- DOS I.NYElIiT.unOS DOS CLEnIGOS.

Item, quando acontece morrer algum Clerigo, ou Benefici
ado em vo so Senhorio logo a vo sa justiça, os Juises dos
Orphãos saJtJO em sn~ casa fingindo, que v;io para esc·rever
os bens do tal defunto: rouba-os, e damnefica-os, o que
nom pódem faser de direito: que acto de escriptura, e pro
curar os ben de tal pessoa pertence a justiça Ecclesia tica,
e qoando nom pode ser achada, ou comprar tal aoto por
resi tencia de alguma poderosa pe oa, enton secular.
Porem pede a Clere ia a vossa Alte a, que a si o mandeis
cumprir. e guardar.

A esta respondemos, que quando o Clérigo Beneficiado
morre abinte tado, e a Igreja pretende ter direito em euS
beu , que tal sllcrestn, nom extruçom lhe flom seja feito por
nossa justiça -, por requerimento de alguma pes oa lei~a,
nem Ecclesia tica, e fique tal ucresto, e juri diçom em di 
po içom de sen Juiz Eccle iastico: e se porventura os ditos
])ens forem patrimoniaos; e sem duvida certo, que nom per-

" No scu tcmpo os Ecclcsiasticos não tinhão ainda Escl'ivfies para oseu
fôro. Govcrnand D. Jorro 1 (Concordata XV, atl'igo 91) as Ju tiça ~ecl~larcs
cr(io as que tomavão conta do tcstamentos quc não erão dos Eccle lasuco i
e a ajuda do braço sccular para execução das sentença dos mesmos Eccle
siasl.iros dW'ol1 aló o tempo dc D. Sebastião. O poder immcn u, qne clles
tiveriio nos Gabinetes dos' Principcs, fez perder esta c outras regalia, que
erào como hal'l'eira oppo~ta á Monarchia Eccle iastica. D. Diniz, por lei datada
cm 1321 da era de Cesar, mandava a eus OlUciacs qúe fizessem alçar as
excommunhões cm taes e tacs casos; porém D. Alfollso V IlJandon indistinc
tamente (arti(;o i desta Concordata), que em tal materia se lião intromet·
tcssem.

IC Pcrdcrão as collcc/as que as Igrejas e Mosteiro pagavão para sustonto
do Princi pe e sua COrte; abolio-se o uso das confirmações dos bens que as
Igrejas tinbão da CorOa; e pcla maior parte sc extinguio a terça part~ dos
dizimos, que pacravão as mesmas Igrcjas para a rcparação dos muros. riOfOS
privilcgios e doaçõcs da CorOa alcall~ou o Clero nos Reiuados dc D. i\Ianorl.e
D..Toãa m; porém os maiorcs golpes dados nos direitos do SummolmperlO
furão do tempo de D. Sebastião, educado por frudes, gente quc lIItClral~cnte
ignol'a os fundamentos das primeiras socicdades, e que por cOllsequenClO lia
de igoorar aquclles cm que se estribiio as socieda les maiores, que são com
postas c se conserviío e pro pagão ]lor via da primcira. . .

IC Lutando pois contra tão grandc podcr o ummo Imperio, para o cnrngtr
permitl.io- e aos vas aUos vexados o recurso á CorOa, as tuilivas c as forças
novas, remcdios usados desde rcmotos tcmpos. .

cc Digo que a maior parte das terças dos dizimos qne estavão deslmadas
para as obras publicas se abolirão, porr[ue algumas ficar~o incorporadas la
CorOa, e deHas fez do.ayães a fidalgos, os qua~s n~nca cl1ldm:ão do .~m pc o
qual as torças dos rliZJnlOS entrarão no patl'llTI0010 do pubhco. VCJao-scas
enten as rcfcridas por Cabcdo, Doeis. 63, Parlc 2.a ')
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tencero á Igreja, mas:í herdeiros leigos, em tal caso toda
ajul'i uiçom e ioscriçom e sucresto seja de nos as jUStiCil ,
se por direito deve faser C).

Xl\. - QUE PELOS SERVIÇOS DADOS A EL-HEI OS PRENDE r.

Item, vosSus Officiaes, nom contentes do grande serviço,
egraciosidade, que a Cleresia faz ao Reino, e aos Reis, em
cdi por, e dar emeIhantes serviços, e dizimas, em lugar

de orequererem com mansidoens, e temperadamente, o re
querem em tal absteridade, e sobre abondança, que metem
os Clerigos na cadeia, e os pinhorão em seus bens patrimo
niae I e lbos fazem por se vender. e arrematar sem autho
ridade dos Prelados, eseus Viga rios, constrangendo-os ainda
muitas vezes, que paguem as dizimas dos Beneficio distiu
Cio, izentos, e previlegiados : no que fazem grande e candalo,
caba ta serem con trangido por seu Prelado, e vossos
omciai receberem o que promettido he ou for, com mera
liberdade, e nom faserem extroçom aos Clerigos como se
fo em Judeos. Pra a a V. Alte a lhes mandar) que nom
fação mais taes opressoen3. e fique o constrangimento ao
'nperior dos ditos Clerigos: e se algull" por emelhantes
casos, lhe forem filha dos alguns bens, logo lhe sejão restitui
dos, e que o' oJficiais deputados por os Prelados nom sejão
thcudos dar suas contas, e entrega senom em suas casas, e
ali vá o recebedor vosso a receber, e dar qultação segundo o
caso requer, poendo sobre esta pena aos que o contrario
fizerem.

A esta re"pondemos, que nos praz de valo outorgar se
gundo requereis, e que sejãl) tiradas as ditoS di imas por
vos me mo , e nom consentiremos a nos os OIDciaes, que
sobre ello vos fação aggravo, nem sem resão.

XV. - QUE NO CIVIL, E CRIME os CITÃO ~O SECULAR.

,Item, odireito commum, e boa rezão ordenou regimentos
lel~, e modos de viver acada um estado, segundo sua ma
DeIra por as quaes leis, e regimentos cada nm estado há de
ser enderençado, e julgado; porque o estado Clerical he
Sobre si, e tem certo modo de viver por leis, regras Canoni
cas que san os Santos Canones: por conseguinte seg-llndo

.(') Contra isto ha huma Ordenação, que depois e fez, que manda que e
nau. guardem não sendo confirmados, que nas Igrejas he cuntra dircito, li esto
capItulo de COrtcs. (Apont. Secrel.)



- 1~8-

eHes, deve- ser corregido, e nom por leis. e Ordenaçoens se·
culares, e Dom embargante esta acontece muita~ vezes em
vosso Senhori que o Clerigos san trazidos davante das
justiças seculares, e ahi e prerocm contra elles em feito
cíveis, e crime ; o que senom faz ele direito, e em lugar de
os julgarem a ditas justiças segundo as regras dos Sautos
Canones, os tra tão) e julgão como pessoas vis por as Orde
naçoens do Beino, e leis civis no que he feito grande aggravo,
porem vo pede a dita r.Jeresia de mercê, que em os cazos,
em que hão de responder de direito ante a vo sns justiç1ls
seculares os mandeis julgar segnndo o direito Canonica,
que asi sois tbeudo de fazer de direito, e nom por as leis
civi , e Ordenacoen do Reino.

A esta re poridemos, que be sobre esta feito artigo, e em
vosso fa VaI', e conforme ao que esta reqnerei , o qual man
damos que se cumpra. e guarde.

E porem promettemos por nossa fé real aos sobreditos
Arcebispos, Bispos, Prelados, e Cabido, e Cleresia, e a
todos seus successores manter) e guardrl r, e fazer guardar,
e manter a todos os nossos subditos os ditos capitulas; em
testemunho de verdade mandamos ser Ceita duas cartas,
ambas de bum tbeor) e aseladas com onosso sello peodenUe
que se costuma na nossa Chancelaria da Caza da Supplicaçãol

huma qne fique em a dita nossa Chancelaria) e a outra ~ara

os ditos Prelados, e Cleresia, ad fulnmm ?"ei memo1'lam
Feita em a ViUa de Santarem a 14 dias de outubro.lferoan
Rodrigues a fez no anno do Nascimento de N. Senhor Jesus
Christo de '14.55.
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DECIMA QillNTA.

(S/Ulll/da Concordata celebrada. em. Almeirim entre o Rei D. Affonso Ve os

Pl'eluclos de POl'tu[Jal, aos 9 de Janeiro de 1458.)

Esta Concordata eristio, mas, como o reconhece João
Pedro Ribeiro sua Memoria sob1'e as fontes elo Coeligo Phi
lippino, foi omi ttida por Gabriel Pereir a de Castro, prova
velmente por engano, tanto no Tratado ele !lIantb Regia, como
na JIonomachia..

DeUa fazem menção o Desembargador Francisco Coelho,
na na obra, infelizmente não impressa, sobre a Ordenação
llanoelina, que fez por ordem do Rei D. João lI[ ; bem como
os Apontamento' elos P1'elarlos, do anno de 1563, como
altesta João Pedro Ribeiro naquella Memoria.

Assegura este Jurisconsulto, que os artigos ou capitulas
desla Concordata farão apresentados nas Côrtes de Lisboa
do anno de U56; e dos que farão attendidos resultou a
Carla de Lei de 9 de Janeiro de 11J58, epocha em que se
ullimou a Concordata, bem corno a Carta de Lei de 6 de
Yarço do mesmo anno, publicada em Leiria, que he com
plementar daquella.

Não lendo nós o texto dos artrgos desta Concordata, por
maior que fos e o e forço qne fizemos para obtê-lo, utili
sarno-nos do re umo que de tão importante documento fez
lo éAnastacio de Figueiredo, no tomo 1.· da sua S!Jnopsis
Clwonologiclt, á paginas 98 e 99; e he o seguinte:

ANNO DE 1458.

Carta de Lei do Senhor Rei D. Arronso V, de Dde Janeiro
d~ 1458, dada em A.Lmeirim. em que e declar::í.rão e leter

Iffilnárão certos ca o e duvidas entre os Prelado e CLerizia
d.e les Reino, e as justiças seculares sobre a quem perten
Cia o conhecimento dos feito dos ne iduos e Capellas, A1
~ergariaS, Hospitaes e Confrarin, com accordo de vario!';
eIrados e ~lini tro , a quem commetteu examinarem bem

ludo, e o uecidir os casos dnvidosos; para que se acabassem.
as contendas e disscnções, que havia enLre os mesmos Pre
lados e as justiças seculares, por causa de em hum capitulo
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que lhe tinha apresentado, lhe mandar guardar ao dito res
peito o Direito Commum sem embargo de Ordenações e
costume em contrario, como nelle lhe requerêrão.

Pelo dito Capitulo pois se veio a revogara Ord. do me mo
Senhor D. Affonso V, lív. 4, tiL. 94, em que se contém oCap.
8 das Córtes celebradas pelo enhor D. João I em Evora, na era
de 429, anno de '139'1; e se manda guardar juntamente
com o Artigo ou Cap. 91 ou 9 da Concordia do me,mo
Senhor de jlj.27, que c.om elle concorda, em que se pugnou
igualmente (as im como tinha feito nos Capitulos 34 ou 35e
40 da mesma dita Concordia, segundo o Art. 'lO dos 40 de
Roma) pela posse e costume, que havia contra o Direito
Commum, e Art. 28 dos 40 accordados em Roma, ou da
1. a Concordia do Senhor Rei D. Diniz; que portanto tornou
a ficar em seu vigor.

E ta Carta, pai, de 9 de Janeiro de 1458, ate ao ver.
ou § Item quanto, diz o mesmo, que a Ord. do Senhor Rei
D. Manoel, compilada e publicada no anno de 1514 iiI'. 2,
til. 43 § 5. e Regimento dos Contadores de 27 ele . etembro
ele 1.514., tit. 4,5, que se veja, e que a Orel. antiga do mesmo
Senhor D. Manoel, liv. ~,tit. 35 § 4 até o verso Poréms~

caso fór, e nova, liv. 1, tit. 62 § 4. até o verso E POI' El-"cI
D. Manoet. E do dito verso ou § Item quanto até ao fim
da dita Carta di:l o mesmo que a dita Ord. de 15H S6, e
que o Regimento do mesmo anno no tit, 18, qne tambem
se veja; e que as ditas Ord. antiga nos §§ 40 e 41, e nova
nos §§ 39 e 40. E veja-se quanto a estas dua partes da
dita Carta o que vai lembrado aos referidos lugare do Re
gimento de 27 de Setembro de 1514.

E quanto fi primeira veja-se Lambem o Apontamento 17
da Concordia do Senhor D. Sebastião, de 18 de Março rle
1578, e a dita Ord. nova § 4., verso O q1.te tudo mcmdalllos,

Carta de 6 de Março de 1458, dada em Leirb, em qll~'o
contém e diz o mesmo que na sobreelita ele 9 de .J'lOell:o,
com muito lilIlitadas difTerenças de palavras. E he mUIto
provavelmente a que se acha junta ao exemplar elo liv. 2~a'
Ord. do Senbor D. Affonso"" que existe no cartorio cb!
bliotbeca de Alcobaça, como titulo separado, ainda qu~ nao
pertencente ao mesmo livro do modo que se vê no IDdex
impresso dos Codices MSctos, que na mesma bibllotbeca'B
acllão, pago 150.
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DECIMA SEXTA.

(Concordata c.elebrada entre o Rei D. Manoel e os Prelados de Portugal, em
Lisboa, aos 11 de Janeil'o de 1516.)

E ta Concordata tambem não foi colligida por Gabriel
Pereira de Castro, tanto no seu tratado de J1Ja1w Regia,
como n3 ~Ionornachia; mas ua existencia con ta da carta de
Lei de 11 de Janeiro de 1516, de que Jo é Anastacio de Fi·
gueiredo faz hum resumo no tomo 1.· da sua S?lnopsis ChTonc
logica, a pago 203, e que abaixo tran crevemos, e de duas
Bulias do Papa Leão X, uma publicada em Roma aos 30 de
Abril de 1514, e começa Providurn Univel'salis Ecclesia: a
outra tambem foi publicada em Roma, em Agosto de 1516,
ecomeça His qw» l)eTsonan~m.

Parece que Gabriel Pereira de Ca 11'0 omitLio esta Con
cordata na sua compilação, naturalmente por se haver des
feito a pretenção do Rei com o convenio celebrado com o
Clero. approvado pela segunda Bulla.

Eis o que sobre esta Concordata diz José Anastacio de Fi
gueiredo :

« Anno de 1516. - Carta de Instrumento e Concordia
de 11 de Janeiro de 1516, celebrada entre o Senhor Rei
D. Manoel e a Clerisia, Prelados, Cabidos do Reino, buns
presentes pessoalmente, outros por seus Procnradore , pela
qual o dito Senbor Rei em seu nome e da Corôa, e eu nc
ce sares. desi te da graça, que tinha impelrado do "'an Lo Padre
Leão X (pela Buli.), que principia: Pl'ovicllb1n UniveTsalis
Eccle.ilL, dada em Roma a 30 de Abril de 1514), das Terr.a'
ou dizimas que das Igrejas e Mo teiro de eus Reinos, e
Senhorios, para a guerra contra os Infiei, de que elle,
nem seus anteces ores nunca estivcrão em po se. E pelas
despezas na impetração da dita graça lhe deu a dita Cleri ia
em serviço, e por aqnella esmola, cento c cincoenta mil cruza
do ,como no diLo ln trumeoto se declara; e mais tre mil réis
para sati fação dos Oillciaes. E do seu tbeôr se derão varios
exemplares para alguns Bispados.

« A dita Carta e Concordia foi confirmada paI' outl'a Bnl1a
de 25 de Jnlbo (le 1MG, que se :lcha no tomo 2 das Provas
do Liu. 4 ela Histo Gen. da Casa Real Portuguesa no 40
pago 212 succe sivamente depois da sobredita em a pago 209 o
para onde farão copiadas do liv. 1 dos Breves pago 153
~ 175. ))
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Bulia do Pal.a Leão X enl (lUe eoneelleo a el-Bei
D. ltIauoel as TeJ.·~as l.al·a a gUeI.·ra .Ios mOeis.

LEO, EPISCOPUS, SERVUS SERVOIWM DEI.

Charissimo in Chrislo fiZ'io noslro Ernmanueli, POl'lng(tllim
Regi -íUusiri, salnlern. et ctposlolicaJn benecliclionem.

Providum Universalis Ecclesire Pastorem, cujusfirlei Chl'is·
tianme plebis cura et salus diviuitus commis a est in primis
decet fortes, pro Chri li fide Pugiles Reges, ut, de Ausa
filio ave legitur, Domini nostri Jesu Chl'i ti. qui sall'alor
interpretatur, non gratüs soluro, piritualibusve donis pro
sequi, qme benemerito de Catholica lide ex la rgo edis Apo •
toliCéB fonte jugiter pro:l1uun t, verum condignis fa voribus, me·
ritis eorum paribus auxiliis iropartiri, ut ipse Regibu pro
Heligione pugnantibus, ac fidei etiam propagationi pariler
consulatur.

§ 1.0 Sané cum uti dilecti filii Tristanus de Cunia, Didaeus
Pacechus, et Joannes de Faria ture Magesta tis Oratores ad no.'
et Sedem Apostolicam pro prestanda obdientia de tinall,
vestri nomine exposuerunl. PortugalliéB olim Hegis c1~~ro
memorire Progenitores tui, non absque gravibus dispendll ,
et sanguinis efiusione, ejectis é suo Hegno Mauris, qui D~n
parva Lusitanim parte, occupata, in iUis coalueraot loe!,
zelo fidei, arma in Africam transtulerint: et clarm memo
fiéB Joannes 1. 0 ejus nominis Rex, pari fervo ri Religionis
accensus, compara ta ingenti classe, munitissmam Urb.em
Ceptamvi pugnando ceperit, qure in Gaclitano frcto SIt~,
Christianoque nomini infesta, ex Oceano in MecliLerl'aneuOl
mare nitro, citroque commercia impediebnt: prmbcbaLql~e
occasionem lVlauris Christiani nomini hosLibus, invadendl,
1Ii paniam, eamfJue crebris incurslonibu del'ipiendi, n~.n
absque magna jactara fidelium animarurn t'avente postea.pll
ceptis Deo, successores neges pariio armi virtute, ~t.pl~13·
te in Deum; trajectis 6;{6rcitibus in Africam Jl1UnIt18 Jll13
oppida Alcaçar, Anilam, 6t Urbem Tingi expugna se, quO
gravi, et l1illturno beIlo non magna tantl1m Christi fid~11.utn
multiLlldo hostilibns est absl1mpta gladiis, veram incredlbllCS



- 'lU3 -

l&bores, samma discrimina, ac gravia dispendja fiegis ips
perpessi santo

Et ta in presentiaram, equatis smpe numero periculis, ut
credere par est, graviora pateris, qaoniam com major fiti
virtus in hostiUbus prresertim terr1s, tueri parta, quam ea
tunc forsiLan a pirante fortuna armis qUéDsivisse, ipsique
MaUl'i t3ffi assiduitate pugnancli, quam quod periculo suo
di ciplinam militarem edocti, validiores ia dies effecti sunt,
a(f)uunLque magis arm1s, bellicisque machini et torme01is,
quorum prius fuerunt expertis, plané eoramdem. Oppidoram
)ocoramqne custodia, et derensio longe gravior et c1iJIlcilior
reddita est, pl'resertim cum plel'lque, qui rerum bujusmodi
periti erant, GranaLensi be11o, quod no tra reta te, dextera
Domini as istente, prospére gestum, et perfectum est, ex.
Hispania pul i ia Afr1cam trajicere coacti fueriat, quorum
accessu, stimulante metu ac disiderio recuperandi amissa,
Rex Feceosis uti etiam fide digllorum relata accepimus qui
bellicosus est, ac qui Chri tinno nomini infellsi 8imus dicitur
esse, ejectis, crocicique fidelillm pra3sidiis ArziJam muni tis
simum Oppidum ad IHus maris positum recepit, recupera-
t~mque farsus, simlllque, Civitatem Tingi, licet frustra gravís
sima tamen cinxerit obsediolle in cujus Oppidi recuperntione
munitioneqae alioram locoram, lie eísdem pericalis sabjace
rent, tum maximi samptus facti sant, tum etiam ost Don
ab qae extremo perículo labora tum ; quibas incommodis
COmmotaill Magestatemqae taam, ut prol' us impios infideli
nm conatos frangeret, et renascentia Bena penitas extin
gueret, Dei auxilio freta, ac vere Emmanuel, qui nobi cam
Deus interpotratur, resumpsisso arma, captaque jam Urbe
Zafi, cum ceroeret pro sua prudentia pertidos bo tes nequa
q?~m quieturos, trajectis denuo ingenti Clas e magnis exer
tlhbus quibus dilecLum Filium Nobilem viram Jacobum
Ducem Bragantiro so1'or1s Filiam prrefecit, celebres, opulen
lasque U{bes Azamor, Almedioam. ot Tyti, partim armis,
pa~lim deditione captas, ac non nulla etiam Oppida in 1\1a1'o
~hi~arum Regno Christiannro Reipublicre, et ditioni tuce ad
]eClsse.

§ 2." Veram cum oh Bellam Afr1cam, quod adversos daos
po~entissimos Reges infideles fervore Fidei suscepit, et
qUlbas non devictis, ac ad Fidei agnitionem conversis, Chris
tlana res ncdam in Africa, sed in PortugaU':e Regno nunquam
tuta erit; magnis perfidiis assiduisque stipcndiis, et milite,
ac valida Classe ai opus sit. Accedatqne ctiam, quod Don

13
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magis ad utilitatem tuam, et gloriam quam ad Fidei dila
tationem et exaUationem perlinet) prout fidedigna relalione
percepimus, Duces tuo, circumacti á tergo Afl'icéC per
Atlant.icum litu:i Clas ibus, Ethiopiam. Al'abiarn, Per idem,
et Indiro partem ingressos cum U11.8IJO \la bometani::c 'pur
citiro assertore, aliisque Degibu5) qui illis Provinciis. et
Regnis PTé:C unt, contu is hostium virilJll:i, captisquc pleris
que sui Regni Oppidi ) et Civilatibus, gravissimum Dellum
gerere) eum magnopere dubit3l'e, non suppetentibus ar!
tanta gerenda Bella opibus, distantia et ilJhospitalitate loco
rum, illatis arl Occidua ora in Orientem Christiani: armis,
ne longo cursa et diuturnitate bellorum languescant prosperi
conatus et incredibiles ferre sumptus, tot, tantisque pro
prop3ganda Chri ti Fide operibus sulIlcere possit,

§ 8.· Quare Oratores prefati pro parte tua nobis hurniliter
supplicarunt, ut tam utUi, tamque per neces ario, et sanc!o
Operi, sicut pro eadem Fidei cau a Romani Pontifice!' plurI
bus Christiani Orbis, et prrosertim Castellm Regibus, ac pos
tremo felicis recordationis Alexander PP Y1 Prredeccssor
noster c·bari 'simo in Cbristo filio nostro FerdinandoJ ~c
clarro memoti<:e Elisabeth, ejus conjugi Regibus Catbolici~
indulserunt, auxilia ac subventioncs prmbere, proque lanll
Belli. quod contra Arabe~, Persas, et Indos feliciteI' cmpt~m
ad Fidei exaltationem propagationemque prosequi intendls,
Quere snpportando in prremis is opportune providere de be·
nignitate Apostolica dignaremur.

§ 4.· Nos mente revolventes Pietatem tuam, Progenitorum
que tuorum in ipsum Deum, absque cujus nutuJ ope, et
auxiliis, pr<:eclara operaeffici non possunt, singularem constan:
Liam et in Christianam Religionem, llmm Unigenitus Dei
FiJius cujus nos "ic s gerimus in terri', iuooceutissimo ~u~
sanguine fundavit, Devotionem aliasque eximias tui 30lml

dotes, atque in Sanctam ]l<JI1C sedem merita, qlla~ exemplo
i\])ralJro qui contra alic]uod r eges victoria politus esL, ?ll'pe~'

rime piis et religiosis mllneribus recognoscere VOIUlSll,. III
memoriam victorilli toLies Divilla ope contra] ufideJes habi\lll
oh assiclua Della, qn:u contra perfidos FiJei nostri hostes,
forti, ae constanti animo geris; eonsiderantesque pr::ctcrea
quaro dilTIcillirnllD1 esset tui Regni opes, animo tuo lm'par~,
ac vires in tanta mole Bellarum, qOle in pluribns, et ~ll\'ert
loci geris, valic1issimis, potenti simi que 110 'tiuus VJX Ull
cere, et ad nostl'um in primis Pastorale oDiciuID :ir!ecLar
pro ca cura ot solicitudine) qll::e Luendi, et propagandl De 1-
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gionem nobis incllmbit, non solum pias, ct devo tas sup
plice:; preces tuas benignis accipere verum tot assiduis
laboribus, auribus, incommodis, pericnlis) ac innuIDerabilibus
rlispenrliis. qum ad bonorem Dei, et Chrislianm Fidei ex:1lta
tionelll inue[es 'e referi;, pro tnilione, IDunitione, et custotlia
OppiLlorum. et locorllffi. qum Cbristian::c I\.eipnblical tll:l vir
lute, ot industria adjecisti, ot in fllturum, non minore Fidei
arrlore. Divina favente Clementia, totis conatiLJos adjicere, in
lendis, proque cootinnatione. et instauratione tam 8aneti, ac
Deo acc~pti BeHi, de certis decimorum partibus, Tertiis DUD
cupatis, in Portugallice, Algarbiorumque Regnis, ctí'terisque
Provinciis, Insulis, et locis tibi subjectis, et qual ut pr::c
fertur subjicientur, providere, sicut Pr, decessores pr:l;fati
ipsis CasteU::c Regibns 3d expulsionem Jnfidelium ex Regno
Granatm, et plures alios pro se hujusmuc1i snsceptos labores
de similibuspartiLJus decimarum, Tertiis nuncup;ltis. provic1e
rint, blljl1Smodi supplicationibus inclinati Tibi, ac cuccessori
bm, ut ue quibuscumque ~Jetropolitani Cathe lralibn et :lliis
Ecclesii , ac Monasteriis, cmterisque Ecclesiasticis Beneficiis
quibllscumque, cujuscumque qualitatis forent, in Regnis, Pro
vinciis, Insulis, et toeis tibi subjectis, et qu::ü, ut pr:-efertur,
objicientur, coosisteotiLJl1s, partes decimarum Tertins nun

cupatas. ad instar Hegum Cnstell::c et Legionis Regnol'um
tevandas et percipieodas, donec Dellulli in frica contra dictos
Fecensis t Morochitarum Infideles Reges, aetualiter ac
bona lide, et sine fraude gesscris, et dicto domtaxat, sic
durante BeBo, et non ultra, exigere, levare, et percipere va
leant in omnibus, et per omnia prout pr;nfati Castella' TIeges,
ex Apostolic.a concessione percipii.mt, et percipere consueve
rnnt.

§ 5.·Ita tamen quod ab Ecclesiis, quarum fmctus rcdditus,
~t proventlls qninqllaginta dllcatornm auri de Camera ecun~
dom communem mstimationem valorem annnum non excB
Il~~t, nihil prmtextn concessionis huj u modi exigi valeat,
0181 qui duas, aut plures Ecclesias seu Benefl i:l obtinuerit,
qu~rum aut quorum insimul frllctus, et proventus dict:Jill
q~lnquaginta ducatol'um similillm excedat Sllmmam, tunc a
dieta solutione nequaquam immunis intclligatul' allctoritatc
.\postolica, ex. certa nostra scientin, ac potestatis ptcnitu
lime tenere pr::csentinm concedimus, et indulgemn .
. ~ 6.· Non ob tantibus Generalis Concilii, et nliis Aposto~

hCIS, .ac in Provincialibus et Synodalibus Conci1iis editi gc
neraltbus, vel specialibns, constitutionibu ct Ordin ationilJUs,
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ac Slatutis et consuetudinibus Ecclesiarum, ot Monasteriorum
et Ordinum quorumcumque juramento, confirmatione Apos
toUca, vel quavis alia firmitate roboratis nec non prjvilegiis, et
indultis Apostolicií; iIIis for:.itnn conccssis, quibus, etiílmsi
ad iIIorum derogationem de jlJis, eorumque Lotis Lenoribus
spociaUs, specifica, et expressa ac de verbo ad verbum, non
autem per genera]es clausulas id importantes mentio, seo
qucevis alia expressio habencla, aut aliqua alia exquisita forma
servanch foret, iIlorum Lenores pro sullicienter expressis ot
insertis babentes, ilIis alias in suo robore permansuris, hac
vice clurnLaxat specialiter, et expresse derogamus cmterisqlle
contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostrre
concessionis, indulLi et derogationis infringero, vel ci ausu
temerario contraire.

Si quis autem boc attentare prresumpserit, indignationem
Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
ejus se noverit incursurum.

Datum Romm apnd Sanctum Petrl1m :mno IncaroaLionis
Dominicre 1.514. 3. Ralcnd. Maii Pontificatus nostri anno 2.

SleiRa .1(1) DUeSllRilO I"alsa D:.eiio .•ie 00nflrllllaçíio dR
Concoi'cllata que foi feita cntll'e el-:Uci D, Daooel
c O§ J1l"A'e.Ra.Uo§ EI2~lesiasticos, SObl'C as Tell'~as,

LEO, EPISCOPUS, SERVUS SEUVOUmI DEI.
Ad {nlumm 1'ei memoriam,.

IJis qum personarum quarumlibet prcesertim Lcgali, ~~
Pontificali Dignitate au evitandas ulteriores Jites amicablh
Concordia clicuntur pro illorl1ID ubsistentia firmiori libenler
cum á nobis petitur muniminis acljicirnus fil'mílatem.

Sane pro parte Charissimi in Cbristo filii Emmanllclis por
tugalliorum Regis iUllstri , ad venerabilium [rall'um Prolalo·
rum, ac clileotorumfiliorum universorllm Clcricorum Reg~'r
rum, ct Dominiorl1m ejusdem Regis nobis nuper cxibila pe~llIO
contineba t, quocllicet aliàs no pn:efa lo Emmanueli Regi, ul
bellutn contra Fecenses} et Moroclütarum Reges inch03tU.~
continuare po se de omnibus E ,clesiis, :1ouasteriisj et. allls
~eneficiis Ecclesiasticis in dictis Regnis, et Dominiis cons!sten
tlbas certas partes decimarum} 'rertias nllncnpatas, admstar
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Regum Castellm, et Legionis Rcgnorum, qu ibus simiJes declmro
per nom,mos Pontifices, Pr<C1c1eecssores nost1'05 conceSSlli
fuerant, donec beBum hllsjo modi per ipsnm Emmanuelem
Regem gereretor, concessirnus, tandem l!le Emmanuel Rex ad
instnntissimas prreces PrrelatoTnm, et Cleri(jorum p1'rodictorllm
ut rem gratam, et acceptam eis faceret concessioni dictarum
decimarum tertiarllm nnncnpatarum tam sibi, quam Regi::c
Coron::c, sueces o1'ibusqne suis durante bello bujllsmodi per
nos factro, ae omni j uri in illis, vel ad iUas sibi qoomodollbet
competetenli sponte, etlibere renuneiari, ac suo, suorumqlle
successorum nominibus eis promisit, ea sibi concedi amplius
non procurare, etsi ultro sibi de cretero coneederentur, i1las
uUo tempore acceptare et ne Pr::clati et Clerici p1'::cfati hojus
liberalitatis aliqua nota ingratitudinis notari possent gummam
centum quiquaginta trium millium ducatorum.. seu Cruciato
rum pro hujl1smodi renontiatione solvere velie promiserunt,
hoc modo videlicet. centum eidem Regi infra biennium in
u um belli contra Infideles hojusmodi convertendornm, ac
quinquagillta, ael quro idem Rex nobis, obligatlls erat nobis
in terminis quibl1s ipse Emmanuel Rex l1,obis ille peraolvere
tenebatur, et l'eliqua tria milia, ut QUicialibus tunc expr::esis
persolvc1'e promiserat ad id, se obligarunt, prout in instru
mento publico elesuper confecto dicitllr plenios conteneri.

Qnare cum Prrolati, et Glerici pr fati credant prmmissa
cessise, et cedere pacem, et quietem omnium PreIatol'um,
et Clericorum, neCllon commodum, et lltilitatem, ac lmmu
nilatem Ecclesiarum, et beneficiorum prmdictorum pro parte
Regis, Prrolatorum, et Clerlcorllm eorllmdem nobis fuit hu
militeI' snpplicatum, ut renuntiationi, pl'omissionibus, et
obligationibus reciproca facti buj llsmocli pro illarum subsis
tentia fi.rmiori robur Aposto]jcro confirmationis adjicere,
aliasque in prremissis opporlune providere de dignitateApos
tolica dignaremur.

Nos igitllr, qui inter Chrl ti fideles, prrosertim Catholicos
Principes, ac Prrelatos, Clerum pacem, et quietem cum anim
arum salute semper vigere, et aucreri nostris potissime tem
poribus intensis desideramus afIectibus, Prrelato ,et CIericos
prmfatos, ae illorum singulares personas, á quibus excom
municationis, suspensionis, etinterdicti, allisquc EccIesiasti
cis sententiis, censuris, etprenis á jure, velab homine, quavis
Occasione, veI causa lat.is, si quibus, quomodolibet ionodati
cxistunt ad efIectum pr::esentium dumtaxat consequendum,
harum serie absolventes, et absolutos fOI'c censantes, 11lljllS-



- 1U8-

modi supJjc:.ltionibus, inclin:.lti renunLi:.ltionem, promissioncs,
et obligationes reciproce factas, huju modi, ac omnia, et
singuJain dicto instrumento cootcnt.l, auctoritate Apostotica

, tenore prresentium aprobamus, et confil'mamns, suplentes
omnes, at singuIos tam j uris, quaro facti defectus, si qui forsan
intervenerint io eisdem.

Et nibilomious, ut pecunia tam nobis, quam Regi, (,t olli·
cialibus pr:-cfatis persoIvenda comodius haberi possit venera
bililJus fratibus oostris Arcbicpiscopo Ulixbonensi, etErisc~

po Yi ensi clictam ummam centum quinquaginta triumroilJium
ducatorum uper fructibus omoium ~Iensarl1m, et Catbedra·
lium EcclesiarllID, necnon Ecclesiarum Capellarum) ot aliorum
Beneficioram Ecclesiasticorum omoium secularium, et quo
rumvis Ordinum RegaIarium, non tamen Mendicantium impo
nendam} et ::agualiter distl'ibucndam per se, vel aIium.
~eu RIios quos ad id prmf3tus EmmanueI nex lluxerit nomi
nandos, et deputalldos exigendi, ac etiam personas EccIesi
asticas, at inclitas in aliCJua ex Mililiis in dicto Regno Portu
gaJlim consistenLibus super frnctihus Ecclesiarum,. Monas
terjorufl1 et Beneficiorum quorumcumql1e, atiam Mensis
Magistralibus .1ilitiarllm hujusmocli ad vitam aliclljus, vel ad
tempos dllmtnxat unitoruID seu fl'llctus, illorum percipillntes
3d conLrilmeodoID pro convenienti rata pensionllID, atfrllctum
at atiam decimarum,ac re1iquorum obvenLionum rediLuum
fructuum, et proventnum, ac etiam propriorum nuncupatorllffi
Ecclesiarum, at Monasteriorum, ac Dcneíiciorum prredictorun~,

flum quomodolibet pereipiunt, atiam per censuras Eccll'51
:lsLicas iil:ls aggravando, et reaggravando, ot alia opportuna
jnris remedia, cum interdic1i Ecclosiastici oppositi(lne ,~t an.
xiIii brachii s~cuIaris imploratione cogendi, et compellendl,
ac excommunicatos solventes} postquam solverint, absoI~
vendi, ot quietandi} ac interdicLl1m hl1jusmodi relax~Ddl
plenam, et liberam aucLoriLate et tenore préCmissis 1icenLlam
conceuimus, et facultatem. '

Non obsLantibus feUcis recordationis Donifacii Papre VJI[.
oLiam Pr::adecessoris nostri, illa pr'c serlim ql1a cavr.tu~,

lloquis extra Civitatem, et Dicrcesis} nisi in cartis exceptls
easibuil, et in ilJis u]Lra unam dictamà fine sum Dioocesis, a~
jnoilium evocetur, seu ne ,ludices á Sede Aposto1ica deputatl
extra Civilatem, et DiQ2cesis, inquihl1~ deputatifuerint l:~ntra
ql10scumque prococ1ere,~aut alii, vel aJiis vices suas om,ltere
prêDsnm :lnt, et de cluabus dicLis in Concilio Gcnerali edlLa, c
i1liis Con~il tutionibus, et OnlinaliolJiJJus _~po,to1icis, nccnou



- '100 -

Ecclesiarum, Monastériorum, Militia rum, et Ordinum Prrodi
catorum juramento, confirmatione Apostolica, veI quavis
firmilate alia roboratis statutis, et eonsuetudinibus, stabe
Iimentis, usibns, et naturis, neenon privilegiis, indulLis et
Jitteris \postolieis quibusvis personis, loeis, Ordinibus nIilitiis,
et aliis Monasteriis forsan coneessis, quibus etiam validorum
derrogationem de ilJis, eorumque totis tenoribus speeialis,
speciflea, expressa, et individua, ae de verbo ad verbum; non
autem per clausulas generales idem importantes mentio, si
qurovis alia expressio habenela, aut aliqua alia ex quisita
forma servanda foret, illorum tenores prresentibus pro suilici
enter expl'essis, et insertis habentes illis aliás in suo robore
permansuris, hae viee elumtaxat speeialiter, et expresse dero
gamus, contrariis lJuibuscumque, aut si aliquibus eommu
niter, vel divisum ab eadem sit Sedelnelultum quod interdiei,
suspendi, vel exeommunieari non possint per litLeras Aposto
licas non faeientes plenam, et expressam, ae de verbo ad
verbum, de Indulto bujusmodi mentionem.

Nulli ergo omnino bominum lieeat bane paginam nostrm
absolutionis, aprobationis, eonfirmationis, supIieationis, con
cessionis, et dcrrogationis infringere, veI ei ausu temerario
contraíre.

Si quis nutem 110e attentare prrosumpserit, indignationem
Omnipotentis Dei, ae Deatorum Petri, et Pauli Apostolo
rum ejus, se TloverH ineursurum.

Datum Romro apud Sanctum Petrum: Anno Inearnationis
Dominicrc, milJesimo quingentesimo sextodeeimo oetavo Kalen
das Augusti: Pontiiicatus nostri anno quarto. - Bembus.
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DEcmA SETIdA.

(Concordata ccleúl'ada entre o Rei D. Sebastião, e os Prelados tle Portugal,
el1~ Li.súoa, aos 18 de Março de 1578.)

Em tempo de eHlei D. Sebastião houve buma" determi
nações sobre algumas duvidas, que se offerecerão, que
senão pode chamar propriamente Concordias, porque não
interveio nellas a solemnidade, que nas antiglla s; posto que
senão póde deix.ar de dizer, que tem muita authoridade
pelas pessoas, que nella iotervierão, que foi o grande Paulo
Alfonso (.), que assistio pelo Ecclesia ueo, pessoa de grande
authoridade, e que a teve muita com os Reys, e o insigue
Doutor Pedro Barbosa (O'), cujas obras são tão estimadas no
mundo todo, eo não menos insigne Doutor daquelles tempos
Antonio Francisco de Alcaçova, Procurador da Coroa, e AI·
caide mór de Erveredo. E destes tão raros sugeitos sahirão
est::lS determinaçoens, mui conformes ao Direito Canonico, e
algumas deBas declaradas, o que já. Das primeiras C:oncordi
as dos Reys estava determinado, o tbeor dellas he °se
guinte C''''O) •

Eu el Rei, faço saber aos que esta Provizão virem, que os
Prelados ele meus Reinos se me vierão aggravar de mellS
Dezembargadores, Corregedores, e mais Justiças, dizendo,
que lhes não deixavão a alles, Dem a seus ofíJciaes conhecer
de muitos cazos e couzas, de que confórme a direito, c 30
Santo Concilio Tridentino, lhes pertencia o conhecimento, e

(') Foi um dos compiladores das Ordenações Philippinas.
C·) Foi um dos mais distinctos JurisconsulLos, que produzio Portugal, o

tambem 11e um dos compiladores das Ordenações Philipl'inas.

C") Sobre esta Concordata, eis o que 110 I.omo 2. de SU:lSlJllopsis Chrono
logica a pago 187 diz José Anastacio de Figueiredo;

« Provisão do Senhor Rei D. Sebastião de 18 de l\farço de 1:>78, pllblicn
da na Chancelaria mór em '17 de Junho de 1578, cm qno se declarão as deler
minaçõe . que se tomarão por mandado do dito Senhor sobre as duvidas, que
havia enlre os Prelados, Justiças Ecclesiastica e Secular. E bo a que se chama
Concol'dia ou Concordata do dilo Senhor Hei, que consta de 18 arlig-os, com
o nome de Apontlt1/1e11tos. "

A esle juiso addiccionaremos o de Pascoal Jos"é de l\I{:!lo Frcire, cm sua
JIisto7"iu. do Direito Civil POI·lu.rllleZ, nos §§ 83 c 93 ;
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.e oITendia ni 50 a liberdade Ecr,lesiastica, e a immunidac18
da Igreja, c impedia o oastigo dos deHotos.

Edesejando eu de mostrar, de como ounca foi minha ten
ção, nem vontade, que meus Dezembargadores, e Justiças
orrendessem, nem a liberdade Ecclesiast\ca, nem impedissem
aJurisdicçào do Prelados; mas antes procurei até-gora tanto,
como be rezão, ajuda-la, e favorece-la em tudo, com a mesma
vontade, e zelo, com que os Reys destes Reinos meus ante-

« g 83. El-Itei D. ebastião e os Prelados ao Reino fizerão umaCoucordata
em 18 de Março de 1578. As duvidas e reclalJlações já tantas veze~ repetida,
e olllTa~ tantas resolvidas, os Bi po uma vez e de novo representárão a e! Hei
D. Sebastião, e agora com feliz resultado; porquanto deUe obtiverão conces-
SÕC , que por largo tempo lhes farão recusadas. I) I

Na nuta á este artigo, depois de resumir as di posições. desta Concordata,
conclue desta sorte:

• E por fim mandou tTnardar o Concilio lle Trento não só naquillo que dizia
respeito aos dogma (estylojansenista) , como convem a um Principe Chri tão,
ma lambem nas cousas meramente civis e temporae , não se fazendo iuteira
menle disLincç;io alguma, pelas Leis de L d Setembro de 1564 e de 8 de
A!Jril d~ J569, que se cncontr50 na nova C llecção de Extravagantes, e no
LIY. 2 tlt. 1 das Ord nações, e na Collecção de Duarte Nunes de Leão, e em
~'1I'bosa .Machado, Memoda ele D. Sebastião, til. 2, Liv. 2, Gap. 3, n. 19 e
til. 3, LIV.1, Cap. 17.
••u Quanto á causa da geral approvaç.ão e recebimento em rortugal do Con
CI~O de Trento, afonte 'le que. emanou, os .seus etreitos, e q~l~e~ os authores,
\'oJa-se a Dedncçao Chl'onolo,qlca e Allal,/Ue(/,. 1.a rarte. DIVI ao .i.a , s§ 77,
78 e Divi ão 5,a §§ 123, 125, 128, 129, 130, '131 e 132.

«Ma a celebre Concordata de el-Rei D. eba tião, foi principalmente 01'
gani ada por conselho de Paulo Atron o e Pedro Barbo~a, como diz Gabriel
Pcreil'a em ~l1a obras. E quem conhecer estes homens por dentro e por f61'a.
otiver bem presentes ao espirlto os costumes, o genio, a. li tterntl1ra e as razões
quo dominavão uaquel1a tristissima epocÍ1a, não se admiran\, flue a Clerisia
ohlives e tantas e tão sinl;ulares cousas com o auxilio e conselho de taes
homens. •

~ E nem ti pessoa alguma deve causar espanto o nome especio o de illSirl1le
JUrIsconsulto, dado áBarbosa; porqnanto não era um verdadeiro Juri consulto,
mas tão sómenle insitTne Bartolista, eainda mais in igne e egl'egio adulador. n
. Bal'toli la, partidario das doutrinas de BartolQ, eminente Juri con ulto Ita

liano e e criptor do Direito Romano, era por l\Jello Freil'e, que seguia a escola
de Cujacio, uma exprilssão injllriosa.
~os § 93 e 114 leva mais adian te a paixão que nut~e contra esses dous

Jurl con IIltos, tão justamente estimados 'Por Outl'O t~o competentes como
Mello Freire. mas não dominados pela dOlltrinas GaUicana e Jan enistas do
seculo 18; e chcsa :í tal ponto, que trata a compilação Philippina de perversi
dade (scelenlln) Ignorada totalmente por Philippe 11, ou tolerada no meiu das
porturbações do animo o do paiz naquelJe tempo! -lIe ousar muito.

Na nota ao .' 93. exprime-s6 desta sorte:
• Philippe II, chamado o PI'udente. ou porque administl'ava justiça por

propria utilidade, e não por motivos hol1l'osos, (ln porque era profundamellte
vOrsado nas machinações muchiavelicas, 11ara que firmasse '1l1anlo fos. e )lOs-
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cessores sempre o fizerão, e maior, se mnior pode ser; e
conformando-me com o modo, que elles tiverão na determi
nação .1e seraelhan1es ~asos,. P. cluvirl:lS ile. .Turisdicção, quando
o~ Prelado:, se lhe enviarão queixar de .'-uas .1ustiças, mandei
ajuntar sobro :JS Apontamentos, que os ditos Prelauo:; destes
casos me fizer~o, alguns Letrado:; de rc..eu Conselho, dó cujas
lM.ras e experiencia me pareceo, que com rez50 podia con
fiar a determinação do., ca:,os, to duvidas, que continbão nos
ditos apontamentos, os quae:;, depois de se ajuntarem por
muitas ver.es, e de estudarem, e eX3minnreDl COIll muita con·
sideração os casos, r-ontos e duvidas dos ditos casos, e
11uvidas. assento, e determinaçoens, que, confórllle á di
reito, acharão, que se devião de tomar, das quaes me darão
.;onta o sendo prezentes os de meu Conselho do Estado, COOl
que tambem o comrnuniquei.

E visto tudo por mim, mandei que se ~G[j)prjssem as
ditas determinações que são as seguintes.

sivcl sua autorid,II1e no ltCillO, que por armas havia invadido e conquislado,
por arbitrio seu delerminou que as leis geraes do Reino, e as Ordellaç(ies
fossem publicadas debaixo de seu nome e auspicios i e para :J encargo de
compila-las lançou em primeiro lugar mão dé Paulo :\l1'onso e de Pedro
Barbosa. desembargadores do Paço, que naqueHa epocha gosavão 110 vulgo de
grande IIQmeada; os mesmos que por seus conselhos, lrabalho e eSludo
llavião sido incumbidos da Concordata de el-Rei D. Sebastião celebr.ida em
18 de Março de 1578, que deu aos Ecc1esiasticos tautos c Ião singulares
lJl'ivilegios, conforlDe se lê em Gabriel Percira de Caslro no seu Tralado de
!IIam!- Regia.

« Por isso não admira, que na nova organisação do Codigo Philippillo,
inlroduzissem semelhantcs direitos. l'íem oulra cousa se devia esperar de ho·
mens lisongeiros e mercellarios, dos quaes um com o Padre Jorge Serrã?,
foi persuadir á Duqueza de Bmgança, D. Catharina, que renunciasse ao .dl
reito que tinha á successão do Reino-, segundo diz a Conde da Ericeira,
110 t. 1. pago t7 do seu Portugal Resta'1Irarlo: e o oulro mais cuidadoso cm
salisfazer aos parlidos, do que á verd'ldc, corno bem o uemonslrão os
seus escriplos. » -

Em tudo quanlo se acaba de ler não se encontra senão paixão e inqua
liflcavel parCIalidade. - O Dr. Paulo Afr'onso foi, em verdade, faUar;i Du
queza de Bragança para ceuel' do seu direito. ,mas por ordem, e como
emissario do Rei D. Henrique, que para os iutesesses de Porlugal julg;na
convenienle a proposta. E Pedro Barbosa não era esse lisougeiro e mercena
rio, como o qualifica ~rello Freire, no empenho tle depreciar os homens
dislinctos daquella épocha, não eivados dos principios helerodoxos que com
larga mão derrama em seus escriplos. .

E sem querer fazer largas citações, limilamo-nos a pOrem frente do sectnr~o
jallsenista Mello Freire, o que uiz a Bibbiothecll Lusitana" e o gallicano Dl/pl!1
Aine. na sua Biorvaphia de JU.l'iscolIsnllos, ácerca do caracter, e sab,cdorJ3
<leste famoso Magislrado e Jurisconsulto l'Ol'lugucz, (lue occurou o olllwenlc
lugar de C/llUlre.Ilr.7'·Mól' ilo Reino.



1. - sonHE os ADROS.

No primeiro .\.pontamento ,lizem, que as Justiças secu
lares t.omão conhecimento, !la he adro ou uão, o lug-ar, á
que ar..olh~ os vulpados, ·1izendo que són1€'nte conhecem, se
I) afIro ehega, ou 1130 ao lugar <)ude estão o:; \mlpados a que
l:ballJão questão de facto, sendo a mesma couza, e perten
.:endo p.ste conhecimento somente ás Justiças Ecclesiasticas
por ser espiritual., e tlesta maneira tirão os acolhidos aos
adros t1as Igrejas, e :ülltla que os Prelados digão, que os
taes lugares sào, e selnJ.lre forão havidos por atIros.

Neste Apontamento se determinou ('), tlue fluando se trata
he adro ou não, para elIeito de valer a immuniílade da
IgI'eja, ou nonl valer aos acoutados a eIla, o ~onhecimento

IJertence ao Juizo Ecclesiastico juntamente com o secular,
assim como lhes pertence conhecerem, se vai a immuni
dade, ou llão, como antecedente necessario. sem o qual a

Eis o que di~ a Bibliotlwca Lu.sitalla, 1. 3, - pago 561; edição de 1752:
~ Em todos e tes lu~ares praticou summa inteireza, mostrando-se sempre

m:us parcial !la clemellCla, que do rigOl'. Nunca se deixou penetrar da vil pai
xão do interesse, e muito menos dos arti6cios da lisonja, para conciliar o
alfecto dos Principes, a quem servio; antes armado de huma allstera liber
dad~, increpava IlIdo quanto era opposto á justiça, com tal observancia, que,
OUllndo, que Philippe Prudpllte morrera com signaes de Predestinado, per
guntou se 110 seu testamento ordellára a restituição de P'Jrtugal a seus legiti
mos senhoras. Como grande ~ultor da virtude da castidade (como Newton),
sempre se conservou no estado l1e celibato.

~ A profunda subtileza com que explicou os textos mais difficei", e
antmomicos de ambas as Jurisprudencias se admira nus sllas obras, pelas
quaes alcançou ser vcnera,Jo como Omcu./o entre os mais celebres Juriscon
sullos.•

Parece que a serpe da ill\'eja tinha tambem grande parte nas invectivas de
llello Freil'p., por nunca haver alcançado a posição de Pedro Barbosa, máo
h'fado o seu merecimento, que he inconlestavel.

Agora Dupin, outro eminente lIJagistrado, e Jurisconsulto francez deste
seculo ;

• Pedro Barbosa merece ser citarlo por suas corajosas declarações contra a
nSII.rllação da CorOa de Portugal por Philippe II. Existem deste Jurisconsulto
Jn~ltOS tratados e commentarios ao Digesto : - De Sol·nto lItatrrmonio, l\Ia
~nll 11)!l5, in foI. : de !ndiciis, L)"on 16"22, in foI.; de DOllatiollibus, Franc
lorl, 1Ú23, in fol., elc., etc. - II

PSeria longo reproduzir os termos encomiasticos com que he sempre tratat!o
eilro Barbosa, pelos Jurisconsultos dos seculos XV[ e XVII.
No § 114, notanrlo quaes osJurisconsultos theoricos qne florescêrão \10 se

ClIJ? 16, nOll1êa diversos, f\ sendo obrigado, por descarrro de consciencia, a

ndeslgnar Pedro Barbosa, diz; -c se Deos qlllzcr-(et si Diis plctcet) Petrus
ilruo a, etc., etc.

I') COllsignada lia Ol"{\. du Li\". 2, til. 5, f: 1-1.
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duvida lia immunidnde, senão pMe determinar; c sendo diC·
ferentes o .Juiz Ecclc ia tico c o secular, guardar-se-ha na
determinação (la tal duvida o mesmo, que a Ordenação des
tes Ileinos lib. 2. tit. 5 § 7 di põe, quanclo ha difTe
rença sobre valer a immunidade ou não. E quando se
tl'atar se be adro ou não, para Lodos os outros elIeitos, O
conhecimento pertence ao JLlizo Ecelcsiastieo (1).

11.- SOBIlE o UTlL DOmNIo.

TO segundo Apontamento dizem, que a Justiça seculares
não con entem, que os .loize_ Eeelesia lieo:; eouheção do
util dominio dos ben Eeclesiasticos, que os seculares tra~

zem, e confessão ser das Igrej:ls, e allegão, que lhe são, ou
devem ser emprazados, de que sempre conhecerão con
fórmc a direito.

Neste Apontamento se determinou ('), que quando a Igreja
pede 2lg11ns bens, que diz serem seus. e lhe perterlcem, sem
allegar outra qualidade, e o leigo demandado confessa, odi·
reito senhorio er da IgreJa, mas que o lltil he seu, em tal
caso o conhecimento pertence ao juizo secular, e nelle deve

(1) Esta resolução impugnão os Prelados, dizendo, que este conhocimonto
he Ecclesiastico pelu cup. Deccrni1l!lls, et cap. Quanto, de Judie. o q.uo
quando discrcpão o seculu,", e Ecclesiastico, se deve recorrer ao supenar
Ecclesiastico, e não ao secular, por ser mai di:::no e.-c Re.q. L. Prtccipin/lls. '
1/.lt C. de Appellat, Burtol. in L. DItO Ir, de R(~ .Judie. }Jlarant. d8 Ordll!.
Judie, 4. deç, 11. n. 18, e no comproOlis'o eito em Clerigo, e iei"o nUlo
in cap. e.c Lilteris de COl/stitzt/io/le1n lJOl't. inL.l. ~Si quis n·. de .1PPllla!.
. Com tudo se satisfaz, que e ta determinat;ão, e 61'l\eoacão, qlle dclla sablO

IIÚ. 2, tit. 5, § 11, só admitt(; osecnlar nas cauzas, que tocão ao adro, quaodal0
se tratar da immuoidade Ecclcsiashca, se val ao delinquente, ou não, no ~.

involve fiómente o cunhecimento de puro facto, de que o leigo he capaz JnGI
denlcmente.

E neste cazo o resolvem muitos Doutores, que cita Coval'. de. sJlol/soI. 2P.'
cap. 8, § 12, n. 3. Barúos. tn L, Titia, ff. olnt lIlotl'imon. n. 35, Bellug,lII
Speeul. mú. 11, ~ Sed gnia n. 20, e nos mais cazos, que se trala do adro.
he o conhecimento Ecclesíllstico. Bll'l'b08U uúi SlIpl'll. Fllrin. 1, tom.. tit. deI~'
gu'isitione quwsl. 8, 1Wl/lCl'. 18.

