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ENSAIO 

Hecoiihrcerl (o Lente) e f a r i  recoiihecei. a 
justa auctoride.de. que con~petiu sempre ans 
Senhores Reis meus Predeceunres, como Sobe- 
ranos di:ita Aliinarchia, sobre as inateria, iriir- 
Ias e s o h r ~  a policia ext' da egrrja: e 30- 

Iire B adininistrai;ão ex te r i i~  dca Dircilos Papi- 
riiuaes, pelna dois itnicos e ~~rc r i sos  principias 
de eviiar. e iirtlse<lir, qur <lrli.~\ tiao \,enha 
mal uo Estado , e de f.,,i.r ciiitiprir, e da r  
Cjrya de Lri Bs I leyar  ( ' : i i i r > r i i ~  a,. ,>ora SI-reln 
inaia lierii obseriu<la>. 

Est. da Uiiiv. Cirrsor jurid. I.. i r ,  til. 1,. 

cup. 11, n: 12. 

COI M I{lLA 
I3II'HF.NS.i U.4 I:NIVP.RSII) t I>F 

1 S(i!l 



Nos momeiitos iii;tis solei~iiies da vida lembra-se 
riinis fiicililieilte o coraçiio dos grandes bcncficios. 
Scrii VGS I I U I I C ~  a lilinha boa vontade me abriria o 
caminlio que tomei; graças á, vossa dedicaçgo e 
desvelos coiisegui o riso contrariar as niinliits aspi- 

I 

I-:ições. E, pois, coin justos motivos que oc(:upaieis 
sempre o primeiro 10g;ir no 1 1 1 ~ ~ 1  coraçgo. N ~ o  VOS 

offereço utn traballio t50 iniperfeito, conio este lia de 
sair, porque apenas seria digno de v6s pela since- 
 idade com que o eniprehendi, e pela constante 
;tl~plicaç%o a que irie entreguei para o rcalisar. 
Tlepois rião devia offerecer-vos o que vosso 6. As 

iriiperfeições essas pertencem-nie, e a, treinencln 
rcspon~abilidade d'ellas. Para niim a mellioi pa- 
giiia (10 livro será esta iiicontestaveli~ierite, pois 
que nella deixo gravado iim testiniunlio nutlientico 
da minlia gratitlilo. Acceitai-o coiii a mesma ex- 
{)nus30 coiii clue eu iiic assigno 



As nossas questões com Roma a respeito do padroado, 
principalmente a partir do meado d'este seculo, seriam 
resolvidas em harmonia com a legislação por que se  re- 
gula esta materia ? 

Estara essa legislação de harmonia com os principias 
das sciencias respectivas ? 

*Itaílue non rnale rnerentur de repu- 
I~licw, qrii sacrorum fiiiiurn regundoruiri 
:~.I.C:III:LTII discipliilalll in lucem ernittiiiit; 
i i t  iicrninoin I:itc:tt, qiine rnt,io iis tciientln 
sit, quibiis piopositiim cst offeiisioilcs ob 
corifusos jurisdictioniim firies pleriiincliie 
~ C C I : I I S ~ S  pi:i:cnvere. 

I'etr1l.g de lMarcadk, Concordia ~Sacer- 
dotii et Imperii, Li b. r, cap. I .  



i~~~ila~i;cçAo GERAL 

Relações da doutrina do padroado, sua difficuldade, sua 
importancia, ordem das materias e sua justificaçã~, 
conclusão. 

1 Incunibe-nos escrever sobre uma matei.ia es- 
piiiliosa e clieis (lc~ c~sc:olhos, attendendo quer i ~ o  
p:~dro:ido eni si, q!ier As suas diversas rc1:ic;õcs coni 
or1ti.a~ n-iatcbri:is. E coisa. saljida e att5 palp;t\-e1 que 
:L cloutiiiin c10 nosso patli.ondo cstd dcpendeiite de 
conheciil-ieiitos 11rofiiri;los dc Tlieologia Revela- 
da, e de Z)ii+cito Carioni(zo, l'u11lic.0, 1iitei~nacioii;il 
c Ecclesiasticoo. A J1istoi.ia Cl;ci.;rl da ICgi.ej:~, as 
ritlaqões das clisposiç8es c;iiioiiit+as com as civis, e, 
sobre tudo, as lições da IIistoria da Egreja Lusi- 
tana s2o outros tantos eleiiiciitos de que, (10 mesmo 
modo, n5o potlci.cmos prescindir. 

2 Iiifcliziiicnte nem a Historia da Egreja Lusi- 
tana ', iicrii o L)ireito Ecclesiastico Yortugiiez ' as- 
siimirarii aiiirla a desejnvel pei.feic;ão, e ainda at6 

'i'hoiliaa da Encni.iincRo cscrcveu a historia da egreja 
Ilusitana ciii trcs voliiiiics Ale111 d'isto muitos outro.; tra- 
t,:ilhos avillsos se puLlic:ii:iili sol~i-c o iiicsiiio assumpto. &Ias 
C certo que está por fazer uiiia historia minuciosa e com- 
pleta da egreja Lusitnnn. 