E por esta mesma razão, quaudo \lã concertão o Er.clesiastico, e ooular,
vai a caU7.:l ao ,húz secuJilr por terceiro, como na il11munidade dispoz a Ord~
nação lih. 2, tit. 5, § 7, e neste cazo se Ita de recorrer ao superiur do JuIZ
secular, e não Ecclesiastico e.c Remi(J. deJ1nn~lll/it. foi. 228 V81'S Item qllando
d:no, Cabed. dee. 71, 1. p. Bellllg. d. mh. 11, ~ sed. qlúa n. 28. Co~ar.
l,h, 2, Yuriar. cap. 20, n. 18. Clarlls 8 '/lU. g. 30, n. 20, aonde res~h~n,
que não Jl6de o secular tirar o delinquent.e da igreja, quando o Eccle '1a511Cl!
repu~na, e o contradiz, e neste cazo (leve ir-se ao superior do secu ar c:e
Re/muio de lmmlmit. d. qurest. 2, n. S.

(") Consigl1adrr Ila 01'(1. do Liv. 2, til. 1 , 5 C G.
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oleigo ser demandado. E porem se no dito caso "l Igreja
em seu libello allegar tal qualidade, que conclua a cousa àe
mandada, Dom sómeote er sua quanto ao direito senhorio,
mas tambem o uti! estar com elle consolidado, por o leigo
possuir a tal cousa por força sem titulo, que he nullo con
rórme a àireito Canonico, ou pOl' as vidas do prazo serem
findas, ou por ter cahido em comis o, ou por outros casos,
de semelbantes qualidades, ou pedir reslituiçao na fórma de
direito contra o titulo, que o leigo tem; em taes cazos o
reconhecimento pertence ao juizo Ecclesiastico, aonde bade
responder o leigo~ e o Juiz Ecclesiastico irá pela cauza em
diante atbe final; posto quo as partes demandadas neguem
as ditas qualidades, e acbando que as ditas qualidades se
provarão, pronunciiJrá em final, como for justiça.

Eacbando, que as ditas qualidades senom provarão, se
pronunciará por não Juiz, e oconhecimento nom lhe pertencer,
e remetterá a causa ao Juiz ecular, e condemnará oAutor
nas custas, e na pena ela Ordenação do lib. 2 lÜ. 1. § 17
que foi feita pelos Reys antjgos destes ReinQs, ele consenti
mento dos Prelados; o em cno, que o leigo peça renovação
de algum prazo Ecclesiastico. que perLenda lhe devei' ser
feita por direito; se a possõa Eccle iastica, á que quizer
obrigar não for izenta de jurisdicção ordinaria, e tiver supe
~ior ordinariono Reino, perante elle a deve requeJ'er, e as
JU tiças seculares senão intromettãQ em tal caso: porem se
a pc soa Ecclesiastica for izcnta ela jnrisclicção ordinaria,
não tiver supedor orclinario no Roino, as justiças seculares
tomarão conhecimento de ta I casa, conforme a Orclenaçflo
do lib. 2 lil. 1 in principio (2).

(2) Este capitulo lambom não tem COllza induzida de novo, senão huma
declaração do &5. da Ol'denação Ilb. 2, til. 1, que já antigamente fora concor
dado, e assim e poz 10"0 junto a elle nesta nova compilação no. 6, vindo
em duvida se linlla o s'5 lugar no cazo, em qu.e se pedia só o nlil dominio,
porque era cazo mixto com parte do leigo, e parte da Igrl!ja. e a sim podia
dUVIdar-se se se COll1prehendla na lei acima, e c ta foi a cauza desta nova
d~claração. a qual foi treslnd dá de huma doutrina .de 111noceu~io no rap: Cum
til gclterale de for. compet, e não só a ubstancla da doutrllla, mas alllda a
mesma ordem se tresladou aqui, e he em grande favor da Igreja, e induz hUlllíl
couza nOlavel eutre outras, que he 'lispor, que faz fOI'(:a á Igreja o que possue o
~razo, sendo finda as vidas tlcHc, sOb'Uiudo a opinião, que se faz cnn olidação
l(JSo ,jltre tio dominio nlil com o directo. e que se faz força ao enhor, se se
I~e impede tomar posse do sou prazo, podendo pretender renovação, o relen
çao! e. não se podendo con iderar forr;a nesta ocupação, que he justa, porque
o (hrOlto da renovação so compllta enll"() os bons de horança, quo passa aos
herdeiros, o se telll por direito roal. Caldas Pereira, dtHénovul. ']. 7, n. 28
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III. - SOnRE o CONJIECDlENTO DOS PADROADOS DA conOA.
No terceiro Apontamento dizem, qUfI as Justiças seculares

tomâo conhpcimento do direito rios Padroados da ~oroa.

dizendo, que Mio bens della, e 11 JUesmo fazem ,los bens das
mesmas Igreja;" pertencp-ndo isto á jurisdicção Ecclesiastica.

Neste Apontamento se determinou C), que o ,:onhec.imentc
da l:ansa do direito do PadroarIo pertence ao juiso Ec.cle ia:
tic.a, e porem quando a duvida for antre a Coroa e a. pes
soas, que. aella o pretenderem ler, ou aotre dons donatariol\
tIa Coroa, ou outrali pessoas, que della t.iverão C(lIlSa, 0\1
sobrA rore:!, o conhecimento pertence ao .Iuiso secular, p

peln Ulesmo modo, :-;e l\ causa fôr sobrl-\ algnns bens. á qur.
se pretenda SAI' anoexo o direito do Padroaílo, o l~on"aci

mento pertence :10 .lulgo gecular, que por via de dec.laração
pronunciará, ~e est.á aflIJexo QU nom (3).

IV. - sonRB o PEDIR DAS ES~IOLAS.

No quartu Apontamento dizem, IlUf\ ~st:Jndo os Prelados
em posse antiquissima ue daI' )ir,enra para se tirareUI esmo
las por róra ;]a5 Igrejas, para pobres, (japtivos, e ouLra~ 11(\

cessidade:i de ohra:. pias: e pertencendo-lhe:; isto por direito,
de pouco tempo para ca os Officiaes seculare:; lhe~ vão ámão.
Havexão os qllr. pedem l:om sua licença, p. os pre.ndem. p
lhes tomão as esmola:;.

Neste Apontamento ~e determinou (") que a lei do Reino por

1'ors. Pro hnr., e he legavel Valllsc. cons. 157, 1/.. 10, sendo mais, que nas
conzas, que tornão o ~enhorio huma vez, fica a conversão dilllcultoza cap. UI
sIIper, de rch. Ecc/r.y, 'uhi DlJ. .

Pell) que sempre se deve entender no que occupa () prazo, findas as Vidas,
não tendo direito nem na retenção, nem na renovação Com o mesmo Innocco
cio no dito cap. Cnm sit nener. explica este mesmo ponto "A]"rta 2, p. de
i"risd. ff1p. 30, n. 14. Barbosa in L. Si quis aliol~. tr. de JltIlic. n. m.
Bobad. lib. i, rapo 18, n. 161. COlar. VaI'. li". i, ""p. 4, 11, L C"ld~Pe
r~ira, ad Lo!!. Si Cnrato,;. verho Ilnp!orandllr:; 1111111er. 51 .. So?r. Ile Prlmalu
Irh ..i, cap. 14, num. 1,). MOlloe. COIIS. 1045, 1111111er. U III /ine.

e; Consignada na Ord. do Liv. i, til. 9, § i3 e J"iv. 2, lil. 1, § 7,
(3) Este capilulo foi feilo em declaraçaõ da Concordia antigna de el ~ci

D••Ioão o primeiro no cnp. 6, aonde está disposto o mesmo, que aqui se dl~·
põe, e ainda esta declararão eslá mais em favor da Igreja, e com razao,
porque este ilireito de Padroado he annexo ao espiritual antecedente cIIR·
Ql/anlo, de jndic. DD. in H'/Ib. et cap. de.T/tI e 16, de JII,ro patrono Cosi. 1/1

/·op. si Pater. 1'erbo 'l'l'ebelinl1ira li n. 7 de lr,y/aln. o mais sobre esle aS
sento fica notado na Concordia de el nei D. João no artigo n.

r') Consignada na Ortl. do Liv. 5, til. 103.
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bom governo, e por tirar abuzos, cm favor da redempção
dOR Cilplivos defende os peditorios, a qual lei sempre se gu
ardou, e convem guardaNI" pelas dilas rezoeos: e os Pre
lados pOilerão dar as licenças. ,}Ue lhes parecer para pedirem
dentro das 19reja~, e doi' adroR (4).

V. - sonllF. os DITlEITOS DA ALFANDEGA,

No lJuinto Apontamento se aggravão, que da Alfandega se
levão direitos ás pessoas Ecclesiasticas das cousas, que
mandüo traser para suas casas, se as não alealdfio no mez
Ite Janeiro, não sendo a isso obrigados nem a alealdar, e
e tan·l0 isto assim determinado na Meza da Consciellcia
pelos Deputados deUa, H por outros Letrados.

Neste Apontamento se assentou (0), 'lue neste caso se. guar
dasse, o que se determinou no desp3cho da Mesa da Cons
ciencia pelos Deputados jella, a outros Letrados que para
isso forào juntos no mez de Novemllro de 1567; e que \,osto
que as pessoas Ecclesi3sticas não aJealdem na AlfanJega,
n~o os obriguenl a pagal' direito, jn.:tificando perante o~

officiaes da Alfandega, qne a~. consas, que mandarão tra8 r
de fora, sào para suas casas, e faroilias, e Dão alhcas neru
para !legociar (5),

(4) Esta maleria está j.l anligualllenle concordada com el Rei D. João
arlig. LI", aonde póde ver-se, e do theor della colhe-se, que nao lherão
noticia desta Concor(!ia alfllelles Padres tão doulos, de cujas mãos sahio esla
declaração dll Ordenaçaõ lib. 5, til. 105, no final vcrsiCltlo. E nali se podem
os neys afastar do qlle lem concordado, maiormenle potlendo os Prelados fa
ltlo e.c ,fIlos. in ~(IJl: .Sicnl. verbo Esuriellt .. 47, d. filos, iII cap. I'.cigeut :l,
q.7, Tlraq, de !\obllrl. cap. 29. 71.• 46, tt ln Iract. de Pam, cap . .U, 11.19,
COI·ar. 5, rl'snlnlion. cap. 14, 71. 5. E quando o nao tiveraõ por direito, o cos
IU!De immemorial lho lem dado, de. que sempre uzárão, c assim eSlá pres
crlplo.

(') Consignatla 11[1 Ord. do Liv. 2, til. i, § :19.

(5) Islo meSmO eslava já concordado com el Rei D. Diniz no VI. arl. d(js
~., e no X. e Xl. e XVlI. E com el Rei D. João o I. que lião paljassem
SlzaS, senão quantlo lIegociassem no cap. 80, referindo-se ao cap. 17, e 18,
que diz assim:

A esta responde el Rei, 'llle nllnca lal COllza mandou. fw:er, Ilell~ vllrejar'
W/ll elies, lIelll com ou,trem, salvo lIaqllelles, 'l'le são re,qlltões, e lIIerwdllres,
q/lc comprão plio, e viu110 para rei ender, e se lho alli-qui fi-:erão algumas
pessoos, maIlda , 'l'w se lhe IIUIII faça. ., .

Esle ponlo do alealdar, tle que falia a Ordenação l,b. 2, III. :I J, R '1, he mUI
rjlnfOTl.ne :i direito, qne eSCllza aos Clerigos de aleal9'\r confÓI'me a opinião de
lJart. m L. ultim.. So, Divus Ir. dePllúliCIIIl. Ber/a q,l.ill. de Gabe!.]). 7, u. 51,
porque só tem lugar, nos que são olJriljados a pagar direiLos, do que ficão Jines
:~Iealdando. L. /lllioCl'si G. de Vecti[/{ll. el eOll/is. }Jaer. dei:. 215. 1/.. 15.
lorem os Clcrigos sempre forão izentos ; lJU. iI/ Clem. prwsellli de ceI/s. Dart.
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VJ. - SOnnE O JURAMENTO, QUE SE DA NA ALFANDEGA:

No sexto Apontamento se aggravão, que na Alfandega dão
juramento ás pe soas Ecclesiasticas para se certificarem, do
que mandão trazer para suas casas, não o podendo fa.er;
e não lhe querem guardar sobre isto as certidoens, que
oiIerecem ac' seus Prelados, em que affirmão como jurarão
perante elJes, e fi erão certo qne bavião mister a dilas
consas para suas pessoas.

Neste Apontamento se determinou ('), qlle não be contra a
liberdade Ecclesiastica o nelle conteúdo, e que elevem jurar
perante os officiaes da Alfandega, se as cou as, de que pre
tendem não pagar direito são para seu uzo, ca as, ou famí
lias, e l1ão outras pes oas, nem para negociar conforme ao
que fica dito no Apontamento precedente, porque assim se
úcbou ser conforme a direito (6).
?UI, L. Gilills §. Divi n'. de leqiú. 1. Gllido dec..i, Bnisat/ls COTlS. 42, lib. 1.
E lamuem lerá lugar nos élerigos, quP negocial'elU. Coval'. lib. 'I, Resollll,
cap. 17, et l'ract. /lap. 55, lIfexia, de Tu:tet paTli.1 crlnclus. 5. n. 25, Cabed.
nrest. 70, 2. p. et aresto 45, 2. p. t clecis. 189. E (oi de Decio iII cap'.
Ecclcsia de cQ1!st, in fino 1. limit. aonde allcga o cap. Quamquall/' de CeI/s/h.
n 6, Molin. 2, tom. dispos. 54.2, n. 7.

(") Consignada na Ord. do Liv. 2, tH. 1, § 19.
(6) Esta determinação oppugnão os Prelados com dila iostancias; a pri

meira, que este juramento' nãd podem dar ao Clerigo os omeiae leigos, .polo
que diz Soar. alegat, 18, n. 4, porque não lIe superior do Clerigo õJUIZ da
Alfandega, e assim devia-se recorrer ao Prelado, como di e Lappo, lia Clem.
Pl'ccsent. deCellsib. e Carlleal, ldi q. 7,111101. n. 11, ponderando o le.lo nas
palaYl'as Locormn Dioclcsanlt/ll. Porque o Jlublicano, ou omcial da Alfandega
1ica sendo autor. L. gllillqllQ,U. 'in fino iqi, Probm'e jlldici deúel Ir. de Proba
tion. e como ojuramento faça prova, ha-se dé dar, e lledir perante Juiz com
}Jetente.

Seculldo dizem. que bastará ao Cleriao justificar perante o seu Juiz, qnc as
couzas, que tras são para seu uzo, e que c te Ile obrigado a admittil" oJwz da
Alfandega, sem novas pro\'as, nem juramento, (Jue já fica contra o cap. 2. de
Prob/r.t. que não adn'üLle depois das pl'ovas p'e11fellas, dar-se juramento: •

E sem embal'go dellas, o assento está justo, porque Os direitos que se paga~

na Alfandega, são direitos reaes pó tos nas eouza arflllllwn/o L. FUlldl!' n·
fill. regunt ibi, QUill mU!Jis fundo. ql({Wl personll, adjudicari partes ill/el//gulI'
tur. L. qui aliena § ultimo [f. de Neuot. ~esti ,ibi: Sclitentire prredio daI/II/dr.
Ordin. lt. liq. ti. 11, § 6. ibi: A?'recaltal'-se-IUt pela mesma causa. Boha .
l. 2, c, 18,1t.123. .

E posto que digito muitos Doutores, que os Clerigos não s:io obrigados a
estes encargos reaes, como di se Sa.rment. Select. cap. 14., Auilcs, PrlJJ/or.
cap. 25, fIlos. den ordeno n. 8, ClI tilho I. 70, Tanr.1t. 18, DllelllU/s reg: tfs'
limit. 16, C/'e.'fol'. in L. 51, verbo Pechas. til. 6, parto 1, Gldd. deClS, . '
l\'(wvr. 'in m(lllnal cap. 17, n. 201, et cap. 25, n. 120. Todavia neste .RelOo
está neste ponto o dIreito commuITI alterado, porque por Concordla a~ltlga ~c
el Rei D. DlIliz no l\rligo X. dos XL. se declarou, que ludo, o l[Ue Vlesse e
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YII. - sonnE O ALEALDAn DA.S MADEfiAS.

No setimo ,\ pontamento se agcrravãoJ que o mesmo regi
mento de ale:Jldar fazem guardar no Paço da madeira ás
pes oas Eccle iastica~, e lhes dão juramento, e fazem outro
exame, sem terem conta com as ceriidoens, que aprezen
tão de sellS Prelado, e tendo em tudo satisfeito ao dito
I'c~imeoto, sem serem a i o obrigados, lhes não consentem,
que cleze:nbarquem sua madeira no caes commum a todos,
cnão em outras partes, e que logo a levem para suas cazas,

no que tudo recebem muita vexaçiio .
. 'oste \pontamento se determinou, que se devia guardar,

oque fi. ,a dito nos dOIl . pOiltamento' precedente, que hc
confórme a dita determinação da .Ieza da Consciencia (7).

rora, lho havia de pagar direito, da qual obrigação el Rei D. l\Ianoelliberloll
osClengos por privile<rio especi.tl, como se decla.ra na Ordenação lil'. 2, til. 11,
no que trouxessem para seu uzo, pel que esta qualidades qne são o funda
mcnto da exempção, devem ju lincar-se no juizo secular argumenlo L. Cll7l~
11U1:dam § 1, Ir, de jUl'isd. OTlln. judo Dal'lJos. in L. Si qui' c.e aliena. n·. de
11ft/lO. n. 135, porque dos seus direitos só el nei he Juiz :-Ordennç1io 1iI1. 2,
M.i, § 17,18 e -19. Cova!'. lib. i, /lesaI. cap. 17 el Pmct. cap. 55, n. 2.
Pal/flllUs iI! Repetil, cap. ~, Sed ct est pulcl:l'a n, 49, Mexia, de Taxa panis
C?ns. 5. n. 25. E não satisfaz a inquirição, que faz perante o Juiz Ecclesias
Ueo, que nessa materia hc omnino incompetente, e não se o[endll a regra do
ca/J. 2, de Prohalioll. Pelo que, não se póde di7.er, que he conlra direito, não
d.ar el Rei maior privilegio, pois isso be materia de ,'onlade, e não de Jlcces
.Idade de direito; e como oulrosim as conzas mesma estejão obrigadas ao lri
LUfo, e hajiio de ser izen las , qnando os douos deHas jurarem que são para
~eu uzo, essa justificaçao toca áquelle juizo, aonde as couzas estão obrigadas
~ pagal'~ n~ que aiuda lhes,fez grande favor, porqne podo~do os l1.eys mandar
,lZer a Jusllficação com maJor solemmdade, se contenlarao com a verdade da
mesma pUl'le, sendo as im, que ue outro mouo não conce:lcra o taI pri.vilegio.

(7). Nesle ultimo ponto, qne lhe não consentem, que desembarquem sna
madclra no caes commum obri"ando-os, que a levem logo para caza, parece,
q~o não he contra a liberdade da 19reja, porque a immunidade Ecclesiastic,
lIao $C offcnde, senüo quando se tolhem ás 19roj:ls, ou Clcrigos alIlleHas cour,as,
q~elhes compelem, como a Igreja Universal, e n1io em quanto ol1imde a excmp
Çao de pessoas particulare , como disse Innocellcio no cap. UI {amm, de scnl.
t.r~/IlUII. ao qual segue a commum opinião c.l: Felin. in cap. Eccles. 11. a9,
1t' J)eciu~ n. 2, ele cons/il. Sylvestel' ucil'b. E.rcrmmnicat. 9, n. 57, Nat'ul'. in
a~lU!I. cap. 27 11. 110, o que não be uesle cazo.
E amda que se rcpli([ue, que se nega ao Clerig-os, o que lhe compelia,

CO~lO cldadàos da terra, que llevem ser iguaes com todos os mais, para se
eillal' a excommunbão do cap. fino ele illlmllnit. Ecclcs. lib. 6. porque a liber
dadc de Igreja tambem se quebra, quando se tiráo aos Clerigos as couzas com
~~!~S 30S mais, como disse .Tas: iII L. Quo millltS n·. de PlllllI. n, 11:5, el in L.
llll~ § Divi 1, lcctlu Ir. de LC.'Ittt. i, flu:il {,l:. inrap. Non lllinus (le !/Il-

IIIl/ntl EC'l" l'b 6 D A t . >r JQ ~. § ," C I ~ I' f~ I': C !JS. I '~' . Il OJ~ln. "p. 71. "', CUj! . .:l, tn D, O. ,1, 1nr .
. 11,111 nlllh. CasSet C. Sacros Eccles. Irlem iI! L. 1., . Quu: onerand(l~ II. ii,

14
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"' m..- SOBRE O DIREITO DAS OBRAS DE MADEIRA.

TO oitavo Apontamento se aggravão, que se faz pagar fls
pessoas Eccle iastic.as da obra dos rranoeiros, que comprão
para recolherem suas novidades, o direito, que os leigos
pagão.

Quanto a este Apontamento na determin3ção, que e tomou
na dita ~leza da COl1sciencia do anno de 1567 se as entou ('),
que senão olIendia a liberdade Ec.clesiastica, em se pagar a
meia siza pelas pessoas Eccle iastic3s, que compravão aos
Tanoeiros, e officiaes, por ficar a dita meia siza em parte de
preço, em que se concertão as partes.

IX. - SOBRE LIlES TOMAR O PÃO DE SUAS RENDAS.

No nono Apontamento dizem, que o Almotacé mór, e as
Camaras dos Lugares tomão opão aos rendeiros das Igrejas,
e não lho deixão tirar, como são obrigados, o que he em
muita dIminuição, c prejuizo das ditas rendas, e aind~
compelJem os mesmos Ecclesiasticos nas rendas, que por SI
recolhem, sendo tudo contra direito.

Neste Apontamento sec1eterminou, que em se tomaro.pão
dos celJeiros, ou se embargar o que pertence aos rendelro_s,
não se offende a liberdade Ecclesiastica, por já o dito p,ao
não ser bens Ecclesiasticos, senão de pessoas leigas, alem
de ser necessario fazer-se assi pelo bemcommum. E quanto
aos dizemos, que as pessoas Ecclesia5tic3s recolhem ue suas
rendas, que não tem arrendada3, não entendo, que e I~e
tomão, nem embargão contra suas vontades, e se se faz, n~o
o bei por bem feito, e daqui em diante mando, que senao
faça mais (8).

R'. QU'(tl'WIn 1'eI'Uo1n actio. Cal'din. in Repet. cap. Pe/'pendimus de sell!. cxcanum. verso Et principalite/' qucero A/ex. in dict. §, Divi n. 12, TI.raq. c
ju/'. nl(ll'it. gl. 8, n. 164. Com Lu(\o esla opinião nao basla para se I~cor~cr
na censura de direito. Alóm de que aquolle caes de modo que he publIco, .IC
privado para nquellas pessoas, que pagão direi los á Alfanclega, á 9uC ui Rei ~
quer dar, e não se lhe póde pedir conta, porque o não dá aos Clel'lgos,}O~qu ..
islo não he obra de necessidade, e mais levão os Clerigos, pois não r~gao dlrc:elos, que os que os pagão? ~ ll~e deixão ali ler mais tempo a sua madeira, c.ncáse p6de dIzer, ([ue faz IOJurla, quem não dá, o que he seu a .lodos, sencoãealguns, não querendo que uzem <lo seu caes, e cazas de recolJ11luenlos, scn
os que lhe pagão direi los em suas Aliandegas.

(') Consignada na Ord. do Liv. 2, til. i, § 19.

(8) l\Ienochio CO/ls. 1000, lrata desle ponlo, e he mui conforme adirci~;
que o fiei, e as Camaras pOllem ordenar, que se não love pão para róra, por lia
necossario na lorra, porrlue este preceilo respeita os fructos colll1dos, 'lua
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X. - SOBRE AS SIZAS DAS RENDAS.

No decimo Apontamento dizem, que se lança siza sabida
nas rendas EccJesiasticas, antes de se arrendarem, que em
efTeito be obrigarem Of; Ecúlesiasticos a pagar siza, pOTque
tanto menos lhe dão os rendeiros pelas suas rendas, quanto
ve~ está lançado, para haverem ele pagar de siza.

e te Apontamento se ueterminou n que senão afIende a
liberdade EccJesiasLica em se lançar siza aos rendeiros dos
bens Ecclesiasticos, ainda que se lance antes de arrenda
mentos feitos, pois senão deve, nem leva, senão aos ren
deiros leigos (9).

XI. - SOBRE o JUIZ DA COROA.

No onzeno Apontamento dizem, que nas duvidas, que se
mo\em entre os Julgadores Ecclesia tico , e seculares ou
vem meus officiae como juize , e senão querem e tal' pelo
que elles detcrminão, eIles os avexão contra direito .

.DesteApontamento se determinou ('), que o Juiz dos meus
feitos be competente para conhel.er, se a juriselicção pertence
a minbasJustiças, quanflo o aggravante he leigo, porque tem
fundada suajut'isdicção em direito commum, e como tal pôde
mandar notificar ao Juiz Eccle instico, que responda a rezão,
que tem para tomar conhecimento do tal caso, por assi ser

Couzn ~temporal, e não são já dizimos 01'[/UII1. L. Apes 1, L. SeI'VUS § Lo
ca/l(h Ir de. FlU·/is. Valasr. q. 27, 11. 50, ct cons. 15J, 11. fin. E foi de In
".ocancio in cap. Curn 110n sit de DecÍln. E por i so os rendeiros não tem pri
"lIcgio algum Ecclesiastieo em re plJito dos fmcto Glos. verh. Negocíalldi /tI
Clem.!JI'(JJsenti de censih. Time:. deRetract. t1. 1. § 1, gloso 15,11.12, Boer.
dec. 215, et 279, n. 2, Manchar. ligo 1, Sllccessío. Creation § 10, 1lo. 655,
Peres ap. 12, til 4, lib. 1, OrdinClIll. porque este encargo respeita á pcs oas,
e n:l0 ás couza, Bcm os fruetos, o que não procede, quando o ALbade, Oll
PrIOr colhe os fructos, que sendo seus uão se lhe pódem lomar, lIum embargar,
por o não Iigarcm as pragmaticas civis, e estatutos de leigos Bur at .. cons.
4~, n. 18, CovClr. in ,.eg. Possessor. 2 p. 4,11. 8, aonde falia do momho ,
diZ, que não entrão na prohibição os que foml1\ (le Ecelesiaslicos, nem os moi
nhos dos Reys comprelHJndem o tl'igo dos Glurigos.

(') Consignada na Ord. do Li\'. 2, liL. 1, § 19.

(9) Neste ponLo havia huma Concordia com el Rei D. João o I, a~ligo X • ,
porcm he mais favol'avel e ta Goncordia, que só fülla com os l'endetros. E o
~Ian!no, quu os Clel'igos daqui consiriel'ão, he de nenhuma consideração, e
Indl!'ectalllente, e basta, que a lei geral se dirija aos uLdílo seculare, ainda
~)u.c por accidente comprehenda suudiLos alheios, como explica Gltle"1'6 4. p.

luct. cap. 58, a prma.

(") Consignada na Ord. do Liv. 1, tiL 12, § 6.
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confórme á direito, e sempre se praticar, e usar, nestes
Reinos, e quando no Juizo de meus feitos se determina, o
conhecimento pertencer a minuas Justiças, e não ao Ecc)c
siílsLico, e o Juiz de meus feitos não fílz mais, que declara
lo, e assi encommcndar por suas cartas aos Juizes Ecclesias
ticos} que nao procedão, e mandar a minhas .Justiça l quc
não guardem seus mandados, como ele Juizes Eccle,iasticos,
sem embargo das ditas cartils, não querem deixar de Pl'O
ceder contra os leigos} nem desistir do que tem procedido,
eu, como Rei, e Senhor, os chamo por cartas por mi a i
gnadas para me darem rezão, de como assi tomão minha
jurisdicção} epara sobre isso serem ouvidos perante os meus
DezembargadoTes do Paço (lO).

(10) Este cnzo dI) TIecurso'ú Coroa sobre as forças já estava concordado, com
os Prelados como se võ sup. no I artigo dos X de el Rei D. João. E posto que
os Prelados digão, que os leigos senão \Iódem intromelter nas cauzas, de que os
Prelados conhecem, porque se excedem, tem superiores, a que pertence por
appellação o conllecimento, e fica-se incorrendo na DuDa da Coa na H. etl5.
cauza, por se pCI'lUTbar a jurisdicçãO Ecclesiastica Glus. l'ccepta in cap.t, de
!tis fJui, lib. 6, Naval'. in m.anual. cap. 27, n. 205. Comludo fica a couza
sem duvida, quando esta materia fosse concordada com o Clero, e Prelauos,
como foi; nem se póde nunca Qntender, que ua 'antidade tivesse intenç.'io de
ligar os lI1ini tros dos Beys na dita BulIa da Cea, nem poderia ser, se olhamos
ás regms de direito, porque a cen ura maior niío se póde proferir ad villdic
tam e em pena, senão para que haja emenda, e a(l COl'l'ectionem., Soares
de cens/U'. elisp. 4, sect a, n. 10, racU texto in cap. 1. de Sent. e.ccolllllll.
ligo 6.

E como nestes cazos os ne)'s de Portugal tem tão justos titulas, e Con
cordias, e costumes antigos, tendo tão jllstas causas de possuir, e defender.o
que tem, não se lhe podia Lirar esta jurisclicl;ão por meio ele cen uras, scnao
ordinariamente, e nestes cazos ficaria a censura pl'oferilla para castigo, e em
pena, sem baver delicto, e fa.ltando a cauza, que lJe nullidade de direito e.c
eoel. SO({J'e8.

E ainda que digamos, que. o 'papa ali dec.lal·~ as censura. de direito, poslas
contra os uzurpadores da JUrIsdlCÇão Eccle la tIca, porque ISSO procede contra
os que de facto uzurpão, e occupão os direitos da Igreja llniversa1, pl'esump
tuosamente se intromettem nu que lhe niio compete, e assim se declara o cap.
Decemimu.s ele Judie. como disse acima; porem não compreholldc o Reys
deste Reino, que os cazos de sna juri dicção os tem concordado, e confirmados
com Bulias Apostolicas; que quando, nem as Concordias, nem as Bulias
sejão legitimas, primeiro sobre isto hão de ser ouvidos os He)'s, e ~lão se
póde contra elles proceder com censuras, começando por ellas, que nua tC!U
lugar contra quem possue com titulo. E se dissermos qne e la exconununhao
he geral contra todos os que occupão ben da Igreja, além de isso ser conlr.a
os que por força, e sem titnlo occnp"'o, então procede, qUimdo os taes posSUI
dores se ignorão, qlle enlão tem lu:"ar censuras gorae , e, não quando se sabe
quem siio, P0l'ClIlC então não Iica a cellsum meio adequado de cobrar o sell,
e como Papa sabe, que os neys ueste Reino possuem muitos cazos sobre
materias EcclesiasLicas por as Concordias serem feitas cm sua Corte, approVu-
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XII. - SOnnE CULPADOS EM VISITAÇÃO.

N~ duodecimo Apontamento dizem, que os ofliciaes secu
lares impedem as visitações, e e1Tcito dellas, com que os
culpados favorecidos se deixão estar em seus peccados pu
blicas com muito escandalo, porque estando o, Prelados em
uzo antiquissimo ds arnoestar tres vezes á estação as pes·
soas que por visitação acIlão em peccados publicas, para
satisfazerem o escandalo) que tem dado e por ser e ta a
penitencia, que elles temem nestes tempos, em que as penas
devião crescer pelos peccados publicos e tarem no estado,
que se vê, o não consentem, e impedem este tão antigo
costume, dizendo, que estes pe"cadores publicas os não de
vem ámoestar á estação, senão secretamenL8, e que se Il1es

das pela Sé Apostolica, e pelos Prelados, fica faltando a razão de por aqueHe
meio qucrerem, que lilrguem o que possuem, devendo e'sa cauza tmlar-se
ordinariameute, como foi a primeira 'lue se lhe moveo, sobre que cahirão as
Concordias, que na Corte de Homa e fizer.'io, por dever esta nova a1Leraç:Uo
se"uir a primeira natureza, e o me mo juizo, como dependencia della ; e assi
tenho por sem duvida, que Sua Santidade nem teve, nem podia ter tenção de
falIa r com os Re~'s, nem com seus Juizes nos cazos de suas Ordenações,
como Martinho V. o declarou sobre os costumes de França, de que fidla Guido
na primeira decisão, quando vemos, que o me mo Papa trata a ua filao-estade
em actos publicos, e secreto, não comO cxcommungado, senão corno chrUia
nissimo, e ohedienlissimo !ilho da Sé Apostolica, e por sel' conforme a direito,
qne os que jul~ão pOl' leis publicas, e consentidas pelos Prelados, não incor
rem alguma censura pela doutl'ina de Jonocencio, de que disse upra.

Donde, pondo o cazo em mais rigorozos termos quando acoul cesse, que
no juizo da COl'oa se tomas e couhecimeuto de algum caso, que realmente
não pertencia áquelle juizo, por não er de força manifesta, on dCl1ega~ão d
direito natural, na fórma da Ordenaç.ão lilJ. l, tit. 9, § 12, e depois no Pa~o,

ou por outra m:mei.l'a se declarasse, que fora mal tomado o dito conhecimento,
ainda que nelle se uzurpon a jurisdicção da 19l'eja, não he esle o cazo, em que
se incorre a censura da BulIa da Cea, que só procede naquelIes, que total
iIlente uZlll'pár:io todo o conhecimento, não lhe tocando, e presumptuozameute
como se colhe do Cap. Noverit. de Sento excomlln.verb. Pl'eslIl1lpsel'it, ([ue
sempre SO,1 em má parte, e presupõe dolo, e malicia.

E nflo procede nos Juizes, que jltvan/lU' primordio veritalis, tendo conllC
cimento na~~eJlas cauzas, e entrarão neHas eute~d~ndo, e enganando-~e, lJ.ue
lhe pertenclao, porque, como votarão sem malicla, fazendo o que clIIda\'ao,
que lhe era Iicilo ex Ix. in L. 1, fi', ele AJJ(lilitio edicto ibi: Gum {aceret id,
qllocl sibi publice {aeere licere al·bilrabatlll'. Neste "olo, e arbitr!o ha Sna
larguesa, dentro da qual em quanto se não chega a en:\er:,al' malicJa, e prc
sumpç.ão e deve presumir pelo Juiz, e que o fez com boa fé, a qual não
solTre, que com ella se incorra excommunhão, que. uppõe peccado mortal,
qne n~o póde hayer em quem julga o flue entende, aliás seguil'- e-hia neces
ce sanamente, que todas a senlenças dadas na Coroa, se aconlece e, que
no Paço se se !l,masse assento, que a'l1ltlllas carta não erão bem passada,
oJlrarião, que fica,.llm excomlUungados o Juiz, e .cu adjuntos por tcrem ex
eedido sna j ul'isdicrãll.
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hão de f:Jzer Ires di:;tinctas amoeslaçôes em suas pessoas, e
não se emend,lOdo, que hão de vir com libellos contra elles
nas audiencias, aonde poderão ser condemnados, e não pelas
visitações de que se seguem muito inconvenientes, que se
apontaráõ, e laxão o modo, em que estas amoestações parti
culares se hão de fazer, e ainua que depois os achão reinc.i
didos, não consenlem, que sejão presos e conuemnados
em degredo, conforme ao Concilio, o 1]1.1e ludo be contra a
jurisdicção Eccle iastica, e bem da Almas.

Neste Apontamento se determinou, que o direito natural
não consente conr1emnar-se, nem infamar-se publicamente
pessoa alguma, sem ser primeiro ouvida, e cOl1lencida por
sua confissão, on jndicialmenle, e pelo grande escandalo, e
perturbação, que segne na Republica do tal costllme. e
oppres ão e c1amno, que se faz a meus Yassallos, e que,
como Rei, e Senhor, tenho obrigação ele acudi!', pelo ql1e
nesta parLe os Prelados, e _eus oillciaes não tem rezão ele
se qneixar, e dl3vem guardar m ua~ visitações a fórrna do
direito Canonico; e dizerem que minhas Ju tiças lbes taxiío °
modo, em que as amoestações parLiculal'es se devem razer,
não acbo, que tal seja nem o hei por bem. Por onde os
o.triciaes Ecclesiasti os devem guardar a (órma do Decreto, e
do Concilio TridenLino, não procedendo á prizão, ou de·
gredo contra os barregueiros c:Jsados, ou solleiro, em
precederem primeiro as lres amoeslações do dito Decreto,
as quaes devem fazer com o inlerva1to de tempo, que llies
parecer, que convem para uem das Almas, ..

E DOS outros casos fóra destes, em que o dito ConCIlio
lhes dá faculd(lde para prenderem, 011 penhorarem os leigos
por se evitarem 3S censuras, devem guardar a (órma delle.
Porem, se os Prelados ne Les crimes, ou cm outros, de
Qll6, conforme adireito, pódcm conhecer, quizcrcm pro
ceder ordinariamenLe sem prisão, penhora, ou degredo antes
de final sentenç.a. pode-Io-bão fazer: e minhas .J usUças 1110
não impedirão (II),

(li) Este capitulo he como dependencia do fundamento que tem o rell'O
proximo, porque assim como ali. e acode á força que os Prelados fazem noS
be.ls dos Va sallos, aq.ui se acode á honra, qne se e f,ima mais 9ue os bens
Til'alj. ele Nobitit. Tiranrlo a uotoda opprcssão, que se lhe dá em os pubhejl'!
sem se lhe guardar o direito oatul'al, e foi este capitulo lirado d~ huma el
Sebastiana extrayagante, pela qual el Rei D. Seba lifto deu licença aos
Prelados para premlerem os leigos nos casos, de que conhecião, mand~ndo
gnardar os Docretos do Concilio, e reounciando todos os costumes, leiS, r
Goncordias, que havia em contrario, c as.im ficou revogando a Ordenarão.
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xm. - SOBRE AS FJ~TA.S.

O trezeno Apontamento dizem, que quando os Prelados
mandão, que se fação fintas para repairo, e edificação das
Igrejas, e necessaria sustentação dos Ministros, e cousas
pertencentes ao culto Divino, tomão conhecimento da neces
siJade, que há de se fazerem as ditas consas, e conhecem,
edetcrminão, c os seculares devem contribuir para cllas,
pertencendo este conhecimento sómente aos Prelados, e seus

e
que hojfllle o § 1. do tit. 9. lih. 2, que requere, que os Prelados tenhão poss,
de prender os leigos, e de executar uel1es suas sentenças por seus ~]illislro s
trata disto Valasc.

Allegão por si os Prelados, que estão em costume antirro, de em Ires
cstar-àes munirem aos comprehendidos na visitaç.ão, e peccado' publicos, e
este modo de proceder póde-o escol!ler a Igrejfl., a quem pertence, e p la
sua ioterpreLilção se ha de estar L. Si de interpl'etat. n·. de Le[/. C. ClIIn dil
leclus, de consuet. e em França se llsa as im : e,l; tfebul. in tit. de publico
cOIlcubin. e o Concilio Tridentino Sess. 24, de Refonn. matl'im. e. 8, as im
o dlSpÕfl, que sejão amoestados Lres vezes, e lião aponta o modo da allloes
tacão, se em publico, se em secreto, porque is o fica aos Prelados, para que,
coo ideradas as circumstancias, o ordenem, e assentem, como lhe parecer
melhor; e assim fica grande exce so, querer o secular rlar regras ao Eccle
siasLico, que usa deste modo de amoesLar por ventura, porque tcm enxCI'''ado,
que os leigos temem mais pela razão do L'C. in cap, Qlloniam. § ult. uI lile
lUJIl contestat. ibi.' AJaqis timelur e. Eu villdicta 54. quaJSt. 4.

Pelo que, nem o Reys pódem a!lerar e te custume antiRuo, nem e bulha
los da posse sem serem ouvidos, no qual e Lão aillrla cOllforme a Ordcna:;.'!o
liq . .2, tit. 9, § 1. que permitle aos Prelados nos casos de que conllecem,
poderem prescrever cOlllra a jurisdicção Real, e podendo prp,scrcver os casos,
com muito maior razão o modo de conhecer dcUes.

Deillde, porc[ue o Concilio no dito cap. 8. lião requer as amoestaçõe mai.
que lJal'a as penas de degredo, e censuras, e não pam a penas de dinheiro,
que Gcarúõ em sua força ilii. Reliqnis prenis in SilO robore manenliblls.

E quauto á pena de de"l'Cdo não ha dUVIda qne a pódem pÔI', porque o
aI seria obriga-los a dar pena cerla, ficando ella em seu a1'lJitrio Glos. in. ~.
III s//'/Ilma, verbo Extl'aordinaria Jlt lit. de Injur. Til'aq. de Prenis cap. 59,
n. 2, Meno'h. de Arqitr. lib. 1, q. 8D, Clal'ltS in Pmet. § ltU. q. 58, n.1i,
e nenhuma pena mais convem, qlle esla de tirar o amancebado do lugar,
donde he incorrigivel.

Com tudo se re ponde, que os Rey n50 mandüo aos Prelado , quo u em
dos meios, que elies invelllào, ou prescrevem, senão daqnelles, que o me mo
Concilio ap[Jrovou em commum para e tes caso , e além do mp.smo COllcilio
encommendar aos Reys a observaneia delte, elles porlião acudir á honra de
seus Vassallo . nãu se lhe guardando o ,lireiLo natural, que não permiLle, que
os io famem antes que os convençãu, e quanto ,is penas pecuniarias, que fica
ráõ em sna forca, lenho por mal enlendido aquelte [urrar do Concilio, que
naquellas palavras se refere aos concubinariús, á que por direito el'ão postas
pella, como erão aos Clcrigos amaucebados no cap. Rull/ls 52, disl. et in
tolo tl. de cohabit Clericor. Bem. in Pmet. cap. 73.

jlorem aos leigos concubinarios, não se acha pena ele direito Canonico
eX[lressa contr~l elles, e sómente vão ao foro Ecclesiustico ael correelionem,



- 21G-

Officiaes, c com ;sto, c com tlizcrem) qne o ol'den;lr llas
fintas não pertence aos Prelado} impedem 10 :l!menle l)

eITnito das ditas obras' de maneira que sendo ma ndauo por
vizitação} que se faça a Igreja de Santo o velho, na cidatle
de Lisboa, e mandando-o cu por minha Provjzão} e commN
tendo ct execução ao Corregedor Chrislovão Borg'es, vai em
quatro annos athegora, senào pMe dar principio a esta obra,
(:} a causa pende na caza da upplicarão.

este Apontamento se determinou ('), que eu não entendo,
que minhas Jusllças tomem conhecimenlo da necessidade
que há de se lançarem estas fintas, antes lhes mando que
nisso senão intrbmeltão; e e todo o mais que toca á cele
Apontamento mando, que se guarde o que tenbo ordenado
pela lei extravagante lib. 2. til. 2. 11} 13. que enlendo estar
feita confórme ú Direito, com declaração, que se os Prela-

e não para ali serem castigados, c assim a Ordenação lib. 2, tif. 9. em(juanlO
faz este C:lSO mixlo, se !la de enlender mixlo nesta fôrma, que no secular
hajiio a lJenas, que se acbarem imposla pelas Ol'denaçees, e no Ecc!csliIs
Lico para a. correcção; porque lanlo que se aparlarem, e forem monulos, e
fizerom Lermo, não so pódo ir por diante, e se depois p6dem ser ca ligarlos,
he por não obedecerem, e não desistirem, que he crime, que de no1'0 00.11,l
metlem, e Ite couza difi'erenLo. Eassim aquellas palavras do agrado Concll!o
Reliqllis prenis, etc, se Mo de refet'ir, não aos leigos, em que não fallão, pOIS
para lks não hayia penas postas por direilo Canonico, senão aos Clcngos
concubinarias. á que por direito eslavão presrrilJlas cerLas pona .

E quanto ás ou Iras penas, esta lei lbes permitLe, que u em dellas na fórrna
do dito Concilio, que s6 as permitle, quando conhecerem judicialmente, e
não lbe dá, que por sous Ministros possão prender os leigos, porque ;!qnaUas
palavras: Pel' ,nIOS, Ile/ ali~llOs Ministros se hão de entender em terlll~s

babeis: Per SILOS, DOS seus CJerigos: Per alienos, nos seculal'es, qllc SilO
subrlilos alheios, deprecando a Juizo competentes, o assim o ex.plica k~l'tIlo
in L. 14, tit. 1, lib. 4, e isto he o qUt: se guardava antes. desL:'. Concordm.
• Porem aqui concedeu el Rui, que podessem prender os leigo por seu
fi!inislro, porque assim o declara a lei Sebasliana, de que e ta Concorilm
sahio, e de ambas a Ordenação lib. 2, lit. 1: § 15, e ou tenho, que selllcnça
final aqui quer dizor loda aqllella, que Livor forr.a do definitiva, porque se ~Ia
põz fim ao incidenLe, de que se traLava, nelle Iie definitiva, como se co 10
aa Ol'denação lib. 5, til.

Dor onde sendo condomoado hum leigo em cuslas de rel.al'd;jmenIO, qllcfe/.
na cauza, ainila que a callza penda aLhé liual, naquelIe incidellte, senão pagar,
poderá cr preso, o a sim entendo esta Ordenação, e fica tndo mui (lonforJ1\C
ao Concilio. E he de notar, f[UO ainda que os Prelados e quei:em, e accusci1l
esta Concordia., em que com elles se llSOU ,le lanla largueza, que largoll cl
Rei hlllna uas cousas de mais imporlancia, que IJmia em sua Coroa, quc
era poderem prendor os leigos por seus Ministros nos casos, do que ('ouhcc~~n,
o queil'ão usar doBa no La partc, o no maio digITo, que não 1Ie Concor 13,
nem os obriga.

(' Comip;narla 11ft Oro.. ao Li•. I, til. 1'2, § 76.
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dos pretendem obrigar os. leigos á fabricar a Igrejas, ou á
SIl tentar o _Iinistro dcHa, fundando-se expl'c amente,
que os dizimas não são bastant s conforme ao Decreto do
Concilio TriJentino, em tal cazo minhas Justiras, senão intro
mettão nis o, porque o conbecimento pertence ao Juizo Ec
clesiastico, posto que o leigo negue aquclla qualiuaue, de
não bastarem os dizimas ('i2).

XIV. - SOBRE A VISITAÇÃO DOS LUGARES PIOS.

No quatrozeno Apontamento clizem) que as Justiças secu
lares impedem aos Vizitadores Ecclesiasticos tomarem couta
e visitarem as Confrarias que os Provedores leigos visitão,
constando pela lei extravagante) que estes não são de minha
immediata protecção, enas que ão de minha immediata pro
tecção, não consentem) que visitem o e pi ritual, como he o
Santissimo Sacramento) ou Ornamentos) e o ma is.

Neste Apontamento se determinou ("), que os Decretos do
Santo Concilio Tridentino se guardem, como nelles se contem
porque essa foi sempre, e 1]e minha tenção) e que nas Con
frarias, e IIospitaes, e Albergarias, em que os Prelados das
Comarcas entendem) e fazem correição por via ordinaria
em particular commissão minha, possão os Prelados) con

fórme aos dilos Decretos, tomar as contas, e vl Har, porque
os taes IIospitaes, Confra rlas) e Albergaria não entendo
que são de minba immediata protecção) e i to e entenderá
não endo já os dito llospitaes, Confrarias, ou Albergarias
naql1elle anno visitados pelos Provedores das Comarcas e
porem os ditos Prelado poderão el11 todo o tempo visi tal' os
Ornamentos, e couzas dedicadas ao culto Divino ('13).

(I~) Desta Concorrua sahio a Ordenação lib. 1. tit. 62, § 76, e he mui cou
forme a direito, porqne fintar he dil'eilo real, que pertence aos Reys L. 1. C.
de super indi 't. Orcl. lib. 2, 1Jit. 26, § 6, Cabed. decis . .44., et 49,2. p. Ripa.
M. 2, l'espons . .8, n. 2, e assim jnslamenta permilte, que os. ~I'c.lado lan
com finta para Tec!diGcação das Igrejas, ou Sll tentação dos hll1stros rlollas,
que são as callzas legitimas, com qllo o podem fazer, e não fintas gemes,
qlle s6 i so pótle o Bei, c as pessoas, a que eUe o concede el11 alguns caso,
como silo Caomas, e Citlades DD. iI! L. ti" §. Actor. fi'. de Ilejudicaf.

(') Consignada na Ortl. do Liv. 1, til. G2, § :;9 c Liv. 2, til. 9, § 2.

(13) Esta Concordia já tem fnndan'll'll o lias outra de rI Rei D. Diniz no
artigo X. dos x.l. ede amhos ~ahio a Ordenação lib. l, fif. 62,,59.

L. e lá mui ronforme n direito, porr[no r.o t'flle toca ;ís Confrarias da im
m\Jdlllta protec['1a de el Hei, como ão as Misericol'tiias, a casa de 'os,a
,cnhara da Uerciaua, o Espirito ...,anto de AJemljller, a Capella de el TIei
CClbc{l. der. .1.:r, c a COllfruria tla Corte o mesmoCabecl. de .Tllr. 1)011'011.
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xv. - " BllE os AGGIlAVOS QUE SE LEITÃO A C0f10A.

No quinzena Apontamento dizem, que nas cOllZas mixtas,
qne estão declaradas pela Ordenação extravagante, de que
os Eccle ia ticos conhecem, o Oillciaes seculares, tomão
conhecimento de qualquer aggravo, de que os culpados se
queixão, dizendo, que os Prelados não guardão nisso a
ordem devida, não o podendo fazer, e podendo os culpados
gueixa r-se di SOl e appellar para os tribunaes superiores
Ecclesiasticos.

Neste Apontamento se determinou ('), que minhas Justiças
não tomem conhecimento de aggravo algum, qne as partes
allegarem ser lhe feito pelos .tllizes Ecclesiasticos, nos cazos
ele que o conbedmento lhes pertence, salvo quando se aggra
va em de notoria oppre são, ou forçR, que se lhe faça, ou
de se lhe não guardar o direito natural) porque nestes cazos
como Rei, e Senhor, tenho obrigação ele acudir, como fica
dito ('14).

XVI. - SOBRE SE NÃO GUAIlDAnE11 AS CENsunAS.

No desaseis Apont<!mento dizem, que destas couzas, enas
mais tem os Dezembargadores por estillo porem nas cartas
que passào, que se não guardem as censuras, nem evitem
aos excommnngados, sendo-lhes elefeso por direito, emandado
expressamente pelo Concilio, que não impidão as ditas ceD
suras da Igreja.

cap. 54., e a da casa da Sllpplicação, e Hospital de Lisboa cap. 59, et cap: 42
n. 5, Valasc. cons. 105, Cabed. dec, 46, 2. p. de que falia a ordenação !Ih ..1
tU. 62 § 42. Nestes Oratorios parliculares p6d<:m os Pl'elados visüal' °espl,
ritunl, e culto Divino, ve timentas, e orn mentos, e calices cap. 2, iII. (iII.. d
Custod. Euchal'ist. toto tU. de l'eliquiis et 'venerat. e entra a doutrina de Ah~e
de no cap. fino de consto aonde resolve, q e ainda qll~ os Prelados não tenl,,!o
visüação ordinaria, com tudo pódem visitar, se estão decentes Marian. III
tract. de visito n. 23, e assim procede o Concilio Sess. 22, de l1ef01'ln. cap. 8!
et 9. E pava os outros lugares lJios, não era necessaritt a resposta, que aqUi
se deu, para as Concordias. que nisso ha, que vão acima, e a Bulia do Papa
2. p. de que não devião ter noticia os letTados, que aqui e ujuill:1rão, porque
não vejo, que facão memoria della. com que estào alteradas as regr~s. do
cap. 1, §. Deinde de censib. lib. 6, Clement. Qtúa contillfJa., de ?'C1,UIOS.
domib. e o dizem os DD. no cap. de xenodochis do mesmo titulo.

(') Consignada na Ord. do Liv. 1, tiL. 9, § 12.

(-14.) Este al'Ligo já estava concordado antigamente com cl,Rei D. João.'.
e j;i procedião outras Concordias mais antigas, como se relata acima, e aSSim
aqui foi huma declaração, rio que já estava acordado, mostrando, flue a .f0r.ça
se entendia oavh-la na op~l'essão notoria, ou quando se denegava o dlrCllO
natural.
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Neste Apontamento se determinou ('l, que não efaz oiTenra
ajustiça EccleRia:.-tica em o Juiz de meus feito mandar ás
minhas Justiças, que não eYilem as tacs [ies oas, nem lhe
levem pena cleexcommnng(lclo por 1l11anto sempre se 1'0 tu
mou, e não se manda, senão d spoi de e..lar jnlgad , que
oconhecimento pertence ás minl1(l .Tu tiças, e não II Eccle
.iasticas, e por não haveI' outl'O meio, pal'a senâo tomar
minha jurísdicção (15).

XVIIo - SOBRE A EXECUÇÃO DOS TESTA.MENTOS.

No elese ete Apontamento dizem, que as .Tnstiças seculill'es
não r.on cntem, qne o Juizes Rccle iastico , pa sado o
tempo do dil'6ito Ordenação, proceclã contra o exeC·ll
tores elo testamentos, para que cumprão os legado, e
pagnem as divídtl declaradas nos testílmentos, e contra os
herdeiro, que dem para i so o necessal'io da fazenda dos
defunto, nem consentem, qne os \ igal'ios da vara em s 11
Arciprestaclos, passado o dito tempo, faç50 citar os ditos
executores, Ilue venhão dar conta dos testamen~os, em eu
JUIZO, e auditoria como sempre costumál'ão fner) dizendo,
que poderão anclár pejos lugares por via de cOl'reção, como
fazem os Provedores, mas não trazer os executores fora dos
lugares onde viTem.

1'\e teApontamenta se determinou Co), que minhas justiças
não, devem impedir ás justiças Ecclesiasticas a execução dos
testamentos nas COllzas, em qnea jurísdicçãO fôr porventura

(') Consignada na Ord, do Liv.1, Lit. 9, § 12,
(15) l'afllhem este capitnlo está expresso na Concordia de el Rei D. JoãO

l. E. advirto, que são fie notaI: aquellas palavras, E senão e manda, senàO
depOIS, etc., as quae não acimlLLem o estilo, que no Senado se guarda, que
no aggravos, que vem á Coroa, se p6t1e mandar absolvei' ad l'6ill identiam,
cm quanto o aggravu se determina, pondo-se uo fim da clausula, que não
no fazendo assim, manda ,is suas jusliças lhe não ~ual'dem suas ceJlsuras,
ele., porque, posto que i to e possa fazer, po~' meIo conveniente para d~s
pacho da cauza da força notoria, de quo el Hei conhece, porque concedl.tlo
oconhecimento, se concedem os meios, que são da mesma ordem, e a 1m
se pratica em Casl!:lIa .
. Co~ tudo não se p6de naquella carta rogatoria pôr esta clauZllla, porque
IS lo diZ a Concordia, que senão pMe pOr, senão depoi de dar seutença, que
o conhecimento lhe pertence, que he na sentença final tio aggravo. Pelo que
neste caso, se o Ecclesiastico não r.uizer levantar as censuras, poder-se-ha
riar conta a el Rei, para que o l:Jande chamar, e lhe pergunte a re~ão, por
~IJC o não f.1Z, porem filO se lhe poder:i pOr clausula, que se flaO guar
em, por ainda não estar julgado, que lhe portenco o conhecimonto.

(") Consignada na Ord. no Liv, 1, til. 62.
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por elles, na forma de direito, e minhas Ordenaçoens: e
ql1~mto Ú minha Jn tiças lhe,impedirern, que os seus "iga
rias pedaneos, e Arciprestes, e os mesmos Viga rios geraes
e Prelados devem gllJrdar a forma da Ordenação; e não
obrigarem aos testamentciros, que ,50 dar conta dos te la
mentos f6ra do lugar, onde vivem" pela muitJ vexação,
que nisso se dá <la povo; que he a razão, porque tenho
mandado aos Pro"edores das Comarcas, que o não fação, e
elevem-se conformar com o mesmo costume, e com o que a
Ordenação dispõe (10).

XVIll. - sonnE AS INJURIAS FEITAS AOS CLERlGOS.

IIo desoito Apontamento dizem, que as JusLiças seculares
não consentem, que se prooeda contra as pe soas leiga , ~ue
fazem ofrença, e injurias aos Heitores das Igrejas, e Officlaes
de j Llstiça sobre seus ameias, endo-lhes iSLO derezo com
peDa peounia ria, ede excommnnhão ipso {acto por ProvisãO do
Arcebispo de Lisboa.

Neste Apontamento se determinou ('), que se o Clerigo de
Ordens Sacras, Religiozo, c Beneficiado for ferido ou espan
cado, ou ~njuriado ainda que seja verbalmente por ~Ig.u~a
pessoa leIga, poder-se ba queixar, e demandar sua IOJuna
emenda e corregimen to perante o Juiz Eccle illstico, ou secu~

lar, com declaração, que requerendo perante bum não podera
variar nem t.omar arequerer perante ooutro. Poremseo ~azo

for tal que conforme a minllas Ordenaçoens, minhas Justiças
hajão de tirar devaça, e a tirarem e nella forem culparlo~ ~I
gumas pessoas leigas livrar-se-hão perante ellas, eem seu JUIZO
pod.erão os Ecclesia Lico requerer sua jusLiça emenda ecor
reglmento enão perante as'j ustiças Ecolesiasticas, por quanto
be já preventura no secular.

Porem quanto ao sacrilegio e excommunbão em ca~o q.ue
se neDa encorra) se procederá em todo o cazo no EccleslastlCO

.1:16) Esta Concordia declara a Or(lenação lib. 1, lil. 62, .§ 4, e já. tevc pli.n:
ClplO esta matem no artigo XXIX. dos XL. de cl RCl D. DIOIZ, quc ~al
supra, e depois em tempo de el Rei D. João 1. houve outro cap. que f~l o
IX dos segnndos. Além destas Concordias, lIa o Breve de Leão, qUI: Vai na
2. p. E eomo por tanlos titulos pertença a el Rei esle conh~CJ01Cnloi
não havia que ll'atar mais desta matel'ia, querendo levar os suhdll~S dCle
Rei fórn dos Lugares em.que viv,em. E desta Ordenaçã~ do lit. 62: llb/, d~
)IUllla ConcordJa de el ReI D. Aflonso V. q1Je anela no /ifJ. das extlactuluS
Torre rol. üÜ, aonde os mai dos §§ daquelle titulo eslão expressos.

("[Consignada na Ord. do Liv. 2, lil. !l, ,,§ 3 e á.
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conforme a direito. E quanto ás resistencias e ofienças feitas
aosMeiriohos eOffic,iaesdosPrelado , nos cazosemquepodem
prender leigos ou penhora-los por bem por fazer favor ús
justiças Eccle ia ticas, epara que seus mandados se cumprão,
como com"em que as lae pessoas leigas sejão castigadas por
minhas Justiça e se proceda contra ellas com as mesmas
penas com que se procede conforme a direito e minhas 01'cle
naçoens contra as pessoas que resistem ou desobedecem ás
minhas Justiças ('17).

Mando ao Regedor da casa da Suplicação e ao Governador
da casa Civil e mais Juizes, &c., que assim o cumprãoJ &c.
Gaspar de Seixas a fez, em Lisboa, a 18 do mez de março
ele 1578, - Jorge dct CostCt a fez escrever.

DECIMA OITAVA.

(Co/lcordata celebrada pelo Rei D. João IV e os Prelados de Portugal,
na cidade de Lisboa, em 12 de Setembro de 1642.)

Esta Concordata não foi colligida por Gabriel Pereira de
Castro ('), porque ne se tempo já havia sido publicada a
s.ua. obra de nfctmt Rcgict, e os Editores da jjfonornachia
1~~ltão-se tão sómente a reproduzir as Concordatas :lli col
hgldas, com a polemica travada por aquellc Juriscon ulto,
eoPadre Francisco Soares (U), membro mui distincto da
Companhia de Jesus.

Entretanto como esta Concordata se acha nas condições

dal17) Este capitulo não tem consa nova, porque o mesmo já ostava concor
. ,lO. cOm 01 Hoi D. João I, no arligo VIIl, o qual vai acima, o osta
IPJU!'lil ~ledomixtororo. Marta /iii. 2, c. 27. E desta Concordiu sahio a Ol'do
n:lça~ ltb. 2, til. 9. § 4, no quo rospeita ás resistollcia~ dos Meirinhos Eccle
slashco.s. querendo que se pratiqne uelles a Ordenação lib. 5, tit. 49, e .0;0,
qUe fOI muito em favor <la jUl'isdicção Eccle iastica. Foi e ta Concordia ~ ita
nIS ~e ilJal'ço de ~ 57 , e a traz por inteiro FI'. Antouio de Sousa no fim da
eecçao de CCIlSU1'/S Dttllre CrenlJJ.

\(') Gabriel Pureira de Castro falleceu em 20 de Olll:ubl'O de 1632.

d(") .A diante se encontrará essa polemica que Gabriel Pereira dc Castro
enomlllou Monomachict.



de outras que forão compiladas pelo mesmo Jurisconsll!to,
entendemos que tambem podíamos considerar como talos
capitulos apresentado pelo Estado Ecclesiastico nas Córtes
de '164'1, importanLissimos sob mais de um ponto de vi la.

E. tas Córtes seguirão-se logo á restauração do neino
Portuguez, em consequencia da Revolução do 1.° de Dezem
bro ele 16áO. - Houve uma nova reorgaoísação do Estado,
a elevação ele uma nova Dynastia, e o juramento prestado
pelo Cbefe dessa Dyn:Jstia, em sen nOllle e ele seus Succes
sares em pró dos privilegias, fóros, usos e costumes, de
que gozava a Igreja em POl'tugal; privilegias e fóros que
havião sido consignaelos nas auteriol'es Concordatas. E
assim o declara a Lei T, de 9 de Setembro de 1647.

Den-se portanto um reforço de garantias em favor das
Concordatas celebradas, como posteriormente foi reconhe
cido, pela Lei de 30 de Abril de 17G8, reinando D. José f;
na epocha em que os principias regalistas subirão ao maior
apogêo.

Esta Concordata não era das que dependião de approl'ação
Pon Lificia, em vista do seu con tex.to; e nem nessa epocha
era passiveI obter-se, visto que o Soberano Pontifice tI,ioda
não tinha reoollbecido a indepelldencia de Portugal; situa
ção que durou por muito tempo.

Julgamos pêlo que fica dito, que se acha justificaua a
inserção destes capitulo~ do Estado Ecclesia lico, accordados
em 1Gá2, como uma Concordata, sob n. 18.

(Jalpitu.lol1l do El!lt~lU1l0JEe~n~si'bstieil)COJlU RS Respostas
do :i!.lei.

SENHOR,

Posto que aos trez Estados dc.stes Reinos (com tão agra
decidas) corra a particulal' obrigação de beijar a mão a Vossa
MagesLade; e dar-lhe :JS devidas graças da mercê que lb~
fez, em jurar em forma todos os privilegias, graças e
meecês, que lhe os Reys deJles antecessores de Vossa MageS
tade tinbam feito e jurado; lembrar a observancia ,delle I

e as mais cousas que pa recem necessa rias ao servlÇ,O ,de
'assa Magestade, e bem desta Corõa : ao Estado EcclesiasLlcO
pertence mais em particular a obrigação uesta lembJ:an~3,'
por a ohservancia deste juramen to tocar á Real consCJen~l,l
de Vossa Magestade, e assim fica sendo de maior sel'vlç~
Seu, que quantos se lhe podem fazer, pela materia que trata
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que be a rasão que nos moveu a pl'opôr com toda a devida
sujeição diante de o sa Magestade os Capitulo s seguintes:

CAPITULO I.

Por importar muito ao serviço de 'ossa Magestade, e ao
bem universal e particular destes Reinos, jurarem os Reys
que houverem de ucceder neHes, antes de "erem levanta
dos, fóros, graças, usos e costumes, que os Reys seus pre
decessores lhe cou'cederam e juraram, pedimos a Vossa
Magestade faça mercê de mandar, que todos os Reys, que
ao diante houverem de succeder nelles, façam pessoalmente,
antes de serem leva ntados, o mesmo juramento. E aconte
cendo que ao tempo que snccederem estej am fóra desta
cidade de Lisboa, façam o tal juramento no lugar em que
primeiro houverem de ser levantados.

Resposta - O que me lembraes neste Capitulo ácerca do
juramento, fóros, usos e co::;tumes deste Reino, be o que
guardei, e jurei em meu nome, e do Principe D. Theodosio,
meu sobre todos muito amado e presado Filho, quando
neslas Côrtes fui jurado olemnemente por Rei; e assim hei
por bem, que o (açam os Reys meus successores.

CAPITULO II.

A Sé Apostolica conccdeo aos Senhores Reys predecesso
res de Vossa Magestade, que aos estrangeiro se não de sem
Beneficios neste Reino; e conforme as leis dene e capitula
ções, não póde quem não fôI' natural, na fórma que dispõe
a Ordenaçao, ter officio, mercê, jurisclicção, ou outra
cousa algum;), nem outrosim Beneficios Ecclesiasticos, nem
pensões,~ conforme ao privilegios.

Pedimos a "\ ossa Magestade, seja servido de assim o
mandar guardar, sem haver interpretação do Rei, nem dis
pensação. E por quanto de alguns annos a esta parte em
Roma se põe excessiva pensões para e trangeiros nos Bene
ficias que lá se provem, com que o Ecclesiastico empobrece
multo: poI'qne ha poucos Beneficias, e Prehendas, que não
paguem mui grandes pensões; e por este re peito acceitam
em Roma os Beneficios homens de pouc.o merecimento. aos
qUiles ainda fazem dar fiança bancaria, de que se segue
muila vexação e llespesa ao 'as allos de Yossa Magestade,
e occLlparem os Beneucios pessoas indignas: e para se re
mediar o prejuiso elo Heino pedimos a Vo_sa Magestade,



mande representar a Sua Santidauo o sentimento, o CSCilll
dnlo, que ha de o estrangeiros levarem por e ta via a
sub tancia dos Beneficio, privando a COl'ôa em commum
de ta parte das rendas bccle, ia ti a , e tIe seu privilc~ios.

e os natUl'aes tIeseu uireito; e be de cr'i3r (lue "'ua Santidaue
defira a pratenção tão justificada.

ResposLLL - Os privilegio da Sé Apostolica, que no par
ticular d .. te Capitnlo estão concedido. fI Corôa destes Reinos
e as Leis, Capitulos de Côrtes e provisões, que sobre ama
t ria ba, farei guardar. E no que for necessario beneplacilo
de Sua Santidade) lhe o representarei, por meu EmbaixaLlor,
na forma que petJis.

CAPITULO III.

As coadjutorias e renuncias n de Benef1cios se tem
achado que são em grande prejuiso das Igrejas Catbedraes;
pelo que pedimos a Vossa Magestade faça mercê a e tas
Heinosde impetrar de Sua Santidade que as nào conceda, ou
quando as causas forem tão bastantes, que o possam mover,
o não faça sem informação elos Prelados, por evitar incon
venientes, e serem muitas veses Des oas tão incapazes, que,
se Sua Santidade róra bem informado, o não concedera; e '
assim se porá tambelu termo ao muito dinheiro que por e te
meio sabe deste Reino} empobrecendo-se por muitas vias.

Rp.sposla. - As renuncias e coadjutorias (com futura suc
cessão) tIos Beneficios das Igrejas Catheclraes, as não pas a
Sua Santidade} sem Cartas dos Cabido tieUes; pelo que
lbes mandarei advertir que as não escrevam, sem informa
ção dos Prelados das mesmas Igrejas; e que sejam em ravo~
de pessoas benemeritas e capazes; e o mesmo mandarOl
supplicar a Sua Santidade.

CAPITULaS IV E V.
Os Senhores Reys Progenitores de Vossa Magcstade com

a sua muita piedade enriqueceram o E clesiastico, conhe
cendo de ordinarias experiencias se fortificava a Fé Calbo
lica com os nlinistros da Igreja serem authorisados um.bem
com ajuda dos bens Ecclesiasticoa, com os quaes por (ltver
sa. vias acodem ao temporal, em especial ás necessidades
dos pobres. lIa annos que se diminuem em tanta parte,
que se sente uatural dirrerenca dos tempos passa-dos, pela

(') O terceiro Estado tambel11 reclama esta meuitla nos cap. XVI o XVIT.



falta que padecem, pela grossa renda das commendas, pres
timonios, e de muitos dizimas, que por varios titulos se
concederam aLeigos, e as Beligiãcs} e pensões de Beneficios
que se despacbão em Roma; e tambem por ser excessiva
a quantia das pen~ões} que, assim nos Bispados, como nas
Igrejas, e Beneficio do P3droado de Vossa Magestacle,
est:í posta; e porque nos Bispados he a fIuarta parte, e com
putacla pela avaliação antiga, e excede ao que elIes podem:
pedimo a Vossa Magestacle seja servido, que daqui em
diante se não ponha mais pensão que a quarta parte; e que
no Bispado de Portalegre, por ser de mantimento mui tenue
ebastar mal para congrua sustentação do Bispo, e obrigações,
se não ponba pensão alguma: e o mesmo no Arcebispado
de Braga, por serem as obrigações d'aquella igreja mui
granda , com as esmolas dos pobres, a que está obrigado
acudir, e com as despesas que faz com os Officiaes da Relação
emais Comarcas do ArcelJi pado; como se não punha nos
tempos an tigos.

Na mesma forma estão pensionadas as Igrejas do Padroa
do de Vossa Magestade, que são muitas, e sua renda sustenta
pessoas nobres Je virtude e letras, com o que se desaccom
modam e desconsolam os Ecclesiasticos} benemeritos do
serviço de ossa Magestade, e Clerigos nobres Fidalgos, a
que Vossa Magestade deve satisfação, sendo a da renda da
Igreja propria do seu habito: no que se offende o intento, e
estilo com que os Senhores Reys costumavão provêr e tas
Igrejas: e muitas das pensões~ assim dellas, como dos
Bispados, estão applicadas a pessoas dos Habitas das Or
dens Militares, e a utras de pouca qualidade, e sem
merecimentos: e porque ao lustre da Igreja e necessidade
do Clero, e bem universal convem mandar Vossa Mages
tade guardar os estilos dos Senhores Rey~ na distribuição
das rendas ecclesiasticas, pedimos no Governo de Vos a
~lagestade se provejam as Igrejas do Padroado livres; e que
as que est:lo já pensionadas para a Capella se lhe tirem as
pensões quando succeder vagarem; e Vossa Magestado de
sua real Fazenda dê satisfação aos Mini tros da Capella; e as
que tem pessoas particulares se extingam por sua morte; e
que as pensões dos Bi pados, se dêem a pessoa de quali
dade, e que hajam de servjr as Igrejas para com ellas estu
darem, e se habilitarem pal'a este serviço; e para o de Vossa
Magestade.

Resposta. - Na quantidade das pensões sobre os Bispados}
15
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mandarei vêr e examinar a materia, com o cuidado que
convem, e as pensões sobre as Igrejas do meu Padroado
Real se reserval'ão} com as condiçõ~s, e circumstancias que
me 3pontaes nestes Cnpitulos 4." e 5.", das C]uaes todas fico
advertido, para, assim estas, como as dos Bispados, se não
darem, salvo a pessoas benemeritas.

CAPITULO VI.
Os Senhores Reys eleste Reino D..João IlJ, D. Seb:ls

tião, e D. Honrique} declararam por suas Provisões, como
Mestres da Ordem de Cbristo, que os Commendadores
não tinbão privilegio para deixarem de pagar os disimos dos
bens palrimoniaes; el Rei D. Felippe I mandou ver na
Mesa da Consciencia, a instancia das Igreja:>} o que ne le
negocio se offerecia, conforme a direito; e se consultou
que não tinham privilegio} e que as im se devia mandar
declarar; e nesta confonnielade se resolveu em segunda
Junta} a que se commetteu, na qual votaram os Desembar
gadores do Paço, Sebastião Barbosa, Luiz Macl1:Jelo ele Go
vea; e da liIesa da Coosciencia} Jgnacio Ferreira, e Domin
gos llibeiro Cirne; e os Heligiosos Frei Manoel Coelho, de
S. Domingos, e Francisco Ribeiro, da Companhia: e foi por
todos determinado, que os Commendadores tinham obriga
çâo de pagar disimos dos bens patrimoniaes; e esta mesma
resolução se tomou na Junta em que pre jdio, como Dom
Prior da Ordem de Aviz, D. L po de Sequeira, em que s~

tratou dos Estatutos da mesma Ordem: e mandou el-Rel
supplicar a Sua Santidade passasse Breve, em que o decla
rasse, para se escusarem as demandas, que a instancia dos
Commendadores poderiam sobrevir.

E estando as Igrejas nesta posse continuada por centos de
annos, pacifica, justificada com direito, e resoluções que os
Senhores Reys por tantas vezes mandaram tomar, e dcclar~i
por suas provisões, deu principio a novas duvidas a impres.sao
dos privilegios ela Ordem de Christo, na qual estendem os ditos
bens das Ordens, eCommendasa os bens pa trimoniaes; sendo
o Breve em que fundam esta novidade muito antigo, e o
mesmo que os Commeodadores tinham, quando os Senhor~s
Reys deste Reino declararam pelas ditas Provisões, que n30
tinham tal privilegio.

E porque nâo parece justo que se dê a nossas Jgf!
jas esta molestia, havendo precedido tantas, e taO
qualificadas resoluções, e que sem sermos ouvidos, se
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pci'lurbas"c a nossa posse e direito, e se dé. "(} causa a um
trIo notavel prcjuiso, com re ulta da impres 50 dos privile
gias, vendo- e impressa e dalla por averiguada uma questiio
(le taes circumstancias) - pedimos aVossa Magestade mande
declarar que, com a nova impressão, se não fez prejuizo :'Is
Jgrejas; e que se risque a extensão que dos privilegias se fez
aos bens patrimoniae por se encontrar com o direito e
Provis-es de "o sa Mage tade; que tambem se prejudica
muito a Fazenda de "' assa Magestade nas Commenc1ns Mes
traes e disimos; e porque o dnmno be grand'e, c as deman
llas cresGem, serú serviço de "' assa Magestade não haver
nisto di/lIeão.

nesposlc~. ~ Para se tomar ultima resolução nesta mate
ria do privilegio de isen ão dos disimos. que pretendem os
Cavalieiros dn Ordens Militnres nos seus ben patrimoniae,
he nece ario erem ouvidas as me mas Ordens: o que
mandarei ordenar com a maior brevidade p s ivel. Entre
tanto declaro nã:) ser minha tenção prejudicar o direito das
Igrejas com a impressão dos privilegias da Ordem de Chris
to, de que neste Ca píLula me trataes.

CAPITULO VIr.
Experimentamos que no governo de nossas Igrejas se enfra

~uece muito o remedia das visitas n;e sendo por si brando
o castigo dos crimes que nellas se executa, de todo se
aC:lba com nos faltarem as provas dos delictos, de que lle
cansa o respeito, e medo, dos poderos6s' intimidarem os
denunciadores; e ha nisto tanta soltura, que lIe ardina rio
se desobedece aos ElIilaes que mandamos publicar quando
vi ilamos; e se de estimam censuras que obrigam a denun
ciar os uelinquentes, persuadindo-se os denunciadores que

. (") Sobre a conveniencia das visilas dos Prelados em suas Dioceses, he cu
nosa a recommentlaçiio, [Iue no principio do seculo XVIi faz o poder temporal:

II Reverendo em Christo Pal1re A1'cebispo Governador, amigo. Eu el Hei vos
envio muito saudar, como aquelle de cujo virtuoso accrescentamento muito
me prazeria. Ordenareis que ans Pretarlos ordinarios de se Reino se e creva
em Cartas minhas, encommeudando··lhes o cuidal[o de vizilarelll as suas Dio
ceses, em cumprimento da obrigação, que pera isso lbes corre, e procurarão
que nellas se Yiva com toda i1rerorma, e bom exemplo, que convem ao serviço
de Deos, e mell, e as Cm'tas me virão 10f:o a assignar. E crita em larlrid 31
Ue Oulubro G2D. - REI. - Duque de Villa HCI'1l!oza, Conde de Ficalho.

Por e1 Hei ao Heverelldu em Christo Pad!'<-, D. Alfonso Furtado de ~Ien

donça, Arcebispo de Lisboa, do seu Conselho de Estado, hum dos Governa
dOl'os de Portugal. II
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o justo temor, e trabalho que lhes póde sobrevir, nao são
obrigados a nos obedecer. Pedimos a 'o sa i\lagestade faça
mercê ao Estado Ecclesjastico, de mandar amparar a no sa
jurisdicção, acudindo ao bem espiritual, e dos \ a saIlos
desta CorõaJ mandando aos Corregedores das Comarcas,
quando vão aos Povos por cOI'reição, e til'am as devassas
geraes, devassem tambem das pessoas que nas visitas arren
dem os denunciadol'es, e testemunhas que testemunlJal'am.
E que outrosirn, á petição dos Prelados, tirem devassa dos
casos desta qúalidade que elles lhe apontarem, para' assa
Magestade os mandar castigar com todo o rigor das Lei3.

Respostc6. - Contra os que impedirem as denunciações
dos peccados publicas, pertencentes ás visitas Ecclesiasticas,
mandarei encarregar aos Corregedores das Comarcas, e
mais Justiças Seculares que dêem todo ofavor eaj nda (') aos

n Sobre a ajuda do braço secular, he notaveI esLa Provisão:
«( Reverendo Bispo Amigo. Eu EI Rei vos envio muiLo saurlar.
(I Por ser informado que os Prelados de meus Reinos e Senhorios não

usárão até gnora da Provisão (I), que passey o anno aLras soure o modo de
conceder ajuda do braço secullar, e sobre outras algumas duvidas, llue avia,
enLre minhas justiças e as EcclesiasLicas, e que se não seguia da dit.a Provi
são o fl'uito, que se esperava, nem se castigavão os vicias e peccados como
convem; e desejando eu q\le o Sagl'Udo Concilio TridenLino seja em Ludo
guardado inteirameuLe, sem duvida alguma de meus Olficiaes, e principal
mente os Capitollos, que em particular tacão a minha jurdição, e que conlrem
pera reformação dos costumes, passey ora huma Provisão (2) porque mando a
todas as minhas justiças, que querendo as Prelados e seus l\linistros usar da
jurdição, que lhes de novo dá o dito Sagrado Concilio, lho não impitlão, anlCs
lhe dem pera is o toda a ajuda, e favor necessario, como mais largamente
verei pela dita Provisão, que com esLa vos será dada; por quanto esLa ho a
primeira, e principal obrigação, que t.enho, e a que muito desejo de saLisfaseL',
corno devo, e o sempre fiserão os Reys destes Reinos meus ant.ecesso,res,
ainda que pareça que se faz nisto notavel perjuizo á minha JUl'dição, e mnf!a
qUll disso se seguirão outros ma)'ores damnos ao temporal da Corôa destes ReI
nos; porque todas estas cousas ofTerecerey de boa vont.arie por se castigarem'
e remediarem os pecados, e se reformarem os costumes de meus Vassallos; e
}lera isto somente quero a Jurdicão. Pelo que vos encomendo muito, que no
que vos toca useis da dita Jurdição com tal resguardo, e moderação, c.que
tenhaes para este efTeiLo taes Ministros, e de tanta confiança, que se conslgtla
o fim que se pertellde e se escusem escandalios, e perturiJaçons, como co~fio
que o fareis conforme a obrigação de Vosso Pastoral Omcio: e convem m~IlO,
ql)e tenhaes nestns ueslas cousas tanto maior vigillancia, quanto he maIOr o
peso, que daquy em diante sobre vôs ca.l'l'egua. E particularmente vo~ e.n
commendo, que' façaes em todo o vosso Bispado applicar as penas pecuDJarl3s
das condenações aos dos proprios Lugares por ser cousa de grande exemplo,

(I) 2 de Março do 15G8,
(2) 1569, Março 19,
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Prelados) e a seus Visitadores, e quando os excessos que
nisto se commetterem pedirem devassa particular, se recor
rerá a mim no De embargo do Paço, para mandar provcr,
como cumprir ao serviço de Deus e meu.

CAPITULO VIII.

Conforme os Sagrados Canones e Concilias, a residencia.
dos Bispos em suas Igrejas, lJe de Direito Divino; e os Santos
Doutores nos ensinam quanto convem assistirem neltas: e a
experiencia o mostra tambem, pelos damnos qlle vemos que
se seguem, na falta de seu governo, não estando presentes:
pelo que, obrigados de nossas consciencias, representamos a
Vossa l\Iagestade o muito que convem não se servir dos Bis
pos, tirando-os de Sllas Igrejas (l E sendo Vossa l\Iagestade
servido em caso de necessidade occupar alguns, e havendo
de ser a occupação por maior tempo do que eltes podem,
conforme a direito estar ausentes, que para isso senão peça
dispensação de Sua Santidade, e que elles primeiro com
eIJeito renunciem as Igrejas.

Resposta, - Agralleço vossa lembrança que me fazeis neste
capitulo, ácerca da resiclencia dos Prelados em suas Igrejas
e lIe mui conforme a vosso zelo; e da materia della me ha
verei com a consideração devida à obrigação da clita resi
dencia, e a bem commum do Reino.

GAPITULOS IX E X.

Em tempo dos Re) s passados houve ordinariamente neste
Reino, Cardeaes portuguezes (U); e porque não be justo que se
perca esta preéminencia e honra, tendo a Vossa l\1agestade
por seu Rei e Senhor: esperamos da Rear Grandeza de
Vossa Magestade este e maiores favores, e accrescentamen
tos; e pedimos a Vossa Magestade seja servido de mandar

e que importa muito pera firmesa. e segurança desta nova Jurdição, alem
de ser ordenada pelo dito agraclo Concilio. E assy vos aguardecerey dardes
ordem; que em todas as Casas de Religiosos, e mais Igl'ejas do vosso Bispado
se digua sempre por mym nas Missas ordinarias a Oração, que a Igreja or
dena se digna pollos Reis, de que com esta vos mando a Copia: e confio, que
vós sereis o primeiro que isto fareis comprir. - Gaspar ele Seixas a fez em
Lisboa ao primeiro de Maio de '11>G9. - Jorge da Costa a fez escrever. - REI.
- Para o Bispo de Visco, »

(') Nas reclamaçõe3 da Nobreza e Terceiro Estado, ha igual pedido.

(") Nas reclamaç,ões da Nobreza e Terceiro Estado, ha i"'ual pedido.
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propôr a Sua SantiJade para qne e te Reino não falte esla
Dignidade que sempre teve.

Da mesma maneira pedimos a Vossa Mage tade mande
fazer supplica a Sua Santidade, que ordene que, entre os
Auditores da nota, haja sempre um porluguez, das qualida
des que se requerem, como os das outra Naçõe, para que
possa dar informação n'afjuelle Tribunal dos nossos costu
mes e estilos, e de ludo o mais qne convem a estes Reinos.

Resposla.-Fico advertido do que ne tes dous Capitulo 9c
10 me propondes, e o procurarei com Soa San lidade: enten
do que os Prelados que de presenle !Ia ne te TIeino mere
cem, igualmente que os passados, a Dignillade que me
apontaes, e a conveniencia que ha para o uom governo do
Reino, haver na Sa grada Rota Audi tor portllgucz.

CAPITULO XI.
Conferindo o estado prezente do nOS8as Igrejas, e os tra

balhos que padec.em, e promette ele fuLuro a cOlTllpção dos
costumes dos subc1itos; e advertindo que e não cumprem
nlgllns Decretos do Concilio 'J'rirlenlino; e que so continuar
este descuido, podem succeder inconvenientes difTIcnltosos
de remediar; e considerando tambem que nestes tempos,
as Religiões, e o Ecclesiastico se nâo venera com a decencia
devida, e que heeste o-primeiro, e mais efficaz meio, e com
que o inimigo commum fez gnerra à Fé Calbolica, nos pare
ceu pedia nossa obrigação ajuntarmo-nos, e tratarmos do
remedio, em Concilio Nacional r), seguindo nisto ocoslllmeda

(') Os E tados da Nobreza e Terceiro, fizeriio identico pedidn, .
Era humn necessidade que ainda hoje e faz sentir no Brazil. DepOl dq

Concilio de TI ento, o unico Concilio 'acíonal que se reunio cm Portugal, fOI
o de Braga em 15(;6, convocado e pl'csillido pelo Arcebispo D. FI', Bm tholú~eu
rios n!arIYles, COIT,O W Tê no Capitulo Xlll, da ta parte ela Histori,a Eccll'SlOt
tlca dos Atcebl,~poS de Braga, de D. I odrlgo da Cunha; que assml começa:

II Celebra- se o quinto ConfiNo de Btaga. - O quinto Concilio Brurlwense
se ajuslou no anno de 1566, sendo Arcebispo nesla 19l'Cja o Santissimo e
doulissimo Varão D. Frei Barlholomeu dos l\larlyrcs, gor ·rnando o Reino de
Portugal a Rainha D. Catharina,-na menor idalle de el-Rci D. Sehastião, seu
neto. Ahrio-Fe cm oito de Setembro, dia elo Nascimento ele lossa enhnra.
Assi tirão nello Ires Bispos sufl'raganeos, D, João Soares. de Coimbra;
D. Rodrigo Pinlleiro, do POIIO; D. Autonio Pinheiro, de I1Jiraoda; tod~s
pessoas eminentes em letras. Faltou o Di po de Viwu, por estar aquella Igreja
nesta ,conjuncão sem Pastor. .

« Fizerão-se Constituições, e Decretos mui hem ordenados, segundo pelha o
tempo, e o estarlo elas cousas. Durou aJunta sete mezes, e veio a se puLlirar o
Concilio no pl'jllleiro tl~ Abril do :\11110 sC:;I:ÍJ~lc de mjl e quinhentos c sessenta
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Igreja de lIespanha, que sempre se valeu, pJra preservar de
graneles nece sidades em semilhantes occa iões de Concilio
Nacionaes. Pedimos a Vossa Iagestade f3ça mercê, a estes
Reinos, de fav(l('ecer, e ajudar o nosso intento, consentindo
se execute, e alcançando de Sua Santidade dê poder a um
Prelado que o possa convocar.

Resposta. - Muito bem me parece, e he mui conforme a
vossa principal obrigação, o flue neste Capitulo me apontaes,
ecomo o estado do Reino dér lugar a isso, o procurarei;
c vos ficará a cargo tornardes-mo a lembrar.

CAPITULO XII.

Para boa administração da justiça Ecclesiastica, !le mui
necessario !laver Meirinhos n:lS Cidades, 'illas, e Lugares,
em que ha Arciprestres, ou Viga rios da Vara; porque da
falta delles, a ha na execução da Justiça, comque as Igrejas
são peor governauas: - porque em alguns Bispados os não
houve até agora, e geralmente os !la em todos mais, peui
mos a Vossa ~Jagestade, seja servido conceder aos Prelados,
em cujos Bispados faltam, que de novo os possam pôr, na
forma que Q3 tem os mais.

Resposta. - Nesta materia de haver Meirinhos de Cleri
go , e trazerem varas brancéls, nos lugares das Comarcas,
em que ha Arciprestres, e Viga rios da Vara, pedindo-se-me

esete. Foi apresentado em Roma ao Papa Pio v, e visto por Autorirlade Apos
lollca: eSliÍ impresso cm livro parlicular, que anda nas màos de lodos. u

Copiamos aqui o que disse o Terceiro Estado no seu pe<lido com a re-po la
ilo Rei -, por 1I0S parecerem inleressanles:

« Cap. 'Ve VI. -lIe de muita importancia que V. M. ordene fazer-se hum
Concilio PI'ol'incia! de todos os Prelados deste Reino, para detel'minarem muitas
Concordatas, que cada dia dão motivo a se porturbarem as jurisdiccÕes, e para
lambem de novo se ordenar o que imporla ao bom governo ecclesiastico, e do
Clero e Fmdes, porque anda muito desgovernado, de que succedem cada dia
nolaveis difl'erenças e vexaçõl's aos vassallos, e cscandalo gemI ao povo.

~ E que se tmte da re.formação das ~eligiões, .qll~rdulldo-se o Concilio
Tl'ldentlllO, para sc não dispensar, para li rade ou Clengo, pessoa alguma de
Nação. nem ainda pum FreiTa; e que se não dcem ordens de Epistola, pelos
al~no~ que parecer cOllvenienlf:, senão aos que fôrem. providos em Igrejas,
Dlgllldades ou Beneficias, para que se dêem ao exerClCIO da guerra, por Ora
lão necessario .
. « Resposta. - Muilo bem me parece esta lembrança. E ao Estado Eccle

sJasl.ico respondo, que, havendo no Reino quietação, e meio para se consegnir
esle illlltito, mandarei tralar do que me pedis nestes capitulos V o VI. I.
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com causa justa, mandarci provêr, com o favor que convem
à boa administração da Justiça Ecclesiastica e Secular.

CAPITULO XIlI.

Os conservadores que os neligiosos de todas as Religiões
tomam de suas causas para Juizes, são commumente pessoas
sem letras c sufficiencia para julgarem, de qne !la grandes
queixns) pelas sem-justiças que fazem; que poderão tambem
nascer delles terem liberdade para tirarem uns conservauo
res, e escolberem outros; o que fazem, todas as vczes que
não dão os despachos e sentcnças, conforme elles querem e
porque se atalham a maior parle destes males, guardanoo
se o Breve, que o Papa Gregorio XV passou sobre estes
conservadores, com todas as declarações que nelle se contem
pedimos a Vossa l\Iagestade o manue guardar.

Resposta. - O que me pedis ácerca ela observancia do
Breve de Gregorio XV, baseado sobre os conservadores cl<ls
Religiõcs, vos toca a vós principalmente em vossas Dioceses:
e nos exccssos e abusos de jurisd icção, está prohibido por
minha parte, com o recurso ao Juizo da Cor6a.

CAPITULO XIV.
A experiencia tcm mostrado os males, e damnos que se

seguem ás Monarcbias) e Reinos, de succederem nelles
Principes estranhos e que não são naturaes. Pelo que re
prcsentamos a Vossa Magestaele, que convirá muito ao bem
deste Reino, atalhar a estes males, e damnos, fazendo' ossa
l\fagestade lei, em que determine, que, succedendo fallecer
algum dos Reys deste Reino sem Filhos, e deixando Filbas,
succeda a seu Pai a Filba mais velba; e nâo sendo casada,
seja obrigada a casar com portuguez, parente seu mais cb~
gado; e sendo a tal iliba já casada com Príncipe que nao
seja portllguez, não possa succeder a seu Pai, e neste ca~o

succeda a outra filha mais velha, na fórma que a outra haVIa
succeder; de sorte que, não havendo Filha que seja casada,
ou possa casar com portuguez, fiCJuem todas excluidas da
successão, e succeda no Reino o parente varão mais chega
do ao ultimo possuiclor, e preceda o macbo á femea, por
assim ser mais conforme ao que nesta successão se pre
tende.

Rcspostc~. - A' materia deste capitulo (cuja lembrança vos
agradeço muito) tenho respondido nos capitulas dos estados



- 233-

dos Povos e nohreza, para mandilr fazer Lei, na conformi
dade elo que tinha ordenallo o Senhor Hei D. João III,
com as declarações e moderação, que mais convem á con
servação, e bem commnm elo Reino.

CAPITULO XV.
À grandeza ela Casa ele Bragança he tal, que nunca con

virá extinguir-se, princip::llmente havendo' o S3 Magestade,
por seu serviço, e uem do Reino, fazer a Lei da successão,
que no Cilpitulo acima pedimos. Pelo que representamos a
Vossa Mage tade, que, não enc10 servido de dar a alguma
Pessoa Real, que ella se eUf}orpore na Corôa, e neHa se
conserve.

Respo_la. - Por ser o negocio deste Capitulo de tanta
importanciil, como nelle apontaes, o con ic1erarei, e tomarei
nelle resolução.

CAPITULO XVI.
Por convir muito á :mthoridade deste Reino, conserva

rem-se as casas antigas delle em pessoas que forem do
mesmo appellido, em falta de descendentes legitimos -pe
dimos a Vossa Magestade, que, vagando alguns bens da
Corõa, seja Vossa Magestade servido de os não tomar para
ella, e fazer delles mercê aos parentes do defuncto por
qnem vagaram) sendo do mesmo .appellido, e benemeritos:
tendo-se respeito á pessoa a quem a Casa se der, para que
a mercê fique equivalente.

Resposta. -, obre este capitulo tenho respondido ao
Estado da Nobreza, ao Capitulo 28.

CAPITULO X, II.

A conservação da Jndia, e Conquistas deste Reino, e
segurança da Co ta delle, he tão importante ao serviço de
Deo , e de 'o sa Mage tade como bem se deixa ver e enten
der; e a sim tambem a necessidade de haver Galés e Ar
madas neste porto; porque d0 algumas vezes faltarem, tem
resultado notavei inconvenientes, e perdas. Pedimo a Vossa
Magestade mande acudir a materia tão importante, dando
ordem a que haja Armadas e Galés, e que para e ta despeza
se appliquem os direitos elo anil, e pe cado, e Consulado, que
para elles foram concedidos.

Rcspo ta. - Sobre o que me dizeis neste Capitulo, está
dada a resposta aos Povos e Nobreza, nos Capitulos 29 e 0.°
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CAPfTULO ;'-' m.
No .lnizo ua Corôa, se tratam todas as causas de Forças('),

que tOC:lm ás Igrejas, e pessoa ecclesiasticas: lla granues
fJncix(lS do pouco re'peito, que os .Juizes della e Proc,UI'ado-.
res lhes tem; pedimos a Vossa Magestade seja erviLio de
Que estes omeios se provejam em homens pios, e tidos por
de boa viLia, costumes e letr:ls; e poLiendu ser, sejam Ca
nonist3s, que tem mais noticia do Direito Canonico; porque
dellas se pMe esperar que melhor defenderão o direito da
Coràa, e que farão justiça ás partes, com termo, e palavras
decentes, qne he o que só pretendemos, e Vossa. lagestadc
deve querer.

RespuslCt.-Muito importante be o que me lembraes ácerca
da eleição dos .J uizes, e Procurador da Coràa, e a~sim orde
narei que se ex.ecute; e vos encarrego, qne aos vossos Minis
tros Eccle iasticos façaes se h(ljam de maneira na promulga
ção <.las censuras, e na moleslia do exercicio de seus cargos,
que sejam exemplo aos Minist.ros Seculares, e me fique mais
razão cle lhes mandar estranhar, e castigar qualquer excesso
que nelJes bouver.

CAPITUl.O XIX.
Representamos a Vossa M:lgestade, que l1a muitos privile

gias ne~te neino por occnsião dos contractos; e que os
Administradores delles n:1o :ldministram justiça como de
vem, por serem salariaclos pelas mesmas partes, de qne ha
grandes queixas; e parte dellas eporlerão atalhar mandando
\ assa l\Iagestade limitar o numero dos privilegiados, e que
só gozem do privilegias, qne forem neces arios para o.I~1
contracto - e que em nenhum caso possam tomar o prIVI
legio, nem lhes valha, depois que tiverem já commettido ?s
crimes, e que delles se livrem diante das Justiças ordl
narias.

Resposta. - Tenho respondiLlo aos Estados dos Povos, e
Nobreza.

(') ~obre estas questões de Forças, grandes duvi~as e conOictos hav~ão, o
que (leu nascimento ao celebre Tratado de - Jl!anlt Regia - de Pereira de
Castro; e póde-se dizer que aioda hoje não terminarão. nflo obstante os esforçoS
q~e faz o poder temporal, de tudo secularisar, para collocar sob a mes~a
d~recção a Igreja e o Estado, lí maneira ~o anti:;o Estado pagão, de que fOI e
alOda he typo o Imperio Homano. •

A creação dos - newrsos á Corô(/, - tem sua orill'em nestas questoes.
Veja-se o art. XV da Concordata do Hei D. SebasLi:io. "
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CAPITULO XX.
OSagrado Concilio Trirlentioo manda com graves penas

30S Bispos, qne, com grande cniáado e vigitancía, visitem
a clausura dos Mosteiros dos Religiosos, com poder ordi
nario nos de sua jUl'isdicÇ50. e em todos os mais, comfl
delegados da S(lnta Sé Apostolíca; e vendo a clausura, pro
curem o remedio de sua ou ervancia ou conservação - e
porque Sua Santidade foí informado que neste Reino havia
remissão em se praticar este Decreto, veio Carta da Con
gregação dos Eminentissimos Canleéles, para o Arcebispos
e Bi pos, em que de novo lhes mandão o guardem inteira
mente: e reconhecendo a muita utilidade e necessidade
destas visitas, as deixamos de fazer, pela repugnancia dos
Lugares, a quem os ~losteiros das Religio as estào sujeitos;
eem nlguns que se íntentárão fazer, houve grandes diffi
culdades e inquietnções.

Pedimos a Vos a Magestadé se sirva de nos dar favor e
ajuda para melhor podermos ncudir a e'ta obrigação, como
omesmo Concilio encommenda aos Princ.ipes CbrL Uios 
e o meio qne se nos ofIerece l1e mandar ",ossa Mages
lade escrever aos Geracs} e Proviociaes superiores das
Religiões, que não perturbem. nem inquietem no sa
jurisdicção, antes escrevâo ás L\bb(ldes as e Priorezas,
deixem pacificamente visitar a clausura de seus Conventos.
Eporqne, conforme ao mesmo Concilio, nos podemos valer
do braço secular, deve Vossa Magestade mandar escrever
aos Corregedores, que nos nssistão e ajudem, quando o
pedirmos; e os Prelado farão estns vi itas, quando lhes
parecer conveniente, na fôrma do me mo Concilio, proce
dendo em tudo como se dispõe no Breve de Gregorio XIII.

Res}Josla.- Na materia deste Capitulo, farei (') oh ervar o
que o agrado Concilio TrideoLino encommenda nos Prínci
pes Christãos: e a juri dicção que ni to pretendeis, conforme
ao mesmo Concilio, he causa ecclesiastica, em que os Prelados
das Religiões isemptas pretendem ser ouvidos: e o que Sua
Santidade nella determinar, farei guardar.

CAPITULO XXI.
Sendo os Senhores Reys antecessores de 'os a Magestade

nOTerceiro li:stado no cap. X tambem reclamou neste sentido. Tanto este
3111lulo como o Xl, bem comprovão•. ~OJlll'~ a !Je(lucç17o Chl'on%[jica, a

COJ1lpleta ncceilaçITo e execução do COIIClllo Trllleutmo.
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informados dos grandes elamnos e inconvenientes que se se·
guião de que os Chri ·tãos novos (') tivessem omcios da Repu
blica, assim de julgar, como outro, se fez Lei, que nenhuma
pessoa desta nação os podesse ter; e sendo tão justa e im
portante ao bom governo e administração da justiça, por
respeitos particulares, se tem dispensado nella; e outros,
sem di pensação, servem os ditos oHicios. Pedimos a Vossa
Magestade seja servido mandar que esta Lei se guarde in·
teiramente, e daqui em diante se não dispense em ella com
pessoa alguma.

Resposlct. - No que neste Capitulo me pedis, está provido
por meus Regimentos e Provisões minhas de 602 e 603, e
encommendado a meus Tribunaes tenhão na observancia
delles a consideração que convém, para bom governo e
administração da justiça.

CAPITULO XXII.

A Fazénda he o nervo da guerra, e o fundamento com que
se sustenta o Reino, assim na mesma guerra como na paz;
pela qual razão se propõe a Vossa Magestade, mande tl'a~al'
da con3ervação e augmento das rendas 'Reaes, pelos meIOS
aqui apontados. Que elos bens da Corôa se não fação doa·
ções immoderadas. Que as que estão feitas em pessoas
estrangeiras se revoguem e se tornem a encorporar na C~
rôa, ordenando-se por Lei inviolavel, que se não poss.ao
fazer ao diante, e que de tal modo fiquem nulIas com reSlS
tenda da Lei, que não fação os possuidores os fructos seus.

Resposta. - A lembrança que neste Capitulo me fazeis,
que dos bens da Corôa se não fação doações immoderadas,
vos agradeço; e aos Capitulas dos Estados dos Povos e
Nobreza, tenho respondido.

CAPITULO L"Xm E XXIV.

Entre os Ministros da Justiça Ecclesiastica e Secular, ha
continuas differenças, com grande dispendio do bem com·
mum, e descredito dos Ministro, e muitas vezes com o1Ieo
sa da liberdade ecclesiastica. - Pelo que, ficando sempre
salva a regalia da Vossa Magestade, nas occasiões em que,
como Rei e Senhor, deve acudir á oppressão de seus Vas-

(') Tanto o Terceiro Estado (Bu,,.uue.,ia) como a Nobreza, fi'zerão reclama
ções no mesmo sentido.
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sallos, pedimos a Vossa Magestade, que se faça uma Con
cordata ndas Jurisdiccões ecclesiastica e secular, nos casos
mais fTequentes, e sobre que se tem levantado maiores
duvidas; e que para isso mande Vossa Magestade ordenar
uma junta de pessoas ecclesiasticas e seculares, das maiores
letras que houver no Reino, que concordem os casos, e
tomem assento neHes, com consentimento de Vossa Mages
tade e dos Yassallos, e Clero; e nas materias que fôr neces
saria approvação do Papa, se lhe pedirá. A Ordenação do
Ueino que prohibe ás Igrejas, adquirirem, e terem J)ens de
raiz} se pretendeu praticar nas Capellas, e anniversarios de
Missas, que os defuntos deixam ás Igrejas por suas almas,
de que rela tam as denunciações das Capellas, que forão occa
sião de interdicto geral desta Cidade, com o mais que uelle
se seguio,o e com a feliz restituição do Reino a Vossa Mages
tade se levantou. Pedimos a Vo~sa Magestade mande nisto
tomar justa determinação com maduro conselho, para que,
nem. as Igrejas fiquem ofIeneliclas, nem a regalia ele Vossa Ma
gestade se perca no que fór licito e justo.

Resposta. - Na conformidade do que nisto tenho respon
dido ao Estado da NolJreza, mandarei vêr o que me apontaes
nestes dous Capitulos 23 e 24 e se tomará ultima resolução.

CAPITULO XXV.
Por serem os Habitos das Ordens Mili tares insígnia de

Nobreza, e satisfação de serviços que a Vossa l\1agestade e
ao Reino se fazem, assim na guerra} como na paz, será con
veniente que' se deem a pessoas que tenham limpeza de
sangue ou taes serviços, e que bem o mereçam. Pelo que
pedimos a Vossa Magestade mande guardar inteiramente as
Definições e Estatutos das Ordens Mililares no lançar dos
Dabitos; e havendo causa para Vossa l\1agestade dispensar
C,olli alguma pessoa, seja sómente aqueHa, qne, por sua qua
hàade, valôr, ou serviços, feitos na guerra ou na paz, me
reça fazer-se-Ihe esta mercê.

Resposta. - Está dada resposta sobre o qve me dizeis
neste capitulo aos Estados dos Pov~s e Nobreza.

(') Aqui solicita-se uma Concordata especial para os conOictos que se davão
cntr? ,as Justiças Ecclesiastica e SeClllar; o que infelizmente nunca se levou
aeflClto, por parLicular interesse do poder temporal, que mais ganhava dci
x~nclo a quest<io por decidir. Os seus abusos c invasões no domínio da Igreja,
Sao sem conta, e iUuitas vezes com tanto excesso, que mais revelão delirio,
que deCeza de direitos,



CAPl'fULO XXU.

Tem mostrado a experienci.l serem mnito prejudiciacs á
Nobrezl desteReino alglln Copitlllo da Lei Mental ('), e que
convem muito ao estado do mesmo Reino haver nella alte
raç.ão, pora que assim sejam os Senhores Reis melhor ser
vidos, e tenhão Yassallos que conservem a nobreza e casa de
seus passados. Um delles he serem excluidos dos ben
da corôa as filhas e netas dos Donatario - outra ham
de succeller o filho egundo, que se acha vivo ao tempo da
morte de seu pai, e não o filho, do filho primogenito,
fallecido em vida delte; porque, com o temor de succeoer
esLe caso, não acham os filhos maiores casamentos iguaes a
sna qualidade - da mesma maneira o Donatario fIue não
tem mais que a filha, a não póde casar com tão grande pes
soa, como ca ará, se houvera de ucceder nos bens da Co
rôa - Pelo que pedimos a Vossa Mages tade mnnc!e revogar
a Ordenação elo Livro 2. 0 titnlo 35 §§ 1. o e lI. o, ordenando que
na successão dos bens fia Corõa haja representação, assim
como nos morgados, e bens palrimoniaes, succedendo oneto,
filho do filho mais velho fallecido cm viela do pai, e podendo
succeder a filha, ou neta, em falta de filho, ou neLa varão,
e não filho segundo.

Resposta. - TeniJo respondido aos Estados dos Povos e
Nobreza.

CA PITULO x..~, 11.

Nesta occasião da feliz re Lituição destes Reinos a 'o~sa
Magestade, se acham em Castella, na CÔI'te de Mar1nd,
muitos Fidalgos e Titulares aparentados com toda a Nobreza
destes Reinos, os quaes não ba duvida serem leaes 'a sallos
de Vossa Magestade, e o haverem de reconllecer por seu
Rei e Senhor. Pelo que pedimos a Vossa Magestade se trate
da restituição delles, com todos os partidos, e meios conv~

nientes, que não encontrarem o bem commum, e dcfcnsao
do Reino, e alta superioridade de Vossa Mage.>tade.

(") He um dos mais curiosos a!vitl'es do poder real - a creacão dessa ra~
mosa lei -; aconselhada pelo Jurisconsulto João das RegTas. 1'01' e,la ~av~'
losa lei, se facilitou a reversão :i COI'Oa, dos bens que esla havia doado, mnda
qne 11.\0 houvesse cl'lnsnla alguma auLhori ando a reversão. - AtlJé.o temt
de rei O. Duarte ó existia in mcnlp" e portanto dependente do ar1JllrJoJ roa a
sorte dos bens doados. Foi este TIei que em 14:34 fez publicar o seu contexto.
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Resposta. - Agradeço-vos a lembrança que neste Capitulo
me fazeis, sobre a qual tenho respondido aos Estados da
Nobreza.

E todas estas cousas, e cada uma dellas, conteúdas nas
ditas respostas, iucorporadas nesta CarLa Patente, hei por
bem, e quero, e mando, de meu proprio motu, certa scien
cia. poder Real planaria, e absoluto C), que em tudo, e por
tudo, se cumpram, e guardem, e hajam eJIeito, tão intei
ramente, como he declarado em cada uma das ditas respos
tas, sem duvida, nem minguamento algum.

E por firmeza de tudo o que nesta Carta se contem, a
mandei fazer, por mim assignada, e sellada de meu Sello
grande, a qual está escripta em quarenta e uma meias folhas,
assignadas ao pé da primeira lauda de cada uma deJlas por
lrrancisco de Lucena, do meu Conselho, e meu Secretario
ue Estado.

Datlo na Cidade de Lisboa, aos '12 dias do mez de Setem
bro. - João Pel'eim de Souto lI1aior a fez. - Anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 16á~. - E eu
Francisco de Ltlcena a fiz escrever. - REI.

Re8110sta8 .10 Rei D. João IV, á "Réplica de Estado

Ecelesiastico.

vi a réplica, que o E tado Ecclesiastico, junto em Côrles)
me fez, sobre a resposta que lhe mandei dar aos Capitulas,
que por sua parte se me olIereceram, nas Côrtes, que cele
brei nesta Cidade. no anno de 16á'l; e paI' folgar de fazer
mercê ao Reino, e em particular ao Estado Eccle ia tico
hei por bem mandar-lhe responder na fôrma seguinte:

Ao CAPITULO IV.

A' réplica sobre o quarto Capitulo, que se me oiTereceu
em outro papel diITerente, sobre não haverem de pensionar

(') Depois da intl'oducção e propagação do Direito Romano em P~rtngal, esta
formula de I'esaibo pagão, foi admitlida. Já no testamento do ~eI D. João 11,
chamado o Principe Perfeito, ainda flue I'éo confesso dos assassll1alos de eus
paronles os Duques de Bragança e de Viseu, ,1 vemos consignada.
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os Bispados (') em mais da quinta parte, e haverem de ficar
sem pensão alguma o Arcebispado lle Braga, por seus mui
tos encargo, e o Bispado de Portalegre, por sua pobreza,
está baslnntemente S:Jli feito com a primeira resposta que
lhe mandei dar; e pode estar certo o E tado Ecclo instico,
que, quando prover os Bi pados ('.) terei muito particular aI·
tenção a que se não carreguem com mais pensão, do que
jl1stamegte poderem soíIr"er, segundo o merecimento das
rendas de cada ~m ao tempo dos provimento ; e quanto a
se cobrarem as pensões que pagão aos ausentes por pe soa
Ecclesiastica, assim se usa, e mandarei se não altere esle
costume.

(') Este capitulo foi especialmente consignado na Lei XVill de 28 ue Abril
de '16/17.

E a proposito de pensões, consignaremos aqui o cap. XVm,do Terceiro Eslado
IJela sua imporlaucia. He huil1a medida, cuja necessidade ainda hoje se faz
sentir:

" Cap. XVIII, - Que se faca com os Prulados, ordenem hum Ilospilal, a
que se appliquem pensões, para renua bastante, em que se l'ec!Jlhão o Cle
rigos que não estiverem em estado do exercicio das Ordens, e que não tiverem
donde se sustentar, para serem alimentados, para que não pereçã/), nem des
autorisem o habito sacerdotal.