Veja-se o prefacio dos Eleincritos de Direito ICcvle- 
bia5tic.o I'ort~igucz pelo (li.. T:c.i.ii;ii-tlirio J. da S. Carneiro. 



ho-je niio foi etiipre1icndid:i c1iti.c n6s uma verda- 
deira liistoria ci,it,ica (1;t iiossn lcKisl:~c;50 e jurispru- 
dencia '. Apenas agora coiiieqaiii de colligii*-se e 
publicar-se os dociiiiientos iiccessai.ios para se effe- 
ctuni6erii traballios tl'acl uclla ii:~ tuizza. Ora nada 
rriais arduo quc terriios de investigar, nas scieiicias 
aiixiliares, os lciiiiiias iiecessnrios para o esclareci- 
rncnto de uiiia, 1ii:~teria sobrc que 110s proponios 
escrever. 

3 Alem disso, a iiinteria do p2idroado 6 já de 
si I~astailte riieliiidi.osa pai n que, 1)oiido de parte 
outras diflioul~laclcs, iios - ve.jamos obrigados a 
ollial-a coiii prutlericia e reflex50. As duas es- 
plieras da liiininiia actividade niellior constitriidns, 
e as niais inipreteirivcis condições tlo nosso descn- 
volviment,~, interessam corisideravelnieiite na me- 
11101- solilçRo das qucstõcs, que se tCni ventilado a 
este respeito. 

Ho.je, priiicil):i1i~icntc, o estudo d'esta niateria 
riao se rccoiiinieiida SG pelo seu iiici.ito e irn1)oi:- 
tancia iiiti.insecn; lia-je corre-nos a cstrictn obriga- 
$20 de vei.ificar coni csc.rupiilo e iiii1)arcialiclade a 
questgo do pndroado, n fiiii dt: 1150 dcisariiios correr 
B rev~liii, a, contestaqilo ap;iisoriada de unia d;~u nirtis 
1jrcciosas rcgiliau da coi-Ô;L poi.tiigiicza. Aquelles 
qiic nos contestarii o clircito tle l~atli.o;tdo, apressa- 
ram-se a prevenir coiii seus esci.il,tos a opiiiiiio 
publica coiiti.;~ a jiistiqa de 1ioss;is reclaniaçõcs. 

Coin etfeito nem OS trab:~lIios dos srs. AIcllo lí'rcire, 
Coclho da liocha e Itaymuiido .Nogiieira, ncliri as tlisser- 
tay6c.s do sr. Jus& Anastacio de Figueiredo, nem outros 
traballios de diversos escril~toree podcni supprir a 1;~cunn 
geraliriente sentida de uiiia vcrc1:itieir:i Ilistori:~ do direito 

" LIC'Z. j~ortllh 



O Viscoiitlc T1ieotloi.o de Bussicrrc ' foi conri- 

Refcrinio-nos 4 Historia do Scisina Portuguez nas Iii- 
tlins. Orn nas R~$er?t.s sobre o padroado povfmyrtez no 
oriente etc.  por um portuguea encontram-se, a proposito 
da autheiiticidade deste livro, a8 seguintes explicagões : 
a Este livi.iiilio, qiie se inculca coirio IIistorir~ do iiiiagi- 
nado scisiiin 1x1 Iridia. é ao iriesiiio teiiiso um libello faitioso 

1 

contrz o Arcebispo Torrcs, e principslinente contra o nispo 
tle nlnca11, e um hyperbolico parie::yrico do doutor IIart- 
marin, para moderar a itnpressão que na India fizera a 
visita do 13ispo de Maraii a 13omLaiiii e a Goa no aniio 
tlc 1XF):I. u 

Tudo indica quc o auctor 6 algiirn prop:igandista de 
12oii111niiii e nzo aqiielIe, cujo norrie traz na frente, se ha 
nlgucin corn tnl nõnie. o 

" 

r IJistribue profusamente este livrintio nas suas peri- 
grinaqões O doutor Hnrtmnnn. » 

Coni efteito, o estylo, a doutrina, as citações, O sys- 
tciiia, tiitlo nos deinoristra nile o livro foi ins~irado aelos 
livros d n  propnganda, e feiio coin o fiin de jistiticalta dc 
iiin rnotlo auclnz e dr3<ahrido ; o facto, porein, de o dou- 
tor Hartniann o espalhar profii<aiilcnte nas suas peregri- 
riaqOcs (Icii aso a riiais prccisas suspeitas. 