" Resposta. - Quando se houver de convocar o Coucilio Provincial, que
me pedis, no V e VI capitnlos, se tratad de La maLeria. ))

lIc notavel que o Estado EcclesiasLico se não lembrasse de nma medi~a
desta ordem.

O Concilio solicitauo e promellido nunca mais se congreg-ou; e a medida
em questão, aind~ não foi levaria a errei to ! O Clerigo, e ninua o Paroc!lo que
envelhece no serviço do altar não póde contar com o pão, e algum descausO
na proximidade do sepulchro.

("') ,rIe extremamente curioso o queo Infante D. Pedro, Duque de COi~lb~,
que fOI Regente de Portugal no reinado de D. Affonso V, escreve a cu IrmaO
o Rei D. Duarte, a respeilo da intervenção do Rei e Infante na eleição dos
Bispos:

. ,,1. If. S.-A maneira, (Iue me a mi parece, que se devia ter para averem os
BISpos na terl'll, qne regessem o povo em espiritualeza seria esta: primeiramente
os Senh?res Rei, e Infantes firmemente proporem tle nom promo\ er, ne.m darem
consenllm~nto aser promovido a Episcopal dignidade algnm, por linhagem,
lIel~ servu;o. temporal, nem petlilorios, uem singulares a!1cições: ~roporem
maIS, e mUIto firmemente o terem, que toda a pe soa, ainda que digna pa
l'e?o, se per si, ou por outrem movido pera ele reqner Bispado,. que seJll
aVIdo per nom pertenceute. Devem nesta mesma lençom, e propo'IIO SOl' os
outros Senhores principaes da Lerra, e saberem muito certo, que sua peliçom
,\que~le por ql!e for feil.a, pode empecer, e nom prestar: e ainda por !il'llr azo
das .!lI1portumdades d~s aficadas peLições tios Seuhores em este caso, a I o
rlevliI.o ter por dete1'lllluado os Senhores Hei, c Illfantes, de uunca darem Be'
neflclO a qua.lquCl> porque algum destes pellisse, verdadeiramente como ~c a
pessoa pera SI pedisse,
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Ao CAPITULO VI.

Quanto ú réplica sobre a 1'0 posta que mandei dar ao
capitulo sexto, sobre os Commendadore', e CavaHeiros das
Grdeu Militares, e quererem i entar ele pagar dizimas, de
sejando que as Igl'ejas cres am de rendas, para serem me
lhor servidas - quero e mando se guarde o \lvará passado
em sete de Fevereiro <.lo anno de mil e quinhentos e cincoen
ta, que he o que posso fazer, sobre a posse que toca á
minha jurisdicção; e para que na propriedade se tome reso
lução Lrevemente} mandarei dar Carta para a pes,oa que em
Roma fizer o negocias <.IesLa COl'ôa, tratar com Sua Santi
dade da ultima determina0ão sobre esta duvida.

w Dcvianldefendel' a lodos seus nalurae~, que nenhum suplicasse por Bisp<ldo,
lIem Arcebi palio, poeudo-lhe maior pena que podessem; por a quem o contrario
fiz.esse. e em fim por lletcrmiuado, quu ainda que fosse provido, que lho 110m
IClxarom aver. Ainda que o Papa prol'eja algum de fóra, leI' a mais honesla
maneira, que podesse ser lheuda, loda via não aja algum por outra maneira,
salvo por esla que aqui ,'erel divisada.

" Tanto que se vagaI' algum Bispado, ou Arcebispado, os Seuho\'es Rei, e
lnfaut?s escl'eva logo ao Cabiôo da Igreja vaga, que e!!es entre i esU'emenl
a. m;1IS perteuceute pe soa, (Lue souberem em seu RClOO, pera aver 'alTUella
Dlguidade, e que lho escl'evão, nom th7.endo solene inleição, c que se avizem
de uom estremar algulTI, que por si ou por oull'Cm lhe requeil'a o estl'emeOl .

• Se aquelle, que estl'CITIUl'em os diLos 'enhol'C:s, for convinha\'el pam tal
eSlado, escl'ever-Ihe hão flue lue pUl'ece perLencente Ilal'a elo, e que fação em
ele sua inleiçãlJ, e que eLles lhe dal'ão suas u[Jli 'atoria pel'o o Papa.

« Se a pessoa, que prilUeil'lllTIente e tremarem, não parecer aos ditos
'cnhores pertencente rescrevão ao Cabido, que aquella pessoa a i nom parece
digoa, que estreme~ outro, nom lhe nomeaullo algum. aiuda1:que Lhe por o
Cabido sej.l requel'ido que lhe declarem sua ,'outade, e e ta maneira lenha
com lodo os que esLl'elllarem ala-que estremem tal, segundo JUlZO de boa
eonciencia o mereça.

• E ainda que pela ventura mais .dyno po a ser ach~do, ~egn~ld,) h~l1lanal
eotender, se o estremado pelo Cabido parecer hom, nao seja fClta mUls per
loo~a, ou enbargamento, por nom ser preZlllllido aver hi alicição ucces
sana.

« Para esto sc bem fazer, devem-se guardar os dilOS enllQrcs de pro
mellimento de palana, UP.ll1 propoill1ento de vonlade a alguma'certa pessoa;
porque aiuda que o fizessem a algum por sua bondad , em brcve poderia 01'
achado non dyno; e se promessa fO.se feita, nom falccerião de dous incon
ven.ientes, ou falecer do prometlido, ou compl'ir nom ju ta prl1LUessa, que era
malOl' mal.

II Onde a inleição fosse feila com acordo delRei e dos Infanles, elles des cm
ao inlecto suas suplj('aLorias, e o Cabido as suas, c a Cidade as uas, e de
razão, nem de feito, nom serião refn ados \'01' o Papa: e o Prelado que por
lal porta entrasse, podcr-sc-lúa chamar bom I astor, (; nom roubador e 1(l(li'ollJ,
como os I[Ue agora entrão por sitUa das paredes, com soadas de g1'(\ças, peitas,
ou de rogos importuuos,



AL'ATIÃ A QUE SE nEFETIE ESTA TIESPOST~.

Eu El Rei faço saber aos que este Alvará virem que o
Deão, e Cabido, da Sé desta Cidade de Lisboa me enviar~m

(lizer, qne alguns Commendadores e Cavalieiros da () elem
de NOLso Senbor .Jesus Christo se Jevantal'am a não querer
pagar dizimas do pão, vinho, azeite, gaclos, fl'uctos, e ele
todas as mais novidades de suas propl'Íl'ls herdade, vinhas,
e propriedades, e de seus gados, e criaç.ões, e de ontras
ousas suas proprias, que nào s:-o bens, nem rendas de

suàs Commenclas.• nem da dita Ordem, de qur, por (lireito,
e costume, o devem pagar, estando eiles em posse de mui
tos annos de lbes pagarem os (litos dizimo ; aJleO"anclo 3'
taes pessoas, que si'io dene i entos, por bem elo privilegio
(la dita Ordem, que dizião Ler, e sobre isso pendiam já algu
mas demandas, pedindo-me que os mandasse manter em
sua posse. - E visto seu requeri mel to, hei por bem, e
mando aos Corregeclores, em cujas Comarcas pc. tencer
ao dito Cabido anecadar os ditos dizimas, que, sendo re
queridos pejo dito De~o, e Cabido, ou seus Omciae~ ou
Rendeiros, cada um em sua juri dicção, e constando-lhe,
ouvidas as partes a que tocar, sommariamente, que o dito
Cabido está em posse de haver, e 111e pagarem os ditos di
zimos; os mantenham na dita po se, e constrangendo o ditos
Commenc1adores, e· Cavalleiro la dita Ordem que lh'os
paguem, posto que já sobre este caso pendam algumas de
mandas; e i to emquanto por sentença final, de que não haja
appeJlação, nem aggravo, Dão fôr determinado o contrario.
E e tando algumas das ditas pl'opricLl::ldes, ele que elles
dizem que e tão em posse de Jl e pagilrem os dito dizimos,
em alguns lugares em que não entre Corregedor de Comar
ca, que cumpra este Alvará, como nelle se contém, o qual
quero que valha, como Carta por mim as 'ignada, e passa-

.. ela pela Chancellaria, sem embargo das Ordenações do

• E por que a ml1rlaçom dos BisflOS faz que nom !.em singula.r alfeicom aos
Bispados, e por tal azo as Camcras, e as moradas dos Bispos em muitos Juga
res sam mal adubad:\s, nem os subditos são bem caslig..ulos ; por que uom
fa7.Cm conta a ver corregido o que pouco tempu e perão possuir, e por cslo
me parece que hum Bispo de Bispado para outro Bispado não devia ~cr mu
llado; porque nom somente a esperança rle bem eternal o homem IOch.l a
bem fazei', mas aiuda a do temporal he cm isto grande ajuda, Se algum BISpo
para Arcehi po fosse reqnel'itlo pOI' sua bondade, sendo delo merecedor fosc-l!JC
dado consentimento, ainda qne J'equeressem de hum Bispado para outro maJor
110m lhe fos.e dado. - Vosso Irmão G Srrvidor- INI'ANTEJ D. PEnno.
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segundo livro, titulo vinte, que diz, que as cousas, cujo ef~
feito tiver de durar mais de um anno, passem por Cartas, e
não pai' Alvarás.

A!/I'cs Femetndes o fez, em Lisboa, aos 7 dias de Feverei
ro de 1550 annos. - BEL

Ao CAPITULO UI.
Tambem parece que está bastant~mente satisfeito com a

re posta que mandei dar ao que se me propoz pelo capitulo
setimo, sobre mandar aos Corregedores das Comarcas
devassem por correição das pessoas que nas visitas dos
Eccle ia ticos oliendem os denunciadores, ou testemu
nha , e que, á lletiçâo dos Prelados, tirem tambem devassa
particular dos ('.asos, que nesta matcria lhes apontarem, para
eu mandar castigar os que forem culpados. Mas por mostrar
aos Prelados, quanto estimo o zelo que tem, de pur todas
as vias se evitarem peccados. mando ordenar ao Dezembargo
do Paço, que, todas as vezes que lhe fizer queixa algum
Prelado, sobre materia, que toque a reformação de costu
!Des, lhe mandem deferir, sem preceder a dillgenda de
mformação sobl'e :.I verdade da queixa, não havendo razão
particular para o contrario, pois he de crer o farão sempre
tão justificada, como de~em ao estado que tem, e lugares
que occupam (').

Ao CAPITULO XII.

• E á réplica sobre o capitulo doze, em que me pede
lhe faça mercê conceder aos Prelados, em cuj os Bispados
faltam Meirinhos, que os possam pôr de novo, e que tenhão
faculdade de usar de vara branca, como em alguns Bispado
se costuma, me pareceu além do que lhe mandei responder
dizer-lhe que, as im, como fico advertido para prov sr,
com favor das Igrejas, sobre havei' Meirinhos nos lugares
onde houver Vigarios da Vara, e Arciprestres, .a sim o fico
tambem para lbes conceder a in ignia da vara branca; sobre
o que recorrão ao Dezembargo do Paco, como sempre se
fez, e alli mandarei lembrar se defira, com todo o favor que
parecer necessario para boa administracão da Justiça (").

(") Este capitulo foi especialmente consignado na Lei XVII-de 27 de Abril
de 16 ~7.

(") Este capilulofoi espccialmcnlc consignado na Lr.i XI.' -de 28 de Abril
de 1()47.
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Ao CAPITULO ~'{.

Deve dar-se o Est:l(10 Ecclesiastico por satisfeito com o
,q.ue mandei responder ao que me propoz no capitulo ~O

sobre os Bispos e Arcebi pos baverem de vbitar os Mostei
ros de Freiras das lleligiozas isentas; porque não convem
alterar paI' resolução minha, oque até ag'ora se uzou. Quan
do Sua Santidade ultimamente resolva o contrario, poderei
pelos meios costumados, mandar (se necessario fôr) execu
tar o resoluto. O que ele novo me propõe sobre a jurisdicção
gue os Bispos pretendem ter nos Parochos Regulares, quanto
á ,cura das alr.gas, e administração dos Sacramentos, lle ma
teria totalmente Ecclesiastica: mandarei ordenar se tome

.nelIa ultima resolução, com a brevidade que fÓl'possivel. Em'
,Lisboa, a 13 de Julho de1G45. - REI.

:E hei por bem c mando que todas as cousas acima e atraz
escriptas se clllnpram, tão inteira e cumpridameute, como
em cada uma dellas se contém) sem embargo, duvida, ou
impedimento _algum. Em \}dêa Gallega, a 13 de No.vemoro
de 1665. - REI (').

(') Nas Côdes ile 1GD7, a Camara ria cidade do Porto, fez contl'a o Estado
Ecc!esiastico reclamações que julgamos dignas de aqui consignar-se lI.m!
apreciação do eSlado moral de PorlugaJ naquella epocha, e ua marc1la dos
acontecimenlOS que devião provocar a crise do reinado de D, José L

João Pedro Ribeiro as colligll! no t. 1 de suas Dissel'/açóes a pago 368;
ei-Ias:

II Convocão os Rr;ys a Cortes, para que juntos os tres Estados .do ReinO"
se cuide com toda aLtenção das cOIl\'eniellcias cOlllmuns ti Monarchia; e COITe
por obrigação aos Vassallos, fazerem Iresen te aos Reys aquelles meios, que
,iulgão mais pl'Oporcionados á conscnação aulilidade dos Heinos. Esta Cidade
hn huma das que_não tem menOl' parte nos interesses puiJlicos, e precisamenle
deve entrar nelles com mais cahetlal do seu cuillado: do que serão illstl'll
menlos os l)l'ocuradores de Cortes, nomeados pará as que Sua nlagestade I!e
servido celebrar este anno rle J69i, fazendo-lhe ueHas presentes as proposI
ções seguinles :

II 1. A toelos os Pralados l'econunendarll Sua Magestade att-enção "i reforUla
do Estado Ecclesiaslico para editicação dos Seculares, pam que se'veja, qne,
110 que Livel'ào a sorte rle escolhidos, desempeuhál' com virtlldcs o aClwto da
escolha: C para esta fim ~eriÍ. efficacissimo meio a boa eleição dos Prelados,
]lois o exemplo delles he a melhor recomlllelldação para os Subditos.

II 2. Tem introduzido nesta Reino, ·ou a ambição, 011 o costume, serem
facilmente promovidos os 'Bispos de huns Bispados para outros: e estas pl'O
moções sobre escrupulosas sào pl'ejudicialissimas ao Reino; escl'Upulosas,
Jl~rque uão intervem para as justilicar os requizitos, que os Sagrados Canone.s
d~spo~m; prejudiciaes, porque levão nas imp0l'taocias das Bulias considemvel
dll1hell'~ para a Cm'ia Romana: e um e outro damno hc justo que ua Magcs
lade eVIte.
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DECDiA NO~A

(Concordata celebrada entre a Rain'la D. Maria J e o Papa Pio VI. pela
qual se estabelcce nOllo "egltla1llcnto sobre a nomeação dos Beneficias
llOS Reino de Portngal e dos A 19arlles, assignada em Lisboa a20 de JILlllO

de 1778, ratificada por parte de SilO Santidade, cm i 1 deA-!i'oslo, e cOl/fir
macia paI Sna Santidade '/la dito anilo.)

lN NOMINE SANCTISSIl'\I..E TRINITATIS.

Quuro ioter Sanctitatem Pii VI et Regioaffi Fidelissimam
conventum fuerit, ut nova prroscriberetur Regula, qua in
nominatiooe Beneficiorum lltendum it in Regnis Portugal\ire
et Algarbiorum: prcesens Concordatum mutuo consensu
celebrarllnt uterque inter Se.

« 3, Sentem consideravel detrimento os Vassallos deste Reino na dilação
{los proce sos Ecclesiastico , e para que se evite, devo Sua Magestade mandar
1101' Letrados de toda a su ilPosição estabelecer Dova, e hreve fórma de proces
..al' .as Causas Ecclesiasticas, que, approvada pela Sé Apestolica, se oLserve
Illvlolavelmente,

II /~. Tem a malicia dos homens pel'\"ertido a deci ão do Direito nos Res
criptos Apostolicos, que impetl'ão para decisão das Causas; pois sendo a ami
z,1de rasão de suspeição, ordinariamente pedem, e alcanção Juizes os mais
amigos, e muitas vczes ignorantes, qne sentenceão as Causas pelo alfeclo, e
não pela justiça, faltando-se á boa administml,:ão, que della deve haver entre
os Vassallos de Sua Mageslade; pelo que, para remedio ele te damno, deve
Sua Magestade pedil'.ao Papa mande, gu~ cada hum uos-Dispos em ~ua .Dio
cese com o Clero ele,lão em numero sunlclente pessoas, que pela ~ua IntClreza
e letras sejão capazes de se lhes COlllmlltterem as Causas, por mClo dos Res
criptos ApostoliC(ls, da me~ma sorte que em cada hum dos Di pa(lns ha deter
minado numero de Exanlinadores ynodaes, e que nenhuma outra pessoa fóra
das eleitas possa ser .T uiz delegado, para conhecimento e décisão das Causas,
que tenhão conLroversia no f/)ro contencioso.

" G. Afrequencia, iJ pouca con idemção. com que os Juizes Ecciesiaslicos
comminão e proferem censuras, faz com que mais se desprezem; deve ua
Magestade recommeudar ao Prelado queirão fazer por i, c por seus Ministros
ponderação da gravidade das Censura, para qne ligeiramente as não pl'ofirão,
rr.as com a madureza e adverleucia, que os agrallos Canones determinão: e
quando esta recommendação não baste, deve ua Mage tade e3tabelecer, qu
o Juiz EccJe iastico, que injusta e liueiramcnte proferir censuras, tenha algum
ca ligo, e pague as cuslas, e damnos aos Censurados, se a tanto chegar o
poder EcoDomico, e excedendo esta materia seus limites, impelrará Indulto
Apostolico da Santa Sé.

« 6. O Estado Regular. como hoje se toma por vida e não por espirito,
padece muita relaxação. Alguns Senhores Reys deste Reino cuidarão já de o
cm.enda!', e no seu tempo o consegu.lr.ão; e o. intentou ultitl1am~nlc o Senhor
ReI D. João IV, que com a sua arHlclpada morte não o conc!ulO. Sua l\Iages
tade fará a Deos grande serviço, pedindo ao Papa nomeie Reformadore nacio-
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Ad hunc veró effectum designa ti Plenipotentiarii sunt, ex
parte quidem Sanctitatis Sum Excellentissimu , ac Reveren
dissimus Domifll1s Bernilrc1inus ,luttus, archiepiscopus Pe
trensis, Ejusdem Saoctitatis Sure iu Olisironensi Aula Nun
tius; ex parle veró Heginre Ficleli simre IIlustrissimus, atque
Excellentissimus Dominns Arius de Sá J\fellius, de Consilio
Ejus, Ipsiusql1e pro Negotiis, Exteris ac Bellicjs Administer
et Secretarius Status. Qui quidem, quum sec.nm invicern
communicassent Plenas Potestates sibi ultro citroque imper
titas, easque recte se habere juc1icassent, in sequentes Arti
culos consensere.

naes, que Sua Magestade lhe nomeareí, para que tornem as Religil'ies á sua
Jlrimeira observancia, e gUllrdem os Heligiosos a perfeição Evallgelica, que
ln'ofessão, segundo seus institutos.

« 7. Para se conseguir a perfeição do Estado Religioso será ITIf:io conve
niente, que Sua Magestade haja Graça da Sé Apostolica, qlle os Prelados
Superiores de cada buma das Religiões sejão lIatllraes deslo TI ino, sem de
pendcncia alguma dos Estrangeiros; porque com melhor cOllhecimento dos
subditos trataráõ a cada qual, segundo o mel'Cl:imento de suas virtudes, e
cuidaráõ dilferentemente de sua consolaCão, velldo que os subditos poderáõ
ser seus Prelados: do que não tratão os Estrangeiros, que só attendem a
,deferir segundo a utilidade, que lhes dá a importallcia dos negocios, e será
caminho para se evitarem as desuniões e parcialidades.

« 8. He consideravel a quantia de di~heÍi'o, que deste Reino tirão os Re
ligiosos para Roma todos os.annos, para fomentar cada qual o estabelecimento
ue sua pal'cialidade, de que resullão as inquietações, que nos escandaJisão, e
o damno que nos altenúa: serll conveniente que Sua Magestade impetre da
Sé Apostolica meio, por que os Religiosos tivessem os seus pleitos, ou recur
sos dentro dos limil es do Reino.

" 9. Tem a piedade catholica dos Senhores Reys deste Reino dado licença
a dilfel'entes Fundações: e IIe justo se faça presente a Sua Mageslade, que
Jla estl'eiteza deste Reino não cabe tão gl'l1l1ue picd,tde; ]Joi~ as lIovaS Funda
ções precisamente hão de levar após de si bons pal'a a sustentação dos R~

ligiosos, os quaes, sendo profanos, em poder dos Vassallos leigos tem LUillS
utilidade aos Heys e Monal'chia.

(( 10. O mesmo damno se segue das fundações dos Conventos já fuudados,
senuo raros aqnelles em que se não vejão magnificas obl'as, o accl'escelll~

mentos, aos quaes precisamente se segue capacidade para recebel'em ma~s

Religiosos, que pedem mais lJens para sua sustentação: a qne deve acudir
Sua Magestade, mallllanclo quo nos Conventos elos Religioso se não fação
obras sem expressa licença sua, e prohibi·las quando ao dito fim se dil'ijãO.

" 11. Tambem será ulil, que a cada bum dos Conventos se determine nu
mero certo dos que devião receber, segundo ~ capacidade das relldas, e se
lhes restringisse todo o possivel, fazendo-se daqui caminho á extincção. de
alguns Conventos, cuja multiplicação faz este Reino menos opulento, redUZJl1
do-se os bens a Ecclesiaslicos em prejuizo da utilidade puIJlica e particular..

« 12. A multiplicidade das Províncias, que tem algnmas Religiões, debm~o
rIa mesma Regra, he huma das causas de se extellderem os Conventos: assim
será justo ljne Sua Magestade faça, que sejão todas sujeitas ôl hum Prelado,
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ÁRT. I.

Sanctissimus Dominns Noster perpetlluill IncluJtum con
cedit, ut Regia \lajeslas Porlngallire et Algarbiorllm Reginre
Fideli simre, Ejusque Sllccessore , ad Beneucia EcclesiasLica
eliam curala, excepti infrascriplis in Regni~ Portugalliro et
Algarbiorllm sita, qLlm in qllatuol' ex oclo} vel in triblls ex.
sex. anni men ibas ApostoJicm Seclis CollaHoni, et Disposi
tioni reservatis, per obitllm eorum respective' pôssessorum
vacaverint, personas id'oneas} et jllxta Canonicas SancLiones
probatas. Eidem- Sanctitali Sme, et succes30riba nominare
vaJeat et valeant. Ita quod Eidem Regime, Ej asqllB Sl1cces
soriblls ad ea Beneucia, qare vel in Februarii, Maii, Augusti
et Novembris anni mensibus vacaverint,' aut si contingerit
qllod alicuju" E~clesim Archiepiscopus, vel Episcopus gra·
tiam alternativm mensibus in nono Cancellariro Apostolicre
Regula oblatam acceptaverit, cum eo e':"eniente casu, eorum
dom 13oneficiorum Collatio in sex tantum alternis mensibus
ad Sedem ApostoJic.am pertineat, tUTIC ad i1la Beneficia, qme
in Martii, Jolii et Novembl'is mensibus, eliam ut prrefeltur
vacaver'int, jos nominandi bujusmodi competat; et quod
Beneficia Curata, habito in his de more concursu, joxta

sem distincção de Provincias, por que se não contiillle a extensão; pois tambem
as Mendicantes fazem a Portugal pohrp-.

« 13. Os Conventos de Relig'iosos Estrangeil'os nest1J Rêino, e suas Con
quistas não tl'aZClll, nlJffi podem trazer-lhes convenioncias consideravois: será
uliJ que ua Mago tade cuido na oxtiucção, porque a Fé do Portugal escusa
a'ii Religiões Estrangeiras .

• 14. E01cazmente deve Sua Mage tade cuidar na refórmação dos Conven
los Rehgiosos deste Reino, e o meio facil será mandando \~r Breve Apo tolico,
para que as livro de qne sejno !;overnadas pelos seus Religiosos, fi cando aos Pre
lados Ordinarios om cada hum nas suas Dioceses; pois a experioncia mostra
a utilidalle que se tem com os Bispos as govornarem, e pelo contral'io a des
truiÇão, o ruina com os Roligiosos: on pela ponca actividade, quo lom para
com os negocios profanos, ou polo mnito descuido. _

• 15. Quanto soja damnoso ao Reino e Vassallos a reducção dos hon pro
f<lno5 para Ecclesia ticos, reconhecem as leis que o impedem; porém a litlta
de sua oilsorvancia faz que vá om augmento ternpre este prejuizo: devo Sua
1Ilagestade mandar tcnhão inviolavel pratica, e execução das ditas Lois, e que
50 faça descripção dos bens que carla hnma das Communidades possuem, para
que sendo nece surio se recorra á Sé Apostolica.

« '16. Levão as Roligiõo importantes fazendas nas legitimas rio Roligiosos
e Religiosas, qno extrahidas do poder dos Vas"alJo , lhes diminuem os cabe
daes, accrescenlaudo·os ;\s Heligiõos, as quaos, se tivor.io difToreute economia,
serião hojo cnhoras de todos ~s ben' d~ste Reino: doye rosoll'er-so, que as
lteligiõcs não llllrdem dos HellglOsos, Impelrundo-sr. Breve do Papa, seutlo
necessul'io. "
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formam ú Sacro Concilio Tridentino prmscriptam, integram
crit Regire ~Iagcstati Suro ad ea nominare personns, qu::c ex
informatiDne eidem Mage tati um filcienda ab Ordinario se
ad arnussim referente ad acta concursu inter duas, vel plures
personas, liberum erit Regi::e Magestali Sum gralificari, cui
magis Ipsi viderctur.

ART. II.
Quod Dignita1es ín Catbedralibos Ecclesiis Majores et in

Ecclesiis Collegiatis Principale , prout antea Apostolic::c Sedis
Collationi} quoties, vacaverint, eront rescrvatre. It~ qooque
Pontificire Collationis} etiam ut antea, erunt Beneficia non
modo apud Sedem Apostolicarn, sed etiam juxta Decrelum
in Provisioniblls Apostolicre Sedis appositnm, respective
Y3cantia, Illa itidem Beneficia, qmc ex personis S. R. E.
(;ardinalium Familiarium} et Officialium Summi PonLificis va~

c.averint; et generaliter ea omnia, qum juxta Apo tolicas Re
serntiones, et earum vigore ad Sedem Apostolicam, exceptis
vacationibus in enunciati mensibus, expectabanl.

ATIT. III.
Quod cuncti, etiam á Rege nominati, ab Apostolica Sede

opportunas Litteras Apostolicas plumbo obsignatas, de more
absque immutatione aliqua sint impetraturi. Ita nt in posses
sionem Beneficiorum eorumdem} nisi expeditis, et prrosentatis
eisdem Litteris, immitti nequeant.

ART. IV.
Quod prresens Indultum ni! officiat alteri, quo S. R. E.

Cardinales, etApostolicus Nuntius in eisdem Regnis galldent;
sed iIli juxta facuUates eis attributas} jus confel'endi Bene
ficia, prout antea, exercere poterunt.

ÁRT. V.
Quod integrum liberumque sit Apostolic::e Sedis jus admit

tendi pro libito Beneficiorum Resignationes, et cum futura
suçcessione Coadjutorias, qua vis remota limitatione} perinde
ac si prresens concessio minime per acta foret.

ln quorum fidem Nos infrascripti Plenipotentiarii manu
nostra, nomine nosLrorum respective Dominorum, et virtute
Plenarum Potestatum, quibus in eum finem instructi sumus,
pr::esens Concordatum subscripsimus, sigillisque stemmatum
nostrorum muniendum curavimus.
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üli 'ipolle die vigo ima Julii, anno millesimo septingente
imo eptuagesimo o 'tavo.

B. Archiep. Petren. Nunt. Apost.
AYRES DE SÁ MELLO.

(L. S:) (L. .)

(Traclucçlio)

EM NO:\fE DÁ. SANTISSE\1A TRINDADE.

Tendo-se nconvencionado e.ntre a Santidade de Pio Papa
VI e a Rainha Fideli ima, que se pre crevesse uma nova
Regra, de que se uza se na Apresentação dos Beneficias
nos Reinos ele PortllgaledosAlgarves: um e outrodernl1tuo
consentimento celebraram entre Si a presente Concordata.
Para este c[cito foram designados como Plenipoten

ciarios por parte de Sua Santidade, o Excellenti imo e
Reverendissimo Senhor Bernardino Mutto, Arcebispo de
Petra, Nuncio da mesma Santidade na Côrte de Lisboa; e
por parte da Rainha Fidelissima, o lllustrissimo e Excellen
tissimo Senhor Ayres de Sá e Malta, do Seu Concelho e Seu
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros
e da Guerra. Os quaes, tendo communicado reciprocamente
os Plenos-Poderes a elles concedido por uma e outra parte,
e vendo que estavam em devida forma, convieram nos se
guintes artigos.

ART. I.

O Nosso Santissimo Senhor concede perpetuamente a Sua
Real ~lagestade de Portugal e dos Algarves e a seus Successo
res, que possa e possaã apl'esentar à mesma Sua Santidade
e a seus 'uccessorcs pessoas icloneas e approvadas segundo
as Leis Canonica para os Beneficios Ecclesiasticos, e ainda
os Curados (excepto os ab3ixo escripto ) sito nos Reinos de
Portugal e dos Algarves, que vagarem por morte dos seus
respectiyos possuidores nos quatro mezes dos oito, ou DOS
seis dos tres do anno, reservados á coUação e disposfção da

(') Transcrevemos esta Concordata, e respectiva traducção da Collec.çüo de
Tratados, de Pedroso, t. 3 pag. 300.
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Sé Apostolica. De manei ra que á mesma Rainha e á seus
Succe sores pertença este Direito de Aprezentação d'aquelles
Beneficios que vagarem nos mezes de Fevereiro, Maio, Agos
to e Novembro. ou d'aquelles I3cnef1cios que vagarem nns
mezes de Março, Julho e Novembro, como tambem se disse,
se acontecer que o Arcebi (lo 0\1 Bispo de alguma Igreja
acceite, nos mezes da alternativa agraça oJferecida na Regra
IX da Cbancellaria Apo tolica, quando o'e te caso a CoUação
dos mesmos Beneficios pertença á Sé A[lostolica, sómente
nos seis mezes alternativo'; e emquanto aos Beneficias
curados, procedendo-se ao concnrso do costume, segundo
a forma prescripta pelo Sagrado r:oncilio Tridentino, será

. licito á Sua Real Mage tarle apresentar as pessoas que julgar
mais dignas, segundo a informação que honver de ser dada
á mesma Sua Magestade pelo Ordinario, referindo-se restric~
tamente às actas do concurso ('l. Em igualdade porém ue
merecimento entre doas 011 mais pessoa , será livre á Sua
l\Iagestade apresentar qnem melhol' lhe parecer.

ART. II.
Que as Dignidades Maiures nas Igrejas Catbedraes, e as

Principaes nas Igrejas Collegiadas, todas as vezes que vaga
rem, serão reservadils como des antes á CoUação da Sé
Apostolica. Assim tambem serão da CoUação Pontificia,
como de antes, os Beneficias que vagarem respectivamente
não só para a Sé Apostolica, mas ainda segundo o Decreto
junto ás Provisões Apostolicas, assim como aquelles Benefi
.cios que vagarem das pessoas dos liamiliares dos Cardea~s
da Santa Igreja de Roma, e dos Officiaes do Summo Pontl
fice; e em geral todo aquelles que segunrlo as Reservas
Apostolicas e em vigor dellas, respeitão á Sé Apostolica,
excepto as vacancias nos mezes referidos.

AItT. m.
Que todos, ainda os apresentados pelo Rei, 11ão de im

petrar da Sé Apostolica, segundo costume e sem mudança
alguma, as Letras;Aposto!icas selladas com osello de chumbo:
de modo que não possão ser investidos na posse dos mesmos
Beneficias, senào depois de expedidas.e apresentadas a5
mesma"s Letras.

("\ Desta Concordata resultou o Alvará de 14 de Abril de i 78i, chamado
das Faculdades, regulando as Propostas dos Di pos do Drazil, no provimento
das Parochias c Benefjcios não curados.
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Am. IV.

Que o presente Indulto em nu da prejudique outro de que
gozãoosCardeaes da Santa Igreja de Roma, e o uncio Apos
tolico nos mesmos Iteinos; podendo exercer, segundo a
faculdade::l elles concedida, o direi to. de conferir Beneficios,
como de antes.

AnT. V.

Que será licito e livre á Sé Apostolica o direito de rece
ber, segundo sua vontade, as Resignações de Beneficios e
as Coadjutorias com futura successão, sem restricção alguma,
como se presente concessão não houvesse sido feita.

Em Fé do que, ÓS Plenipotenciarios, aba ixo assignados
por nossa mão, em nome de nossos respectivos Senhores,
eem virtude dos Plenos Poderes que para este fim nos foram
concedidos, assignamos a presente Concordata e a sellamos
com os sellos da nossas Armas.

Lisboa dia 20 de Julho anno de 1778.

B. Arcebispo de Petra eNuncio Apostolico.
AYRES DE SÁ E MELLO.

L. S. L. S.

Letras ApostolicRS do Pal.a Pio ,rI, que aco...pa
Illui ..úo a nulla .ta cOllfi.....a~iio da UOIICO 1·.llda
de ~O de Julho deste 1111110.

Carissinue in Ch,'islo F1lice Nost'rw 1lIcm're Fmnciscce,
Portugalll:ce cl Algarbio1'tm~ Rcgince Fidclissimce.

PIOS PP. VI.

Carissima in Chrislo Filia, Novum damus Regiro Majestati
Tum non solum summ::e, ac ingularis ostrro erga Ipsam
Palerme CariLatis; sed merifici etiam de suâ pieLate, ac reli
gione judicii testimonium; dum Eidem, Eju que o uccesso
ribus Indultum, Potestatemque concedimus numinandi ad
Lusitani<e Regni Beneficia jn dimielio eorum mensium, qui
Sanctm hulc Sedi reserva ti suot, vacatura ; nonnulJis lamen
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io ea Concessione ex. cpli~, qum :Jdhuc Sanc{m Iluic Sedi
reservare vo1imuf;, :JC singilbt.im expressa, ac dec1ar:J\.3 in
lpsis Apostolicis Lilteris NosLri&. qoa ~rao mitt.imus,.. conti
nentor.

Eius Jndulli Bnllam clJm Tlisce Lrtlerís- (Tnor ael Te de
fere't Ven. Prater Bernardinlls-, i\rchiepiscopus Pet'rcnsis,
Orc1inarius Noster apud Te Nuntiu . pro[ectó non dubita
mus. quin ea , ut certi ima "ostri in Te animi pignora cum
pecoliari prreclai'::e Ture voluotatis indicio si' exccptura.

os quidcm, ut Tibi persuadere veri 'simc potes:. 'obisme
tipsis majorem in modl1m placuimus, com Regis ejl1smodi
Stodiis Tuis obsequeremllr, ut maximê proi"nde sp-e'rare pos
simus grati::: imum id jpsorn a 1\'01 is fl1tl1rUffi es::;e Tibi atque
ncceptimum. cel ut adllllc spei hlljus de Te nostr::e C~l1sas
augeamus, m:Jjore. (jue Tibi) Caris ima in Christo Filia Nos
tra, propensissimi Patcrni Sensús significationes cumulemns;
ita Nos in rebu animo comparato esse profitemnr, ut pln
rimum momenti Nobi reserva tis. ad Nos deferri volueris;
paremque itidem babitur::e rationem :Jpllel Nos Regiro Com
menclationes, si quas facere Maje tati Turo :.t1i'luaudo placue·
rit, cum Beneficia in relic.tis pro Ponlificia collatione mcnsi
bos, vacaverint. Quro quidem omoia nos libenti imê
tribuimus e;simiis, quas in Te admiramor, Virtutibos, 'f110
que summo, quo in. Religionem inflammaris, sLudio; ex q.uo
quiclem quampriml1m reduc.tum, ac restitutum iri in felicls
simis Ditionibos Tuis optimom Di ciplinre et JorisdicLionis
Ecclesiastic::e, atqne \ postolic::e Aoctorita tis tatnm n?u
solúm auguramnr, sel! etiam pro clarissimis Ture Regue
pietatis monumenLis 1 obis jam certissimê polliceml1r. .

Ac ut eam, qore vera est apuel Deom gloria 3uctiorl1m!fi
dies Tuisque Regnis faustiorem comparare 1Jlius benignit~te
possis, CrelesLiuID munerum auspicem Apostolicam Benedu;
tionem Hegiro i\Iajestati To::e, Universroqlle Ficlelissimro Do
mui intimo Paterni Animi sen .. o amantissime impertimur:

Datnm Romro 10 Septembris ,1778. Pontificatus Nostn
Anno Qoarto.
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A' nossa Carissinw cm Ch"islo Filha, ~[a"ia Fmnci 'ca,
Rainha Fieleüs ima ele Portugal e AJganes.

PIO, PAPA VI.

Carl 'ima em Christo Filha, Damos á Tua Real Magestade
um novo te timunho, n~o só de ummo e singular amor
pal'a eomtigo, mas de :.\IJmiravel conceito ela tua piedade e
religião, concedendo-Te e aos Tens Succe sares a faculdade
e poder de :.Jpre ent.ar os Beneficios do Reino de Portugal,
que vagarem em metade dos mezes reservados a esta 'anta
é; exceptuando cornt.udo desta Conces 50 alguns que tlinda

quizemos re ervar para esta Santa ,-'13, e que se contém es
peciOcadamenle exp!'e sos e declarados nas mesmas Nossas
Letras Apo tolictl:s que !'emeltemos.

Quando Te for apre entada pelo veneravel Irmão Bernar
dino, Arcebispo de. Pel!'il, Nosso uncio Ordinario junto a Ti,
aBnlla da Concessão com estas Letras, não dnvidamos que as
receberás com particular Llemon tração da Tua illu trevontade,
eomo certi:ssirnos pen hores da Nos a attenção para comtigo.

Nós, como na verdade te podes convencer, nos regosijâmos
do maior modo por condescendermos com a Tuas Regias
inlenções, pelo que podemos e peral' que isto da Nossa parte
Te será muito grato c aceito. Mas para que ainda augmente
mos a Teu re peito as causa d'e ta esperança, e Te demos
maiOI'es provas, Nos a Carissima em Cllristo Filha, do Nosso
decidido aíTecto 1alemal, declar:Jl1lo:s estarmo determina
dos n'estas cou~as a serem tidos por Nós em grande conta
aquelles rOlTos Teu, que por aCêl o nos queira dirigir,
vagando alguma de tas primeiril Dignidades reservadas a
Nós; e igual consideração se ha de prest:Jr ÚS reaes recom
mendações jnnto a Nó , se alguma vez agradar á Tua Ma
gestade faze-las quanc o vagarem beneficios nos mezes p0r
tencentes á Collação Apostolica, O que tudo de muiti imo
bo::! "Vontade Nós concedemos ás eximias virtutles que em Ti
admiràmos, e ao summo z(~lo que Te inflamma peja Religião;
pelo qne não só progno licamos que nos Teus felicissimos
Dominios se restituirá e restabelecer:í quanto ante o optimo
estado da Disciplina e Jurisdicção Ecclesiastica e da Auctori
dade Apostolica, mas até com isso contúmos ccrti simamente
pelos clarissimos monumentos da Tua Regia piedade,
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oE para que possas alcançar arrueHa, rrue 11e a verdadeir3
gloria junto a Deus, pela Benignidade d'Elle cada vez mais
augmentada e mai fau. ta nos Teus Reinos, 1:lnçâmo á 'lua
Real Magestaele e a toda a Fidelissima Casa, com am:mti . ima
intenç50 de aITecto paternal, a Benção Apo tolica, annuncio
das Celestes dadiras.

Dado em Roma, a iO de Setembro de 1778. Anno quarto
do Nosso Pontillcado.

LEI DE 30 DE ABRIL DE 17G8

Declarando oúrcpticio o Breve de e.t:communhão do duque de Parma, e aI/I

que se reconhece e mantem a antoridade das Coneordcltas cdeúl'aclas elltre
os Reys de Portn[jul e o Clero.

D. JOSÉ, por graça de Deos, Rei de Portugal e dos Algar
ves, d'aquem e d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, e
da Conquista, Navegação, e Commercio da Etbiopia, Arabia,
Persia e da Inoia, etc.

Faço saber aos que esta Carta de Lei virem ('), que em
Consulta ela Mesa do Desembargo do Paço, e Omeio que
nella fez o Procurador de. Minha Corõa, Me foi presente que
nesta Côrte e Provincias de Meus Reinos se ião dilIllndido
alguns exemplares impressos de humas Letras, que, em
fórma de Breve, se b~vião pqblicado na Curia Romana aos
trinta de Janeiro do pre~ente anno, e tem por titulo: -:
Sanctissirni Domini Nostri Clemcntis PaplJ3 XIII L'ittel'w l.n
(oTlna Brevis; q1/.ibu,s abrogantlLr, et irrita declarantul" lwn
m~lla E(licta in DILCatu Parmensi, et Placentino eclila; liber
tat'i, imm~~n1:tcLli, ~t Jurisclictioni Ecclesiast'icce prcejuclicialia.

Representando-me a mesma Mesa que as ditas Letl:a~,

posto que na sua lilteral disposição pareção sómente dlrl~

gidas contra bum Principe E trangeiro, e seus Ministros,
sendo fundadas na BuHa cbamada da Cêa do Senhor (") e na

(') Além dtlsta Lei do reinado de D. José I, que tanto valor dá ás Concor·
datas, apontaremos ainda as de 6 de Maio de 1765, que restabeleceu o ~ene·
placito Regio, e lie 28 de Agosto de 1767 prohibindo as cartas de Fraterl1ldade,
e associação com os Jesuítas, c renoval1lio a expulsão destes.

C") Esta Bulia, conhecida pelas palavras - ln Cama Domilli -, foi
expcdida pelo Papa S. Pio V, e era annnalmente lilia na Igreja de S. Pedro
no dia lle quinta feira santa. Essa leitura terminou no Pontificado do Papa
Clemente XIV, da familia Ganganelli, no anno de i 770.
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id-entidade da sua razão cClmpreheo íV3S elos Direitos m3is
sflgrnc!ns, c impreteriveis lle tOc!(lS as ontras Potencias, qLle no
Temporai n~o reconhecem na terra Superior ('); e e pecial
mente cios ela Minba Coroa, e tabele idos em Leis, Co tumes
e CONCOIlDAT. S por muitos seculo observ3das nestes
Reino ("): e que erão termos, nos qU3CS a ~linlJa Real Taci
turnida(le a respeito de tão grave e delicada materia poderia
pel fler,urso do tempo vir a ser nbusivamente interpretada
no sent.ido ele hum consentimento incompativel com a ~Jinha

Regia Dignidade. com os inviolavcis Direitos da Minha Corôa,
e com o . ocego publico ele 1I1eu Ocis Va. sallos: E snppli
canelo-Me a dita ~le a, e Procuri:)(lor ela Coroa que em ne
ce:saria, e inoispens:1\el clereza daqllelles Direitos, Leis,
Cost.nmes, e CONCORDATAS dos ~Jeus Reinos, e em conser
vaç50 da publica tranql.1illiuarJe, provesse neste caso com
hum remedia t50 e[flcaz, e opportllno, que pela providencia
rlo ~lell ·jn to e Real poder se abolissem, e repellissem de
~lcl1s Reinos o sobreoitos exemplares, e com elles a me
moria de hurna tentativas tão chimericas, vãs, e alMas do
paternal espirito do antissimo Padre Clemente ~lIIJ como
os fllle se cOlltém no referido Breve, as qllae , como incom
pativei com a liberdade e indepenc1encia do Meu Real
Tbrono C') forão sompre reclamadas, e repellidas pelos Se-

(') Esta declaraçiio toda gallicana, e de conformidade com a doull'illa das
~lIaLro Proposições úe '1611:l, u Lentada por grande Ilumero de Bispos Fran
r,eze", mui elevotados ao poder de Luiz XIV, do que ,\ Igreja, tinha por fim
~legar a snperioridade elo ),orler espiritual, uhre o ~emporal, e sua indirecta
mtervcuçào nos actos deste poder; dout.nna verdadeira, e que sempre susten
ton a Igreja Catholica. Consulte-se Gahriel Pereil'a no sell Tratado - De
Jl[a/tu Regia - nos capitulos - P1'reludia. .

(") I to he uma inexactidão, senão impudente falsi,lade, como podem provar
\.odos os docnmentos anteriores á esle Heinado.

E uem o Breve de Excommunh'io do Duque de Parma podia em cous~
alguma preju'licar os dirr.itos dos Reys de Purtun-al, porquanto não se achava
nas mesmas condições. O Papa tinha sobre aqnelle Ducado direitos que não
poderia invocar contra Portugal. Parma era um feudo, dependente d'os Es
1;ldos da Igreja.

Esta Lci foi expedida com o fim de Iisongear (, familia - Bourbon -, es
pecialmlJnte o ramo hespanhol, que reinava em Parma, al)Crtando mais o
laços rIa conspiração que tinha por alvo - a extincç,ão da Companhia de Jesuss

(''') Veja-se a nota precerlenle. Convindo not:!r, que desde q~e no Reinado
do Uel D. Alfonso IV, sendo eu procurador em Roma D. Olmo Gomes de
Faria, foi ii independelleia de Portnljal rcconheci,ln pelo obcranos Pontifices
esse temor phanlasiado pela lei, não passava de um tri te manejo. Consnlte-s~
Sampaio - Pre/ecçiies de Direito PI!l1'io. P. 2 IiI. 3 '§ 5 e i, e nota (li).
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nhores Rej's Meus preJeces ore) constante c succes~il'a
mente.

E sendo Sentido conformar-:\Ie com o Parecet' da dila
Mesa e de outros muitos )Iinistros do ~Lel1 Con'elbo, muito
zelosos do serviço ele Deos e ~Jel1; com os co Lume de
meus Reinos em todos os cn::>os desta natureza: e com os
repetidos ex.empLos de muito lonarchas ela Europa. excm·
pl::trmente Catb0Jicos e pios: Oeclaro :lS ditas Letra por
obrepticias, sediciosas, dolosas, pertnl'bal.iva ela Jlaz, e
socego publico, e olIensivas !la liberdade, e independencia
do Meu ReaL 'l'brono, e como tae:> ipso {a,elo, e ip..o jnre
nu]las, incompatíveis com o Apo túlico espirita do anti'simo
Pndre Clemente XIII, e diametralmente oppo tas ús sua' P(l

ternaes, e Pia intenções, e á sua anLis ima vontadc: E
l\Iando se sapprimão os seus exemplares; e que incolTão
no crime de Lesa Mage tade os que espnll1arem, imprimi
rem, ou de novo os intrl)uuzirem na terras dos ~Ieus Reinos
e Domínios.

E esta se cumprirá Wo inteiramente como neLla sc con
tém. Pelo que Mando á Mcsa elo Desembargo do Paço; ne
gedor da Casa da Sllpplicação; Governador da Relação c
Ca a do Porto; Tribunal (Ia Il1confldencin: Conselhos de
i\Iinhn Real Fazenda, e dos Meus Dominios Ultramarinos;
l\lesa da Consciencia e Ordens; Presidente do "'cnado da
Camara; Me a dos Censores Régios, Desembargadores,
Corregedores, Ou\'idor~ , Jnizes, e mais OJnciae:s de Justiça,
d qnem o conhecimento desta pertencer, que a cumprão e
guardem, c fação cumprir e guardar como nella se contem,
sem duvida, ou embargo algum, e não obst:1I1tc qunesquer
LI~is, Regimentos, Alvarás, DisposiçÕeS, 011 Estilos contra
rias, que todos Hei por derogadas, como :se dellas e delles
fizesse individual, e expressa menção, para os referidos
effeitos sómente ; ficando aliás sempre em seu vigor. E ao
Doutor Pedro G')Qçalves COl'ueiro Pereira, Desembargador
llo Paço, e Chanceller Mór destes Meus Heillos, àlalldo que
d faça publicar na Chancell::lria, e que della se remettão
cópias a todos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas. e Villas
destes Reinos, e seus Domillios, registrando-se na dita .Ie~a
do Desembargo do Paço, J l1izo da Incorrfidencia, e maIS
partes, onde se co tl1mão registrOa r semel han tes Leis. E
mandan.do-se o OriginaL para a Torre do Tombo. Lisboa,
30 de Abril de 17GB. - Com a assignatut'il de EL REI.



MüNOMACHIA
Soúra as Concordatas, que os Reys deste Reino (izcrão com os

Prelados dellc,
nas d'uuidas dlt jll1'isdicção'Ecclcsiast1'ca e Tcmpoml;

Brevcs de quc (orão .timdas alg1wlas Ordcnações,
com as Con(i1'lnações Apostolicas que sobre as dítas Concor

datas ínlerposérão os SU1nrnos Pontífices ('),

CAPITULO L

Em que se dá razão desta Obra.

Depois que os primeiros Reys livrárão a este Reino do
poder dos Mouros, que tantos annos occupárão toda He pa
nha; quando já esquecidas as armas, começárão a attender
ao governo politico de sua nova Republica, que com tão ex
traordinarios favores do Céo nascia; porque era necessario
dar leis ao povo, que sabindo das liberdades da guerra do
brava mal o pescoço a este novo jugo, fizerão algumas
accommodadas ao governo daql1elles tempos, quaes as ne
cessidades, e occaziões clelles o peclião. E porque ainda

(') Como declaramos á pago 221, nota r'), copiamos aqui a polemica qlle
sob o nome de JJlollomac/mi, travou Gabriel Pereira de Castro com o celebre
Tbeologo Jesuita, o Padre Francisco Soares, da obra que em 1738 publicou
o hvreiro José Francisco Mendes, tmbalho de sobeja importancia, e que até o
presen te lião foi mais reproduzido .
. ~s idéas no seculo XVIII, a respeito do direito dos Principes sobre o Eccle·

slastico, tomarão outra direccão, e um livro tal como a 1Ilonomachia, deixava
de ter valor, embora no sent.ido regalista, pelo atrazo em que já se achava.

Pareceu-nos que seria de Slll1lma utilidade para o COl1hllCimento do Direito
Ecclesiastico peculiar á este Paiz e a Portugal, e da Historia das invasões do
Poder temporal, a reimpressão desta polemica, bem como da Recapitulação
que fez o mesmo Jurisconsulto das Ordenações e Leis, cnjas disposições Linhão
]101' fuudamento, ou uma Concordata, ou uma Bulia e Breves Ponlificios.

lIe um appendice indisJlensavel para o estudo dessas Concordatils, que se
supprimirão em grande parle com um rasgo de penna, sem nenhuma con
tomplação com oSoberano Pontifice, quando s(}promulgou oCodigo do Procosso.

, 17
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então não havia perfeita distincçrio de Estados, tudo quasi
se governava pela mão' Real; de que nnsceo. que se excedia
em algumas os limites da jurisdicção temporal, ou porque
naturnlmente todos os que governão, folgão de estendei' os
poderes. ou porque naquella idade não havia letrados, com
quem os Reys podessem resolver-se nas duvidas da sua
jurisdicção.

Porem.. como er50 tão pios, chegando as cou as já
a melhores tempos, logo os dous Estados Secular, e Eccle
siastico. se distinguirão com gral!cles favores tlos mesmos
Reys, que permitlirão aos Prelados, que com toda a liber
dade podessem tratar da Ecclesiastica, e apontar os cazos,
em que se tinhão por ofIendidos da jurisdicção temporal.

Houve sobre estas duvidas algumas Concordatas, eassentos
entre elles, e os Reys. E como delles, senão bouverão pai'
contentes de todo, durarão em suas queixas até que cabil'ão
estas couzas dos tempos de el-Rei D. AJIonso 11, que não
desistindo de alguns damnos, que delte recebião as Igrejas.
se poz este Reino de Interdicto por hum Dreve de RODO
rio IIl, que está na Torre do Tombo no primeiro livro dos
Breves fol. 10, passado o 22 de Dezembro de 1221.

1. - Tendo-se continuado estas alterações até o tempo de
el- Rei D. AJIonso III, Conde de Bolonha, clesr.onfiando dos
meios de paz os Prelados se resolvêrão a romper com elle
em demanda, dando queixas ao Papa do abuso da iurisdicção
temporal. E por meio oe este letigio se efJectuou huma Con
cordata em tempo de el-Rei D. Diniz, como consta de outra
Dulla de Nicoláo IV (no livro primeiro dos Breves foI. 21.)
de 1 de Fevereiro de 1288. Pela qual mandou aos Prelados,
e a el-Rei, que propozessem as duvidas, e elle respondesse,
ordenados procuradores para o negocio, como se relata em
bum Breve de 7 de Março ele 1289, e outro de 23 de Março
do mesmo anno, que anelão no primeiro livro dos Breves
da Torre elo Tombo foI. 22 e 26. .

2-E como nas materjas de Jurisdiccão se acabãomal duVi
das de huma vez, porque sempre da primeira raiz rebentão
novidades; não deixarão os Prelados de se mostrar mal con
tentes, e ir continuando em algumas duvidas nos govel'nos
de el-Rei D. Diniz até o de D. João J, aonde no anno de
1457 se compozerão, escolhenclo Letrados para darem fim
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its duvidas, que já parecião começadas afim de o não ter;
e desta Junta sabirão as Concordatas. de que alJaix.o tratarei.

S- E porque estas materias por serem tão antigas vencem
a memoria dos bomens, e se desconhece sua primeira ori
gem, pendendo de andarem na noticia de todos o credito, e
autboridade das Leis deste Reino, que os Prelados recuzão,
porventura não sabendo o muito que em seu favor ha, de
terminei escrever o que sobre esta materia tin1Ja passado
com o Padre Francisco Soares, da Companhia deJesus, e Lente
de Prima de Theologia na Universidade de Coimbra, sobre a
cap. XXXIV do seu Livro que compaz contra os Erros de
Inglatel'ra, aonde lhe apontei algumas difficuldades, que
podia llaver, no que alJi resolve contra a jnrisdicção Real
em favor da Ecclesiastica, reprovando os costumes, e posses
com. que neste Reino se intromette o Juiz da Coroa no co-·
nhecimento i1as Ecclesiasticas: quando juntamente confessa,
que não tem visto as Concordatas, sem cuja noticia se não
póde fO'rmar juizo certo nestas duvida, pois aquellas forão
as fontes donde a verrlade se deriva.
4- E foi o cazo, que servindo na Relação do Porto, aonde

não me descuidando de merecer muitos melhoramentos, me
deteve minlJa pouca fortuna dez annos, vinl1'lo a ella alguns
aggravos, em que as partes se ajudavão contra o poder do
Tribunal da Corôa de algumas razões, e argumentos" que
naquelle livro o Padre Soares citava, a cuja authoric1ade se
deferia muito, e com razão, assim por suas grandes letras,
como virtude; que verdadeiramente 11e Vllr:lo Apostolico. E
porque do sen testemunho se seguia grande revolução, pOi'
mover bumores perigozo, que recebem faeil alteração, e
tinha mais authoridade contra nossas Leis por domestico, e
que na mesma Universidade, que he oficina de .letras, repl'e
hendia os co Lumes elo Reino, que por tantos saculos se
guanlarão inviolavelmente portão catholicos Reys, tão pios, e
tão zeladores do augmento da Igrej·a, que tudo quaslo que
tiravão do poder dos l\Iomos punhão no seio della, fazendo
lhe tão excessivos dotes na creação de grandes Templos, e
Mosteiros, de que este Reino be tão povoado, que aos leigos
não deixarão mais que as migalb:ls que cabem das mezas
Ecclesiasticas, e Abbaciaes, para dellas se poderem susten
tar, e que em suas Leis tanto nos olhos trazem a honra de
Deos, e de sua Igreja, que se não canção de a encommendar,
como se vê na Ordenação" Liv. 2, il. 5, e il. 8, § fim. ít.
22 e 23. Liu. 3, it. 9, § 7.
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5 - O que sendo assim, não se podia cuidar, que alguns
dos costumes, que boje gual damos, tivesse principio, que
não fosse justo, e Canonico,; muiormente neste Reino, em
quem a Sé Apostolica exercitou tanto poder, que removeo
do governo delle a el Rei D. Sancho, de que se trata no
CCtlJ. G1'CtncU. De snplend. neglig. PnBlctlo1'. lib. 6, e o en
tregou a el-Rei D, Affonso, seu Irmão: e he verosimil, que
se aquelles costumes, que guardamos em seu principio o
não tiverão jllSt.O, que o Papa neste tempo lhe mandára os
revogasse: e pelo contrario, pois os soffreo, he claro indicio,
que os teve por taes, que merecião, que se uzasse delles.

6 - Reprezentando eu ao Governador daql1ella Caza
Diogo Lopes de Souza estas razões, me disse que o escrevesse
ao P. Soares: e junto com buma carta sua lhe escrevi a que
abaixo vai: e com eUa os apontamentos sobre as dillculda
eles, em, que me parecia, que o seu Livro offendia as nossas
Leis, e costumes tão longamente i.1Zados, com que igualmen,
te como o ar, esta Republica respeita. Elle assim respondeo
ás cartas, como ás propostas, por seos numeros, e tudo se
vai seguindo pela mesma ordem,

«Jau·ta ae P. Fl'allciseo Soares.

7- Desculpa-me de tomar a V. Paternidade o tempo mais
devido, e melhor empl'egado no estudo, em que V. Paterni
dade se occupa, mandar-mo assim o Senhor Governador,
por cuja mão me atrevi mandaI' as duvidas, que me OCCOI'
rérão sobre o cap. Sá, tio liv. lJ·, que V. Paternidatlecompoz
sobre os Erros de Inglaterra ('), que como entre elles me
pareceo, que V.Paternidadeachava lugar aos costumes deste
lieino, e estilos com que na Coroa deUe se precede em ma
terias Ecclesiasticas, em que ha tão antigas Concordias, e
outros grandes fundamentos para se poderem sustentar; o
amor da Patria, a honra, e authoridade das Leis, e a reputa
ção dos que julgamos por ellas, me obrigou a acudir, e
mandar a V. Paternidade o que me pareceo, que em sua ~e'
fenção se podia trazer. V. Paternidade, como Mestre, accel~e
de bum discipulo tão affeiçoado a seus escriptos essas dUVI
das, e como taes as castigue, aonde achar que o mereoem,

(") o titulo desta obra, he o seguinte: - Defensio Ficlei CatllOlicre Apos
tollcre aclvcl's1/.s Anglicll11lc Sectce El'I'Ol'eS - &0, -
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e a mim mande em muito do seu serviço, como mai obri
gado, quando me vencer, pois me ensina. Nosso Senhor
guarde &c.

CAPIT LO II.

Dtwidas sobrc o ql~e o P. Francisco Soares tmta tiO /ib. 4. dos E"ros de In
g/alerra. Cap. 34.

8 - Estão em tão mão lugar os costumes deste Reino dan
do-lho V. Paternidade neste seu livro entre 5S Erros de
Inglaterra, que como yj, que V. Paternidade tratava tão
descobertamente delles no fim :lOnde diz aqueIlas palavras:
El in hoc ?'egno scúnll multa similict (iel'i, me pareceo, que
devia acudir com meu fraco engenho pela defensão do que
toca a muitos, que com diilerellte cabedal o poderão empren
der, perteudendo daqui o louvor que cu fui o primeiro, que
salJi pela honra das Leis eda Patria. E posto que esta materia
dos nossos costumes merecia melhor lugar, como V. Pater
nidade lhe promettia no livro de Cens'lJ,ris, noto, que sendo esta
materia tão alla, e de tanta substancia, e·de Concordatas feitas
entre ambos os Estado, Secular, e Ecclesiastico, quiz V. Pater
nidade que não tem dellas noticia, ibi: De quibus C'i1'c1l1nslanliis
mihinonconstat, ecom tudo sem esta perfeita noticia seestende
tanto sobre a jurisdicção temporal, como se tudo lhe fora
prezente; merecendo a materia por ser tão delicada, que
tanto os Re~ s trazem nos olhos, não se tratar del1a, senão
quando vistas as Concordatas, e Privilegios do Reino, não
houvesse com que as defender.

9 -Oque logo semeofIel'ece,he, que no cap. 34, n. 17,
diz V. Paternidade que os costumes, de que os Reys uziio
no caso da defensão de seus vassallos, não podem valer em
pura razão de costume, posto que seja immemorial, e que
só poderá ter lugar, quando alLegando privilegio do Papa,
com o costume se prove haver-se concedido, havendo fama
constante do mesmo privilegio, declarando porém que este
tal privilegio assim presumido, e provado, se pMe revogar
todas as vezes, que Sua Santidade lbe parecer.

E posto que pareça, que V. Paternidade falia só do costu
me violento, iniquo, palo que diz n. 12. Si aclus ve1'e (it
contm libertalem Ecclesiasticam &c., todavia desta doutrina,
assim geral, d.esce V. Paternidade a cazos particull1res, c
palo que fica dlto n. 11 enl.l'e os coo tumes, com que prova,
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que ~e oITende a liberdade Ecclosia Lie<J, apollta aquellc de
tomar ns <Jrmns ao Clerigos nas boras prohibida. : de que
tr:lla COl.'arr. cap. 33. lib. 2. var·iar. cap. 11ll. in fine, Sal
zeclo ";n prol. cap. 55. e logo o costume, porque os Heys
vizilão as pe.'soas Ecclesiasticas, que residem em seus Tri
llUnae , e Concelhos, e os castigão: e ultimamente entre
toL1<Js a::; dllvidas, !Toe ha entre Juizes Ecclesia Licos, e Seco
l:1rc , nos cazos cm que os leigo' e queixão ao Principe dos
:1ggravo., que lhe fazem, ibi: il Pl'mlali, t'el Judicibus
Ecclcsiasticis graNIJ'i conqllel'lInllll', J't1gia l?'i&nnalia jlldi
(licanl, .c.

'10 - De maneiraqoeentre os costume contl'aaliberuade
da Igreja he oconhecill1ento qne os Reys tomão di.ls oppres
sães, que os Prelado::; fazem a seus vas alio, que os Doo
tores desculpão com o co tume immemorial, como e
colLJe de COVC/,lT. pracl. c. 31. llsqlle ad 3;;. l'c/,1;ol'. Íll

?/ovil, ele jl/dic. Iwlaú. 3, n. 31. Azar tom 1. lib. 5, cap.
13 1:;. E seguilldo o mesmo termo no cnp, 34-, obre
este mesmo costume de conbecer das Forças, resolve V. Pa
ternidade, que se n;1O podem defender estes costumes debaixo
de titulo de defensão justa, com que parece, que naqoelle Tri
bunal se acode ás violencins, que os Prelados f:JZom:
porque diz V. Pnternielaelenwn. 3rz, que ainda que ej<J "CI'
Jade, I]ue os Reys paliem acudir a estas violencias, so haue
entender naquellas, em que o vassallo de {aclo o esbulllão,
'privão rle ua po se, pnra que o Rei, e o Juiz acuda
tambcm de {aclo, ibi: Ergo solUln {aclo J}otcst alluel'SllS
cle?'icwn, vel cbl'ios defendere. Porém por via ele jurisdicçãO,
o conhecimento de c<Jusa, não pode o secular prol1ilJil' ao
clerigo a for~a, porque be incapaz deste conhecimento, igua.
Jando ,. Paternidade neste ponto o Rei, e o vas alio;
porque o vas alio naturalmente pode resistir a quem o quize!'
usbulhar, e ainda com armas I. 1. Cad. 1tnde vi, eesta só
defensão concede \. Paternidade ao Rei, ib1: - Oporlet enim
1/,l sit de(ensio {acli, q1IC/,l-iS á privatcb pel'so?!{/' fleri polest. n.
:3'3. in fine, coo ·tando-nos, que o Principe pelos Canolles
tem poder ele levantar as Forças entre sens v<lssallos, como
nei, e Senh'Or para conservação de sua Hepublica. E ainJa
no te ponto accre centa V. Paternidade, qne 11a dilJerença
entro o Roi} e o Prelado: porque o Prelado pode ,defender
as violellcia" que 1be fizerem por modo de jul'isdicção, ox
communganclo, e pondo Interdicto; e que o Rei não pó<1e
'om conhecimento de cansa, e por moJo de jnrisdioçãO de-
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fêndel'-se. conhecendo, e levantando aForça de seo vassallo:
e eguindo o mesmo termo n. 42, declaradamente diz, que
não ha nestas materias, nem póde haver acto algum de ju
risdicção, e que assim para exercitaIa he necessario Privile
gio Apostolico, porque sem elle ficão estes actos usurpados.
Do que em França trata Meno. remedo 3. n. 354, em Hespa
Ilha., Banhes 2. qllrest. 67, art. 1, d1LV. 2, conel. 6.

H-Do que tudo claramente se colhe, que V. Paternidade
condemna os co tume , porque o Reys conhecem de Forças
entre seus vassallos, o qlle tem lugar a sim nns Forças 01'
dinarias entre Clerigo e Clerigo, ou Leigo e CLerigo, dentro
do anno, e dia, de que trata a Ordenação Liv. 2, tit. 1, § 2,
como nas extraardina rias, em que se recorre ao .T uizo da
Coroa nas materias l'..cclesiasticas, do que fal1a a 01'denação
Li1J. 1, til. 9, ~ 12, quando a algum v3ssa1l0, a sim Eccle
sia Lico, como Secular. e ~enegaodireito natural, e a justa
defensão de sens ben~, e pessoa, que he do primevo di
reito natural, ex IsúllJr. 5. lib. /Ethúnol. C. 4 C. j1tS 1uttu1'ale
J. disto -, Thomas. 22. q. 96. {(,1'[. 4. c, significa de homi
ddio.

12 -Eparece, que estas doutrinas se não podem applicar
a estes casos, porque tanto he ao contrario, que os neys não
tem necessirlade ele co tume immemorial, ou privilegio, para
por meio delle adquirirem direito de poder defender seus
vassa1l0s' qne tenho por couza indubilavel, ql1e sem nenhum
privilegio, ou costume o podem failer: porque com a mesma
Dignidade Real nasce este poder, que assim he proprio ao
Rei o poder da Juri rlicção em eus vassallos eculares,
como o da protecção e defensão em todos, postoque ejam
Eccle ia ticos, para os defender de toda a injuria, e oppres
s50, e assim procede .l Ordun. do liv. 1. tit.9. § 12 ibi:
Nós, como Rei, e Senlul1', temos obrigação de acudi,., E tit'.
~ tit. 3. e 4, nos quaes lugares se não funda em prescripção,
ou costume, nem privilegio allegado, que se houvesse de
provar com posse immemorial: e por este mesmo termo
procede a Lei de Caslella 26 tit. 5 lib. 2. Recopil. ibi. POI'

q1te por cle1'ccho, ?J antigua costUlnb,.e nos lJerfenece alçm' las
fuerr:as: aonde falla no costume, não porque elle Co se ne
cessaria para adquirir jurisdic~~ão entre pe soas Ecclesiasti
cas, senão para justificar o dil'eito, e poder que já tinha, qlle
tecçalem ele lbe competir, corno Rei, e Senbor, a cuja pro
50 as pessoas Ecclesiasticas ele seu Reino estão suO"eitas;
ainda este direito não está tirado por uso contrario; antes
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corroborado com eJle, que como racionavel, e Canonico foi
inviolavelmente observado, e por aqui se entendem n dila
lei 36, a lei 2, til. 6 liv. I, Recopil. e a Lei 7 til. 2} /iv. 3
eod. aonde os Reys, com a occasião da violencia, mandão ou
torgar as appellacões, quando injustamente se denegão, de
que trata anossa Ordenação liv. 2, tit. 10 e fib. 3} til. 85 c
liv. 1 lit. 3 § 6, Valasco cons. 79, Salzecl. -in pmc/. Cmwn
cap. 102, Caspa-/' RoclTigues. tib. 1 q. 17 n. 70} Cabal. d.
71,2 p. Cevctllos 4 p. q. I; enCL Ca1'lcL a SUCL IIJagestade n.16.

13 - Donde se colhe, que em quanto os Reys usão deste
poder, que por suas Ordenações está comlllunicado a seus
Tribunaes, não offendem a liberdade da Igreja, porque este
casos nunca farão de seu foro, nem privativamente llJe per
tencerão em tempo algum} para assim ser necessario recOl'
reI' a costume immemorial, e privilegio al1egado; antes
sempre ficarão fMa das prohibiçoens Canouicas. que se não
e tendem a comprehender os casos, em que pela razão de
violenr.ia, os Reys conhecem, para bom governo de ua
Republica, e anthoridade do poder Politico: pela qual razão
em tantos lugares a nossa Ordenação trata deste costume,
como he no l-iv. 2 l'it. 1 'ln fine P?'i11C1:pii, e tiv. 1 til. 8 §12
et-il. 62§4 elil.12liv.1 § 1 cl'it.52§8e liu.2tit,10
'in fine p?"irwip-ii. E ser assim geral costume do mundo todo,
se colhe dos D D. que disso lratão, como da Curia Neapo
)itann refere GI'eg. Lopes in lo 13 til. 13 pa1't. 2. E do Se
nado Pedemontano Menoch. 1'cmed. 15 11,. 120. De Aragão
Sese ele inhibitio. c. 8 § 3 n. 41. De I-Jespanha Bobadilla. liv.
2. c. 18 n. 146, Aviles. Pn:eto?·. verbo J1wisdicion. num. 3 c
cap. 20 verbo 1tsnl'pan n. 9. A'Vendcm. lib. 2 cap. 6. n. 12.
Salze(t, c. 102. Qltilel. 1.1erbo EluxO?'em c n. 3, e em Portu
gal Na'van', no C. cwn conting. 1'emeel. 1. V(üasc. cons.93.
Cabo ele jm'e pCtl1·on. c 36 ed. 7611, 2 o mesmo valasc. oons.
100. E por aqui vai a Ordenaçtio liv. 1. l'it. 58 § e l'iv. 5.
tit. 69 § 1. e tit. 103. .

14-Peloque este costume be valioso, e racional, e mUI

conforme aos C:mones, que isto mesmo concedem aos Reys;
C. 1'eg'lt?n 23 q. 5 cap. cLdnúni tlYltoTes eoel. cap. petinws 1'1
q. 1. C bOlw 96. el. e o prova com mu:itas authoridades
Cevallos na d. q. i. n. 1. aos quaes já compeUa este poder
pelos Canones antigos, ante5 das novas probibicões; e já os
Decretos suppunbão este poder nos Reys, dizendo, crue era
seu oflicio dcsopprimir os vassal!os, e defen leI-os dos mais
poderosos, repondo as violencias} que Ibe Fo sem feitas; 110
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que bem mostrão, que lhe não concedião esta juriseHcção,
antes suppondo, que a tinhão, imploravão seu braço, es
pertando o poder temporal, para que aCLlClisse: e a razão
lIe clara, porque a jutisdicçãO temporal, e politica, não foi
concedida· aos Heys pelos Summos Pontifices, pois antes que
Deos Nosso Senhor viesse ao mundo, de quem o poder Ec
clesiaslico se derivou aS. Pedro; c·hefe do Apostolado de Chris
to, e delle a seus Successores, havia Reys que tinhão juris
diCÇãO temporal dada immediatamente por Deos (0), e mediata
mente 'pelas gentes l. '1. ff. deCo'l!stit1ttio. p1~inc. l. 15 til. 13
parto 2 Covar/'. I. p. c. ~ n. 2. Môlina de Juslitüt 2 tom, dis
put. 16 Bellannin. de Lcúcis lib. 3 c 6 Sese ele lnhibüin. c
8 § 2 n G2 Pct1'lculor. l-ib.2 1"er'1t1n q'!!otidian. CCtp. 2 n. 5. O
mesmo Bellarmino contra Braclayo cap. 3 rol. 45 Vel'. . 1'es
pondco. Nem póde obstar, que este conhecimento, e juris
dicção está reservada ao Juizo Ecclesiastico pela nova reser
vação dos Canones modernos no CC6p. q~!aliter de jttelic. na
c!ttlh. slat'uúmts C. De E1Jiscop. et clcr'ic. c. cleric.de jttcl. re
provada a opinião de Graciano no Cap. sicut § ex !tis q.
como V. Paternidade segue no mesmo cap.34 n. 41.

lã-Porque aleme1<l resposta ele Nava?To no el. cap. C1Mn

contingat § 1·emed. verso Deci?no facit: aonde resolve, que
neste wnbecimento de Forças não está alteraclo o Direito
antigno, como tem entendido o mundo todo, que assim o
guarda, como refereBobaclil. l·i'v.2 cap. 16, n. 90e ser mais
provave!, que V. Pa terniclade, e Azar, que seguem o contra
rio, se enganem, por que tem por si a presumpção, e juizo
dos mais; e não tantos Reinos, aonele ba tão insignes le
trados Catbolicos, e pios, e ele profissão Juristas, que tem'
m:lis· razão ele saber as materias de Direito Civil, e Canonico,
qne os Theologos que o não professão.

16 - Digo, que o Cap. quCtlitel", em que V. Paternidade se
funda, para ter por revogado o Direito antiguo, se com
attenoão se ler, não altera couza algnma nest'!- defensão dos
Reys, porque neHe se trata, se pelo defeito ela Justiça Eccle
siastica se póele reconer aos Juizes Seculares por modo de
iurisdicçãO nos casos que já estão preventos, ou pendião in
decisos; para que, como subrogados em lugar dos Ecclesi-

(') Eis a (loull'ina do direito divino dos Reys, que cimentou o absolutismo
nos governos c1Jl'istãos depois da Reforma Protestante do Seculo )"'Yr ; doutrina
quo a Igreja Catholica repelle, e tem condemnado a mór parte dos seus Dou
loros. Consulte-se a obra-Jusüt Acclamaç{io de D. Jotio IV- do Dr. Fran
cisco Velasco rle GOllvêa, 1, ns. 20, 21, 26, &c.
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asLicos, elles decidi sem, e sentenciassem as causas Ecclesi~

i:lslicas entre as parLes, como se fossem de seu foro, o qne
não tem semelhança Gom o conhecimento dos Reys nas
materias de Força, :londe só se trata de hll1na pura defens~o

ela Força, ou êsbull1o: que como seja uma qnestão de feito
no possessorio da causa espiritual, be commnm, e recebi
dissima opinião, qne he temporal. de que o Secular pMe
COIl Ilecer; ul lJe'l' cld. in l. q,wlies C. de judie. Bm'th. in l. 2
rr de Jurisd. omnijudic. col. 2 l1/flicttl~~ d 219 n 5. Rola,nd.
12 n 24 Paclilla in l. 1 n. 17 C. de jtl1'is el facti igllorant.
Navan·. in. el. cap. nouil. 6 ?lote/b. ConclHs. 7 Bellnga 1'n
Sp~cul. n/b. II § stml cl alii n. 2 e 3 Covarr.J1?Ylcl. c. 35
n. 1 et ele SponscLlib. c. 8 § 12 ntLm. 3. Avilf's C. 1 Pnelor.
vcrbo mand:llllos n 11 tLllm alios cilatos ii Bobael'il. lib. 2
cap. 18 n. VJ.35 Cevallos 4 p. q. 1 n, 964. e assim a Orde
nação do liv. 2 til. I § 2 não tl-we necessidade dizer ( Con
corelia com o Clel'o, ) para pertencer ao Secular este co
nhecimen to, mas sórnen te pa ra poder ser citado den! 1'0 do
anno e dia, e para ter lugar em qualquer genero de Força,
como explica Valasc. cons. 93 in finc, e c0mprehender as
consas movtis, nas quaes não era assim de Direito, qllando
não fQssem accessorias da cousa immobil, aonde a Força
fora .wmmettic1a l. 1 r{. ele vi. § si fnndus.

17-Nem pMe OGtro simod. Cap.lj'l.lCltiler applic:lr-seàs
Forças, e violencias, de que na Coroa deste Reino se co
nhece; porqne o texto, como disse, fDlla dos que p-xercitão
jurisdicçãO contenciosa orellOariaj!~re proprio, como se colbe
elo til. em que está collocado, que he ele judiciis, aonde se
trata sómente de discussão de C:lusa ordinaria, e todavia na
Coroa não se conhecem ordinariamente, nem por via ele ju
risdicção, senão por hum modo extraordinaricl, pelo qual se
informa o Juiz da Força, e violencia ; e achando, que a
houve, acode prohibindo-a, como Rei, eSenhor; e no mesmo
modo procede o CalJ. decerni1n'l.~s do mesmo til. ibi: dccef
nil1'1i1.LS, ut laici Ecclesiast?:ca negolícL t1'Clctm'c non lJfCEW?nltnl,
as quaes palavras se dirigem aos que com conhecimento ?e
causa entrão, e julgão em causas Ecclesiasticas, qual nao
he a causa da violencia manifesta, LJue 11e materia temporal.
e se deduz da palavra tmctcwe, que importa discussãO de
causa, como explica naqueUe texto DeG'io n. 1'7 verso 3
RippeL n. 49, e na m:lteria de defensão por via de ql1erella,.e
queixume 30 Principe no Juizo da Coroa, que be copbecl~

mento extraordinario, pondéro alem disto a palavra ao texto
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JJI'{t!SllIlUlilf; a qual soaem presumpç50 nãojul'idiea de Juiz)
que presull1ptuosamentese arroga a jurisdicção albeiíl, como
explica Cevallos 4 JJ' il~ Ep'istolu n. 92 e q. 2 11. 133, que
não pClde entendeL'<e nos Reys, qne n~o conhecem pl'esu-mp
tuosamente de Forças, mas por 1110 conceder o Direito, e a
commulll opinião do DD. e pelo costume antiguo que tanto
convem ao bom governo de seus vassallos, e paz ele sua
RcpubliGa; e se observar assim em toclas a do mundo, o
lJue deve ter com mais razão nesta no sa, que foi resgataLla
pelo s;:ngue ele eus Reys do poder de InOeis, e restituida
ao gremio daIgr'ja, estandolugardesel'to, como chama-ono
ClLp. I deveI'b. significo lib. 6 ús terras occupadas dos :\louro ,
qualldo ão reduziLlas ti cultura e~pjritual: que orão razoens
bastantes, para não ficar lugar a engenhos curiosos de
de seguirem no, iJades, seguindo as pizada de ko?'; que
por mai que seja bom TlJeologo, empre fica sendo fraco
Juri til, llando occa~ião a revolver o governo politico, que
por este modo, sabendo-o os ummos, Ponti[]ces ba tantos
eClllo sesustenta em paz, pretendendo com e'tas opi!lioens

ilclntar a Sua 'aotiLlaLle, a quem querem fazer Senhor
dos elementos, lesauthorisanc1o as leis lemporaes, e enfra·
quecenelo os juizes do Reys, que as guardão; lue são
occasioens, com que muitas vaze se move o e tomago para
gr:lOdes descomposiçoens, tratando cada hum de defender
o que possue, qual foi a resolução quo a 1\Iagestade deI Rei
D, Felipe U, o Pr-u.dente, tomon sobre a monarcbia ele Sicília,
q.ue tanto pretendeo escurecer B:H'onio(').Melhor recebido se
na de Deo ,e do seu Vigario, quem modera se estas acçoens,
Susten tanda o E tado ecular no que eom tantos fun
damentos se u a nelle; porque novidades iutl'oduzidas por
estes modos são peçonha ao bom governo. Isto notou bem
Augusto Ce ar, quantlo mandou ao Senado, que as leis,
que estavão feitas se guardassem com pontualidade, e os
costumes envelhecidos, por ser mais util á Republica guar
dar o que sempre se costnmou, postoque fosse peiar, que
que denovoseintrolluzia nella por melhor, como delle refere
Coroelia Taeito; e Platão no seu livro de Legibtts disse o
mesmo: cos, ait, hominmn tttlissirne agm'e, qui )Jnesentibus

(") o Cardeal Cesar llaronio, celebre pelos AllImes Eccle ias/icos, que
c creveu. Philippe JI[ pl'ohibio a entrada e circulação do tomo IX destes
Annltes, em todos os paizes sujoJitos á corõa de lIespanha, por haver o author
SUstentado que a Sicilia, que então fazia pal'te da !Ilouurchia llespallhoJa, era
um feudo da Santa "6.
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moriblls, legibnsque, etiarnsi dete'riores sinto minime variantes
Republicam administmnt.

i8-Pelo que não ba duvida, que nem as contrarias opi
niaens se devem seguir, nem escrever; porque realmente
os Reys usando tleste poder, não uzurpão a jurisdicção
Eccle. ia tica, nem sahem do limites da na; como elegan
temente prova Castilho de llobadilla liv. 2 cap. 16 à n. 90
e Cap. 18 n. '130 aonde explica o Dec1'eto do Concilio Tl'i
denlino sess. 25 de Re{ormation. cop.3. - CevaUos na
EjJislola n. 96 e na q. 1 4 p. n. 361 e J377.

1a-E assim por estas razoens se mostra, que para ad
quirirem este conbecimento, não tem os Reys necessidade ele
costume, nem immemorial, nem temporal, nem de privilegio
da Sé \ po tolica de que nnnca as Ordenações fazem menção,
antes amando a simplicidade) e verdade do que passava, só
se fundão em costumes antignos. e Coucordias; e nestas
materias sobre as Forças dentro do anno, e dia, ba bllm~

ConcorcJia feita em tempo deI Rei D. .Toão L que traz Cabcd.
d. 82 n.

(') He singular quo Gabriol Pereira da Castro, quo tantas excavações fez
em matcrias de Concol'llatas, não procnrasse c1eseollril' o texto desta, ~e (1 116
tl'a~a Cabedo na Decisão, 2, n. 2; e t.ão ponco a poderão (\escobrir Jo cAnas
l.aclO de Figueil'Cdo, João Pedro Ribeiro, D. Rodrigo da Cunha e outros al1
t.hol'es, a cujos trabalhos tantas vezes temos rccol'fido na annotação das
Concor:la(;(s.

Parece-nos apocl'ipha semelhante Concordata, de que só Cabedo, ~ulltcm
poraneo de Pereira de Castro, t.inha noticia: o que não era de adnlll'ar da
parte de Regalistas, que recol'I'ião a taes expedientes em todos os paiz6 ca
thoJicos em suas lutas contra a Igreja. Oexemplo vinha de França, cuja faJ~a
Pragmatica de 8. Luiz servio de ponto de apoio para se firmarem a~ taO
ceJebra~la~ - Liberdades Gallicanas -, o cujos procedimentos erão maIS ou
menos Imitados nos outros Estados da Europa. .

No interesse do estudo das Concordatas copiaremos aqui o arligo da
famosa Concordia de D. João 1, que traz Cabedo :

II Que tomão conhecimento enlre Clerigos, quando algum Clerigo demanda
outro Clerigo, dizendo que o forçou do Beneficio, e fructos, o novos. c rendas;
e que assim tomão conhecimento do Clerigo se o demandarem que fez força ii
ou(ro Clerigo.

II A esto responde el-Rei. Que o costume sempre foi em este Reino, e h\;
que das forças novas, que são feitas at:l um anno, a,inda qne seja entre Cle·
1'iflO e Clerigo. e sobro cousas Ecelesiasticas, se aqnelle que he forçado o qu~r
estar perante Juiz secular, que o pode fazer, e o Juiz secular toma couhecl
mento de tal feito, e assim quando o Clerigo se queixa do Cleri~o qne o
f~rçou, el-Rei ou sua justiça secular tomará conheeimento deste feIto des o
dIa que o forçou, atá bum anno, e pas ado hum anuo, demantle-o aolo ,seu
Juiz: o ([ual costume he escrito no livro das Ordonações antigas, e (linda
conforme o Direito Canonico. II
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20-E para qne se veja, como não só por Direito commum
mas ainda por particulare Concol'Llia, feita para maior,
paz, e segurança t'le ambos os Estados, Secular, e Ecclesi
astico, se confirma, e corrobora a jurisdicção desta Coroa,
em approvação dos costumes deste Reino, de que nesta ma
teria, e em outras muitas usamos, ha hum Artigo final dos
40 dei Rei D. Diniz concordado com os Prelados, que diz
as imo

Slalula, el consl/eludincs in eodel1t Tegno conlra liberlalem
Canonicam, el sta tll?n prredicli ?'egni paci(icum ÚLlTod11cla
non serves, nec pel'miUCbS ab alliis observari ; sed ]Jncdiclas
Ecclesiaslicas pC1'soncbS in plena libeTlale conse1'ves. Respon
dCl'1tnt ProC1b?'alO1'es Regis, q'lbod placet Regi, q1l0d malm
consueludines lotlal'unl, el bonre seTvenlw'J' et q·u,od ila man
dabil, el {aciet observari J' el si aliquid (lât O1'dinaltb?n, de con
senSlt P?'celalol'um 1)1'0 b07lO, el pacífico stalu ?'egni, ?'cg?Ú,
el consucl1bdine 1'oboTa!'wn, dwnmoclo sit Canonic1lm, et mt1'0
nabile, nec contTcb Ecclesiasl'icam libm'talem, consentiunl Prre
lali, quod se1'vel1t?'.

Destes artigos faz menção a 01'denação liv. 2 lit. 12 § 5.
21-Esta Concordia sobre os costnmes approvou o Papa

Nicoláu IV por buma Bulia sua, que adiante vai; e be
efficaz argumento, que os costumes que daquelle tempo até
hoje se forào continuando, são Canonicos, e não offendem
aliberdade da Igreja, pois os mesmos Prelados, que os im
pugnavão em Jnizo contraditorio, consentirão, que se fi
zessem delles Leis; qual foi este,. com que no Juizo da Co
roa se acode a todas as violencias dos Juizes Ecclesiasticos.

Iiwc slI·nt verba Concord(~tl1J, diz ainda CalJedo, que eucolIll'ou-a 110 livro
pequeno (in libello p(~rvo) da casa da Supplicação, nnde não pode vê-Ia Ga
briel Pereira de Castro, que tambem fui Desembargador dessa casa, e sc'u
conlemporaneo.

JorlTe de Cabedo, lão elogiado por Mello Freire, e por Pombal, falleceu em
2 Ile Março de 1602, u Gabriel Pereira de Castt'o em 20 de Outubro du 1032,
sendo já uma notabilidade em jurisprudencia no principio do secnlo X"1I, pai
a sua primeira ohra - Decisiones Supr~mi Sell(J,t1~s Portl~.qalellsis - foi
imprl:ssa em 1611. O seu Tratado - de Jlfann Regia - teve a primeira·
e~içdo em 1622, quando já havia sele annos que cra Desembargad?r d.a Sup
phcação, e neS,l obra farão colligidas as Concordata , e [lula prll11ell'a vez
impressa, com o proposilo de combater e refrear as prctenções Eccle iasli
cas, e hem o demonstra esla polemica. Ora, nessa epocha as obras de Cabedo,
conhecidas pelo seu estremado regai i mo, corl'ião impressas.

Pur este facto bem se manifesta que Pombal linha famo os precur ore no
manipulamento de documentos, para sustentação de sua causa. Consulte-se á
pago 5 desta obra, a nola ex.trahida da Historia ele Portngal de Alexandre
Herculano, sobre a authenticidade das Concordatas.
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E éllém de secommendal'esta raciouabiliJade, pela 3Dtiguid:ldo
do tempo que se usa delle; ba ta u ar- e a~sim no Reinos
viziohos r.ntllolicos, e que tratão de na conservação, sem
ofIender a liherdade da Jgr ja; e succede o que resolve ra
lasco Cons. 5111. 48 e cuns. 70 n. 5. Aleno con·. 312 n. '1.9
e cons. 390 n. 22 e cons. 395 n. 9. floel'i clecis. 263 nutn.
9. Gama. d. '16 n. ô. Gon-:.ales (fI. 42 n. 4G. nazoens fio
esta, que não con iderou Azor, qll<lnflo Ião licenciosamente
eattreveo a tratar dejurisdicçãO do Hey ; e he cou amnito

de notar, que de pouco tempo para cá os Tl1eologos tem
sabido com livros de Morgado~, e de contractos, c o peiol'
he, CIue criminaes' parecendo-lhe, que brtsta a lição de
quatro (lias, para poder escrever sobre a faculdade das Lei,
aonde perdem o passo os maiores engenhoss pela largueilil
da sciencia; que vem a ser o mesmo, que se bum Legista
s::Jbisse com um livro de ~ILl i.ca, ou ele Medicina; porque
realmente não se [lóde ndquirir com huma lif·ão 111 horas
successivas, e como a caso, a profLlndidade das respostas, e
subtileza de U1piano, nem a affectada brevidade ele Scevola,
a que não bastn a vida tod:J de qliem com não menos en
genho, e com applicaçiio tatnl trntou de alcançar perreita
mente as clelicadezas do Direito Civil. Mas como o alheio
sempre nos eontenta, mais trabalhamos por nos mostrnr no
que menos sabemos' ('); e quem podera ser perfeito Thoo
logo, cuida que fez mnis, se mostrou que era mediano
Legista.

22 -Daqui pareceque se não póde sustentar o que V. Pa.
ternidade diz n. 14, emquanto resolve, que o costume, por
que se tomão as armas aos Clerigos em horns probibida ,
be contra a liberdade Ecclesiastica; e que como estes actos
se podem desculpar, emquanto são ordenados á derensão
da Republica, que basta, que se lhes tomem na hora pl'O
hibiela, privando-os sómen te elo li o dellas, para se Ibe tor
narem depois, da qual opinião foi RíppCt, lib. 2, Rc :pOIlS.

cap. 13, e Baldo 1W Lei siqtta pc/' calltmniam verso rjllccro
ttl1't't1I~ família C. de Episcop. el Clel'ic. e A11(rm' ,·crjul. 3,
{a llenl lJ, e de alguns DD. no cap. cUJn nec ab honiíne, de
Judie. os quaes sómeute permitteJU poder-se prender o Cle
rigo, para ser levado honestamente a seu Juiz, na fórma
do Cap. ttl fa1ncc § ttl Laici, de senlenl excommunic. inferin
do, que o NliDistro Secular os não pócle privar das armas,

(') Pensamento tle gl'ande exactidão, quo Lotlos o dias "elllos confil'lnatlo.
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e que quando isto se executar, e commette sacrilegio juxla,
Cap. lVupeI'. ele Sentent. cxcomllwnic. dd. in cap. grava
men eod. til. et {acit, Cap. 1, de pacc tcnenda 1'n {mndis,
ven. EpiscOPllS, aonde prohibindo os conventiculos, com
meUe essa observancia ao Bispo.

23-Porém est.a opinião nao he seguida, nem o póde ser;
porque a lei geral assim comprebende aos Leigos, como
aos Clerigos, naquellas cousas, que tocão ao bom go, eroo
publico. as Leis dos preço;; publicos o resolvem (\S DD.
no cap. pTevel~il de Im?nlmit. Ecclesial'. l. 52, tit 0, p. i,
ubi Gregol'ius fl.nenhas 1'eg. 100, n. 12. Vt~lpedius, de liúer
tate Ecclesiaslic. p. 2, 1mrn. 30. Mexia tax:Ct 1Janis. Concluso
5, n. 43, Meno. cons. 800, et cons. 1000, pcr tot. Nas cousas
prohibidas na entrada, e sabida dlJs Reinos, e portos, Gu
terres lib. 4, pmclio. q. 38J n. 27 et 28, et q. 44, n. G, e
e pecialmente nas arma prohibidas he razão clara, porque
ne tes casos a Lei Civil aj uda á Canonica, conforme a qual
he prohibido aos Clerigos o uso das armas. C. Clerici, ele
vila et honestate. E quando a Lei Civil põe pena nos casos
probibidos pelos Canones no seu foro, he disposição vali
da, como resolve Gllte1Tes lib. 'I, pmr;lic. cap 12J n. h. flo
bad-il. lib. 2, cetp. 18, n. 56, Plaw in JJ1'ax'i, tib. 1, C. "

n. 24. Au{l'cl', cte potestat. scecul. 1'eg. 1, n. 2L J fallent 13.
Cassan. in conslletlld. § 5, n. 76, Ca . 304, n. 3'1. Pallrr
titlS in Tub. á4, n. 13, CovalT. liú. 2, 'lxtrim·. cap. 20 in
fin, et pmcl'ica1·. c. 33, n. 7, GaTcia de nobil-ilctt. gl. 9J n. 53.
Azeved. til. 13, l·ib. '1, TeC01J1:l. Tiraq. de nobilitttl. C. 20.
n. 67. Ep,:scopus Redin de ftfrrjestat. princip. ve1'bo nec etT
mis 2. p. n. 163, Fcwi'n. 2. tomJ tit. de Inqttúitione q. 8,
n. 96. MetI,ta. caso 7, n. 4, e he a razão: porque quanto ao
ponto da defensão publica, da qual se trata probibindo :IS

armas naqueLlas hora , tanto compete a defen"ão em re 
peito do Leigo, como do Clerigo; que ambos são cidadãos,
e membros daquella Hepublica, de cuja conservação se trata:
e não fica sendo adequado meio de defensão, que ao Cleri
go se lhe tome sómente o uso das armas, porque não se al
cança com isso o fim, que se pretende; quando os Clerigo'J
sabenuo que não podem perder as armas, as trarião de qual
quer qualidade que fossem, entendendoJ que ao outro dia
lhas havião ele tornar, arri cando tão pouco em traze-las; e
ficaria grande desigualdade entre os eculares e Ecclesias
licos, que huos perdessem as armas, e outros não; de
venrlo :.l Lei geral ser commum a todos: ficava sendo a Lei
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illusol'ia, e induzindo huma perplexidade, de que se toma 'se
a hum mesmo C!erigo o Arcabúz ciocoenta noites continua
das, e logo pela manhã se lhe tornasse a dar, para lho
tornar a tomar a noite seguinte; sendo mais conveniente, que
a arma defesa se tome, a qual naquellas horas 11e cousa
prohibida, sem respeito á mão em CJue se acha; como nas
cou as pl'ohibidas re'olve Gulen'e 11.]1, c, 38, 11" 20, elliú,
1. praclic. q. ,12, 11" 5, Placet de deliclis'1. tom., c, 8, n, 25,
Messia de pane conc[us, 5, n, 58, donde justi imamente a
nossa Or'dellação li?), 2, til 1, § 26 mandou, que estas armas
naquellas horas se tomassem aos Clerigos, conforme a opi
nião de muitos, e graves DD. deixando 11 opinião de uutros,
que sentião) que nestes casos os Clerigos podião não só
mente ser despojados das armas, mas ainda os podião
condemnar em pena de as tl':JZer; os qoaes refere Placa tlbi
sup, n. 26. Bobad. d. c. 18, num. 69, entre os quaes he o
mesmo Bispo Redin. num. 166, que o prova com excellen
tes fundamentos, e ua opinião em rigor parece mais vel'
dadeir11... e pelas razões que refere Bobadilla a n. 71, posto
que a nossa Ordenação s~gue a mais pia, e a do meio, em
que bem se mostra, quanto abraça sempre a igualdaJe. .

24-E nesta materia ha huma Concordata de el-Rm
D. João I, que diz assim: E de não trazer'em armas he geral
a lodos os do Reino, como suso dilo he, por'ém que lhe não
tolho, qtte as levem qtumdo vão fora da 'uilla dir'eitarnente,
pctr·r.{, hir'em seu ca1ninho, mas na villa não; e quando vão
ás lJ1cttinas não as elevem, l1'Ctzer, po-is he ontenado a todos,
qtte as não tragão, por' tirar' os etrr-oidos) e rn1.tilos males, q,,:e
se delta seg,ltião. E se os Leigos as não tra~em, mnito rna~

as não devem trazer' os Clerigos, porq'ue por Direr'lo Canom
co lhes he de{ezo, que as não tmgão. De que foi tirada a
Ordenação lib, 5, til. 80, c. 11, lIfeno. CCts. 394, a n. 33,
Govet?'. Pmctic. c. 33, n. in fine.

25 -A segunda cl-uvida, que se me offerece, be sobre o
que V. Paternidade diz n. 34, aonde resolve, que a razão
por que os Reys não podem com pretexto de justa clefensão
acudir aos vassclllos opprimidos peli) Juiz Ecclesiastico, he:
porque verdadeiramente nesta defensão se considera actos
de jurisdicÇão, que o leigo exercita na Causa Ecclesiastica, de
que he ine.apaz; e advertindo V. Paternidade, que se re~

ponde a isto com dizer, que os Reys nesta materia por via
de subsidio extraordinario acodem aos vassallos, chamando
a si os autos, para a informação sómente elo facto, de que
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pai' elles lla de constar; diz V. Paternidalle: Sed idt;nlul'
pro(eclo verbis illudm'c, q1tid cnim alittd est j~tdiciaWe1' pro
cederc, nisi, aduogala ca,usa, illam publice examinm'e et scn-"
leutia in ill(t mm aulhorilate {erre; 'wc autmn {acit Jttdex
sa:cl/lari in mo a7'liculo, in q1LO defensionem p1'Ccbm'e dicit.
Do qne '. Paternidade colhe, que porque os Ministros deI
Hei mand50 vir os autos do Ecclesiastico, e dão neHes de
terminação, mandando levantar a Força, que realmente
exercitão jurisdicção publica na causa espiritual, de que são
incapazes.

E parece. crue se não pMe isto sustentar, porque he
cousa recebidissima, que em todos o Reinos em que se
conhece de tas causas, por razão da violencia, e não co
nl1ece judicialmente, mas por modo extraordinario de defen
são, e subsidio: ex A1.t(rer. (lc polest. scecul. 1'Cg. 2. CCt1'O
1m de Gras 'ai. Nb. 2, cap. 16, in fino Oliban1IS de llwe Ji'isci
C. 30, n. 30, Scse de Inhiúiliv, c. S. § 3, num. 41. Ceuallos
4 p. in Epistola n. ~:H. JYaVlt1T. in CCtlJ. Cmn conlingat1.
remedo 1·eicup. 1'emecl. 3, c. 356. A_~eved. lib. 3, til. G, lib. '1,
1'ecopil. Gutte7'1'cs de j'llTalnent. Confirma. 1 JJ. c. 20 n. 16.
Hmnada in l. 13, til. 13, pari. 2, gl, 4. 1ival. in Ca.nde
labro, 'in e;cplicalione Bulile C. 54" n. 102.

E posto queV. Paternidade considera, que ne te Reino se
conhece ordinariamente, porque se vem autos, e se dá sen
tença; comtudo se V. Patemidade vira miudamente este
modo de proceder, e os autos, e termo delles, conbecêra,
que quando se mandão vir ao Juizo da Cor6a, não he mai
que para buma pura informação do facto, de que as partes
se queixão, de que os Reys não querem, qne lhes conste
por provas dadas pelas partes de fóra tlelles, que muitas
vezes podião ser falsas, e só crê aquillo de que consta por
fé publica dos üiJiciaes que os criárão; e posto que se exa
minem, não he em ordem a conhecimcnto ordina1'io, mas
Alara se alcançar o facto, oe que não consta, mais que pela
queixa da parte: o qual facto. ainda nas cou as e pirituaes j

se repnta por cou a secular, de que o leigo póde conhecer:
cx Bm'bosa in l. Titict n'. sol. mal1'i n. 20. llfeno. ele 1'et'inená.
j'cmcd. 3, q. 52, n. 323, et 1'ecttpemnda 1'emed. 15. n. 5 et
212, Bobadil. lIiú. 2, e. 8, n. 141 tit A. E como ne tes casos
se trata de ver, se o Juiz fez violencia no procedimento, que
teve, porque as im póde a parte fazer Força, como o mes
mo Juiz. C. conquBrenle de ?'cstil. spo/. jJ{eno. 8, 1'emed. 1'C
clIpel"and. n. 8. Roer. d. 238, n. 1, flolcmd'us cons. 6. n. 34.

18
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lib. 2, l. 3, n. 1, {f. quod metus causa; em tanto que se o
Juiz proceder de facto, se lhe póde resistir, como a pessoa
particular, l. prohibitam C. de jw'c (is, tib. 1.1. Meno. tlbi
iup. n. 9, Ord. lib. 5, tit. 19, inpr'incip. e daqui nasce, que
p3ra se verem estes procedimentos, e violencias, se mandão
vir os autos, e se examinão; tudo em ordem á defensão
extraordinaria: e ainda que algumas vezes neste conheci
mento do facto se invoha Direito, por ser nece sario para
decisão da causa da violencia, nem por isso fica o conheci
mento ordinario, e de Direito; porque estes actos se hão
de regular â suo fine ]J7'oximo, do qual todos recebem suas
dilIerenças ex BCtTt. in l. ambitiosa n. 19, ff. de decret ab
oTdine (aciend. Navet1T. in cap. Cllm rninister n. 10 (ol. 20.

26-E neste Reino está o negocio mais sem duvida pela
Ordenação liv. 2, ti L 3, e 4 ibi: Neto como IU'iz, mas como
Rei e Senhor, temos obrigaçüo, etc., que são palavras, que
mostrão, que os Reys, como Reys, conhecem, e nào como
Juizes, Cevallos 4. p. q. 1, n. 120, et in Epistola n. 33.

E ultimamente se enganou V. Patemidade em dizer, que
se dá sentença judici31: porque constando (la vioJencia, só
mente se manda passar huma carta rogatoria para o Juiz
Ecclesiastico, porque el-Rei lhe roga, e pede, que desista
da força, que faz a seu vass3\10, declarando, que se o não
fizer, lhe não guardará suas Censnras, nem procedimento,
que be o modo mais apto para defender a jurisdicçãO tem-:
poral: Ex Bart. in l. unic. in princip. n: siquis i/IS diccntl
l. sed ctsi. § ptretorem, verso sed si, n', ex qq. causo majores.
Ord. liv. 1, tit 9, § 1.2, in fino ct tit. 1"2., § 6. E em caso
que o Juiz Ecclesiastico não queit'a cumprir a primeira (luta
rogatot'ia. se pas a segunda; e quando com ambas não
desiste da oppressão, e vioIencia (que supponho, que ha,
sem a qual o Juiz da Coroa não podia chegar áquelle ter
mo; e se o fez, elle tem a culpa, que be injusto, e não
a Lei, que he justa), então se manda passar á parte buma
certidão do autos com o theor de ambas as cartas roga to
rias, na fórma da Ord. liv. 1, til. '13, § 6, e til. 40, § 1,
a qual certidão se apresenta ao mesmo Principe, represen
tado no Supremo Tríbunal da Justiça, a que pela mesma
Lei está commettido este conhecimento, e neHe se passa
huma carta, pela qual se chama o Prelado, ou Juiz Eccle
siastico, aonde de novo he ouvido com o Juiz da Causa, e
Procurador da Coroa; e disputa-se por modo de revista a
causa, e se vota nella de novo pelos Desembargadores do
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Paço, que sempre costumüo ser as pessoas de mais letras,
e experiencia, e de maior authoJ'idade, que tem as letras;
e se toma assento se as cartas farão bem ou mal passa
das, mandantlo, que ou as cartas se cQmprão, ou se não
guardem, porque realmente não houve violencia; e este
meio ue chamar os Prelados nos caS05 em que con vem, he
meio approvado por Direito, como ordenou tambem a Lei
ele Caslella lib. 2, tit. 1, l. 4, rCCOIJil. et l'ib. 3, t-it. 1, l. 2,
Palacius 'in cap. 2, á8, 4·9, Oldrad. canso 83, e V. Palc1'ni
dade neste mesmo cap. 34" n. 26. E depois de tomado este
assento, se de todo o Juiz Ecclesiastico, se endurece, depois
de notificado se lhe occupã.o (J,.'; tempor'al'idades ("), e se noti
ficão os criados o não sirvão, não se lhe entrando porém
em suas casas; e ultimamente se procede o desnaturamen
Lo e se lauçào fóra do Reino: e ainda que isto se pratique
contra os inferiores, todavia os Bispos, não se chegão com
elles a este ultimo termo, sem primeiro se dar conta a Slla
Magestade, e haver para isso especial ordem sua, de que ha
huma carta de Sua Magestade de 4 de Maio de 1611, e ontra
de 16 de Nove;nbro do mesmo, que andJ no 3° livro do
Paço foI. 1h8 verso posto que em CasteUa se não guardão
tantos pontos nesta materia; ex Salzed.

27-Donde sa colhe, qu:1 não be julgar de palavras, como
V. Pat rnidade lhe chama: verbis illudcl'e: que na COI'óa se
não dJo sentenças, porque quem dá sentença, não roga,
se não manda, e ex.ecuta; e ainda que algui13 digão, que o
rogar do Principe be preceito ex Bobadil. l. 2, C. 18, n. 63,
todavia e te preceito he de urbanidade, porque fica sendo
descortezi'l que o subdito não obedeça a seu Rei, no que
lhe manda justamente, sendo de Direito, que para haver
sentença he neces ario tê-la judiciaria de Autllor, e Réo, C.

{lmts, ele verboTum, § in omni, Lambert'i, de ltt1'e patr01~.
Ub. 2, p. 2. q. 11, princ. art. 4, n. 1, Rota d. 266, lib. 3,
n. 2, et j diversoT'ttm. E ultimamente se póde fazer execu
Ção do que se julga, que neste caso não ha, e não fica
sendo verbis íllttdere,. pois neste caso não ha conhecimento
judicial ardina rio, senão defensão e subsidio, mettendo el
Rei a mão entre seus va salIos, como bom Varão, para quie
tação de sua fiepublica: como se não póde dizer que exer
cita jurisdicçãO hum homem que por sua authoridade, vendo

n Recl1rso violento de que lancava mão o POller temporal para fazer valer
Suas decisões contra as sentenças ccclesiasticas, quando lhe convinha intervir.
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muitos em revolta, e com as mãos nas armas, se melte
entre elIes, e se informa de quem teve a culpa; e aqueHes
reprehende, mandando a este, que se recolha, e áquelle que
de ista do que queria commetter; e por sua autboridade,
e qualidade lhe obedecem todo ; porque po to que nos
Reys haja ambas em maior grão, comtudo nrlO dilIerem os
termos com que acodem ás Forças, dos termos de hum
bom, e excellente 'arüo, a cujo cargo está posto o governo
polilico.

Nem póde ob tal' a isto o que da outra parte se costuma
dizer desta materia, e be : que no Juizo seculal' muitas vezes
excedem nesta defensão, conhecendo de causas, de que não
podem, e aonde não ba violencia, a que acudir; porque isto
não respeita á justiça da Lei, e do Tribunal da Coroa, senão
o defeito dos Juizes, que entrão nas materias que não são
suas, nem lhes tucão: e não faz mão o 'frjbunnl não serem
os ministros bons, nem injusto, porque elles o sejão; nem
essa be a tenção do Rei; e seria condemnar a causa por o
successo não sabir conforme a ella. Seja tudo igual, sejão
os Ministros, e o Tribunal justo, que o contrario seJ'á arris
car o Reino e as almas: e essa be a razão porque naqllelles
officios se deve ter grande cuidado, que os occupem os me
lhores letrados da Casa, e de mais inteireza; porque são
dous olhos da Relação; escolhendo-se para este cargo com
grande attenção para o bem commum. .

28-A tercez"m duvida be sobre o que V. Paternidade diZ
n. 18, aonde resolve, que os costumes antigos nestas ma
terias da Coroa, se ha de entender, que nascêrão do privi
legio do Papa; porque doutra maneira os não pólle haver,
e que assim por sua natureza ficão revoga veis, como he o
mesmo privilegio, que o Superior concede a seu subdito.

Cdrto, que não acho sahida a esta doutrina, nem alcanço
bem como isto se póde conciliar, que o costume tenha ne
re sidade do privilegio; sendo oonsa tão distantes l1uma
da outra, e que se medem pai' tão differentes principios:
porque todos os actos que se seguem ao privilegio. de
pendem da sua primeira causa, e são em continuação da
licença, ou exempção, que o privilegio deu; privando, 6
derogando a Lei commum a todos; e esta multiplicação de
aGtos não altera esta qualidade, para que passe em costu
me, senão quando; perdido o privilegio, e não constando
delle, se qner provar com o costume. e uso immemor~a~,
qae houve naquellas cousas, qne se não podião adqUIrir
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sem privilegio.L. 3. v. duclus afjllrefl'. de aq. qual. et cesliL'Cl.
Porem neste caso o costume serve de prova, como se fôra
hum instrumento; porque entre os modos de provar legi
timo, se conta o tempo, e uso, e costume limitado á termo
certo, ou immemorial.

29-Não se colbe porém daqui, que para se poder intro
duzir costume, seja necessario privilegio; porque o costu
me não tem necessidade, para começar, de mais, que ser
racionave], e durar pelo tempo, que he nccessario, para ser
prescripto, e de.rogar a lei positiva; e segundo a materia.
em que cahir, agora ba tarão dez annos para derogar a
Lei humana, outra vezes mais tempo, e algumas immemo
rial, quando forem taes as cousa , que se não possão pos
suir sem privilegio do Principe.

80 -Porém não estamos neste caso, nem para os n.ossos
costumes começarem, tiverão necessidade de privilegio algum,
porque se supPl)zermos, que houve privilegio, e que o uso,
que temos, teve nascimento delle. será forçado dizer, que o
Papa o poderá derogar) quando expressamente o faça;
como V. Paternidade jnfere n. 18, porque foi visto não tirar
de si o poder que tinha. mas delega-lo em quanto lhe pare
cesse; porque neHe ficou o me mo poder inteiro, e conser
vado, pois n~o pócle abdicar de si em todo a jurisdicção
Ecclesia tiC3. Ex FeMn. in cap. novil. de judieiis. u. 8. E V.
Paternidade o resolve n. ~6.

31-A razão de não haver necessidade de privilegio he
clara, porque neste Reino não conhecem os Reys de nenhu·
ma causa espiritual nem Ecclesiastica, nem ainda criminal,
de algum Clerigo, ou pessoa Ecclesjastica' só conhecem
em alguns casos civilmente moyjdos) em que estas pessoas
são partes: e isto porque assim se usou desde o tempo,
que e te Reino sabia do poder dos Mouro .

E porque este artigo he de muita consideração, pelo que
V. Paternidade ncHe resolve, e nos numeros seguintes,
postoque não falIão com este Reino direitamente, com tudo
o sentido das palavras he mo traI', que falia com no CD,
assim pelo qne do discurso do capitulo se colhe, como pelo
que diz no fim deBe, do que neste Reino se faz; não se
conformando com o que vê uzar) e praticar em seus Triliu
naes: he necessario mostrar primeiro, qne bastava aos
Reys o longo uzo sem outro PrivHegio; segundo, que neste
Reino alem do uzo, ha especial C:oncordata em todas as Orde
nações, ele que uzamos.
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E quanto ao primeiro ponto, pende de rermos, se a
exempção dos Clerigos in Cioilib1lS, e nos bens temporaes, he
de Direito Divino, ou Humano? E he resolução recebida, flue
os Clerigos são izentos de Direito Divino nas causas espiri
tuaes, por serem de Ordem superior, que em nenhuma forma
podião ser sugeitas a Leis humanas Gl. in cap. Impcrator
vel'b. et d-iscu.ti. 96. disto Gl. in c. QllemfJuam de Censibus
pel' tx. ibi, verbo divú,io 1JTObat l. 56. il. 6. p. 1. llbi lale
w'egorittS Lucas de PencLin l. 1. C. de {aúr/:. lib.10. COt1a1'I'.

de Sponsalibus. 2. p. cap. 8. § fino n. 3. Rebuf. 3. 10m.
constitulio. il. 'lil Laici llon r.onvenianlm' coram Ecclesias.
Glos. 'ltniw, mmt, 15. AzenJd, in l. 10, it, 1, lib.4. Reco
pilo n. 43. Fm"in. lit. de Inquisitio. q. n. 2.

32 - E quantoáscausas criminaes, ecivis de bens tempo
raes, he commum opinião, que são izentos por Leis Civis, e
Canonicas. C. conti1wa ct per lol. 11. q. 1. cap. ut si clerici
de judic. c. qual-ílcr eod. coq. 2. de {O?'O comp. C. si jllde:c
La'icus de senl. e:xcommtmic. in 6. ulh. ul clc?'ici apud pro
prios Epíscopos. ~. 1. et aulh. stat-n'Í?miS. c. de Episcop. cle
ricis. cap. cleTicis. C. scnlenliam sal1(Jtlinis, ne CleTici t'.el
M011achi cap. in Archiepiscopal1L, de ?'aplol'. Aufl'cl' in repllt.
elemento 1. de Off. Ordl:n. Br.el'. d. 59. Gmlcl-m. in c, Ray
nucius. verbo, uxor.em. 2. n. 322. el ?'ebus jlldex s(Ecu/aris
cognoscil de peTsonis ell'eblls clen:col·. 130. voto 9. lractaMw1~

Cassan. in conslitution. B1L1·gund. l'egul. 1, §. 5. vers. se 1l
rwgmce. Covarr. praclicm'. C. 31. n. 3. Clarus in pract. §.
{ine. q. 36. n. 1. lIIenchaca ele s'lIccessio. C1'ealio lib. 3. §.
22. limito '17. 11., 58. Tiberdecian. in tl·act. criminal. tom.
1. lib. 4. C. 9. á pl·incip. Gregol'. in Synlagma. 2. q. lib.
16. C. 1. n. n. 34. el 3. q. lib. 30. C. 11. n. 18. Farin. de
Inq'llisilione q. 8. .

E quando nas causas criminaes digamos, seguindo ~ J!l31S
pia opinião, que os Clerigos são izenLos de Direito DIVInO;
e que não podem ser julgados pelos ,Juizes Seculares em
tanto, que nem o Papa poderá di pensar nisso por ser
Direito Divino Moral, não CÚl'emonial; c.omo disse a Glos~~,
in cap. 11nlJemtor. 96. d. c. sunl. quidem 25 q. '1. Sycll!. 111
cap. 2. de madol'it. Foller. de censíbus. sub ii. ei subm'ÍSsw. C.

1t1,lmq1tid n. 1. Cassancus in Consuel'lld 1Jw·gund. 1·1Ib. i, S·
5. n. 48. gl. se il negracc. B01'~el. rub. 11. §. videncl'll'm hl.
Q. fol. 16. Rebu.f. in Conconlalis til 'lLlt. ad fino verso 2.
ú1i{m'i1l1'. ,

38-Com tudo nas cansas civeis, e temporaes, não veJo

/
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quem duvide, que são izentos de jltre humano, e além de
todos os DD. qoe acima Citei, esta mesma opinião he rece
bidissima pelos Theol0l!fJs' porqne foi de S. Thomaz ad
-!l0man~s .13.. lecl~o 1. JIennClt'i q1~olibet. 9. q. 31. Alma!Jn.
ln 4. llzst'l.nclwn 20. q. 1. aonde dIZ, que be commum opi
nião dos Parisienses; e toda a classe do Theologos moder
nos segue o mesmo, como se pode ver de JJJedina de Re3
tittltione q. '15. l1ictoria nlectione '1. de polestate Ecclesias.
q. 6. conel. 2. Solo in 4.d. %. q. 2. m'l. 5. Ledesmúts 2.
q. qUG1'l. q. 20. art. 4. eonclus 2. et 3. Palatius in 4. d. 25.
dispo 3. SaZono 22. q. 67. art. 1. eontorz el'S. 1. e. á.
Bahens ibi n. 2. Albertzts Pigbuis liv. 5. Eeclesiasl. Hyerareh.
17. Aestes egue Jansenio cap. 69 Concordire. Molin. 1. de
justitia. disp1lt. 3"1. lIen·riques. tiu 7. de Indulg. c. 24. E
dos Canonistas, depois de muitos, o mesmo Papa Innoeen
cio no mp. 2. de J1iaio?'itat. et obedi. Covcm'. pmeticar' c.
31, que era Di p Eccle iastico; e com tudo amrma, que esta
be a mais verdadeira opinião; que tanto pode a verdade ('l.

3fJ-E sendo esta verdade tão recebida de todos, e con
fil'mada com tantas authoridades, não sei, como V. Paterni
dade Liu. 4. de ImnU&n·ilat. Eeclcs. c. 8. n. 9. iIlclina, que
e ta e);empção he de Direito Divino, allegando para isso
umas Glosas, que dizem o contrario; e o mesmo lYavarro,
que V. Paternidade alli cita, se restringe aos cazos crimes;
Rebur. diz o contrario do para que 11e allegado, ibi: P1Y.e
lerea etictlnsi Clerici de inre divino non essent exempli,
tamen per Papam poluerltllt eximi: em que claramente
mo tra, crne foram izento pela Lei Canonica. E quanLlo
mais abaixo, no vers. <2 infel'l1p', diz crue o Papa não póde
tirar o privilegio do foro, porque be de Direito Divino, trata
do cazo, em que o Papa quer tirar e~te privilegio de toJo,
sometendo todos os Clerigos ao foro ecular; que he
contra Direito Divino, não haver tlislincção desles t10us Esta
dos: mas alli mesmo confe sa, que e todavia o Papa qui
zes e em alguns cazos tirar o privilegio cio Foro, o podia
fazer; como lambem disse Felino in cap. si quis, in princip.
de majorit. et obed. Speculator. in it. de compelenl. Judic.
addit -'. generaliteT, n. '16. Zabarela in cap. perpendimus.
de senlent. excomnwni. col. 7. Atl(1'el'. el. Clcmenl. 'I. n. 91.
Guilclnws in cap. Raynutius, verbo et 16X.{)Tem 2. n. 134.

(.) Dio""o Coyarruvias, Bispo dc Ciudad Rodri~o, dcnomin ado - o Bal'the lo
lTCS1J{UlhOI-, pclo seu vasto sabcr, P. imporlailte ob\'as ~'W pu hlicou 50) re
Juris)Jl'Ud(lIlcia civil, canonica, c oulros assumplll .
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Boss. in ]JTC/ctic. ll. ele {oro compel. n. 'l,1.2. Covar/'. el. c. 31.
n. 4. Fetz 'in praclic. 2. tom. lJl'ml1Lcl. 2. nJ 4,. Bellllfla /'ub.
1l. §. 1'1'clendwn. n. 1.~. Tibe/'. L lmn cl'imil1al. lib. 4.
cap. 9. num. 66. Do que bem se colbe, que, pai o P3ra
pMe dispen ar destes C3S0 , e prohibi.ões, qüe- tudo lle de
Direito humano: porque no Direito Divino, não ba dLpen
sação' e a sim não temos nece sidade de uzar da solução,
qne \' Paternidade clã nú me.mo livro cap. 5. n. 10, que
e te Direito Divino, em quanto ao modo, ficou subordinado
a Pedro, e aos mai ~ucce sare, para que no uzo deUe,
llssim da parte das pessoas, como das cou as, recebe~se

alteração, pela ordem, que o Papa lhe de se; e que assim
por e te meio dispensa, diminue, altera, e restringe e~te

privilegio. E verdadeiramente, qne tenho para mim, que
desau toriza as ~ciencias, que opiniões tão recebidas, e tão
a sentadas pelos Santos, e pelo' Doutores, se confutem com
fundamentos pouco solido, quando com as novas interpreta
ções se abre caminho para deslruÍl', e descompor o que rOI'
tantos secul0s omundo observou: como seria se agora se intro
dusis eJ que a izenção dos Clerigos no temporal era de Direito
Divino' de que logo era forçado, que dissessemos, que °
conhecimento que os Reys tem, assim neste Reino, como
em ontros, foi contra Direito Divino; e que por assim el'
lhe foi necessario privilegio, para o modo, e uzo daquelle
Direito: e que e te o póde o Papa derogar, e que está dero
gado peh Bnlla da Cea J' podendo-se seguir daqui revol~as,

tratando cada bum de defender o que possue: sendo a Sim,
que não ba razão solida para o dizer, e era mais conveni~nte

em materia, que tem tantas opiniões, e tão varias, segUIr o
que sempre se costumou, confundindo, e ajuntando privile
gias, e costumes, sendo eada huma destas couzas divers~s

em seus fins, porque na jurisclicçãO adquirida por privilegl.o
não compete mais que o uzo dena, como V. Paternidade ~lZ
cetp. 3lt. n. 26; e todavia pelo costume adquire-se a proprie
dade daqueUe Direito, e nâo só o uzo; como distingue Aze
vedo na Lei 4. 'ii. 2. 1Ht11~. 2. nov. ,recopt:l. ctt1'ia Pisan.
lib. 1. cap. '13. n, 7. e daqui nasce, que o costume se revo
ga com mais difficuldade.

35-Donde tie segue, que como os Reys estivessem cm
costume immernorial de uzarem destes, e outros costllmes,
flue naqnelle primeiro tempo se observavão , e depois, ha
vendo duvidas entre os Reys, e Prelados, viessem a eompor
lie, Jargando muitos dos cazos, de que estavão de posse,
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contentando-se com alguo~, de que fizcrão Leis, e OI"den<1
\,ôcs; nào se.pátie dizer. que os costumes} em que ficárão,
os lem por privilegio; pois os podem ler, assim porque os
Rey' tem e. te poder, como he na Forras} e em outros
c.azos scmilhantcs, porque o costume podia em alguns cazos
particulare:; limitar e ta exempção: ou para meLhor dizer,
impedio. que a nora rezerva dos Canones nào obras e na
qll lTes caza particulares, nos quaes se guarda ainda o
DiJ'cito antiguo, e as opiniões commuas dos Doutores com as
f1uaes teve o costume do neino principio habiL, e Canonico.
E po toque o Papa depois seguisse outra opinião, e dispo
sesse cm olltl'a maneira, revogando os cosl,umes gravosos ii
Igreja (como póde e "\. Paternidade 1'0 olye De Lcg'Íbus cap.
7. n '14. t"n ~n-) com tudo isto bade entender-se nos costu
mes, porque de novo contra a probibição dos Canones se
introduz algllma COTIZa, que o:lTende a liberdade da Igreja;
porém não páde ler lugar no que os Reys lem, como propl'io,
11elo co 'tume anligo, que podia derogar a Lei positiva, e hll
ffi:lna; porque ainda que o co tume não podesse obrar para
cm hum Reino os Clerigos todos serem sugai tos ao poder tem
pOI'al, comtudo pode obrar para que certos Clerigo , e em
alguns caso sómente o sejão: como tambem postoque o
Pnpa não po S3 tirar o privilegio do Foro clerical de todo,
póllc com tudo em alguns casos remette-Io, como resolvem
.os DD. que ncima citei; e Castilho d. Boba.dilha Uv. 2. c. 1 .
gl. 4. 'verbo conslletudo. porto 2. e ~e olbarmos com miudesa
o CClp. Clerici, de judie. que bc dos C~lUones modernos,
nquelle texto não probibe, que em cazos pnrticulares possa
o co tume fazer, que se diminua o privilegio de Foro;
postoqae probibe, que em commum, em respeito de todos
os cazos, e pessoas, não possa ser, e assim entendeo aquelLe
texto o <loutor Lniz Corrêa n, dando postilla sobre e1le, e
segundo a jurisprudencia assim se deve entender.

36- Donde não acabo de entender, como V. Paternidade

(') Luiz Corrêa, natural de Lisboa, he um dos mais distinctos Jurisconsu1lo
Portuljuezes do seculo XVI. BarlJOsa Machado na sua Bibliothec'a Lusitana,
exprime-se de I.a sorle a re peito deste Jurisconsulto:

fI Luiz Corrêa mereceu a primazia Imtre os maiores Juriscon uHos do seu
tempo (leIa profundidade do talento, e dclicadeza do juizo. He ~enerado com a
honorifica antonomazia de Mestre Commum, competindo em seu 3pplauso o
maiores Professores de Jurisprudencia. »

Macedo, Caldas, Gabriel Perl:ira de Castro, Agostinho Barbosa, fazem os
mais pomposos elo!;ios deste Jurisconsulto, cuja obras parece que nunca virão
~ luz. En inou 1'01' milito armas na Unjvcr idade de Coimbra.
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no me~mo cap. 34 n. 26, diz que a razão, porqne o Papa
póde revogar sempre o que concede em IDlIterÍ1 de jurisdic
ção, be, por que nunca póde lirar ele si o Supremo Poder,
aDegando Felin. no cap. novit. de Jud. n. 8, porque nestes
casos, em que o Papa, ou por Concon.lia, on por co tume
permiltio, que algum caso fica e fora da prohibição dos
Canones, n50 alheia o upremo Poder da Igreja, que são os
termos em que falia Felillo, que o Supremo Poder he ina
lienavel; porque be absurdo, e contraJ'ieda(1e, flue o Prin
cipe, sendo-o, passe ao suudita o upremo Poder: e sempre
se entende por mais largo que oconceda, ficar-lhe reservada
aquella parte, que re ponde á Suprema -'uperioridade, como
sJo apellações, e quereIlas, revi tas, e as mais cousas desta
qualidade.

E ainda que disputando esta questão, tirão varias resolu
ções sobre o modo. com que se prescreve contra os Prín
cipes. Covarr. reg. possesor. 2, p. § 2, n. 7. Bart. in l.
hostes (f. de caplivis n. 6) multi relati a Felin. in c. Clt11l

non liceal. n. 10, de prcesc1'Íptio. AlIl1'Wn. de antiquilctt. 4,
p. cap. maleria, n. 72. Bulbtts 2, p. 4, n. 11. e ilJ. Castnl
cllts de Impem.tore q. 54, á n. '12, o mesmo COVCt1'. 'in reg.
peccat'llm 2, p. § 9. Ctrl fin. Gabriel. bib. cOl1unun. subo li/.
de prcescriptio. q. 1. Jas. in l. Imperium n. 20, (f. de JW"i.sel.
O1nn. Judie. Peres aeZ l. 6. til. 13, lib. 3, Ordinat. Valas. de
J1we Emph. q. R. à n. 29) Ord. lib. 2. lil. 45, § 10.

37 -·Ue mais recebido, que o subdito conlra seu Príncipe
não póde por costume, ou prescripção adqnirir o Supremo
Poder. Por ser contrariedaue izentar-se da obediencia do
Rei, e ser subclito; porlJue nem o Prrncipe o pode tirar de
si, porque nelle consiste a Corma, e essencia da Magestade
Real. 1alas. uúi. supr. n. 3'\. Roland. cons. I, à n. '137,
~'Íb. 2, O,"d. d. § '10, ibi: qlle a não pôde de todo tirar. BCl1'l.
m l. fino (f. de officio ]Jrresir.l. Corntudo, quando se tratasse
de prescrever izenção total, não ficando subclito, bem se
pôde prescrever o Supremo Poder, como re olve Cova 1'1'. e
os supra citados.

E ainda que este segundo membro, lJossa ter lng:Jr em
respeito dos Principes seculare., comtudo nunca o tem em
respeito do Summo Pontifice, cujo Poder Supremo nem clle
o pócle tirar de si, nem outrem o póde pre cre\"er contra
elle. Glos. 2, in cap. 1, ele Clel'l:c. wgrot. l1b. (3, gl. 4, verso
nec aliqwis. in cap. VOlUl1WS 16, q. 4. Innoce~ttittS in wp.
bon. 2, de post1~lctl'ione prcelalor. Abb. ct Felin. n. 1, post
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glns. 3, -in cap. ctl1n l1obis. 14, de lJ1'{J]sc7'ipl1"o. AblJ. in caJl'
ad a~ldiPntianL 14, illo tt:l. n ufl. las. 21, Balbus. '10.
Aymoll. 73, ~It-i SUjJ1Yl. Porque como ° Papa seja P:Jslar
universal, e unico, do qual lodo o poder espiritu:J1 e deriva
cal" ila Dominus :19, d. c. significal/; 1'11, fine, de elecliol1e.
E,rlm/'ar/. wwm saneiam Út l11-incip. de 11wiorilat. quem
prelende prescrever contr:! aquelJe ~urremo Poder, ou se
c.onfes. a fóra do grel1lio da Jgrejo, 011 nega o poder do mes
mo Pap(l. E daqui nnsc.e, que não rórle eximir a ningu m
de sua .1mLdicção .nprema. Jean. A17dr. útcap, cwnins
t(lntiCL ele eC?1sib1IS. Felin. in el. e. c.um non liceal, Út (ine,
e os textús, qne permiltem pre'Scripção conlra a Jgreja Ro
mana, proce/lem nas Cou as ele onlrn ordem, e nüo no Su
premo e Unível' ai Poder, que em r,:] \ligaria ha.

38--Dorlrle se conelne. IJne o , nrremo Poder do Papa
n~o con.i~le, cm qtle cm hum C:l,O pnl'ticnlar não /Joze o
Clero de Porlng<1l do privilegio do Foro; n m nif:.o e Jlle
diminue aqnella Llignir1<1dc suprema, em que o Heys o reco
nhecem, que elle não pôde tirar (la. i; e a im se ha de en
tender Felino, e não se pócle ,lpplic:lr ao ca o, em que o
Prioci[le pretende, que n sle 1'(1 o ou naquelle se remiUa,
ou não ti\'cs e lugar a reservarão dos Cnnones' porque
nestes casos pMe ter lugar o costome raciona\'el: e be cou
sa sem dnvida bem entendida o que diz Fel-i1lO d. n. 8.

E quanto:JQ "cgundo ponlo que as leis de te Reino esta
V3m concordadas com os Prelados e confirmadas pela Sé
\postolica, se moslra na forma cgninle; e mais abaixo
irão as mesm:Js Concorclias n, aonde e podem ver.

39 -E vindo a cada Ordenaçào 1iL', 'I, til. 9, ~ "I <z sobre
as Forças notaria, a qoe o Hcys aco dero no Tribunal da
Coroa, foi tirada rle huma Concordi:l fila com el-TIei
D. .loao 1. no calJ. 82, em ordem, e 2, dos ultimos artigos.

40. - A Ordenação Liv. '1, lil. 12, §. G, estú concordada
na mesma Concordia de el-Rei D. .1oão I. no calJ. 4.8'

41-A OrdenaçãO Liv. 'l, lil. 62, § 4, está con cordada no
cap. peno dos ultimos de el-ReíD. João 1. A mesma Ordenação
no ~ 30, sobre TIo pitae e Capellas, e tá concordada no
cap. 34, cIo mesmo Rei e no 10, artigo de el-Hei D. Diniz,
dos !J() de L3tim. E sobre o fIo pitae esb concordada no
cap. 39, do mesmo Rei D. Joào J, e ha hum Breve, que dá a
Ordem destas materia , 1, n.

(') .Já ficãQ cnllifridas na pnfrina precedenLes.
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42 - \ Orden3ç.ão Liu. 2, tit. 1, in princip. sabio da Con
cordia do mesmo Rei cap. 47, e do 89, em ordem, que he 8,
dos segundos. E o § 1 sahio do wp. 1, de el-Rei D. Alfonso.

43 -A Ordenação liu. 2} tit. 1, §. 2, está concordada com
o mesmo Rei cap. 38.

44- §§ 3 e 4 estão concordados com o mesmo Rei ao
cap. 57.

l~;;-O ~ 5lre tirado da Concordia de el-Rei D. Sebastião
no seg·wndo apontamento; e em quanto trata da renovação
do prazo be concordado no mesmo apontamento.

lt6-0 § 7, he concordado com o mesmo Rei D. Jono I,
no cap. 6, e na Concordia de el-Rei D. Sebastiao} S} apon
lamento.

47 -O § 8, concordou-se com el-Rei D. João I, cap. 3~.
E com el-Hei D. Diniz.

!~8 - O § 9 he tirado da Concordia do mesmo Rei,
cap. 45.

49-0 § 10 foi concordado com o mesmo Rei, cal). S.
50 - O § 113 depende da outra Concordia da Ord. lho. 1,

lit. 9, § 12, porque procede por razão de Força;. e da Con
cordia de el-Rei D. Seba"tião apuntamento 13.

51-0 § 1ft está concordado com o mesmo Rei D. João I,
no cap. 45 e no cap. 4Ji, aonde be a mesma razão.
5~-0 § '15, be tirado do cap. 59, da mesma Concordata.
53-0s§ '1l1, 17 e 18, estão concordados nos artigos de

Roma de el-Rei D. Diniz, de Latim, art. 35.
M-O § 19 be de el-Rei D. Diniz concordado no arti

go 6, dos onze de Roma.
55-0 § 20 be concordado nos de el-Rei D. João I,

c. 85.
56-0 § 21 be tirado de hum Breve de Julio III, que

anda na Extravagante antigua 2, p. l'it. 4, l. 5, e de hum
Breve e outro de Pio IV. e outro de Leão X.

57 -O § 22, Das Concorc1ias de el-Rei D. João L cap. 25.
58 -O § 23, na mesma Concordia. cap. 24.
59 -O § 24, na mesma Concordia, cap. 26.
60-0 §25 na mesma Concordia, cap. 27.
01-0 § 26, que be o mesmo que a Ordenação, liu. 5.

til. 80, § 11, na Concorilia do mesmo Rei, cap. 11, 12, 1S,
1lJ, '15 e 20.'

62-0 § 27, na mesma Concordia, cap. 9. .
63 - O § 29, c,lue he tambem a Ordenação do Iiv. 5 tJt.

3/1, está concordado no cal" 70.
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G4-A Ordenacão liv . .2 tü. 3 tem fundamento em hum
Breve, que anda no liv. 2, dos Breves da Torre do Tombo.
fol. 11 8.

Esta mesma Ordenação, emquanto diz, que os que se
chamarem <is Ordens, percão os officios, he tirada de hum
Breve, que anda no I. livro dos Breves. fol. 12 'verso

65 -A Ordenação liv. 2 tit. 4 l1e concordada em el Rei D.
Joâo I. no ca.p. 10.

56-A Ordenação tit. 5 § 7 l1e tirada do C!tp. 4 do mesmo
Rei.

67-A Ordenação do lib. 2 tit. 7.
G8-A Ordenação l. 2 tit. 8 he tirada da Concordia deI Rei

D. Sebastião, e da det Rei D. Diniz dos 40, artigo 20.
OU-A Ordenação libr. 2 tit. 9 be tirada de huma Extrava

gante.
70-0 §. 3 be tirado da Concordia deI Rei D. João L

cap. 8.
7'I-A Ordenação liv. 2 l'it. 20 está concordada no artigo

ultimo deI Rei D. João L e no artigo 4 deI Rei D. Diniz.
72-A Ordenação. liu. 2 t·it. 22be tirada de bUIU...Breve de

Julio III qu e não permitte citar para fóra do Reino.
73-A Ordenação tit. 24 sabio da Concordia com el Rei

D. ,João I. cap. 84 aliás 3 dos ultimas.
75-A Ordenação lib. 2 tit. 28 be concordada no segundo

artigo dei Rei D. Diniz dos II. de Roma; e no 29 deI Rei D.
João I. e no artigo 86 aliús L dos segundo.

76-A Ordenação liv. 2 9 tit 29 he tirada do Artigo 70
deI Rei D. João I.

77-A Ordenação tit. 20 he tirada do cap. 4~ deI Rei D.
João L

78-A Ordenação til. 22 na mesmaConcordiacap. 22e 75.
Ha atem destas Ordenaçoen , outras espalhadas por al

,guns titulas, que tambem tem suas Concordias; como he a
Ordenação liv. 2 tit. 20 § sobre dar fiança ás custas o Cle
rigo; que he tirada do cap. 22 das Concorclias deI Rei D.
João I.

79-Ha outra Ordenação liu. l. tit. 78 '22 tirada da
Concordia CCtlJ. 44.

SO-A Ordenação liv. 5 tit. 29 he tirada da mesma Concor
dia no cap. 20.
. Nesta abreviada relação representei a V. Paternidade,

como as leis deste Reino tem tão antiguas Concordias por
fundamento, sobre o quat estribão: e nem basta conhece-lo,
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para as defender das c;llu;:nni~:'>, q;lC lhe pJClU, os que não
se canção tanto em odes obrir. E por aqui verá V. Pater
nidade, que maio infJrmou ::lquclla donta pessoa a quem
V. Pollcrnitlade diz, que onvio, qibe nrio hauia Conco/'(lias
confirmadas pela Sé Aposlolica, sendo tndo tanto :lO rcv,'z ;
não sendo estas as IDJterbs, em que se proceue ouvindo,
senão vendo, e p:.JlpilI1UO, pois ain la as 'im ás veze:; se el'l'a.

81-11.qual'ladnvida..ede quem:lis damno poderia l1:lscer
á jurisdição Real, he, do flue V. Paternidade resolve n. 22
aonde diz, que as Coocordias celebrauas entre os Prelados,
e os Heys si'ío privilegios, c seguem a mes.na natureza; de
maneira, que se podem derogar na mesma forma do:; privi
legias. O que se não pMe sustentar pelos fundamentos
seguintes: porque.

Postoque os fundamentos, que V. PateroiJade toma,
são, dizer, que quando os Prelados, c os Rey;; cooconlão
entre i, o Papa não entra alli como contrahente, em quanto
confirma, mas como '\ igario, e dispcnseit'O de Cllri to, fa
zen.do aquella graça ás partes, de que resulta privilegio, ao
menos virtual, em quanto concede o que dantes os Heys n50
tinhão, e os izenta da Lei commum; ex hi , ql(.(J!, Jaf. e Borl.
,in l. fino fi.'· ele Consl'ilutio. princ. Rebuf. in 7Jmxi tit. de
differcntiis inler 1'escri e privilegLtm n. 4; com tudo este fun
damento e encontra com o que V. Paternidade diz n. 20
aonde resolve, que para estas Concordias não basta o con
sentimento dos Prelados, por ser a matel'ia doutra ordem
superior, e de jLlf'isdicçào Ecclesiastica que se nào potle alhear,
senão pelo mesmo Pontifice com as cau"as, que o Di
reilo requer nas allleações dos bens da Igreja, ele que eIle
he Vigario Universal: e se isto se a sim, de furça havemos
de dizer; que elle be o mesmo contrabente; e fica J'e[lug
nando o que V. Paternidade diz qlle elle só intervem, como
Superior, que authorisa, e di pensa: e por aqui acha, que
elle não fica ligado da Concortlia, que com eUe se fez, e
reprehende a RebLt!,o, dizendo, que ha mister limitação, e
declaração; porque o Papa nas cousas concordad3s se pode
apartar, e os Reys não n; sendo verdade, como be, que
nestes casos senão póde dizer, senl0 que elle he o mesmo

(") Hoje os termos estão invertidos; e rara he a Concordata altendida e rell
pllitada. pelo pocler temporal. Consulte-se ° qu~ sobre esta materia diz José
Anastacio du Figueirelo em sua Synopsis Chronologica, e que transcrevem.os
i.l pa~. H dllstn obra, uem enOl'} ~lello Freire, lia sua Historia do DireIto
Civil Portl/!JI/cz, ti pago 113 c 11-1.
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contrabente, pois o contrato não póde começar sem sua
authoridade, como V. Paternidade deixava dito n. 20,
mas para mais filCil solução foi excogitando, que b:lvia nelle
dous respeitos hum de Superior di pen ante, outro de
contrabente, que são termos que a Juri prudencia não
admitte; porque posto que algumas vezes concorrào duas
qualidades em buma pes oa para representar a di ver os res
peitos, todavia em cada buma das pessoas in individuo, quando
obra com buma das qualidades, só aquelle respeito se consi
dera; porque nào se ouvia, que h::lja contrato, que obrigue
huma das partes, e 030 a outra; porque se ocontrato era licito,
podia-se nelle sugeitar o Superior ao cumprimento delle;
porque doutra maneira seria a convenção dolos:1, e repugnan
te a toda a boa fc. Pelo que como as Concordias se não po
des em fazer, senão em cousas duvidosa', cm que bouvesse
controversia, e o conhecimento dos casos, que os Reys ti
nhão, lbe pertencia por Dil'eito, 011 não; entron a composição
por lei nova, dando, e tirando o que pareceo justo; porque
a Concordia ho lei commulU com commum consentimento
dos Principes L. 1. §. convenliones ff. de pacl. l. 1. si vo
lltnlaleC. de 1'escind. Rcbnf. in Concordat.in Rub. de Colla
tio. in lJrmfalioo no 5 e chama-se Concordia, quasi ex conjun
cliflne cordúun, ex Anchar. in cap. indelnntalibus. vcrb Con
cOTCliam, de Eleclione liv. 6 Alex. Ú~ lo 1 subo n. 3 n. de
pacto BOtCL d. 119 p. diversonl/In. n. 6.

82-E como estes actos de Concordia recebão seu princi
pio e consummação, da authoridade do Papa dalIi tomão sua
força, e sua denominação, todos se attribuem a elle, e antes
de elle consentir, se tem por não feitos, como prova o tx. in
cap. bene ql~iden~ 96. d. ilJi. ln quo aullas Roman::e Ecclesire
interfuit Aotistes. Nem cuido, que quiz dizer outra couza
Rebufo, que V. Paternidade cita, in ConC01'dal'ÍS, verbo Pri
vilegia lt. de appl'obatione convenlol'lLln; porque elle mesmo
no it. de collatio. in prce{alione, aonde tra ta ex professo es ta
questão, resolve, que o Papa he o verdadeiro contrahente,
ajuntando, que se não pode apartar do contratado, e da
me ma opiniãO f i Decio Felin. Betod in cap. 1. de ptobatio.
Batt, et cLlii in l. digna vox C. de legiblls. Gomes in lo
49. Taw·i. n. 89. el de contmcli. cap. 1. an 1.9. Soares
allegat. 9. n. 1. lIIenchaca. illz6Slriu1n C. 3. á ptincip. Peres
ad C. 3. i1. 8. Ub. 3. Ol'dilLam. postoque aUe diz, que ambas
são COO1illU', Bal. lin. inlerposila,s n. 33. C. de tmnsaclio.
Gama d. 335; e fallanào do mesmo Papa ilIoheclano d. 233.
n. fin.



83-Donde postoque algumas Concordins em algum senti
do possão chamnr-se privilegias, dando- e parn isso termos
habeis, comtado regularmente são contratos, e se denomi
não de seu proprio fim, que be obrigar as partes) e acabilr
duvidas. Gon:Clles gl. '26. n. fin el gl. 27 n. 28.

E não obstará n isto dizer, Il"e na mesma Concordia se
considera privilegio em quanto basta, que ii Jgrejn lhe com
peti se por direito izenção geral tia juri dicção temporal nas
causas civeis; para Cfue ficas e especialmente reprovaria ocos
tume, de que os Heys uzavão, como couza, CJ11C olrcndia a
]iberd<H1e Eccleviastica; e que :Jssim quanto o Papa :Jgol'a
permitte, que se uze de tal \.;ostume, fica concedenclo privile
gio daqui em diante: porque s re ponde f;.tcilmente, que a
exempção dos Clerigos nas materias civeis he de Diréito 11U
mano, como acima mostràmos; e querer tlizer, que he de
Direito Divino, he novidade, que se não ouvia, e fugir as
duvidas por meio muito faci!. Mas corno se não dá l'ai'a i to
fundamento bastante, não ha para que deter neste ponto.

E como os Reys entendendo que conforme aos Canones
antigos, e recebidas opiniões, podi~o conhecer de alguns
casos particulares, estavão de posse delles, quando se lhe
moveo duvid3, se podia ser; eelles duvidando pra ticamente
no caso, se compozérão para que ficasse c:Jda um o que era
seu; nestes casos que lbes ficarão e se concordou que el'ão
seus não fic:Jrão recebendo privilegio algum, antes pela Con
cordia oontinuLÍrâo a primeira posse em que estavão com
as mesmas qualidades que ficárão de novo qualificadas, e
authorisadas pela Ooncordin, como neste Reino foi em tempo
deel-Rei D. Diniz, e doutros Reys. Nem se p' de dizer qu.e
a Concordia lhes deo novo titulo, e que renunciarão o pn
meiro conforme a regra do tx. in cap peno de pnJ~scl'ipti~.

porque isso procede nos actos ou instrumentos incompatl
veis; e não quando se póde conservar o primeiro dil'eito
sem alteração alguma como aqui foi. .

84-Pelo que tenho por sem duvida que nesLas OoncordíiJS
não ba privilegio, como neste Reino não ba senão um
contrato obrigatorio, e reciproco. Donde e segue que se
hoje Sua Santidade quizesse privar aos Reys do que tem
com enes ooncordado, anLes de tudo seria obrigado tornar
a cousa ao estado da Concordia, e aos Reys a posse dos casos,
que lhe largárãG pela razão do Lx. in l. si diversa pars, C.
de lmnsctctio. E postoque digamos, que o Papa pócle sempr~

révogar' estas Concordias pelo geral poder, Dom que uza
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do' mcio~ lemporaes para o bem sobrena1ural, e pela su
bordina030, com que as cousas temporaes são inferiores ás
cspirituaes) quando lhe pareça, que assim convem para o
e tado da Igreja ('l, 011 porque as cousas perdêrão aquell a
primeira azão, com que forão concordadas) ehoje prej udicão
ao fim sobrenatural, a que a Igreja só attende; isto tudo
sendo verdade como he, não tem mais lugar nas Concordias'
que em tudo o mais que for temporal; pois sabemo~
que o poder do Papa se estende a poder tirar o Reino) ao
Hei, quando de seu governo houver escandalo, ou perigo
e piritual das almas n; sendo o Reino, e poder t.emporal
consa, que o Rei não teve do Papa, senão de Deus. Porem
quando houver esta razão, e as consas vierem a estado que
peç50 esta emenda, e que o Papa revogue o contrato, e a
concessão, e ainda tire ao Rei o que he mais seu, sempre
será necessario, que isto se faça, ouvindo o mesmo Rei
convencendo-o e verificando, que realmente ha aquella cous~
que de novo se diz haver, que suade haver-se de revogar
a Concordia que uma ver. está feita, examinando se real
mente aquelle contrato veio a estado de ser nocivo ou es
candaloso; e verificado, o poderia~o Papa fazer (<k'); mas não
pMe dizer que sem nenhuma causa o póde revogar licita
mente, como V. Paternidade diz n. 34. no fim: porque em
causa seria tomar o alheio, quebrar o contrato, romper a
fé bumana. e a lei do mesmo contrato; sendo o Papa pessoa
a que mais toca guardar todas estas couzas c em qucm
mais deve luzir e resplandecer a verdade de suas obras
pelo exemplo que com eUas be obrigado dar e pelo lugar
que reprezenta; e toda a outra doutrina terei mais por adu
lação que por verdadeira attribuindo á superioridade do
poder não guardar palavra, nem contrato; que parece mai
defeito que poder; porque todo o absoluto pa sa em tyrao
nia; e dizem muitos DD. e Cabedo 2. p. d. 79. n. 1. que
elIes o não tem. E com muito maior razão se deve isto dizer
lIe quembe a Regra, porondenos governamos, a ll'lz comql1e

(") Eis a verdadeira doutrina catholica, que ° espirito revolucionario (em
procurado sulfocar.

(") Confissão singular em hum extremo Regalista! Consulte-se Velasco de
Gouv~a no §.t dasua obra - Justa Aeclamactlo de D. João 11 -, n. !.l,
cujas doutrmas parecem-nos mais solidas.

("') COllfl'onte-se esta doutrina com a que se lê na Lei de 30 de Ahril
de 17G8, npag. 254 desta obra.

ln
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.se anumia o mundo, a verdade que representa o aulhor deUa.
Menos se póde com entendimentos subaudilos dizer que o
mesmo Papa revogou estas Concordias pelas clausulas da
Bulla da Cea, na qua J sen50 ftuardárão as condições que
acima puz; que nem os Reys farão ouduas nem se averi·
guou, se havia causa para deixarem de se guardar os cos
tumes observados: e em duvida nunca o Papa entende
comprehender as concessões dos Reys, nem seu costumes
ou privilegio, por serem cousa~ que requerem e~pecial nota
com e pecial noticia delle ; como e colhe do Concilio Trin
dentino Sess. 25. ele Reformaf.·ione cap. 9. ibi: QUã) ad Im
pera torem, et Reges, seu fiegna pos identes, aliosque subli
mes, ac supremos Príncipes, jura Jmperii in dominiis suis
babentes, pertinent. O mesmo diz Cevallos 4. ZJ. na episl.
n. 92, e o declarou por um seu Breve Martinho Vá instaD
cias de Carlos de França ('), a que se moveo escrllpulo, se as
Concordatas daquelie Reiuo se comprehendião na Buli{/, da
Cea; oqual Breve traz Guida na primeira decisão. Eassim não
he necessario confugir ú solução que dá ti dita Bulia Ceval
los p. n. 92. e na questão 1. 4. q. n. 247, que falia em
casos crimes e em privilegios não recebidos; e outros modos
de re"6ponder que ás vezes s50 violentos; porqu.e temos o
campo largo, que a dila Bulia não falia com este Reino aonde
n~o ha privilegias senão ConcorJi:Js que Sua Santidade não
quiz, nem se presllme que qnereri<l quebrar; pois para se
fner licitamente era necessario primeiro oU'vir os Reys, c
com conhecimento de causa quebrantar o que tinha contra
tado pelo escandalo que deile começ,ava a nascer; exprimindo
espeeific:JdamenlB qual parle destes costumes revogava e em
quaes faltava a ra'lâo eom que começão; porque, não sendo
isto assim não se póde entender que debaixo das palavras
geraes entendesse revogar o que tem tantos fundamentos;
pois disso havia de nasceI' tanta revolta na ·ordem deste go
verno e tanta alleração; que er;]o por si, quando não houve
ra outras razões bastantes para se não mudar, o que
sempre se mou.

85 -~ E postoque em tempo de el-Rei D. Sebastfão de con
selho de seus Letrados, se pedio a sua Santidade que de-

(') Carlos IX, filho de Henrique li, e de CaLlurina de Medieis. Aqui lia seDl
dm'ida enl;;"ano no nome do P:llla, e cm lugal' de Marlinho V, eleilo em 1417,
convirá ler-se Pio IV, ou melllor S. Pio V, conlemporaneo de Carlos.1X! c
flue governou a Igreja apás a epoeha do COlocilio (le Trent.o, sendo o prmelpal
aulllol' da Bulia - iII Ccl'na lJolllini.
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t1arasSê, q-He a Bnlla da Cea não tinha lugar llGlS costumes
de te llcino, c o Papa Ih'o concedeu tlsque ad heneplacilm7t
Sedú Apostolicm, com declaração que lhe fossem as leis,
para a ver n: com tudo -aquella supplica foi ordenada por
quem não sabia de raiz. o que hJVia, nem lhe eram pre.,.
sentes as ,CQneordias, e fundamentos da materia,.e por Ur.J;l
Hei menino, que não tif.lha junto de si quem entrasse no
negocio, mais qúe no que via de ,fóra : e he certo, que se
~l1do o f[ue aflui se aponta lhe fora prBzente, não se impe
ln\r:l tal Breve, pois rolão havia neces idade dene. Nem outro
sim se pMe dizer, que pela dita impetraC,ão renunciou Q

l.1ireiLo, qne tinha, e eomeçon a ficar no arbitrio da Sé
A'postolica, tendo por graça e favor daili adumte, o que
até cntão tivera por mais forte titulo, porque a rennnc.j;)ção
do tal direito não se podia fa.zer, sem haver inteira notic.ia
cle tudo; nem a inten~ão de quem o impelrou era renunci3r
seu direito, senão con erva-lo: g o que se fn para um fim,
R;io pode obrar o contrario. Quanto mais que es.tas Concor
dias, e costumes, nUa são dos Reys, senão d,o Reino, em
l'juem·a proprierlac1e da jurisdicção e tá radjcada, postoque o
UZI1 della este.ja no Rei, corno Arlministraàor, e desta não
pode eJle dispor, nem albea-la; e tudo o fIue fizer ,em dumno
do neino se ha por n50 feito, como de pessoa, que não
tmha para i so poder; e assim se hade ver, que hoje se
c,onserva neste Reino a mesma jnrisdicção, o mesmo poder,
qlle clantes, sem nenhuma interl'ufl.ão, nem alteração de seu
primeiro e tarlo, e sem a alheação do Rei lhe poder prej ll
d.ic3·r por não ser Senbor deLla, ex his, q?J,m Cabcd. 2, p, d.
8, n. 17, elc. d. 40, n. 8, ,Ctâlelmtls verb. elc. UX01'em d,
2, ?l, 27, G1·egor. Lopes. l. 22, fü. 13, pa-rl. 2, Covar.
pract. cap. 4, n. 1, Va.I.asc. de jure empà. q. 8, n. 30.

SG-A quinta du.viria he logo pro~ima a esta ·e tirada do
que acima tenha tocado; porque diz V. Paternidade n. 14.
flue nestas Concordias ha huma especialidade admiravel; e
be, que os Reys, que concordaram com o Paqa, se não
podem aparta'I', do ,que buma vez contrataram; ·porem o
Papa póde afastar-se do contrato, quando lhe p.arecer, e
que fazenclo-o sem cauza, o .fará validamente. A qual reso.,.
lução se não pode sustentar, nem attento o Direito Civil,

(") Veja-se adiante o ]3reve do Papa Gregorio XIII, que começa - Exponi
Ilobis - , datado de 25 de Abril de H>74. Por estp. Breve o Papa marcava o
praso de bum anno para se lhe dar conhecimento das Concordatas e costume
<:,or;lsignado' em lei oppost· s á doutrilJa da Igreja e do Cuncilio d,e Tten Q••
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nem Canonico, não rugo natural, ou divino por que não sei
cousa que mai encontre, e olfenda o direito 'atural, que
manda guardar os pactos. e convenções en1re as partes ce
lebrada, se houvessemos de dizer, que contratando dous
Principes Supremos em casos duvidosos, em que por huma
parle, e outra havia opiniãe diversas, houvesse de ficar
num delles obrigado eillcazmente, e o outro em quanto elie
quizesse; sendo assim, que de Direito Na~ural os paclos
obrigam, c. 1, de pacto I. '1, Ir. de pactis. I. siC1~l. ,C, de
aelio. ele. obligct/?'o: por que postoque os contratos começam
por vontade, obrigam por força: e os Pr1l1cipe se obrigam.
civilmente, como em mais fortes termos diz Pm'cs ad I. 3,
coI. 1cll. l-ib. 1, Ordina. Ca.lald1/, de ImperatoT. q. 116.
Sua1'CS atlegat. 'J O. n. 2, e V. Paternidade de Legibus. lib.
3, c. 35, n. 22, Loctzcs dubio 1, fundam. 5, n. (). 1/bi inq/life
qHodlicet P?'Í11ceps. non obligetuJ' lege le(Jis, obligall/I' lcrl
contmclus, at eonvenfionis. Betld. in I. P1'inccps. If. dc legi
bus. el 'in I. 1. It. dc pacto aonde diz. que e Deos contl'a
tára, não irriLàra o seu contrato. O mesmo n,tld. C011 iI.
159, vol. 3, Útcl1JÜ 'upe?' co, ct. cons. 275, vol. 2, diz, que
11a humas cousas, que não são elementos, e tem força. delles,
que são os contratos dos ummos Pontifices e dos Reys,
por que assim como eBes não são senhores dos elemento,
assim o não são dos contratos, que fazem. Segueo Jas. no
cons. 86, in cansa Gol. 6, vol. 3, em tanto, que nem do ple
no, e absoluto poder podem distratar. Ome mo BeL/d. COIl',

318. erJ.'aminala. vol. 1, Alex. con. 101, t'isis. 1'011, et cons.
36'l, vol. 2, e especialmente Reb'lIf. d. til. de eollal. in ]Jl'm
Icllionc' Mendos. ';,n adclilio ad Rmru.m'Ul11, cons. 352. Moedcm.
d. 25, in fi.n de pnl!bend. Puteus d. 47, lib. 1, n. fin. Gon
zales filos. 28, n. 21, aonde cita a outros muitos.

87. - Nem obstará a isto poder-se dizer, que atando-se
o Pa pa a seu contrato fica prejudicando a superioridade, que
ene não pode tirar ele si~ que he o fundamento, que V. Pa
16l'Dic1ade toma n. 20 citando Felin. in. novit. de Judie.n. 8
Ja acima tratei, por que aquella doutrina se entende, quan
do llireilamente se albeasse a ... uprema Superioridade, que
ao ~ummo Pontillce se deve, ou alguma daCIuell<ls preemi
nencius, que em sinal de Supremo Poder ão reser"adas; c
não quando o Pupa, e o Rei como Pilrticulares} contratarão,
e se compoem enlre si, como se dividissem bum Ueino,que
a ambos pOl'ten 'ÍfI, huma jmisdicçãO. CJne eada bum deJles
pretendia porpropria ou baver nella maior, ou menor parte;
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que nisto nenhum deUes be supel'ior (linda que o eJélO
com outro respeitos: e nas nos aí; Concordias consta que
o Reys não contratarão, reconhecendo que os casos das
Forças entre cus vassaUo lbes ficá vão por mercé do Sé
ApostolicaJ sen50 que. elles o tinhão por nascimento, e por
Direito como diz a lei de Castella: do que se ve que não
iJavia neste contrato superior, que ambofo\ se composerão
como ignaes contfahentes, e os ca o , em que contratarão
erão alienavei, sem lezão do upremo Poder, porq ue.

Po toque el-fiei conheça da Forças por modo extrrlOrcli
nario, não impede que o Papa conheça delta me'm3S
por via ol'dinal'ia entre as mesma pessoas: Valasc. GOr/s.93
n. 10: e tod<l a razoens, que contra isto e fingem pela
p3rte contraria ão huma pora implicação, recorrendo que o
privilegio Clerical in Civiz..,;bus he de Direito Divino, e que
o Papa não he contralJente, senão authorisante, que parece
'in mcdia IUGC caligm'e.

Advertindo, que o clizernestas m3teri3s que ua Santidade,
ainda sem cau a, pode revog3r a Concordias validamente
que tiverlío fl1nd3mentos validos, ejustos, he 'ontra o que o
mesmo Papa diz no~ B1'CVCS con{1,1'Inatorios, por que deu
poder aos Prelados para coneoruarem com. os Reys, e por
cr,ue prometteo perpetua firmeza aos diLOS contratos, e de
nunca vil' contra elle em nenhum tempo, e com o conselho
dos Cardeaes, como diz o mesmo Breve. Pelo que entendo
que maior authoridadese concilia á é Apostolica, se tratamo
de sustentlll' ua di posiçõe , que e cogitando argumento
para revolver o mundo; fazendo uullo, o que elle empre
teve por valioso ; en inando, e persuadindo a quebrantar con
tratos, Concordia , e costumes lIntiguos, que alem de erem
firmes pelos fundamentos que tem, o uevem de ser mlli pela
pe soas, que os fizerão, em cuja grandeza, melhor diz a fir
meza do actos que a incou tancia delles.

88 -A seJ.'ta duvidct se colbe do que V. Paternidade diz '1/.

43 aonde resolve que para que os Juize dei-Rei se e cusem
das Censuras impostas pelaBulla da Cca (') aos que nzurpão .
a jurisdicCão Ecclesiastica, be uecessario que tenhão uITici
ente noticia do privilegio que o Reys tem para o conheci-

(') Sobre esta famosa Bulia consnJle-se :- De l\laislre na obra - DII Fapp
- liv. 2 cap. 15 -; Pedro llebuna, no seu Tratado sobre a mesma nulla;
Gon sei, Droit Canoniquc, em difTerentes lugares; André, Cow's dc Dl'oit
CrlJ!011, na palavra - Bulia - § Gj - Ellc,qclopcdia Catholic(t, t. 4 -,
artigo - Bnlla in r.Wl/(t DOlllilli -.
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'Hlen:to que tom:ão flas cousa Ecclesia tica , vendo, se o Lâ;
Ou se (fura, 00 se rstá revogado; porqoe, só precedenllo'
€"stãs diligencias podem uzat· licitamente desta jurisdicção;
accrescenta'ndo que neste Beino e fazem muitas (',oozas con
tra a liberdade da Igreja com pretexto de Concordia que
V. Paternidade aillrma que não via; que be o me mo que
dizer que não as ba; pol'que não e pode presumir gire se
as bouvera V. Paternidade deixa ::;e de ve-láS quartdo metti<f
o entendimento e as mãos em maleria tão grave e em que'
necessariamente se havia ele tl'atar dellas, e indo o acima fica
sendo contra huma opinião commum dos DD. TIO Cil?1. lWL'e

1'int, ele sento cx C01nmu'lt. onde todos reso" em 11 ue os Ma-'
gistr3dos seculares, que nos Tribonaesdos Reys julgão coo.:
forme a soas leis publicas e que são observadas, não encor
remem censura al~n.1ma nem são obrigados a maior diligencia;
porque o contrario seria revohel' o governa politico obri
gando aos inferiores a pedir <tO seu Principe razão do poder,
que tem, para fazer oas leis, bastando p:lr3 os escusar a
boa fé de observar leis publicas, eco'nSentidas pela Sé Apos
tolrca na prezença de se~s L(~gados, como resolve Innuccncio
113quelle texto, que sentJo Papa, e tiio donto, parece que e
tleve dar credito a seU escritos por er commurnente re
cebido; ex NavaT. in mcm~b. cap. 27 n. 119 e canso .2 4c
Immnn. Ecc{esúls. n. 3; porCJue a censura só ligara aquel
les que. por propria allthoridade e pre umptuosamente se
intromel.terem a conhecer dos casos, que lhes nã o tacão e
tira-se do mesmo texto, ibi: p1'msumpsc1'inl, que be pal3vra
ljue regularmente sóa em ma parte, e em do~o C' m3licia,
1. si q/11'$ {II gili UtlS 17 ve1'S. apud Labeonern. fi'. dc crdilil.
cdicls.ibi: 'id fecit, quod ei publice licere ("cere <lrbitr:l
hatur. Notat Ba?"b. ibi T?:mfJ. de prenis C. 42 á princ. Ifa
vendo mais em confirmaçüo desta observancia hum Dreve
ti c1flci D, Sebastião, l)elo qual se lhe concede que pos5a
uzar das costumes de que e tá ele posse neste neino 1l.s

lJUC ad beneplacilum~ Sédis Apostol1'cre n, que dura em qU3nto
l'Jão ha expressa tlerogllção;, ex 1'eg. cap, si. gl'uliose, ela 1'e,~

oriplis in c. So[lt'es de Le{J'iblbS llb. 8 cap. 5 à princip. lil D.
89-E assim p:lrece que satisfazem com a obrlgação desoa5

Coosciencias e olicios guardando as Leb, qne o seu Rei lbes
dá, para julgarem por ellas, e que juràrão guardar quan.do
entrjr ii ()" elIl seus Tribonaes; e na administração dos OffiCIOS

ri fTc o Breve já citado elo Papa Gregol'i o Xtll ; qt:c nãa favf)l'erc ao an!h(1t'



publicas, sem subirem atantos pontos, que tratem de apurarr

a verdade do poder Real; porque daqui se poderião seguir
muitas jmplicações no modo de pedir a seu Príncipe esta
noticia podendo-se duvidar de seu poder; que são actos
que mais tacão a ignaes, qu'e a inferiores, que só s,ão obriga'
dos a obedecer; sendo assim, que se deve fiar de um Rei"
tão catholico, como forão todos os qlle nas idad'es passadas'
este Reino teve, que não farião cansa, qne não fosse fund'ada
fia razão e Direito commum; e que os Pr'elados do Reino
aquem isso tot;a, lho não soffrerião, se outro pI incipio tivérão
seus costumes e Leis' peloque não ba razão, que suada,
deixar de seguir a opinião commum, que tem tâo grandes
fonda men tos.

V. Paternidade me perdoe, se me estendi mais do que'
Carta permitte, e me mande I:'m que o sirva.

Guarde Deos a V. PaternidaueJ como pode, &c.

CAPITULO III.

~artã ilo R. P. F';"allei~co SORI'CS C.fi. reSl)Osta.

Mucha mel'ced me hizo el Senor Governaclor en pedir a:
V. M. me commuDic~sse sus dudas sobre mi libra en aqLlef
cap. 3lJ. Y V. M. me ln hizo mui grande eD querer-me bazel'
á: mi este favor. Yó las !le visto y con elIas he aprendida
tnucho de nuevo porque san mui doctas y curiosas; mas
porque V. M. en ellas inclina mucno á la potestad temporal,
no me he podido cn todo concertar Carl ellas; IJOI'que me
1Jal'ece Que la docLl'ina <.Iellas eu alguua co as corta por' lo
espiritual mas de lo que consienten los Decretos Canonicos
quanto yo {1uedo alcançai' dellos; y porque mi profession y
e tado es acodil' por esta parte con mi poco talento, lle to
mado confiança para npuntar brevemente lo qoe acerca
dellas se me tia olferecido. Espero, que V. 1\1. lo reciba, como
heeho con esta ioteocion, y como de un verdadero siervo de
V. M. aquien humildem(wte supplico, perdong, y emiende las.
faltas desse papel, e ami mande siempre en que le sirva.

Guarde N. Senor a Y. M. como puede. Coimbra 11 da
Noviembre de 1614. - FmnC'isco SOn1'cs.
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Ca-.·t3 do ..leSIUO B. P. Francisco Smu'es ,"on188

J.·espostas ao Go"eI·..ador.

I-Con las muchas occllpaciones, que e han ofIerecido
de pues. que aqui Ilegué, no 11e podido ver mas pre lo el
papel de que V. S. me hizo merced. Pero dellas be ido ell
tresacaudo algunos ratos de tiempo para ver las dudas que
el papel contenia; y ellas san lan doclas, y adornadas con
tantas allegaciones, que para. estudiaUas exactamente con todo
10 que en eUas se tra11e, fuera mene::.ler mucho mas tiempo,
y desoccupado deI todo. Mas como este me falte, y no tengo
esperança de podello lener tan pr'esto, aponté con bl'evedad
]0 que en la subs tancia dellas me parece; y este papel
embio a V. S. can esta, y con el embio juntamente el que V.

. me entregá, y ambos apuntados pOl' numeras, que e cor
re ponc1ell para que sea m:;lS facil conferiendo uno coo 011'0
entender 10 que se trata. V. S. me ha becbo gran mel' ed
en aver dado orden, como yo viesse este papel, y cierto que
holgára, que la materia fuera 1<11, que puderia yó confor
marmo con el cn todo, y ansi en 10 que pude lo hizo -ince
ramente. Pera otras san cosas tau graves, y que tocan en
consciencia, y aun en doctriua sana, que no puedo uexar de
dizil' en ellas librcmente lo que sionto; aunque con termino
que no pueda arrendeI' a nadle, y i on esta hubie se algun
desvuido de mi parte, me peszariil, y si las occupaciones do
V. " diessen lugar para passar los ojos por esso papel, la
recibiria muy grande, porque e toy mui cierto deI entendi
mentode V. -'. que poderá dar muy entero juicio en la materia,
y si en el termino bailasse alguna falta, tendria por particu
lar favor mandarme-la avisar. Y porque para lo demás serií
carta viva el Padre Retor, no quieI'o cançar más a V. S.
cuya persona N. Senhor guarde, como deseo. Coimbra H
de Noviembre de 161.1·. - Francisco Soares.

A. Ia prinlera duda.

2 - Esta duda se propone contra 10 que yo trato deI titlllo
de costumbl'e eIl el cap. 34 n. 17 e18. Pero si bien se con
sidera 10 que yó digo en el n. 10, y que distinguo, y trato
aqueIlos titulas, no confuncliendo el uno con el otro, se verá
claramente, que todo lo que en esta duda se mueve, e 311e
ga, no oppugna lo que yó en aquellos numeras digo, antes
lo confirma, y especialmente la concluslon, que yo pongo
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eo e1 n. '12. Porque yo lIablo alli ele actos de pl'opria jnris
dicion, que al principio, antes de la costumbre, seàn contra
libertad Ecclejastica, y despues vengan a ser justos por
razon de la co tumbre, y de la jurisdicion adquirida por
ella. Esta consta evidentemente.

Lo primero, de la distincion, que yo hago de los titulas,
com que suelen justificar se estos actos, apartando el de la
co tU!.I1bre oel que espera defencion de violencia, o fuerça.

Lo segundo consta de aquellas palabras, con que se limita
lo cOl1clusion deI n. 12. Si aclu veTe sil contm liber'latell7,
Ecclesiaslicam, et consuetudo per similes actas introducta sit.

Lo tercera, constl de todo el n. 13 donde en virtud yo
pongo la objecion, o respuesta, que eo este primero dubio
se toca, y respondo; que supponiendo, que la defension sea
rerdadera, et 'intra limites de(ensionis, yá no se justifican los
acto por razão de la costllmbre; si no si la costumbre es.
porque los acto á jJ1incipio lo fueron. Yassi siempre queda
cn pie la conclusion puesta, conviene a saber; que en esta
materia no ba lugar costumbre para hazer licito el acto, que
sin ella no lo fllera; y desta misma costumbre se trata eo el
num. 18 quando se dize, que no basta que sea immemorial,
para dar jurisdicion, ni tan poco, para probar privilegio.

Ni contra esto procede todo lo que so dice en esta duda;
porque toda vá a probar, que la defen ion pura de violen
cia, ó fuerça es de sUJo licita, y que conviene a Los Reys, no
por rason de la costumbre, iDO por rasou de su Offieio, y
pote tad; y assi que la tal costumbre es de suyo buena de
qualquier tiempo que sea. Lo qual todo, o sea verdad, o
nó, nó pertenece a este punto, ni impugna esta conclusion ;
sinó pertenece a lo que se trata en el ultimo titulo: Derensio
justa n. 30 delqual diremos despues: porque en el lugar,
de que se trata, yo no affirmo, que lo Reys tienen necessi
dad de costumbre para defender los subditos de fuerças,
sinó digo, que los actos todos, que hazen los Ministros de
los Reys, nó se pueden justificar por titulo de costumbre:
quidquid sit, an possint honestar·i naturali til'1tlo j1tstre de(en
sionis, quod postea viclendurn est.

a-Pero antes de passar desta duda, nó dexaré de advertir
primeramente una palabra acerca deI entendimento deI cap.
qllal-iter, de que se trata en esta duda, y se dice mui bien,
que alli no se quita a los Reys, ó sus finistros Secnl3res
defender sus vassallos aunque sean CIerigos de las notarias
viol(?,ncias~ por via de pura defensione' sinó solo se prohibe
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cl rCcllrsq de lo Clel'igos á los ,luises SecLilares por vla'
jlJlJicial, que sea uso ue propria jurisdicion; qllal sentido es
mui probable; mas nó veo, porque en el § antecedente en
el fin se allega, como êontrario el dicho c. 34. 1L. li 1. en el
qual yó expressamente hablo de la misma jurisdicion, y digO'
que estas actos, que Juese Reales hasen coo los Clerigos, nó
se puedeo fnndar en licencia, o juh dicion, que él DerecbO'
Canonico le haya dado, porque nó solamente nó Se la dá, sinó
antes les problhe los actaS della; y para e to allego aquel
cap. qualilcr, dandole verdaderamente el ml'mo !1-enticlo; y
assi nó veo, porque se allegue aquellugar de mi libra, como
contrario.

Lo segundo. Advierto qUê eo el mismo §. se trahe en con"'"
íirmacion. dei dicbo entendimiento el cap. dccernÍ1nu , eod.
li. de judie. pOndel'êlOdo- e bieo el verbo t'rdcld7'e; pera pon
dera-se luego el verbo prtewmant: y e fliLe, que solo com
pl'ehende aqueJlos, qne sio calor, ni fundamento, se intra'"
metten en los cazos, en que nó les perleneceo; e de aqui se
inflere, que nó cornptehende a los Heys, que con su sangre
y ele sus vassallos ganarou estas Reinos de los Moros, que
los occnpalan: pot/que en remnneracioo de _u fi lelidad, y
tl'abajo, era jn to) que Su Santidad remilLiesse con ellos el
rigor dei Derecho Canonico en esta parte.
4-~las e te argumento, ó conjectnra tomadJ de aquel

texto parece que VÚ a conclnir, que aunque el-Rei ó sus
1in istros (j'(lGlcu t negotiu l!:cctesiaslica, rio ha ráo contrá"

aquel capitulo dp.ce~·n'Í1nus; porque 11,011, tlqcnl prCéswnendo,
se(t eolm'alo, ClC lJ1'obaúili til'u,lo, y por consiguiente, que
itunqllc llzen de jurisdicion, egnn la pl<opl'iedad dei verbo
l'raettl1'e) alli mismo ponderada, 1wn Clgent r;ont-J'a illu1n la:,
qttia non p1"(eStlinllnt: lo qual no me parece, que se puede'
(Ic1rnittir, ni que viene bien con todo lo ill~IS, que alH se
trata dei titulo de purJ defen ioo de notaria violencia ex
poteslale RC(Jüt, p!ll;a la qual importa P')co, qlle el Reina
aya sido ganado r:on sangre, Ó pot' lJet'ec1itrlria snccession, (J

por eleccion. Porque e La potestad de defender los va8~al
los de fuerça no es mayor eo los Reys de Hespanha, p~ ["
ável' conquistado sus Reynos contra Moras; ni los Pontl
fices pudieron :1 ugmentar esta potestad, sinO es concediendo
a los Reys otro nuevo poder de jllrisdicion; y finalmente
esto es recorri I' a otr'o titulo de privilegio, para probança
deI qual no ba~ta la dicha conjectura de haver ganado ~I
1{eino con su sangr.c, y si por sola ella clIüzessc cl-Ilei, ~Jt'"'



2DfJ -

rlistro Imc/âl'e negotia Ecclesiastiw, 1'e uero [l·r/C1'et contm cap
decerllimlt.~; porque eo aqueL texto el verbo pl'a!s1tmt.tnt
1wn significat mas poe tmctare, quasi suo jure el ex proprid
polestate, como alli notá la Glosa, y parece claro.

5-Lo mismo ádvierto, eo lo que se aoaode eo el n... con
los sígnienLes ~ porque todo lo que el1 ellos se trata, perte..:
ilece aI titolo de COlicordül, el qual tambien es dirrereote del
de quitar fuerç.as.

Porque si e trata d~ pura defeo~ion, verdader'a, y oeces
saria, siri uzo ningllno de propria jllrisdicion. para esta no
as nece'saria Concordia ; porque nó nasce della, si nó de!
Derecl10 natural: y assi la Concordia solo podrá servir de
deélaracian, y paz. Pera, si se trata de Concordia, por la
((na I se concede e\-Rei jurisd iclon en los Clerigos con tra De"'
reeho eommun, yá este es otro titulo dei qual se trata e
paradamente; y aora solo digo, ser neees ario, que esté
confirmado, r,omo abaixo se toca; y mas, que de ta confir
maciOr1 conste; lo qual digo, porque estoy informado ed
person:1 doeta, y que tt3e las manos en la massa: que Gre.:.
gorio XILl negó esta éOnfirmaeion, yque de otra no consta ('),
Pero, como rs de (crcto y nó de jure yo siempre en mi libra
me &bstuve de to, y hablé condicionalmente, o supponiendo
el l1ecl1n. y remittiendolo a la eonsciencias de lO Juezes.

6 - Ultimamente ele aqui parece, se impug-na lo qne yós
digo en el n. 14, de la costumbre de quitar las Clrmas á lo
Cletigo ; y primerameule e me attribue, que j'Ó digo, sel'
contra la liberlad Ecclesiaslica. mas yo no repruebo la dieba
costumbre, sino la escuso per viar1~ defensioni) y nó pel'
viam jU'l'isdiction'iS, y esta no se impll(!na can tazou, Di texto
ni patece que se puecle negar, bablando consiguienlemenle;
1mes en todà esta dnda, ':i impugnaeion se StlppODe, que las
actos de quitar las fllerças. de flue toda ella se trala, na
son licitas por razon de la jdrisdicion, sino de dcfen ioa
natural, para la f(úal tielle eL-nei quasi innal:l potestad por
l'azon ele su ameio.

Verdad es, qlle desta infiero, que nó pueden los Mini tr05
~aicos privar dei todo ai Clerigo dei dumínio de sús arma -,
SIDO solo deI uio de traeUas á tiempo probibido; porque
para, esta defension esta basta) y lo de mas parece pena)
la qual no puede imponella quicn nó tiene jurisdicion; y
este fundamento tengo por solido) y no veo Gomo se satis..

(') Veja-se mai adiante (l Breve acinl:' citado do mesmo Papa.
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faga. Di con que fundamento se diga, que iI'/; pw/,Clo ,j1tl'ís es
mejor opinion la que dice, que pncdc el Juez Seculal' obli
gal' ai Clerigos a la pena de la Ley Civil, en el caso de que
se trata: buen lo qual el Tbeologo no lo puede tenel' por defen
sable en consciencia. Mas hablando precisamente deI perdimi
ntoe de las armas, veo, que as ilo di pone la Ley deste Reino,
que nó pl1ede dar bastante razon, in tanpoco me atl'ebo á decil'
qne es injusta, y por esso quanto a e to solamente dise
'1Jideltt,r, y nó hize mencion de la Ley, remettiendome ge
neralmente a otros titulas de Privilegio, ó Concordia: y
puede ser que aquella Ley se pueda justificar dieiendo, que
nó pretendia disponer, que el Clerigo sea totalmente privado
por via de pena, ino por viu de estipendio justo de lo Minis
tros R~ales, que, trabajan en coo ervar en paz la Ciudad.

.Ii. Ia segululn dl..Ja.

7-No obstante todo ]0 que aqui se propone, tengo la I'e
solucion por verdadera, y mui conforme ai Derecho Divino
y Caoonico; y las costumbres, que contra esto se allegan,
aunque hablando en general, y dentro de los limites de vcr
dadera defen ion, pueden er ju tas, com todo essa hablan
do eu particular de las que exceden los uicbos limites, SiDO
se muestra titulo justo, en que se fundan, no hazen prueba,
ni en consciencia, ni en bueoa, y solida doctrina Ecclesias
tica. Porque aunque se introdllzen com especie de justa
defension, COD ]a potencia humana coactiva, y executiva, se
esLienden de suerte, que en realidad de verdad muchas vezes
exceden los clichos Jimites,y IQs DD. CJue por la doetrina
contraria se allegan, muchos bablan, Ó en general de vcrda~
dera defension, y oeeessaria, contra fuerça manifiesta; o
hnblan en cazos particulares, en que con verdad, y clara
mente se applica essa doctrina general.

8 - Pera la difficultad mia es de los casos. donde el titulo
es solameote colorado, y mirada la verdad de la cosa, no
se baUa, que sea verdader o, porque en tales casos teng~ por
cierto, que, ó el uso se hade reprobar, Ó buscar otro tItulo
de privilegio, ó Concordia confirmada, con que justificarle.

Y aunque baya AA. qne defigndan semejantes actos c~n

titulas, ó nombres de defension justa, y extrao~di~a.rto
subsidio, siendo real, y verdaderamente actos de jUflsdiclOD
porque en eUos vere, el prop1'ie negolía Eclesiastica tmetal/
im', nó nos satisfacen oi hazen fuerça con su autboriad: lo
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uno porque ordinariamente los que esta escriven en sus
libras 50n los que lo pra tican y quieren estender la jurisdi
<lion Real: lo otro porque nunca declaran las difficultades/
que en tal uzo se oflerecen, que son brevemente la primera ,
que las leis atiam civilcs deI Reino piden fuerça notoria,
como se suppone, y dize muchas vezes en estas objeciones,
y ordinamente nó lo es, sino tan dudosa, y occulta, que
pende de opiniones, y puntos de Derecho, ó en la forma
de proceder, en los quales cada Juez sigue su opinion, ó la
que le parece mejor, ó mas commun, y por sola esta via de
seguir su opioion deshaze muchas vezes el Jues Secular lo
que justamente, y sigaienclo su opinion probable, tiene
hecho el Jues Ecclesiastico.

La segunda se, que aunque la fuerça sell verdadera, como
nó se baze pe'/' modltm violencüe exect~t'ionis, sino PC?'

mod-u1n infnstifndicii, tiene otr,os recursos mas juridicos,
como soo deI Obispo ai Metropolitano, ó deste a la Legacia.

9,- La tercera es, que el modo de proceder realmente es
de propria jurisdicion, y Tribunal Superior aI que se recur
1'e, para que emiende la injnsticia, que baze el inferior, y
3unque sea verdad, que el Jues Secular nó se entrometta
eu el arttculo principal de la causa ecclesiastica, en aquillo,
que tra ta, procede judiciw"io modo, que sin uzo de juriscli
cion no se puede entender: ni satisface llamalle defensiou,
porque todo Juez, que impede injurias, uzando de jurisdici
00, se puede decir, que é1efieude aI que las padece. r i tau
poco hasta lIamalle subsidio extraordinario, porque tambien
eu el uso de jurisdicion hay mucbas veses subsidios extl'a
Ol'dinarios, qual es aumillit' quarta replica, ó in. lano.ia de 
pues de tres Sentencias conformes, ct similia: Asaimque
estes membros son generales, considerada la cosa, y la
accion, como en effeto se exercita, llunca se declara, como
en ella no se proceda modo de VCife jgdiciario y de propria
jurisdicion. Porque no parece, que se poede negar, que en
este modo de proceder se forme tela judiciaria, pues ay
Actor, que se qoexa de la Fuerça, y Jues, que conosca de]a
Causa, como se 11ama commomenle e1 Jues de las Fuerças, y
por conseguiente es necessario, que se escrivan Actos, por
donde la conosoa, y jusg'uc.

10- Ni tan poco parece, qu~ se pl1ede negar, que despues
de los tales Actos intervenga ::ienteucia, pues el Jues Secular
determina esta conlroversia declarando, i el Jues Ecclesi
asUco lwze fl1erça , o 11&; la qual declaracion realmente en



~lTetl) es enteneia, aunf'[ue se pallie con otros nomhres, :r
la carla de 1"lle[/o de f'[ue se h;lZ8 mencion, aunque no cs
Sentenc,ia, supponela: porque Sllfl[lone la dicba c1eclarncion,
y es un modo comedido de manrlalla n execucion; pel'o ell
eITeto los megos son fuert,,~as CDmo consla de lo mesmo Que
cn la objecion se rcfiere.

H - La quarta cle mucba eonjdúracion es, que de baxo
dest:J capa de la Can as F.ccle iasti~as i{randes, y peQllen~s

!I auo de los mandatos ele los Pfelac10s E\~ele~iasticos. frellu
entemenle as i se :lppella, aunqne con 011'0 nombre, ai Tri,
hunal Real, como se pndiera recorri r :l( Pnpa, o qnien
tllviera su lugar: lo qual va creciendo carla dia en grande
excesso, como ami me constn ele otros Heinos, flue deste no
tengo tanta noticia; y de aqlli tambien nasce, que de le
recurso, que se dice haverse intl'odncirlo en faval' de lo
Clerigos, resullao en ellos muchos maiol'r dano t").

Porque lo primem, la obedienccia, y disciplina Ecclcsias
tica pierde su vigor, y los subditos, si tienen valias eglal'c.,
temeu poco su Prelados. Lo egunclo, las demandas SOLl

mucho mas en multitllcl, y en elilacioo, y con mas dano
de los Clerigos, nó solo temporal ele maiores gastos, vexa
ciones, y trabajos; sino tambien espiritual, por la mayol'
inquetud, negociacion, y seglaridad, flue con estos recursos
y enredos tienet'l, y .con lo poco, que temen la censuras,
por las quales causas, y por otras quir.:'\ mas grave., lo;
Pontifices siempre sieoten mal de te genero de recnrso, y lo
reprueban. y impiLlen quanto pueden; lo qual solo tiene 0135
anlboridad, y haze lllas fuerça a quaIquier va ron doc.to, y
pio, que ninguna anthori~lad ele Doctores particulares, o
Leyes Civiles, aunque estas tienen!:'l1 re, puesta, o interpr.ela-
dono ellla qual no me pueelo 31argar aora. .

Mas con todo e. to ~ro en mi libro nunca me cletermme ii
a condenar dei todo este uz;o, &in6 adverti la cllfficuldad deI,
deseaodo, que quando lo ya ü1Lroduzi{lo no se pueda revocar,
o estorv:J 1'. a lo menos teman los bueAns Juezes de acrecenlal
lo, y procure.n bailar verdadero titlllo, y moelo como lo que
llazen vaya Nen fundado eo consciencia.

Ao la tcrcera 11..<10.

12-Pl'imel'amente acerca de lo que elel n. t8 aqui se alega,

('.) São verdade;;. que o tempo depois sobejam3nle justi6c 11. O qna sãq
hOJc CJ~lrc nós Os Recursos ii Corúa?



y 10 rnisll\o quasi es de todo aquel titulo CVlllmeludo, y 3un
de torto aquel Cap. 34 advierto, que yo no nffirmo nada
:Jbsolutamcnte de lo que toca aI facto, si es tal; porque la
doctrin::l es universal para toda la Iglesia, y los factos, o
costumdres pueden sermui differentes eD diversas partes della
de los quales no puedo yo tene·r noticia, para [Joder affirmar
o negar quales sean. r assi solo pretendo declarar el jus,
supponiendo el facto condicionalmente, como arriba ya
toqné, y assi en afluel lugar digo. que se e te recurso está
fundado en CD tnmbre es necessario. flue la c,ostumbrc, para
Bel' .justa, haya nascido (le privilegio, y daqui concluio en
el dicbo nU1n. '18 flue 1.1 tal costllmbre erá renovable,
como lo es el privilegio, y lo mismo (ligo cnn equentemente
de las costllmbres destes Eteynos destas Cauzas Civiles de
)0S Clerjgos, si e tan fundadas en privilegio, lo qual yo no
3 veriguo en aquel lugar, y numero.

~Ias aora ~nado que tengo por falsa ]3 opinion, que dize
ser de jure humano la exempcion de los Clerigos in ca1tsis
civilibus, como cn c] mismo libro yo muestro en general
c,ap. 8 y 9 Yen particular de las Causas Civiles en el cap.
H.• y porfJue este ponto sé que e controv.erso, digo qne yo
eslUíe mui dudoso en el, y que antes de imprimilfe lo traté
Waun d,ispU'té por la eontraria parte, Y paI' escritos trabaja
dos ,con gl'avissimos hombres de Roma, los quales me res
pondierem en favor des·ta cloctrina, e sé, que no mi, respondian
Bin intelligencia de Sua Santidad, y ai fin bien con ideratlo
hallé, que esta sentencia e mas fundada, y mas pia, y
favorable a ]a Religion Catholica, y que mas se aparta dela
1leregias destos tiemp0S, y as i, que debe qualquer hombr~

prudente incJinarse más a e]la.
Y suppuesta e ta verdad, ,ce sa todo lo que en est3 doda

$e discurre acerca de los coslumbres deste Reyno en esta
parte, porque el Derecho D-ivino es mas antigo que todo eJ.
Derecho commun, no solo Eccle iastico, sino tambien Civi{
introducido por Reyes Christianos, ,o por costumbres no pu
dieron derogar ai Derech0 Divino, ni ann ser licitas, ó va
lidas, sino enfluanto fondadas en a]glHl privilegio Aposto]ico
como co el mismo CC'}). 34 se muestra

Y la misroa razon, sBppuesta la .insLitucion Divina deI
estado, y fuero EccleriasLico, no e dize bien ser esta
Causas Civiles, y no Ecc]esiasticas ; porquc aunqne de parte
de la materia sean temporales, de suyo son CClmmunes a
persODaS Laicas, y Ecclesiasticas, y ao. i, quando soo d.e
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temporalidade 3Dnexas a per aDa' Ecclesiastica , 4neuan
Ecclesiasticas, ai modo que los bienes lo san, y con las decla
raciones, y limitaciones de los Canones.
1~-Mas aun que ruesse a si que esta exempcion en causas

civiles no sea immediatamente de Derecho Divino, corntodo
es o no se puede negar, que pueden los Papas derogar seme
jantes costumLres por otro principio mui eierto, yes que
:nmlJ.ue esta excmpcion no fuera de derecho Divino, tiene
el Papa pote tad para instituil-la, y mandalla guardar sin
dependeDCi:l, ó consentimiento de los heres tempo rales,
si jusg3ren cODvenir assi p:Jra el buen governo de los

Clerigos, ) para el bicn, y decencia dei estado Ecclesiastico,
como yo procuro proballo en el mismo libra Cap. 11:
y teniendo los Papas esta pote Lad dada por Cbristo, podi
eron s/tO jure uzar delJa á 'Principio nascentis Eccle..~ice, y si
nó lo hizieron, fue, o porqne no podieron de facto en tiem
po do los Emperadores infieles; o porque no jusgaron con
"enir introducir esta exempcion con violencia en tiempo de
algunos Emperadores, que aunque fieles resistian, y assi se
podia temer mayor damno deI rigor; Ó porque no lo tuvi
eron por tan necessario, que no pudiesen dissimulár, y
condesoender con otros Reyes mas pios, y aql1ien la Iglesia
tenia obligacion ; pera esta no obstante, y aunque passe qual
quer tiempo} siernpi'e el Papa se tiene la misma potestad,
porque esta nunca se puede diminuil', ni por costumbres}
qualesqueira que sean, ni por donacion, o por concession, o
privilegio, o qualquier otro titulo.

14 - De lo qual se coligen dos cosas a mi ver cierlas, una
es, LJue aUllque e admitta que los costumbres, que o
alegan, no esten fundadas en formal privilegio, para sef
licitas es necessario que esten fundadas en un tacito consen
timiento dei Papa, que no ha querido resistir, ni uzar de 5U
poLestad, sino dexar correr las cosas quanto a esta parte por
el Derecbo antiguo, y civil, el qual es un virtual privilegio,
pues podiera el Papa no consentir en tal costumbre, y este
consentimiento se podia mui bien presumir antes de la ins
titucion de los Papas, y no despues como en el cap. 32 del
dicho libra yo trato largamente. .

La segunda ooza, y que se consigue a esta, es, que no
obstante essas costumbres, o leyes civiles quantc:>quier ~n

tigas, p!lede el Papa eximir los Clerigos eo essas matenas,
o por consiglüent{3 revocar essas leyes, o costumbres por la
potestad, que tiene dada por Christo, con tanto que esta sea
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en causa justa, y perteneciente aI bien commun deI estado
Ecclesiastico ; que esta es necessario y basta para el uzo
legitimo desta potestad ci"ca tempomlia que chaman indi
recta('), y quando hubiera duda, si la causa esbastantc, ó nó
no se ha de estar ai juicio de los Reyes, sino de los Papas,
como está claro; suppuesto que e to nó hade ser por poten
cia, sino por principias de Fê.

'15- Yde lo dicho queda respondido a todo lo queen esta
dada se tocó, como es facil de applicar acl singt~la de que
)'0 me escuso por la breveclad, porque tengo la cosa por
clara; solo torno a advertir en lo que se trae de Concor
dia confirmada, lo primero que estoy informado que nó
bay tal conflrmacion("); lo segundo que aunque la haya
siempre puede el Papa revocalla; porque su poder queda
eutero o executando el derecbo Divino, para lo qual nó ba
menester otra cau a; o uzando de su potestad indirecta
con causa legitima, como queda declarado, y en las dudas
seguientes se torna a tocar.

De lo qual inflero ultimamente, que en ningnna manera
se puede defender, ni affirmar la equiparacion que aI fin
desta dnda se baze entre el Papa, y la costumbre, dizicndo
que a i como el Papa puede eD algunos cazo diminuir la
libertad Ecclesia tica de los Clerigos assi la puede diminuir la
costumbre. Porque esto es contra todo lo que el dcrecho
Canonico dize de semejantes costumbres y contra efficaz
razoo. Porque si la Eccle iastica libertad es immediata de
j!bTe Divino, os coza evidente que no pueden los hombres por
humana potencia, voluntad, o co tumbre diminuilla, porque
no pueden prevalecer contra la voluntad Di\iDa, que le dia
potestad para ena.

16-Y si la exempcioD de los Clerigos fue introducida im~

mediatamentc por los Papas, no lo bizieron sino por la po
test'ad sobrenatural, y Divina, y por la misma puelicn dimi
nuilla quando le paresca convenir.

(') Como as situuç.ões estão hoje invertidas nos paises cutholicos, creariid
os regalistas para os governos lcmporaes um direito sobre as cousas Ecclesi
asticas, denominada cirro Sflc/'a. Especie de nariz de cera, que authorisa todas
as invasões e auuso , porque sua esphera IlP. de dcsmarlluda extensão, não
tem horisontes. O Circa tel/lporalia creo n o circa sacra, ainda que sem rasão
sullicien te,

(") V~ja-se a nota a pa". ~6 " He nolavel esl a declaração da parte de tão
grande Theologo, que viveo por muito tempo e mPortugal; e na Univer idade
de Coimbra, ensinou por espal;o de 30 a.nno .

20
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Mas la coslumbre llumana, en especial Civil no tiené t:J.l
poleslad mayormente no assistiendo el Papa a la tal cos~

tumbre como mús ampliadamente trato en el dicho cap. 32;
Yassi no veo como ele aqpella eqniparacion plleda resultar
declaracion aL cap. Clerici, de júáic. siendo manifiestamente
contra el, y contra la commun exposicion los de DD. Concordia
de los olros Decrelos, como yo por eI modo, que pnedo,
muestro en el d. c. 32.

_~ )0 quarto dada.

17 - En esta quarla duda no ho cosa nueva, a que res~

ponder, porque toca lo mismo, que está dicho en la ter
cera; y si bien se mira lo que en ella se contiene en subs
tancia, nó se aparta de lo que yo digo, sino en un punto,
que por ventura es modo de bablar, y para que esto conste
advierto lo primera, que en la propnesta de la duda se re
fiere, que yo en el dicho cap. 24 n. 22 digo. qlle pnede el
Papa revocar las Concordias confirmadas ad libiturn, la
qual palabra ad libilum nó se baIlará en mi libra, y vá
tanto en elIa, que sin ella no tiene duda la conclusiofi, y
con ella puede tener alguna.

Lo segundo que se Tefiere. que yo lama por fundamento
de mi conclusion, no intervenir eI Papa en estas Concordi
as, como Parte, sino como Superior, siendo assi que en
aguei n. 22 yo nó pongo esta por fundamento; sino que el
Papa confirmando el tal privilegio concede a los Princepes
algun favor contra jus commune, y assi tiene virtud de pri
vilegio revocabIe dei Superior: desplles en n. 23 r espon
diendo a uei lugar de Rebufo, en el qual parece sentir, que
nó pueden los Papas revocar estas Concordias entre ellos,
y los Reyes; respondo lo primero con aqnel fundamento,
que el Papa no es Parte en estas Concordias, y nó quietan
dome con el anado, que aun que tambien se pueda consi
derar como Parle, nunca puede dexar de intervenir com o
Superior dispensante, y derogante aliqtto modo juri commu
ni, et ulens Sttprema Polestate ad rninttendarn aliqua ex
pa:l'le imrnrnu1í,itaten~ clericorum, como declara el n. 24, y
deste principio limito Ia doctrina de Rebufo de parte deL
Papa, y coneluyo, que no obstante el contrato, puede el
Papa revocar la Concordia, y anado dos condiciones. Prim~ra,
si tamen, rn'ulat-is 1·ebltS, attl rneli1ts pej'spectis, COllcordtam
nocivarn, aul minus con'Venientem Ecclesire esse inteUexe-
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~'it ("'). Segund3, compensando alteri pa1'te darrtntt1n ,. y pongo
uo exemplo deI Rey, que pnede revocar la Concordia llecba
con su subdito, y anado las mismas condiciones en estas
palabras: Dltmllwdo et ad commune bonurn regni expediat,
ct subdito restituat, vcl 1'ecompensct, quod illc ex pa7'te sua
contttlerat; la qual doctrioa suppongo como fundada 1'lD la
loateria ue privilegios.

Lo tercero, de lo dicho se ve, coo quan poca razon) se dize
que se encuentra to que yo digo en eI n. 20 con lo que digo
eo el n. 22. Porque en el n. 20 digo, que estas Concor
dias no valen sin authoridad deI Pontifice, 19 qual es certi
tis~irno. y se verifi'Ca ora el Pontifice solo.. ut Superior, ora
como Parte, sim'ul et SU1JC1'ior, porque esto segundo nunca
se puede excluir, y assi todas las alegaciones de Doctores,
que alE se traen para jlrobar, que estas Concordias no
valen sin el Papa, confirman ]0 que yo digo, coo tal que
nunca se cxcluya la Tazon de Supremo dispensante en la
materia EccIe iastic.d, y especialmente en ]a exempcion dei
Clero; ni los Authores, que se alegan la excIuyeo, ui pueden
CD ninguna manera.

18-Lo quarto, no veo nueva objecion, que contra lo dicbo
se baga: porque lo que se dice, que estas Concordias, aunque
tengan algo de privilegio, denommanttw, á contractn, parwrn
1'e{ert porque est qumstio de vocabulo, ni se trae nueva obje
cioo, y procurase evadir el fundamento de la potestad deI
Papa solo con decil', que los Reyes no la han reconocido en
muchos cazos, ni han admittido la confirmacion destas Con
cordias, como corresponde alguna .Jurisclicion, ni como va
lidacion de costumbres mal introdacidos, y nullos: sino
como consentimiento de la Parte, o para major declaracion,
y firmeza: mas el dicho fundamento está tomado deI derecho
Divino, fundado en e]) o porque la exempcion Ecclesiastica
es de derecho Divino, como es lo mas pio, y mas probable,
() porque a lo menos el Papa tiene de derecho Olvino institu
lia, y conservalla, ó restituiLla, como, y quando convenga aI
irnayor bien de la Iglesia, la qual potestad no se puede di
minuir por ninguna ConcordiaJ ni por ningun consentimiento
que el mismo Papa, ó sus predecessores bayan dado: e assi
dato, et non concesso que los Reyes temporales di~essen algo

(') Aos mesmos principios recorre hoje o poder temporal, quando quer dis
pensar-se de cumprir as Concordatas, inda as mais solemnes, e sem estar nas
c~ndicões do Papa. Yeja-se Phillips. Droil, Ecclesiostique, t. 3 § CLV, artigo
ConC~l'datl!s.
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contra esta, importa poco porque suodícho en estas materias
no haze fé, y cstan obligados á obedecer a la Iglesia.

Por 10 qual todo sin fundamento solido se conclue, que en
estas Concordias no interviene privilegio alguno, siendo assi
que siempre derogan en algo aI derecho Divino limitandolo
segun Ja mas probable opinion, o por lo menos ai derecho
'Canonico alt'ingcl1ti aliq1.lO ?nodo ju.s Divinu1n. Ni tan poco
concuerda esta resolucion con ]0 que luega o anade, que si
'el Papa quisiesse deshaser la tal Concordia, havria de ser
'en caso que el fio sobrenatural lo snadiesse, y restituiendo
lQ que por virtud della lo Reyes]e largal'On; que san las
dos condiciones, que yo puse, y ansi se viene a inciilir en lo
que yo teoia dieho .

.&. la quinta duda.

H) - Nadie ignora, que eI contratro obliga aI Príncipe, y
que el privilegio, que tmnsit in contmcttllnt, no puede el
Principe revocalle regularmente, aunque sea concedido aI
.subdito, como yo. tambiene lo tenia escrito no livro 8, cap
tulo 37 ele Legibus.

- Pero este principio tieue Iimitaciones,. y una, que dan
Doctores graves, es, núi lJer privilegiu?n jUl'isclictio concc
dattI1"; porque se toca en jurisdicion, puede a lo menos el
Successor l'evocallo, como alegando a otros affirma Felino
i1:t cap. Nov-it, de ju.di. num. 8. limito 1, y da la razon; quia
nisi posset l'evocan:, seqncret1.br q1.bód Superior sibi ipsi per
,inclirectumpossct tollm"c jus supe1"ioritatis, et obedientiam q'llod
nulZo modo [ie1'i 1Jotest y lo mismo ,"epite el n. 9 en otro versi
culo ; Limita primo, donde anade, que quando disJ1osilio, vel
conLmctus respicit eornmOdtl11t s1.bbditi, non potcst revocari sine
cau,sa, seCllS, ail, si disponerct in 1"eblls concernentilms flwisdi.
cLionem S'lb}Je1'i01'eS, quia ltmo potest sine causa 1'cvoccwi, yaun
parece. que en el principio, se toma en esta objecion, se quiso
insinuar esta, quando se anallio esta restriccion, quando se
babla deI contrato, que hazen dos Principes entre si, Gom.o
personas particulares, sobre su jurisdicion, con la qual liml
tacioneI fundamento que en esta duda se toma, en ninguna ma
nera se puede applicar aI caso de las Concordias, de que se
trata; porque el Papa es en ella parte eontrobente, como es
mui prohable, aunque se considere como tal nunca puede
dexarc1e inlervenir como Superior, que dispaM en materia de
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jurisdicion, y Suprema potestad, la qual Qunca puede dimi
nuir; y as i no la puede alargar deI todo irrevocablemente.

20 - Y assi advierto en el ficho lugar de Legibl~s, que en
semejantes disposiciones, ora se lIamen privilegias, ora con
tratos, ó Concordias, ó confirmaciones dellas, se deve
considerar, si la coza de que se trata, ó que el Principe
concede, es tal, que la puede el Principe dei todo enganar, y
dividir de su Carona, o Sylla: porque si nó es tal, digo, que
]a disposicion de parle deI Superior siempre e revocable;
porque nó es dei toJo absoluta, sino incluye conficion
alguna, qual puede ser, si las cosas nó e mudaren,
o 5i el successor no quisiere usar de su derecbo, y potestad
pareciendole convinir otra cosa: y assi cessa la difficultad,
que se baze, de que parece ser esta desigualdad entre los
contrabentes, ]a qual es contra et Derecho natural. Porque
se responde, que tambien la ba entre los contrabentes, y
que el subdito, quando contrabe CDD e1 Superior, debe aber
esta, y assi se suppone, que lo sabe, y que CaD todo essa
se contenta, lo qual ba mas lugar eD estas Concordias,
porque ordinariamente san ad ?"ed-imendam vexationem" ce
diendo el Clero a su derecbo, etiam divin:ittbs concesso, ad
vitandarn maiorern virn, coma en el dieho Cltp. 34 advierto.

De lo qual eoncluyo, y tengo por cierto que con causa
puede el Papa revocar estas Concordias valida, y licitamen
te, yesto nó solo el successor, sino el que lo confirmó;
mas si lo bisiere sin cauza, nó hará bien, a lo menos el que
lo concedia; porque deI succeSSOT puede tener duda, pel'o
nó la puede baver de que sea valida la revocaeion; lo uno
porque es mas probable ser la exempcion de jU1'C Divino y
assi basta para el valor de la dicba revocacion, que por ella
se reduze la libertad ecclesiastica ai estado, que debriatener
deI derecho Divino.

Lo otro digo, que aunque se tenga, que la exempcion nó·
es de jure Divi1w, sino sola potestad de instituirIa, tiene ver
dad lo dicho; porque ]a potestad siempre queda entera, n
viendo potestad, revoeatio {acta tenebil: y esta se puede biey
declarar, y confirmar de que tambien dixe el Libro 6, de
Legibus Clbp. 20 n. 5 que puede el Papa revocar la dis
pensacion concedida mientras no ha hecho su effeto, por
la potestad que en el siempre queda entera.
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A. la sexta duda.

21-A la primera partedesta duda, respondo ponderando'
eu ena aquellas palabras - Que os Prelados não contradizem,
y acrescentão que el Prelado de los Prelados es el Papa, ei
qual barto contra.dize en general pDr sus BulIas, y ministros
y en particular en todos los cazos occorrentes; baziendo
lo que puede, y nó apretando más por nó romper deL todo,
como es notario, y pudiBnra referir cazo bi'en fresco, en 01
qual muestra bien el Papa quanto conlradice a estos recur.
sos, peró nó es aora necessal'io : Y:Jssi nó importa, que los
Prelados inferiores no contradigan, porque lo Don, bJsta que
el Papa lo baga; y lo otro, si nó lo contradicen, por ventura
es, porque ó nó pueden, ó no se atreven, ó nó esperan fruto
y pareceles que basta lo que el Papa bace, y con todo nó
faltan Prelados zelozos, que contradicen, y se opponen,
como pueden, basta que son forçados a callar, por evitar
vexaciones, ó maiores inconvenientes ('),

A la segunda parte digo, que constando deI Breve, que as
propone, es1à cumplido bast:J11.temente con lo que digo en
ellugar, que se alega; y soJo resta que conste de la co&-
tumbre, y que 11.ó se exceda, ni se v.aiil acrescentando; ma'
para mi l'uera gran favor ver el Breve ("), por quitar eI e 
crupulo, que en esto me ban puesto. per onas lelI:adas, y
tracnlas manos en la massa C").

22 - Destas respostas do PatIFe FranciSto Soares se v.ê'
claramente o que cm seu livro trata contra os costumes e
leis deste Reino, e como para fugir as climculdades lhe foi
necessario subirse áquelle alto de dizer, que a izençao dos
Clerigos nas cauzas civeis era de direito Divino, opiniãO, que
eJlg tant@ abraçou, que eiz qm~ a contraria he erronca,
sendo seguida de grandes Santos e de mui graves Doutore,
de maneira que pela. parte contraria só elle estâ com sua

(') Como as celebres temporalidades. Veja-se além da nota a pago 275, a
Carta Regia de 2'1 de Junho de 1617. Osorio, de. Patronatu reu,o ResoI. 75
- n. 15. - Borges Carneiro, Direito Givil Lo 1. pago 2SI.

(") Para muitas das pretencões regalistas, não existe Brere algum c(}n5r
mataria, mão grado o que sustenta Pereira' de Castro.

co.) He para laslimar que o Ruthor não fIasse oompleta toda a cada do
Padre r'rancisco '1 vaIes.
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authoridade, (7 de huma gloza reprovada: despois disto ne
gando as Concordias, e querendo que forçadamente sejão
privilegios. que.o Papa pode revogar com cauza, ou sem ella
validamenle, que he o mesmo, qne dizer que ad tibitttm ()
pode fazer, posto que se queixa que eu lhe acrescento
aquella palavra ad libitwrn; não vejo que esta palavra altere
nada na substancia; porque ad libitt~m póde fazer a couza,
quem pode ~om causa, e sem ella, por ter esse poder radi
cado em sua pessoa; mas deixando de confutar de novo as
suas respostas; porque elle em muitas couzas mostra tornar
atraz, e igualarse com as difficuldades que apontei, dizendo
que a sua doutrina procede na forma, que eu digo, não
se colhendo isso das palavras della, serem outras sustenta
sua opinião com razoens sem allegar livros, nem commuas
opinioens por sua parte, e nas materias de direito envergo
nhamonos, quando fallamos sem lei L.lllam C. de Collalio.

23-E para mostrar, qnam erradamente se cuirIa, quefaJtão
neste Reino Concordias Ceita por authoridade Apostolica
sobre litigios, que na Curia Romana penderão entre o Clero
e os Reys deste Reino, me parecêo trazer aqui as que ha,
que servem ao proposito, de que trato, citando os lugares
-onde estão, para que quem qllizcr entrar mais por est3 ma
teria (lassa, sem o trabalho, que eu tomei para as descobrir
sobre os lugares onde as baJe buscar, com as palavras, e
capitulas de alguns Breves, qne re peitão a estas mesmas
Concordias confirm3ndo-as, como oatros que contem em si
alguns privilegio, de que tiverão nascimento algnmas de
nossas Ordenaçoens, porque não hct lIenhmnct que não tenha
Conconlia (lU Breve.

E assim cuiuo que fica este serviço de consideração em
respeito dos Reys deste Reino, a quem vai dirigido como em
rospeito da Sé Apostolica, mostrando-lhe que o que uzamos
e as leis com que se governa este Estado IHIS materias
Ecclesiasticas, ou farão tiradas de contratos feitos com o
mesmo Papa, ou de Dreves , e concessões suas que hoje
durão: e para que istose veja com mais dbtincção, post.o que
já no principio tratei do que tiverâo estas Concordia , e
com que Principes começárão os litigios, em que eLlas cabi
rão, me parecco referir todas as Concordias, que houve,
que farão mais notaveis, e em que tempos.

24 -A penas começava Portugal a abrir os olhos, sahindo
da servidão dos Mouros, quando em tempo de el-Rei D. Af
fonso 11 os Prelados delle moverão duvidas) e alterações 12m



- 312-

materias de jurisdicção Ecclesiasticn, sobre que tendo pre
cedido Concordias, ultimamente em tempo de eI-Rei
D. Diniz se celebrárão tres, a primeira de 40 artigos, que
se derão na mão do Papa; a egunda de 1i; a terceira teve
22 feita com o Bispo do Porto D. Vicente, e D. João, Bispo
da Guarda, e o de Lamego, e D. Egas de Vizeu, em Coimbra
na era. de 1390. Andão incorporadas nas Ordenações de
ei-Rei D. Affonso II aO, 97, 103, '107; ena Livro 2de eI-Rei
D. A[onso V, de snas Ordenações aO, 1, H, 16.

Com el Rei D. Pedro se celebrou outra Concordin em Elvas,
que está no mesmo livro 2, da reformação foi. '18, no outro
livro 2 dasOrdenacães do mesmo Rei foI. !~O. Passando assim
os governos do dito Rei D. Pedro, e D. Fernando, chegando
ao de D. João 1, tornárão os Prelados em Roma a suscitar
as causas antiguas, introduzindo suas queixas na Rota, e
~obre isto houve duas ConcoTc1ias, que andão no livro 2,
das Ordenacães do mesmo Rei D. Arronso V. foI 50, e outra
em 3 de Ag·OSLO de 1lt27 que estão no mesmo livro foi 29 ;
e em outro das Leis extravagantes que mandou compilar
aI-Rei D. Henrique na era de 1556, nas Ordenações de el-H.ei
D. Arronso V foI. 1<3.

E he de advertir, que estas primeiras Concordias do
el Rei D. Diniz farão feitas com n maior soIemnidaclc,
que podia ser, porque el Hei por um instrumento pu
blico, que está no livro de el-Rei D. Arronso II, de SUilS
Ordenações foI. 103, fez procuradores para Roma; e e Papa
Nicolão IV por um Breve seu do 1.0 de Fevereiro de 1288
concedeo aos Prelados, que elles se podessem compor com
el Rei, que anda fol. 21 liv. 1 dos Breves L1a Torre do Tombo.

E ha outra BuUa, porque o mesmo Nicoláo IV
mandou a el-Bei D. Diniz, que consentisse na Concordia
dos artigos offerecidos pelos Prelados de 16 de Março de
1239, no mesmo livro foI. 30, e outra de 23 do mesmo fol. ~8
porque o absolvia da excommunhão com condição qne em
quatro mezes ratificasse o que se accordára na Curia por seos
procuradores; e sobre isto mesmo ha duas BuHas mais do
mesmo Papa fol. 26 e 30 do livro dos Breves; e a foI. 31 de
Março de 1289 porque consta, que el-Rei approvou, o que
em Roma estava concertado com os procuradores de ambos
os Estados.

E ultimamente no mesmo dia de 23 Março o Papa com
particular Breve seu confirmou as Concordias celebradas,
pOQdo-lhes perpetua firmeza, e estabilidade a foI, 26 do
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mesmo livro, tendo pI'ecedido outra Bulia de 7 do mesmo
Illez de Março de 1289 foI. 22, porque tambem as tinha
confirmada : e para maior clareza irei pondo a Concordias,
que houve pela mesma ordem, que forão feitas, e com que
Prelados, e em que tempo, e lugares.

G\BnIEL PEnEIRA nn CASTRO.

N. B. Esta polemica teve hum importante resultado. A·
ella se deve o Tratado de lt'lcmn Regict, que o author escre
veu com o proposito de sustentar com mais vigor suas

I opiniões, o que não conseguio, não obstante o grande me
recimento da obra, poi como já fizemos ver em outra parte,
o Tratado foi condemnado pela agrada Congregação do
Indc.'C ; notando -se que o Breve - Exponi nobis -, a cujo
texto se soccorre, não lhe dá razão, inda com interpretações
um pouco cerebrinas com que procura accommoda-Io á sua
doutrina no cap. 6 - Ex Concordia.



BBE"E DO PAI-A. GREGOBIO XIII.

EXPEDIDO EM 25 DE ABRIL DE 15i4.

Em que se delermina que. durante o espaço de hum anno, as Concordalas,
Leis, e costumes do Reino de Portu~al e Algarves, relativos á negocios
Eccles-iasticos se manlenhão, até que sejão examinadas pela Santa Sé,
uão incorrenào por islo os Minislros e 01ficiaes régioi' na excommllllhão
da BuHa in Gama Domin;, \ salvo achando-se em opJlosição com os
Decretos do Concilio de Trento.

Charissirno in CMisto filio nostro Sebctstial10 Portugal
Regi, el Alga1'biortl1n Illustri Greg01'Íus Papu XI/I.

Cbarissime in Christo fifi noster salutem, et Apostolicam
benedictionem. Exponi nobis fecit Magestas tua ad tuam no
titiam nuper pervenisse nonnullas leges tuorum Regnorum
antiquissimo usu receptas, privilegiáque tibi, et prredeces
soribus tuis ab Apostolica Sede concessa per constitutiones
Apostolicas feria quinta in Cama D01nini publicari solHas
verborum ipsornm tenore inspecto abrogari, ex eoque non
solum grave admodum prrejudicium ture Regire jurisdictioni
inferri, verum non posse leges ipsas, aut privilegia tolli
absque maxima turbatione pacis, tranquillitatis, et concor
dire sub qua secularis, et Ecclesiasticus sta tus istorum Regno
rum "d presens degunt, quodqlle licet existimare, ac eliam
credcre potuisses, leges ipsas qure juxta Concordias inter
Reges majores tuos et Eoclesiasticum statum supra centum
et I10nnulla etiam supra ducentos annos pro tollendis coo
troversiis, et qurestionibus tunc urgentibus componendis, et
pace coofovenda initas, et i1larllm aliqu3s Apostolica 3utOri
tate robor3t3s, conditre, et introductre et privilegia qure ex
justis, et legitimis causis adhuc dorantibus concessa fuerunt
attento etiam quod leges, et privilegia hujusmodi sunt pro
pensil, et intellecto non io offensiooem, auL diminutionem
Ecclesiasticre liberta tis, sed ad Dei servitium, Regnorumque,
et dominiorum tllorom publicum bonum, et tranquillitatem,
et p3cem inter I statlls prredicto confovendam, clirigllntur, et
uti talia recepta, et hactenllS pacificé, et sine ullo scandalo
videntibus, et patientibns Apostolicre Sedis in Regnis ipsis
nuntiis, observata fuerunt, sub Constitutionibn prcedictis
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minimé eomprehendr, nec intentiones nostrre, veI prredeces
sorum nostrornm Romanorum Pontific.um fuisse similes
leges, aut privilegia revocare, illorumve usaID, et executio
nem impedire.

Nibilominus tamen pro tua parte erga nos, et Apostolicam
Sedem nostraque, illias mandata reverentia, id tibi licere,
nedam putasti, absque mentis nostrre declaratione speciaH,
veram etiam legum, et privilegioram bujasmodi usum, donec
nos consuleres forsan interdixisti.

Qaare nobis bumiliter supplicari curasti, ut attentis prremis
sis leges, et privilegia prredicta, in B1tUa Crena D01nini (ut
pr<Ffertar l, legi consueta non comprebendi, tibique, 6t mi
nistris tuis illis uti licere, prout tam tu quam prredeeessores
tui, Regnorumque tuorum Reges, tuíque, et iIlorum ministri
bactenus fecistis, decernere, et declarare, atque Regnorum
taorum paci, et tranquillilate paterne consulere de benigní
tate Apostolica dtgnaremur.

Cum autem neque ex liHeris Majestatís ture, neque ex re
Iatione tuo nomine nobis facta, intelligere potuerimus, quod
legibus, et privilegiis prredictis caveatur, adduci non potui
mus ( lieet alioquin animo imus erga te propensissimo), ut
ea probaremus, maximé curo de animaram salute agatur,
quorum'oullam penitus nOLiLiam babemus ("), quam si babere
R1US qaod tibi nune non coneeclemuB, fortasse non denega
I'emus; quocirca Majeslalem tuam bortamur, ut quam
pl'Ímum dietas Coocordias, c,onfirmationes, leges) et privile
gia ad nos mittere eures quibas per nos visis} ct paterno
affectu considel'atis eam l'at.ionem jnire studebimus} qua tum
tuorumque cons ,ientire securitaLi, et tuorllm Regnorum tr:m
quillitati consulatur nos benevolos erga te exbr.bere curabi
mas, ut ture erga nos, et bane sanctam Sedem pietatis, et
llbedientire te minime pmniteat.

Interim vero ~lajestatis ture votis quantum cum Deo pos
,umus aliqua ex parte satisfacere cupientes, tibi, et tuis ju
dicibus, ac ministris, ut legibus prredictis, at privilegiis uti,
et secundum i1las, et i1Ja procedere, judicare, exequi, prout
bactenlls ( non tamen tn contemptum ), sine controversia usi
estis ("'), dummodo sac.ri ConciLü decretis non contratlicant, 3d
annum, at ulterius ad nostruID} et Sedis Apostolicre benepla-

(") QuorU7l1J lIullant penitus 1l0titiall~ habel1WS. Convem que se note esta~
expressões, c se comparem com as asserções de Gabriel Pereira de Castro.

(.. ) Ue mi&ter atlendcr lambem á esta importante dau ula.
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citum absque censurarum in dieta 13u!Ja in die Creme Domini
legi con~ueta contentarum incurso, VaJeatis, tenore prresen
1imu, de bcnignitate Apostoüca concedimus, et indulgemus ;
volumus autem per boe nallam tibi de veI'O jurisdietioncm
aequiri contral'iis quibuseumque non obstantibus.

Datllm Romre apucl sanctum Petrum, sub anouIo Pi eato~

ris} die ~5 Aprilis '1574. Pontifieatus nostrl anno 2.



RECOPILACÃO
óJ

dRS OrcleDft~ÕeS que tratão de DIstel'ias Eeelesias
ticas, e cujas clisltot!!li~ões farão extrahidas de

Voneol'datss COIR os Pl'elQclolS e I!lero
de POJ.'tugnl,

LIVRO 1.
Tit. 7 § 52. - Sobre as cartas de Seguro dos Prelados.

He concordada com el Rei D. João I, nos art. 2~ e 27 da
sua segunda Concordata. E nos al't5. 13 e 14 da de el Rei
D. Pedro.

Tit. 9 § 11. - Sobre Inilibitol'ias.

Veja-se sobre este § o que mais adiante se diz a respeito
do til. 14 do Livro 2.·

Tit. 9, S12. - Sobre Forças.

Esta Ordenaeão se acha concordada na Concordata de el
Rei D. Diniz, nõ artigo 4. Aonde, se a excommunhão he con
tra direito, diz el Rei, que a póde tirar, ou quando fôr,
appella. E assim procede o art. B de Roma da primeira
Concol'data do mesmo Rei. E o mesmo se colbe do art. 6
da terceira Concordata. E no tempo de el Rei D. Pedro,
já elle mandava levantar as censuras injustas, e cons
ta do art. 11 de sua Concordata. O mesmo se vê no 3rt. 28
do mesmo Rei D. Pedro. E eguindo o que atraz ficava,
o dispôz mais claramente a Concordata de el Rei D. Joao 1.
E ultimamente o mesmo, em seu tempo, accordou com os
Prelados el Rei D. Sebastião, cap. 15 e 16 de sua Con
cordata.

§ 15. - Sobre cdllheccl' dos Palll'oados.

Ue do art. 8 da segunda Concordata de el Rei D. Diniz.
Aonde el Rei he juiz. sobre todos os bens de sua Corôa, e
os Padroados são bens deBa, e direito seus. E tratando em
especial dos Pndroados, 11e a segunda Concordata de el Rei
D. João l. E 11e ultimamente a Concordata de el Rei D. Se
bastião.
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'Tit. 11, li 5. - Dus OUlIidores dll Supplicaçlio.

He concordado na segunda Concordata de Roma com
i:ll Rei D. Diniz.

Tit. 12 § 6. - Sobre chamar os Prelados peran.te el Rei.

He r.oncGrdada no art. 48 da segunda Concordata de
el Rei D. João, e no art. 83 da mesma, e na Concordata de
i:ll Rei D. Sebastião.

Tit. 40. - Que o Juiz da Corôa conheça dos Padroados.

He tirada da mesma Concordala do § 13 do tit. 9 de que
âcima se tratou, e do § 7 do livro 2 tit. 1.

§ ultimo. - Sobre os volos de Sanlhia!Jo.

Ue tirada da segunda Concordata de el nei D. .foão 1. ~
8uppõe-se que já dantes assim se fazia por Concordatas m'3ls
antIgas.

Tit. 62. - Sobre a jl~risdicção do' Provedores, dando amlO e dia.

(Todos estes §§ do tit. 62 se concordárão nas Cortes de
Leiria, com D. AfTonso V, no livro da extractas foI. 60 na
torre do Tombo.)

He tirada de huma Bulia de Leão X de 27 de Maio de15'19,
que anda no primeiro livro dos Breves, foI. 200. E ha outra
de Abril de 1520, que anda no livro 1. dos Breves, foI. 32.
He tirada d·a segunda Concordata de Roma de D. Diniz, art. 29,
e do art.10 da quarta Concordata do mesmo Hei D. Diniz.
E na de el Rei D. Pedro, art. 8, na segnnda de D. João I,
3rt. 91, e na de D. Sebastião, art. 17. E quasi ao pé da
letra em huma capitulação de Côrtes de el Rei D. Aflomiio
V, que está no Livro de Extractos da Torre, pago 69.

Tit. 62 § 59. - Sobre as Capella.s, Alber.qarias e Hospitaes.

Foi accordado em Roma no art. 10. dos 40 da primeira
Concordata de D. Diniz, e na de D. Pedro, art. 8, e segnnda
de D. João I, art. 3lJ e 39, e no art. 91. E na de D. Sebas
tião, art. 14.

Tit. 62, § ,1.0. - Quando os Admin'istl'adores são Clerigos.

Ue o art. 91 da seglmda Concordata de el Rei D. João I.
Til. 62, § 76. - Soure as Fintas.

Nisto ba varias Concordatas, como foi o art. 11 dos 40
de Roma, da primeira Concordata, de D. Diniz, e da de D.
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Pedro, arts. 1. e 3 e nos arts. 22 e 62 da segunda de eI
Rei D. João I,e de D. Sebastião, art. 13.

Tit. 78, § 15. - Sobre os Tabelliães 11ão fazerem contracto jurado.

Está concordado no art. 44 da segunda de el Rei D. João I.
Tit. 80, § 4.'

He tirado de hum Breve de Gregorio IX n.
Til. Regimento do Paço. § 116.

He tirada das C.oncordatas acima do § 12. tit. 9 liv. 1.
porque a razão das Tuitivas be a mesma que a das Forças: e
tiverão principio no art. 4 de el Rei D. Aífonso III, e do
art. 31 de el Rei D. Diniz no fim da primeira Concordata,
e no art. 27 de D. Pedro, e do ult. art. da segunda de el Rei
D. João J, aonde especialmente trata de Tuitivas.

LI' RO II.

Tit. 1, in prillc. - Em que casos os Clel'igos e Raligiosos hiíd de responder
perante as Justiças Sewlares.

Esta Ordenação colbe-se de muitas Concordatas antigas
-e independente de concordia em hum capitulo de Côrtes de
el Rei D. Ajfonso V. Está posto na margem. Canc01'dat1~1n id
libra Regiminis, aonde se tratava desta materia. Este livro
do Regimento não achei na Torre do Tombo.

Porém na mesma conformidade procedem as C.oncordatas
do art. 3. dos XL da primeira Concordata de el Rei D. Diniz.
E posto que ali se trata de Breves, para citarem os Dispas,
1lntende-se nas materias Ecclesiasticas, porque eI Rei queria
conhecer em todas, por elles nào terem superior. E assim
procede o art. 35 da mesma Concordata, e he o art. 48 da
segunda de eI Rei D. João I, e do art. ~7 no fim, aonde
claramente diz que conhece das cauzas do Arcebispo, por
~ão ter superior no Reino; por ser assim praticado: e o
lRsinúa a Concordata de D. Sancho II ("), art. 3.

(') Este Breve não foi cflmpilado pelo autor, e nem ao menos se aponta a
data em que foi expedido.

. (oo) D. Rodrigo da Cunha na sua obra-Historia Ecclesiastica de Braga
diZ o seguinte sobre esta Concordata:

~ Compostas assim as cousas tocantes ao Arcebispo, ficavão aindas outras
multas, pertencentes ás Igrejas e pessoas Ecclesiasticas do Reino, que sohre
m~neira-andavão annexadas por elRei D. Alfonso o2.· e seus r.linistros. Tudo
qulZ el Rei D. Sancho se com,puzesse e tornas e a seu lugar.
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E assim o que em outros lugare dizem as Concordatas,
que o 13Lpo não sejão trazido ao secular, como he o
art. ::J5 da primeira Concordata de D. Diniz, e art. Oela ~.
e o primeiro da 3.n e no art. 12 da quarta Concordata, e 15
da mesma, procede na eansas que não forem de ben
patdmoniaes, ou forças ou damnos dados pOI' olles.

« Primeiramente assentou-se, que el fiei poderi.:l receber as colhei/a , que
os tempos antigos se lhe solúão dar lias Cat!leuraes, Mosleiros e mais lugures
pius, com tanto, que quando por elles passasse, lião soll'resse ser-lhe feita al
guma injuria pelos Rens: nem os que pagassflm as lae culheitas fossem obri
gados a levarem-nas f6ra dos lugares donde as pagavão. Qne nenhumas Igreps
pelo S. João pagassem foro algum, ou, como dizem, as mesmas palavras do
contrato, fossel1~ Salljoalleims, lIem os leigos Vassallos dei Rei ousassem, 011
vende·las ou arrenda-las por algum tempo, como Iinhão iutroduzido os Pa
droeiros Ieirrus.

II Que nas Cidades Epi copae e nas outras Igrejas onde houvesse Juizes
Ecclosiasticos, elles OUvissem as partes, e que por nenhuma via cI Rei se
entromet,teria em as julgar. salvo não cumpr!nd~ os Juizes Ecclesiasticos com
suas obrwações, mas r[ue !las pes ons prl\'llegladas, por nenhnl11 modu e
eutrometteria e[ Rei, Ou sens Ministros,

II Que el Rei ficaria obrigado li defender as Igrejas, quando fosse re(Jucrido
pelos Prelados dellas. Que largaria dos Bi pos as renda , que fossem Ga
me ras suas, e que nas em que se dnvidasse faria guardar justiça. Que se nãu
en tromr.tteria nos hens dos Clerigo , () Prelados 1110rtos. Qne nos illo loiro
ou Igrejas não mandaria sé lhe sustentassem cavaJlos, e azelllelas de seu
serviço, aves, cães, etc. '

" Que não devassaria, nem pesquisaria Clerigos e ReIigio os, nem dos
castigos, que lIlCS davão seus Prelados por seus defeito, salvo quando ~s

culpas pertencessem ao Juizo secular. Prometteo mais el Rei, que mandana
e:nendar, as inquirições do~ Reguengo feitas por seu pai, no tocan t.e ás Igrejas
e iUosteu'os. Que ordenaria a seus va alio e pessoas de seu serviço, que
pousando nas Igr~jas do Padroado não avexassem os Clerigos e Cazeiros dellas.

I~ Todos estes artigos jurou el Rei, e o Grandes de sua COI'le, que ~ndão
asslgnados nelIes, como. se vê do pl'oprio original, que neste Cartono se
guarda, ~ os traz o C~l'oll1sta nJQr 1'1'. Antonio Brandão lia quarta parte (le .sua
i'fonarclua. Fez-se o Juramento no mesmo rulnO mez dia que os artIgos
entre cl Rei e Arcebispo. » ' , ,

Eis o que diz D. FI'. Antonio Brandão. -na sua Afonarclâa Lllsitalla
sobre este mesmo assumpto :
II Capitulo II. - Da Cornposiçúo que se fez entre el Rei D. Sane/lO e o Ar

cebispo de Bmga, e mais Clero de Portllgal.
II i223. A dous pontos principaes se rednsião as contendas que havia

en~1'C . cl-Rei D. Arronso e D. E 'lel'ão, Arcebispo de Braga, Continha o
jJl'lme!ro aggral'os parLicu}a,res feitos áquella Igreja e á pessoa do mesu~o

ArcebISpo, a quem os l\lIl1lstros não s6 tl'alàrão com pouco respeito, se Jlao
que se estendêri'(o a fazei' roubos, e a causar rlamnos em sua fazenda. O outro
e,om~rehendia alguns abusos introduzidos em Portugal contra o estado Eccle
Slastíco geralmente. A ambas estas cousas se acudio e de ambas elIas nos
d~u ba~tffi1te memoria por escriptlu'as lla Sé de Braga, ~e nos comn1llnicou o
Llcel1clallo Gaspar Alvares de Lousada, que copiou, os originaes dcllas, as
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1. - Soure a Reconvellfão.
Ue concordada na Concordata segunda de el Rei D. Af

fonso III, art. '1, e de el Rei D. Diniz, na quarta Concordata,
art. H.

§ 2. - Sobre as Forças de que el Rei conhece entre os Clerigos.
Foi concordada com e1 Rei D. AJIonso III, arts. 4 e 5, e

com D. Diniz, Concordata primeira, e segunda de el Rei
D. João I, arts. 59 e 83.
quaes se lançárão no Appelldice deste livro, aprovéitando-llOS de presente
summ:lriameute do que se contém em cada uma dellas.

II Quanto ao que tocava nas perda que se havião feito ao Arcebispo de
Braga, determinárão que el-Rm D. ancho pagasse seis mil cruzados, e lhe
mandasse levantar as casas que os l\Iinistros d~ seu Pai derrubárão. Yinha el
Hei a tudo com bom animo. e assim promeUeu mais equivalente recom
pensa do dinheiro, e gados que se rOllbárão ao Arcebispo, conforme o
estimassem Frei Sueiro. Prior dos Frades Prégadores em Hespanha
D. Garcia Mentles, Ál'cediago de Braga, e D. Fernão Pires, Chantre d~
Lisboa, Juizes arbitros todos tres nesta materia. Para este elfeito llromctteu
el-Rei de mandar hum deposito 'le trinta mil cruzados a Agoa levada, onde
estivesse bem guardado, e de pôr outro deposito de vinte mil em Santa Cruz
de Coimbra, de que se aperfeiçoasse a restituição em caso que os primeiros
não bastassem. Jw'ou mais de fazer que os Barões, e Justiças de seu Reino
satisflsesscm pOl' sua parte os damnos que tinhão feito ao Arcebispo, e em
particular nomea Pero Garcia, e Rodrigo Nunes, que neste caso devião ser
mais culparlos.

II Todos estes capitulos prometLeu el-Rei com juramento, e de sua
parte jurárão tambem os Ricos homens que se seguem: D. Perlro Annes,
seu Mordomo, D. Martim Annes, Alferes D. João 1\lendes. D. João Fe1'l1undes,
D. Rodrigo Mcmles, D. Gil Vasques, D. Poncio, D. Henrique, D. Abril Pires,
D. Fernando Annes, D. Gonçalo Mendes, Cancelleiro dei-Hei.

II O Arcebispo jurou tambem que entregando-se-Ihe os seis mil cl'llzados de
de que se fez menção, e constando-llte e tal' o deposi to de trinta mil em Agoa
levada, na fôrma sobredita, absolveria logo os excommungados, levantaria o
interdicto do Reino, e daria licença pam que os mortos se enterrassem em
lugares sagrados; fazeudo advertencia que todos aquelles que até o tempo
presente havião sido sepultados em sagrado com desprezo das censnras, se
desenterrarião para serem de novo sepultados em fórma competente.

« Celebrou-se esta Composição em Coimbra no mcz de Junho da Era de '12G I j

que he anno de Christo de 1223, em que a Historia vai correndo, e assistirão
a ella estes Ecclesiasticos: D. Pedro, Abbade de Alcobaça; D. Pedro, Mestre do
Templo em POl'tug,LI; D. Rodri~o, Prior do Hospital; D. Sueiro, Prior dos
Pl'égadores; D. Ambricio, Abba(le de . João de Tarouca; Mestre Pedro,
Chantre ela Sé do Porto; Mestre João, Deão de Coimbra; Gonçalo, Arcediago
de Draga; Mestre Vicente, Deão de Lisboa; e João, Thesoureiro da Guarda.

« Concordado assim este primeiro ponto no tocante ao particular da pessoa do
Arcebispo de Braga, por se não levantar a mão de obra tão justa, pralícárão
os mesmos da Jnnta sobre a liberdade Ecclesia tica, que por culpa dos Minis
tros Reaes andava em suas izençõells defraudada; e como nesta occasião os
animos estavão dispostos á Concordia, etreituou-se no presente. a que se se
gue, traduzida snmmariamcnle do Latim, que vai no Appendicc, e se conserva
110 Archivo da é de Braga:
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§ 5. - Que o que elepois de citctdo se re~ CLeri[j{) 7'csponricl
no secu]ol',

Foi tirada esLa Ordenação ela ConcordaLa segunda de
D. AfIonso JJI, art. 4.

§ J. - Que os Clerígos casados, 710 clucl sao citados no (oro secular.

Foi tirada da Concordata c.rrunda de eL Rei D. Mfonsa mI
a1r't. 5; e da quarta Concordata de 01 Rei D. Diniz, arL. 16,
c ela segunda de aI Rei D. João I, art. a.

§ 5. - Emquanto tra,ta das rlualúlf/cles postas no Líbello pClra o lei!Jo
responder no EccLesíastíco.

Foi tirada da segunda Concordata de el Rei D. João I,

li Em nom.e do Padre, cio Filho, e do Espirito Santo. Amem. Esla !le a
composic;ão que se ordenou enlre D. Sancho ll, lllustre Rei de POltugal, de
lillma parle, e D. EsLevão, Arcebi po de Braga, da outra, sobre ceL'tas duvi
das que antigamenLe COL'l'il0 enlre el-Hei D. Alfonso, Pai de le mesmo Hei, e
o sobl'ediLo Arcebispo. SegLlem-se ent10 o arligos da composição, que Te u
JJ]itlos conlém' - Que hom poelia el-Roi recebt)l' precações, qut) vulgaL'll1entc
c!lall1ilo colheita, liaS lrrL'ojas CaLhedl'aes, lo Leiros, e lIlai 19l'ejas, em que
os Jteys ele 1'0rLug-al seus Avós llS costulMvão haver, comlanlo que quando
pas-asse por aqlwIle lugares impedisse as ex.eclI\;ões e gL'avlllues que os de
seu seL'viyo fazião. E o qlle pagassem as colheitas, não serião obl'igaclos a
levalas 10ra daquelles lLigares, 116m dallas diffcI'e1lle rIu que 'o Lllnlwão re
ce!Jer dos Ue)'s pass,\(los. QlW Henhuma Igl'eja pagasse flll'O por S, João, nem
Vas alio de el-Hei ousasse ve(Hle-las, ou urreuUtt-las [l L' algum pl'eçó. Que
Has Cidades Episcopaes, nos coutos c lugares das Igrejas e Mosleiro em que
havia, ou houvera Juizei, se fizesse JIl liça aos lil.ig:lIúes pOl' onlem do Arce
hispo~ ou Dispos, 011 Juizes t.los luwu'es; e que bvendo f,tll.a, poderia acudir
(lI-BCI 1\ ella; comturlo que nas CJusas claraman lO deste. JUizes se não recor
reria ;]. c]-lki ell1 lIelllwll1a fÓl'lua.

Que el-Hei ficasse obrigado a d fentler os Clel'i~os, I"rejas, c pe soas
Ecclesiaslicas, quando l!:lo requer ssem o Ai'cebispo, Bispo, e mais Prelados.
Pl'oll1eLleu el-Rei largaL' ao Bispo' as l'e lda que CO:lstassem ser cl suas
Comarcas, e nas rJllC 1J0uve,se duvida, Ílriil delel'll1inar o que [o'se Ju'Lica, e
que se lião intr00'l31.tel'iu nos U311S da TgL'eja- quando mOL'l'e'sem os Prelados
dellas, e uelll nJ1ud:u'i mais cão, aves c outros a!limlCS a paslal' e sustell
lar-se lias terr.a das 1~I'ejas, ou que sellS cL'iudos lhe fossem fazei' gas~os.

Ordenou-se mais qlle el-Rel nio lL'alasse de saucr das causas dos Clel'lgos
e Ilcligiosos, nem do castigo que lhe davão 05 Dispos, e mais Superiores,
salvo quando algumas destas causas perlence se ao Juizo secular. Veio além disto
cm accol'llo que mandal'ia emendar as illqllil'ições dos Ueguengo feitas pai' s~ u
Pai no locante (\s [gl'eja -, Mosteil'03 e peSSOaS Ecclesia ·licas,. e que ordenarIa
a seus Vassallos, e pe soas de sua Cus, pousando nas IgrejaS do Padroa.do,
Hão fizessam dam:lO algum ao Clerigos, sel'vidores tJ mais cousas das dIlas
19l'ejas.

li Tooos estes al'ligos na f61'1111 sobredila jurou el-Rei em Coimbra, fl
mandou os jlu:assem Lambem algnns G!'íl'ld!lS, a' que ficava a obrigaçãO de lhos
ale!' cum prl!' IlIlel!'aml}nlo. II



:lrt. 57, e declara-se pelo apontamento de D. Seba lião,
art. 2.

§ 6. - Emquanto trata da declaração da-s 'lltalidades de que
se falia 110 para[jrapho pl'eCed~11/e.

Foi c.oncordado por c[ Rei D. João I, art. 58. E con ta do
npontamento segundo de el Rei D. Sebastião.

§ 7. - Qlle trata dos Padroado, e conhecimento delles.

Foi tirada da Concordata egunda de el Rei D. Dioiz,
art. 9, e da de el Rei D..10ão l, art. 6, e de elRei D. Seba Lião.
apontamento 3. E que no caso em que o Bispo e Lá de po sê
antiga, não póde a causa ser trazida, por força, ao secular
no Padroado. lie da primeira Concordata de el Rei D. Diniz,
~rt. 18.

§ 8. - Do Clel'/[jo herdeiro do leigo.

lIe tirada la Concordata segunda de 01 Rei D. AiIonso 1Il,
art. 9} e da segunda de el Rei D. João I, art. 32.

§ 9. - Sobre os Rendeiros da Igreja.

Ue tirada da Concordata quarta de el Rei D. Diniz, art. 21}
e da segunda de el Rei D. João I, art. 46, e de hum Alvará
do livro terceiro da Relação, em que se ampliárão as Con
cordatas acima, em favor da Igreja.

§ 10. - Sobre calices da Igreja e amamento.

lie tirada da segunda Concordata de el Rei D. João I,
art. 3.

§ 11. - Quando o Clerigo /lt chamado ror autllOr sobre COUS(l

que elle vendeM ao leLgo.

Foi concordado com el Rei D. Affonso III, Con ordala
segunda, arl. 2.

§ 12. - EU/quanto c01l/.pe/le o Clerigos de menores (L aCILdir.

Foi concordado com el Rei D. Pedro, ar1. 2. E na Con
cordala 4 de D. Diniz, art. 16.

§ 15. - Sobre oprocedimento, qlte se hude ter com o amancebados.

He a mesma razâo das Concordatas da Ordenacao lib. 1.
tit. 9. § 12, por ser contra direito natural infa"mar se o
leigo, sem ser primeiro amoestado: e sabio dos aponta
mentos de el Rei D. Sebastião, art. 12.
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R U. - Que prohibr aos lei.qos, 711e 1/<70 e/ljeitem â jllrisdll'rão
Eccleslasl/ra .

Foi concordado com el Rei D. João I, art. Mi. E IIQ 'to
que põe a razão no rendeiro, esta he geral: e no art. M
do mesmo, se dá a mesma razão para e não poder I .\. á
Concordata, juramento nos contractos dos leigos. Vide Onlin.
liv. 4. tit. 73.

§ 15. - Que a dilei toca conhecer se a jurisdicção he slla.

Concordado no art. 58 de eI Rei D. João, a sim conhece
de suas rendas, e reguengo , pela Ordenação Hv. 2. 1. o 15
10 e 18, aonde se verão as Concordatas.

16. - Que respondão pem7tle e/ Rei os Ecc/esia licos qllc
comprare7n bens dos Rcguengos.

Concordado com el Rei D. Diniz, art. 1 da sua terCeira
Concordata, e nos arts. 3. 4. e 5 da me ma: e já as '1m

estava accordado no art. 35 da primeira Concordata dos:L
de Roma, e nos arts. 2, 9 e a da segunda de aI Hei
D. João 1.

§ ti. - Qlle nos bens que o ClCl'igo tiver de el Rei, l)áde seI' -citaw,
pe1'allte o mesmo Rci. .

Foi concordado no art. 35 da primeira Concordata de
D. Diniz. E na outra parte se deve appellar para el Rei. TIe
a Concordata de el Rei D. Sancho, art. !~.

§ 18. - Que pelos Reguengos respondão os C/crigos peranle cl Rei.

Concordado no mesmo art. 35 da primeira Concordata
de eI Rei D. Diniz. E he o art. 9 da segunda Concordata os
11 de Roma, e as mais citadas do § 16.

§ 19. - Que tra,la das sizas. aduanas, e pOl'tagell ,

Foi concordado com D. AITonso, art. 7 da segunda C ~
cordata, e no art. 6. da egunda Concordata de D. Dimz,
e art. 1.7 da quarta Concordata, e art. 1.9 da de D. Pedro.
E da segunda de el Rei D. João I, arts. 17 e 19, e 3rt . 4 e
5 de el Rei D. Affonso V, dos apontamentos 15, 6, e
10 de D. Sebastião.

§ 20. - Da Almotaça1'Ía, Que os C/erigos paguem coimas.

Foi concordado no art. 86 da segunda Concorda ta llc (;1 Hei
D. João T, e de D. Pedro, art. iG.
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§ 21. - Dos Clerigos de menores que houverem Beneficias
depois do delicto.

Foi tirado de hum Breve de Leão X no livro 1 dos Breves
coutl'O de Pio IV, do livro 2 dos Breves n que estão na Torr~
do Tombo; ampliado o art. 4 da 2 Concordata de el Rei
D. Alfonso III.

§ 22. - Sobre os Clerigos de Ordens Sac/'as, que hão
cartas de seguro.

Concordado com el Rei D. João I, art. 25, e com el Rei
D, Pedro, art. 14.

§ 23. - Que os Clerigos de Ordens Sacras os levem logo a selt Jlth.
Foi tirada elo art. 14 da L" Concordata de D. Diniz, e do

art. 8 da I~a Concordata do mesmo Rei. E sobre a appeUação
de que falla, be a Concordata de el Rei D. Pedro, art. 6, e
de el Rei D. João I, art. 16.

§ U.·- Sobre I1wdal'Cln os traslados dos antas.

He Concordata de el Rei D. Pedro, art. 7, e de el Rei
D. Joâo, arts. 26 e 60.

§ 25. - Sobre se guardarell~ os Clerigos as sentenças do seu
livramento.

Concordado com el Rei D. Pedro, art. 14, e de el Rei
D. João, I, art. 27:

§ 26. - Que lhes tomão as armas nas horas prohibidas.

Concordado com el Rei D. João I, nos arts. 11, 12, 13,
15 e 20.

§27.- Sobre os Clérigos casados, q/~ando go~ão do privilegio do foro.

Ue tirada da Concordata quarta de el Rei D. Diniz,
<1rt. 1. O mesmo nos Clerigos de menores que nâo trazem
habito. Concordou D. Affonso III na 2. a Concordata, arts. 5
e 11. E he tirado de huma BuUa de Leão X, que requer que
ande no habito trez mezes antes da prisão, no primeiro livro
dos Breves. E he Concordata deei Rei D. João I, arts. 9 e 10,
e depende do art. 14 dos XL de Roma da primeira Concor
data de D. Diniz.

§ 28. - Que manda na remissão dos Cleri[Jos de menores
(tppellar pela Justiçe!.

Ue tirada do art. 6 de D. Pedro, que só manda não óp-

(') E tcs BI'Cvcs não farão compilados pelo author, c riem o descobrimos
cn\ di[c)'en{c" obra" que consultúllIos.
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pelIar nos Clerigo de acris: e no art. 14 de D. Diniz,
que manda remetter logo os de missa sómente: e be o
art. 9. de D. Joâo 1.

§ 29. - Que passeio preneler os Clerigos em [lugrante.

Foi concordado no art. H de D. Diniz, da primeira Cou
cordata, e do 8 da quarta. E tratando do flagrante, D. Pedro.
art. 5, e se ha oxcesso na pri ão, cl Rei o casLlga, art. 10
dos XL de el Rei D. Diniz.

Tit. 2. - Que os ela terceira Orchn respondeío pe1'8nte e7 Rei.

Assim be conforme a direito, ut per BobadilJam, hb. 2.
cap. 18 a 233. CevaHos, de las fuerças, qw'X.st. 33 et 61.
E assim não era necessario Concordata no oblatos, e con
versas, be o art. 17 da primeira Concordata de el Rei
D. Diniz, que lhes chama Religiosos.
Tit. 5. - Qlle tira el Rei os que detem, os que e livrào 1'01' Ordens llIp.nores,

que não lorem jus/lImente Jlltllidos.

lIe tirado de hum Brm e de Pio n, que diz, que n~o sendo
condignamente casligados, olle os c.asligue: e se colbe do
art. 3 de el Rei D. SancllO II, e na ultima parte; - que perc50
o que dolla tem os que ~e chamarem a Orden . lle tirado I

de hum Breve de Gregorio IX, qoe :Jnda no livro 1 dos
Breves, na Torre do Tombo, de '13 de Agosto de 1234. pelo
qual manda que nenhum cortezão, e omcial de el Rei tome
Ordens sem sua licença~ e as im justamente castiga aos que
usão della s (").

Til:. 4. - Que os C/erigos da CUSl/l ele el Rei l'espondeio pe1'ctnte elle.

Me tirado de llUma lei de el Rei D. Diniz, que anda na
suas leis, no livro de D. Alfonso II. 'eja-se o art. 10 da
segunda Concordata de D. Affonso III, e be em termos o
art. 51 da segnnda Concordata de el Rei D. João L

Tit. 5. § í - Sobre averir/uor a immllniducle da I[Jrqjct entre o l'igllrio
e .l/ú::, leilJo.

Ue tirado da, Concordatas de el Rei D. João J, arts . .4
e S, e 11e o art. '13 de D. Diniz, da primeira Conr,ordata, e
do cap. '2 de el Rei D. AlJonso V cm Leiria, no livro 4 da
torre d'Além-Douro, e na ua Concordata, e vicie bum as
senLo no livro ultimo da Relação.

nTaes Breves n:io forão compilado' pelo auLhor, e não o rlescobl'ÍlTIos
tU ohra algllma, inc1l1sil'l; (l ClIllill'io.



- 327-

§ 11. - Emgllftllto trata, do Adro.

lIe tirado dos apontamentos de elRei D. Sebastião, art. 1.
Til. 6.- obre se wmpriI'Cl1I. nos mundados dos Inquisidores.

Assim he de dil'eito, e não tinha neces idade de Con
cordata.

Tit. 7. -Que malldc! (azer execução llOS uens do Clerigo cOlldelnnado.

Assim he de clireito, BrlTbosCt in l. Qui priorI ff. de
.Indic.. in fioe. E faz por e ·ta parte a Concordilta CII1:Jrl:l de
D. Diniz, art. 3, á conllYwio sensu, e o art. 4 d:l sua pri
meira Concordá ta.

Tit. 8. - El/~ que manda cOllcedel' braço secular.

Til'ado da segunda Concordata de el Rei D. Dioiz, art. 20.
1;l 2. - Soure a IlWSl/Ul cOl/cessrin, '1ualldo manda se procedcL por l'ia

da llisilfl!'ão .'leral.

TIe tirado do ilpontamento '12 de el nei D. Seba. tião.
§ ~. -Em qlle lIl.(wtia l('l'ar ]l0l/(l$' aos CJ;COIII 111 ILugados.

Tirada d3. Concordata de D. Pedro, art. 2 .
Tit. 9, § 2. - Sobre os Jlo.~pit(te e llbergarias.

lIe tirado do art. 10 de el Dei D. Diniz, da primeira Con
cordata, e do art. 34 da egunda de el Rei D. João I, e 1I0
cap. 30 do me mo, e de D. Sebastião, U apontamento.

§ 5. - Sobre a il/juriel (cita ao Clerigo.

Ne ta materia, as primeira Concordatas dizião qne e3te
caso era do foro 'eeular, no art. 20 ua 4 Concordata rle
D. Diniz, e art. 2~, C\l1e falia a injari:J. verbal; e nos apon
tamentos ele D. Sebastião, artigo ullirno, se faz ste
caso de mixto foro. JG _e o sacrilego for excedcnrlo o aml'inl
]0 ([ue lhe mandoll eu uperior, el Rei o castiga, a1't. '14
da primeira Conconlata de D. Diniz

~ .1,- - Da resistcncia.

lIe tirado do apontamento final de D. Seba tião.
Til. 10. - Dos e.'l:COl/lllllll1[Jado appelLautcs.

lIe tirado do art. [I da qU:lrta Concordata de el Rei D.
Diniz. dos 3rt. 8;:3 e 92 de el nei D. João I.

Tit. 1J. - Sobrc paga/' dircitos a el Rei.

1\':1 Concordalas antigas o]ll'igayâo a p:1gar c.:tcs (~ircito ,
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como se vê do art. 6 da segunda Concordata de D. Diniz,
e no art. iOda mesma; e na 4 Concordata art. 17, e na
terceira, art. 7 e na de D. Pedro, artigo. 10. E todo isto
alterou esta Ordenação em favor da Igreja: e he tirada da
Concordata de D. Affonso Vart. 4.
Tit.12. -Dos Ca,valleiros das Ordens, que respondcio no civel, no secn/ar.

Ue contra o Breve das tres Instancias ('), e outras que
no civil, e crime dão igual urivilegio aos Cavalleiro . l\Iandou
ei-Rei p. Manoel, que em 1uanto de Roma se não provia
de Juiz para o civel, os de el Rei conhecessem: com e ta
introducção ficou até hoje.

Til. 15. - Em qll,anto ca-stiga 08 que ciliio para Roma.

He tirado de um Breve (,0) de Julio III de que sahio uma
Extravagante !~, tit. 12, § 1: neHa se concede, que em
nenhuma Instancia se possa levar causa fóra do Reino.

§.1.
Em quanto pl'ohihe, que os estrangeiros hajão Beneficias.

lIe de um Breve de Gregorio IX, dirigido a: elRei D. Sancho,
em que o reprehende de o assim consentir. Em Castella !la
Breves que referem os Doutores, de que este Reino partici
pa (u'), e o testifica Cova?'. Pract. cap. 35 n. 5, e outros' que
citei no art 77 da segunda Concordata de el Rei D. João I, e
justamente os estrangeiros não podem ter Beneficio no
Reino.

Tit. 14. - Dos que pllblicão Inhibitorias.

JIe tirado do Breve de Julio III que não permitte que
baja Juizes fora do Reino, para as causas dos naturaes deBe.
E assim justamente o Rei prohibe, que não se possa inbibir,
sem primeiro se ver o poder com que se faz. E o art. 3
dos XL de Roma, que diz que livremente usem de suas
letras, entende-se dentro no Reino, e não fóra delle (U").

(') Este Breve foi expedido em Roma a 6 de Fevereiro de 1563.
("') CensuILe-se sobre e te Breve, e suas limitações o Tratado do autor

- de 1J1anlt Regia,-Cap. G3 n. iS.
("') Veja-se a nota ao art. 77 da segunda Concordata de el-rei D. João 1.

( .... ) li Nós el Rei mandamos a todos os Corregedores, Ouvidores, Meirinhos,
Juizes c Justiças de nossos Regnos, a que este nosso Alvará for mostrado,
que daqui em diante prendaes e façaes prender, e arrecadar quaesquer
pesslJas, de qualquer catidade que forem, que em quaesquer lugares dos ditos
nossos Reguos forem aehados pregando. e denunciando BuIJas, e Iudulgen
cias <10 qualquer maneria, nom trasclHlo pera clIo no SR licença, pcr l\ossa
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§. 1.
Em 'Iuallto manda que se lhe mostrem as citrtçiies, primeiro que se executem.

IIe da egunda Concordata de e1 Rei D. João I, art. 85, e
da de D. Pedro) art. 32.

Til. 15. - Em quaulo manda proceder contra os 'lUA!- impetrão Breves
contTa as graças dos Reys.

Não tem necessidade de Concordata, porque eI Rei castiga
a subrepção da impetração feita contra elle: e tira ao vas
saIlo a naturalidade. que he cousa temporanea, que tem da
ua mão, por ser especie de traição impetrar Breves contra

seu Rei, e contra as graças que lhe estão concedidas (").
Til. 16. - Que não comprem Clerigos bens 110S reguengos.

lIe concordado no art. 2 dos onze da segunda Concordata
de D. Diniz; e a este refere o art. 30 da segunda de eI-Rei
D. João J, e art. 89, aonde diz que os tomará por perdidos.

Tit. 18. - Que as rqreja nc!o comprelll bens de mi;::.

Ue concordado no 2 artigo dos onze da segunda Concor
data de eI Rei D. Diniz, e no 7 art, dos mesmos, e na 3
a Concórdala, dos mesmos iutS. 3 e 5, e na 4 Concordata.
art. 13, e de el Rei D. Pedro, art. 23, e a segunda de D:
João I, art. 19.

1. - Que ellL amlO e dia larguem.

Ue tirado da segunda Concordata de el Rei D. João I, art.

Carta patente, asynada per nos, e sellada do nosso sello, e as não solteis sem
nosso especial mandado; e a im lhes tomeis lodo o dinheiro, onro, prata,
joia, e cousa, lfUe lhe sejam achadas, e todo façaes assentar, e poer em
ventaYTo, por Tabaliam, ou Escrivam pubrico, e so~restar em poder de pes
soas abonadas, per certa arrecadaI/OU, de que fareIS faser aula, e delle nos
euviareis hotrellado, pera o viermos, e sobre todo provermos com nos pa
recer erviço de Deos, e nosso, e bem de justiça.

E este no so Alvará fareis regi tal' no Livro de todallas Comarcas, pera elll
todo o tempo vir a todos em noticia, e as justiças que agora som. e as que
ao diante forem nas djta Comarquas, e lagares, o comprirem sob pena de
qualquer ou quaesquer Justiças, em cujo lugar, e jurisdiçom semelhantes
pessoas pregarem as laes BulIas, e nom exocutarem inteiramente esle nos o
mandado, encorrem em pena de dez mil reis, dos quaes fazemos mercê a
quen~ os acusar: compryo assy. Feito em Muja a sete dias de Dezembro. Ruy
de Pma o fez de M.CCCC.XC.VI.

Incluida em Carta ao Concelho do Porto, dada em Coimbra a 8 de Novembro
de i467 do Licenciado Pera de Govea, do Dezembargo d'el Rei, e enviado
por Sua Alteza com sua Alçada ás Comarcas de Entre Doiro, Minho, Tra11os
montes. I)

(') E lo principio era uma gran6e poria para muitos abusos c violoncias.
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8R; e por aonniversarios podem haver bens, ficando elle ,
j)or~m, ;;I I~igo que pague, e açlministre, e não á Igrej'a. 1 o
mesmo artIgo.

Tit. 19, - Que se ncio tome ]Jogse ele Bcncficios, sem antoridade
dos Oreli/larios.

ne a segunda Concord:lla de el Hei D. João, 1, art. 77 .
e j:í depende isto do art. 'l{) do 40 de Uoma, da primei
ra Concordata de D. Diniz.

Tit. 20. - Dus cscriptnra que porlel1t ((J~.er os NotariQs.

lIe tirado do art. 4~ da egllnda Concordata de el-Rei D.
João L Antes no juizo Ecclesiastico puohão (IS Reys TabeT
Jiã 's seculares, para os aggravos dos leigo, pelo (lrt. 57
do mesmo Rei.

Tit. 2i. - Que mio ge pouse /las [rirej'ls.

Ue c()ncot'daelo com el-Uei D. ancho, art. 7 e nos art. ~1,

24 e 73, ela primeira Concordata de ai Hei lI. Diniz e 00
art. !~ e 8 da seguuda dos H ele !toma, c no H da qnarta
Concordata, e de D. Petlro, art De 25, e (lrt. <.la e 63 do
de D. João, I, e 3rt. 03 e 7[; e de D. AiIonso V art. 7.

Til. 22. - Sobre não pag(/,1'em triblltos as l!lrejels edificadas em terras
dos rC[Jllengos.

lIe tirada das mesma Concordatas acima.
Tit. 25. - Para se não (a-:oer de(e::.as /las terras dos Fida'!los, em

predlbi-::.o da ~qrejas.

ão tem neces ielade ue Concordata, porqne a coutada
110 direitu real, que ba mister titulo do Príncipe.

Tit. 24.. - Sobre não se compra,r 011. receber em penhor a prILfa
e 01'1lamentos das Igrejas.

Não tem necessidade de Convonlata, que 11e em favor ela
Igreja.

Tit. 25..- Dos prívile[Jios dos caseiros das Iflrejas.

lie concordado com et-Hei D. João I, art. 63, 61., 75, e
87, do mesmo.

Tit. 26. - Que os Cleriflos devem jnflaria.

Declara-se pelo artigo ultimo dos onze de Homa ela se
gunda Concordata ele el H i D Dioiz, art. 11 e 18 un quartil'
COJ\lcol'data el0 me mo.
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LnnO III.

Tit. 5, § 6. - Sobre a. Almolararia.

Veja-se as Concordatas da Ordin. lib. 2, tit· 1. § 20, e art.
16 da de D. Pedro, e 86 da segunda de e1 Rei D. João r.

Tit. G. § 5. - Sobre os Isentos.

'\ oja- e as Concordatas da Ordin, lib. til. 21, in principio.
Tit. 21, § 6. - Sobre a Fil/liça.

TIe a segunda Concordata de e1 Rei D. João I, art Ri, e dg
e1 Rei D. Pedro, art. 17.

Tit. 18. - Que os Clerigos não avoguem.

Concordata egundano art. '12 de el Rei D, João I, ede D.
Pedro art. 29.

Tit. 49, § 4. - Sobre a. e.tcepçào da ExcolI/nwllltão.

Foi extrabida do art. 12 da Concordata de e1 Rei
D. Diniz, art l~, e de D. ,João I, art. 25.

Tit. 6J. - Sobr6 a guarda. elo direito Canollico.

lIe a segunda Concon]ata ele ol-Rei D. João I, art. 52.

Ll'nO IV.

Tit. 16. - Que os Clerigos nela comprem para revatar.

He Concordata de e1 R i D. Affonso III, tiradíl elo art. 7
ela segunda Concordat:!. E de D. Al1'onso '\. art. 2.

Tit. 12.[- Sobre mudar o preço á moee/a.

Tirado da segunda Concordata de el R i D. João I, art. 47.
Tit. 75. - Que se mio raça contra ·to com juramento.

He O art. lJ4 da segunda Concordata de 01 Rei D. João I, eda
de D. Pedro, art. 23.

LIVRO V.
Tit. 1. - Que conhece elos hereges e apostalas.

Concordado no primeiro artigo da segunda Concoru'Ita de
el Rei D. João I.

Tit. 22.- Soúre as testemunhas do rasamento se castigtl7'em no secular.

Não tem necessidade de Concordata, por ser conforme
a direito, P J'qoe p:'>d a lei . J'~lIlat' r- ir pena lTI:Ji0res ao
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ea-'os prohiLido' por direito Canonico, e então he em sua
aj uda e favor.

Til. 29. - SOÚl'lJ as manccbas dos C/crigos não sel'em obl'i!Jadas fie/o
'lue {urlào.

ne concordado eOlll el Rei D. João I, art. 21.
Til,. 50. - Sobre as barreglis do Clerigos.

50 tem necessidade de Concordata, porque põe pena a
pessoa secular. Da parte dos Clerigos ha tres Concordatas,
para que se 1l1es não entre em casa a tirar as mancebas,
art. 7-1, 72 e73 de el Rei D..João 1.

Tit. 51. - Sobre o Frade achado com a manceba.
He O art. 70 da 2a Concordata de el Rei D. João L
Tit. 76. - Dos 'llte I'cgatlio, e que estas leis gemes comprehendem os

Clerigos.

IIe concordado no art. H da' segunda Concordata de elRei
D. João L « Porem que as leis se fação com seu conl1ecimento J)

he do art. 66 da mesma Concordata. E que os 1'egatões
l)agttem. He o art. 7 de el Rei D. Affonso 1II, da segunda
Concordata. E que não levem a vende?' {óm da term, arts.
75 e 81 de el Rei D. João I, e art. 19 de D. Pedro.

Tit. 80, § 11. - Que ao Clerigo se lhe tome as armas.

TIe a segunda Concordata de el Rei D. João I, art. 15, in
fino E no art. 9 de el Rei D. Affonso V se revogárão todas
as Concordatas passadas que fallavâô desta materia, igua
lando os Clerigos .aos leigos no trazer das armas.

Tit. 10Fí. - Sobre pedir esmolas.

lIe concordado com D. João I, art. 54, e com el Rei D. Se
bastião, art. !l.

Til, 105, § 5. - Sobre entrar nas casas dos Bispos.

Segunda Concordata de el Rei D. João I, art. n. E da
primeira Concordata de el Rei D. Diniz, a de D. Sancho, bem
como o art. 4, da primeira Concordata.
Tit. 107, § 17. - Que nin[juem em S. Jorge da Mina traga eOl'óa aberta.

lIe tirada de hum Breve concedido aos Reys.
Tit. 117, § 8. - Sobre o Clerigo dar fiança.

lIo concordado com el Bei D. João I, art. 31, e com D.
Pedro, art. 17.
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PnOI.OGO. •
I~TRODUCCÃ.O. • • , • • • • . • .. .•.
I -: Utilidade dos eshldos 7healogú:o-Canonicos - Se 'l'~-

Rldade da creuçüo de llml~ Universidade, no ponto de ÚStl~
Catholico, com, Faculdades de Theologia e de Canones

ituaçã!J do ensino desta maleria enll'e nós - Direito.
do !Fstudo e dl~ fgreja na direcção do ensino nos Sem i-
nanas. . . . . . . . . . . . . . . . .

II - Organ-i ação do ensino publico no BmsiL - Cadeira.
de Direito Ecclesiastú;o nas Faculdades blrilliws-Hi.
/o1'ico ll'essa eadei'l'a na ditre1'!JrItes l'cr01'ma que lem /I;do
aqne.llas {llC'ulda.dcs -Melhoramento no ell"çi'IIO do Direi
lo Er-clesiaslico. . . . . : . . . . . . . .

1ll - Origem. c pl'ogl'essos do Direito Ciril Ecclesia,slico em
Portugal-O Direilo Romanu - RCl'Olução prom.ovida pe
lo Podcr Real - Destruiçâo da ant iga organl: ação polüica
da J1fona,l'chia POl't71gne::a - Consolidação do Absolutismo
- Dccadcncia dc ensino ol'thodoxo do Di7'eito Canonico
C/II. POl't1/gCÜ. depoi da Reforma Jo:ephina el1l 1772
COllScqrwncias deste {acto - Subo1'dinamenlo e. corrupção
do Clero Portuguez. . . . . . . . . . . . .

1\' -A Igreja Cal1tolica, sociedade autonoma, i?!depenclente,
e superior á ociedade Cit'il - A me ma Tgl'eja ad'l:ersU!ria,
cio, Hcresia e do Cesfll'ismo -Altiança inlúna por Ioda a
parle destes dou inimigos da Tgreja - O S1W1IIJl.O hnperio
- A Heresia Jan enista e o Scisma Gallicano- A Refor
ma JoseRhina de 1772 7"adicOl~ em Portugal aquella allia..n
ça- Fmetos des<a Reforma. . . . . . . . . .

V- Entrada do Jan cni mo em Porltlgal- Recrudescp.llcia
do Gallicanismo Real com o auxilio dos sectario Jalisem'"
tas - Diffe1'cnca entl'e QS reinlldas de D. João IV. de D.
ii fforr o VI e os dos sel~ Sllccess01'es - Triumpho completo
da Seita, após o ler·remoto de 1755 - Revolução dp, 1756
-:- O Alal'qUp.z de Pombal - SC1~ primeil'os actos - Como
firm011 o prp.dominio do seu partido - Tel'1'ol'ismo em P01'-
liI/gal. • . . . . . . . . . . . . . . . .

vr - DOlltl'ina Jansenico-GaJlicanu dos Estatutos de Co
imbra de 1772 - ConlO definem e considerão a Igl'eja e o
Papa, - T'a7"ias considemeões sobre o Ml Í7w da H'i toria
Ecclesiastica- Difl'el'entes'Excel'ptos dos EstatlU/os.

'II - DOlttrina Janseniao-GaU,icama dos EStut1~toS da '11 i
reI'. idade d" Coimb1'Cl dI' lí72 (conlimlHçfio) - A Igreja
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Call1Olica e Slla Ir!li~I(/râo - Até onde se limita a .1/(/ i/1
fl1lencia - O puralltellle e_~piritua1, sua signilkação
Espil'i/o da Re(orma Josepili?la, no el/sino do Direito Ca
nonico - Decade'1lcia desse ensino em Por/1!gal e no l11'asi/
- Apnciacão desse direi/o, e dos ?llOllllme-n/os em que e
acha colleécionGdo. pelCis Re(ormadores - Exc/!l'p/os do
Es/atutos. .. .

VIII - DivC"rsas considerações obre os ?'csullados da Re(or·
ma dlL Instrucção Publir.a em Porhlga/ lW 'ecu/o pu sado
- O que e g(J/nh01~ e o que se perdeu com essa Re(ornllL 
Qual roi a influencia da. Companhia de Jesu ?1a edlLcação
d{(, mocidade, desde qlLe ent I'01L em Portugal em 15!J.O, alr! (J,

~!La c.Tterminação em 1759 - Calulllniosa apreciação do
'CtL methodo de e/Isino pelos j'e(ormndol'es POl'1.11gllez;cs 

.A Lirlgl!aLatina e a Philosophia - As Uni'uersidades Por
tllgueza,~, Coimbra e Bt'ora -[mpor/aucia da Unú;ersida
de de Coimbra antes e depois de 1772 - Differenl;a 110

progra711?lla de estudos dessas dua corporações - Sua l'i
ralidade - O cnsino do Direito Natuml e Publico uni
L'ersal - Diffel'll'llça clI'I'deall'n/re (/ dOlltl'i?la da sobem·
llia aceita e preoonisada pela sei /leia Ca/hoLit'CL e pela, IJe
terodoxia - DOll/rina ad7llill/da cm Portugal nas d'lll'
epochas. . . . . . . . . . . . . . . . .

IX - Quaes 'cio a' liberdades da fgreja Brasileira? - O
que neste 1'011 to herdamos de Port'ugal? -Qual he lL impor·
tlLlLcia das Concordias ou Conc01'da/lls celcbmdas en tre (}
Clero e (j lleys Portuguezes - Concordiu opocrypha du
Rei D. Sebostiiio. . . . . . . . . . . . . .

X - O Padl'oado - Ftmdaçtio da Igreja do Brásil. - Ex/s
tenolmperio o direito do Padroado?-O que significa estc
direito. - Tolerancia Ponlificia quanto á apre entac;õr.·
das IgrejU$ e do Beneficios com OlL sem clIra. - Os COIl
,·ur. os. - Sua historia desde os tempos Coloniaes até hoje.
- OEcclesiasti o que rege wna Igreja O/L Benefioio será
Empregado Ci'dl? - Os Di Lmos: - As COllgnws e Be-
nesses. . ., .

XI - A 1'e(orlna Catholica no ecula XVI - O COitá/lo de
Trento-Se!, recebimento nos Pltizes Calholicos, sobretlldo
cm J}ort'llgal - Odio dos in'imigos da Iqreja contm oql/rI
Ja tao (cLmosa como veneranda A 'semblea- Concilios Pro
rin:ciaes e SlInodos Diocrsanos cm Portuglll, e nas S7la,~

Colonias do Ultramar - Necessidade de 1L'T1!a CO'IICordu/a
entre o lmperio ea Santa Sé. - O (u/uro do Catholicismo
no llrasil - Conclusão. . . . . . . . . . . .

Catalogo das obras cilada' nas lros parles deste Tomo.
CONCORDATAS.

Primei7'a Concordat.a, celebrada entre o Rei D. AJIolllO 11 e o
r:lero POl'luguez (se ln da /a). . . . . , . . . . .

• egunda Concordata celebrada entre o mesmo Hei e o dilo
Clero (sem da/a). . . . . . . . . . . .

Terceim Cl)ncorda/1I celebrada 110 anuo d 1223 enlre o Rei
D .'ancho II e o me mo Clero (te:clo la/illo). . .
r 'rplos da Historia. de Portugal de A. Herculano.

Onu/ta COI/corda/o celebrada no anno de 1:!39 cnu'e o me·
mo Hci c o dilo Clrro.

CXl.VIl

CCXlI. '

CCCL~i1
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Ul1l1a ou Encychca do Papa Gregorlo L\-lllustris Rex {'.. I'
IlIgctllia:. dirigida ao Arcebispo de Braga em 15 de Abril de
I :lJ9, approvando a precedente Concordata. , . , .
Pro i ão Real. em data prometlelldo cumpl'u' aBulla. . .

Quillla Concorda la celebrada em 6 de Setembro de 1245 eulre
o fiei D. AJ]'on o 1lI e o Clero. e. diz-se, approvada pelo Papa
lnnocencio TV em 28 de Mamo de 124:4 (texlo latino), .

• c.r(n ConcordatcL ceLel1rada no 'anuo de 1213 entre o mesmo
Rei e o dilo C\ 1'0. . , . • . • , • ., .

Se/imo Concorda.lu. lebrada 110 anno de 1288 enlre o Rei D.
Dmiz e o mesmo Clero, com autorisação do Papa Nic-oláo
I \' (texto latino). . • . . . . . . . . . . .
Bulia. ou Encyc.Lie.a do mesmo Papa - Cuptenles ut contro
"'I'~iaJ, dirigi~aao Arcebispo de Braga, e aos Bi posdeSilves,
,II' C imbra e Lamego, em1 de F 'verei1'0 do referido anno.
Hlllla do mesmo Papa- N'Jbís1;ero, de 7 de Março de U89
"(lnl:rmando a Concordata. . . . . , , . . . .
lI'llJado mesmoPapa(el1~ Portuguez) de 6 de Janeiro do 1289,
rclatallLlo varias occorrencia , havidas antes da confirmação
<.la Concordata. .......,'...

,'c/m,a COllCOrdCLla (texlo POl'luguez da Alo?!O/nachia (le Ga
briel Pereira de Ca lro), . . . . . . . . . , .
E~cerrlos da Synopsis Chrono!ogica de José Anastacio de'
FIgueiredo.. , . . . . , . . . .

Otltwa Concorda/a celebrada no a.nno de 1289 entre os mes
mos Rei e Clero. . . . . . .

Idem. tex.to extrabldo da lJlonollwchia.. . . . . •
SOlla ConcordatcL celebrada no anno de 1328 enlre os mes-

.IllOS Hei e Clero. . . . . . , . . . ,
Deâma Concordala celebrada no anno de 134,7 entre os mes-

mo' ei e Clero. . . . . . . , .
Uudcci/lla ConcordCLla celebrada no anno de 1360 entre o Rei

D, Pedro I e o Clero Porluguez., ., . .
Dl/odecil1ia Concordata celebrada lIO anno de 1391 enlre o

Hei O. João I e Clero Portuguez. . . . . " . . .
Dtt'ima lercmra Concorda/a celebrada no anno de i(J,,27 entre

!JS mesmos Roi e Clero. , . . . . . .. .
J)el'ima q!Larla Concordata celebl'ada no alma do 1455 entre

o Rei D. Alfonso V e o Clero Porluguez. . . . . . .
Iccíma qlLÍJnta Concordata celebrada 110 aDno de 14:58 entre

o mesmos Rei e Clero. . , . . . . . .
"ima sexta Concordata celebrada no anuI) de 1516 entre o

i D, Manoel e o Clero Portuguez com approvação do Papa.
pão X. . , . , .
.ulla do Papa Leão X - Proviàu7n Universali.s Ecetesiw, de
19 de Abril de 1514, concedendo a m·Rei D. Manoel as
I'erças para a guerra do Iufiei. , . , , . . , .
:u11a do mesmo Papa-llis qUaJ personarum, de 25 de Ju
la de 1516 confirmando a Decima. sexta Concordata. • .
il/ltt setimo. Concordata celebrada no anno de 1578 enb'e

, Hei D. ebastião e o Clero Portuguez. . . . . .
na oi/avu ConcordatlL r.clebrada em 164:2 entre o Rei D.

IV e o Clero Portuguez. . . . . .
1/1a. nona Concorda/a celebrada cm 1778 entre a Rainha

1. ~laria 1 P o P~p<l l'io \' 1 'tC,rlo latiliO).
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IV

Idem (to.1;/O pOl'bugac1!). o • o • • • o • o • • •

Bulia do Papa Pio VI- fi ovum d(mlll..~ d~ 10,le ' IJ'JIlhrll dI'
1778 confu-qlando a Concordata (texto LatúlO). ,
Idem (texto Portuguez). . . . . . . . o

Lei de 30 de Abril de 1768, declarando sobr pti io o Brep
de Excomunhão do Duque de Parma, e recollhecenclo a au·
toridade das Concordatas celebradas entre os Rey de Por·
tugal e o Clero da m SOla nação.. "0 o.

~lo'l1mnachiadeGabrielPereira de Castro, ervindo de prologo
ás COllcordatas compiladas por este Jurisconsulto; e em suo
defesa contra o Padre Francisco Soares, da Companhia dI'
Jesus. .. .... o • •

Capitulo I (?'ascio da obm). . . . . o • • • • • •

Primeira Carta do Padre Francisco Soares. . . . . . .
Capitulo II (nsposta ás dwuidas do Padre Francisco oan~

?W sua 000'0, - Erros de Inglaterra). . . o

Capitulo III (Segwnda carta do Padre Francisco Soarcs re·
plicando). . . . . . . . . . . . o • • • o

Carta do mesmo Padre remetlendo sua replica ao Governador o

Ultimas resp'ostas de Gabriel Pereira de CaslTo. . . . .
Breve do Papa Gregorio XIII -Exponi nobis, de 25 de AllI'jl

de 1574, mandando guardar dm-ante o espaço de um anno a
Concordatas, Leis e costumes do Reillo de Portugal e dos
Algarves, relativos á negocias Eccle la ticos, até serem exa·
minados pela Sanla Sé, sem que paI' i o iucorrão o Mini.·
tros Reaes na e}\corounhão da Bulla in Cama Domini, salvo
havendo op]Josiçâo aos decretos do Concilio de 1'rento.

Recopilação das Ordenações Philippinas que tratão de m~leria

EcclesIastica, cnjas disposições farão exLTahidas d Ci111eor
datas, feita por GabrlCl Pereira de Caslro. .

FL'l1 no\. PRL'lIF.In.\ PAHTE.
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