As 1)nl:ivrxs aciina reproduzidas encontram-se em uma 
iiot:i d i i  obr:t referida, CL pag. 41, a proposito da confir- 
in:i$io (10 Arcrbispo 'Sorrcs; a png. 115, encontrniii-se no- 
VRS a~)pr~licnsUes do nirsino cscriptor a respeito de certa 
nntn, qiie no n.O 3 do lihaminer se fazia n uma cnrta do 
l'ndre I'crosy. 

A riotn do Exa,,linrr dizia : <I O que elles (padres da  
1~0~:1g:1n(1:1) dize111 tcni sido publico, e os Paiiiphlrtos do 
dr. l l i i i  tiiiniin :ilii eqt,lio para desafiar toda a malignidade. B 
.icercn dos taes Patnpliletos do dr. Hartmann B que na 
obra referida se escreuerani as seguintes palavras: rSem- 
pre dt~sconfi:imos de quc a chainiitla -Histo7>ia do Scima 
t'ol.tcc!yc~ez ? t u  tndio - attribilida ;i uni tal vi~conde de 
Uussicrr~, era obra do dr. 1 Iartiiiiliin, e agora a :illiis,lio 
110s confiririn nessa idcs.» 

ICiitrctniito i. clc~sncchs.;:~rin qiic fayniiio~ aviiltnr clificiil- 



dado' a escrevele eiii fi.aiic:ez :L riiarieira por que os 
propah;~riiistau, iiossus a(l\reruarios, encaravam a 
t1uestt;io ; e as suas infuriiiaçGes, pelo menos par- 
ciires, acliararii eclio enl clivei.sos c;scriptores ? A 
ouria roinana. consegriir:~ o seti fini. I< ,  l~ortatito, in- 
tlispensavel que 116s os poi.tuguezc.s nos decidali.ios 
a. encarar a cliiest%o dcsaffi~orita(1anieiite c seni yre- 
conceitos. Se uma ou outra vez se t h i  le\?aiitado, 
incideriterilente, vozes energicas ein nosso favor, 
c:urnpre que nos esforçemos para, que esses sons 

dades cl'esta ordem. Hoje os argiltiientos d,e auctorid;idc 
~ s t 2 0  reduzidos ao seu verdadeiro alcance. E por isso que, 
112o seremos nimiqrilente escriipiilosos. Concedeinos seiii 
difficiildade, n%o obstante os te.;tiiiiuiihos acima rcprodii- 
zitlos, que o visconde illurlt! i'1~eudo1.o de U u s s i e r . ~ ~  n5o ti: 
11111 :~111~11y1iio, 111:1s si111 o vcrdt~deiro auctor das &te Ba- 
siEicas de Barna, da Ilistovia (lu Liga contra C'urZos o te- 
mevario, bem coiiiu da. H i h f ~ l ' ; ( z  (10 h'risma Portugz~ez nas 
l)>diau. 

A gcnuida.de tlc totlus cstas ol)i.as, e designaclamcntc da 
idtiiii:~, riao salva a verac.id:~dc dos cactos qiie alli siio des- 
iigiirados, e das asseryocs coiii que elle pretende denegrir 
os seus adversarios. 

Defensor apaixonado da p!.oyaganda, dá como virtuo- 
sos C dignos de respeito todos os actos d'ella procedentes 
heni outras raz(ies inais que a sua alta origem ; pelo con- 
trario os actos dos ~ i i s  adversarios para por elle serem 
c.ensuraclos, - .  basta clqc se opponlinrn As aspirayzes immode- 
rndas dos propagandistas. 

Ilie Kunstiriann: (0 viscoiirle 'L'lieodoro de ~iissierre,  
Ilistoria do Scisma Portuguee lias Iriclias, Paris, 1854. 
&$ta obra foi  umcomposta erra Xon~tc a pedido da Sauta Sé, 
e est4 munida de todas as peqss jiistificativas necessarias 
para, esclarecer esta questãò. 
' Vejari.1-se varios artigos a cstc rcsl~cito lia Xncyclopc- 

dia catholica de Gosclilcr -I lespaiiha, Goa, Tndias alcrri do 
(';:trigw "c., Vogul-l,e 1'ortufi;il cat lcs Coloiiics, p;ig. 5!)0. 



dispei.soh ii;io 1,usseLii de~a~)c.i.oebidos diante da 
opitii20 p~iblica. 

4 Muitos escriptores se occiip:lrtiin já d'esta 
ii~at~cria arites das nossas inocleriins tliscorciias coiii 
n propaganda. Alem d'oiitros podeiri citar-se os rios- 
sou Ctibedo, Barbosa, Osorio, RIaiiiiel Rodrigues 
Leit:io, Mello Frcire e Lobso. Rias B força coiifes- 
sal-o: as ~ircu1ns/ta11cias em qiic csoi.evei.tlru, tanto 
aqiielles escriptores, conio out1.o~ seus coritcinl)o- 
Yaneos, 1i5o llies I perniittirairi expor ;L ninteri:~ de- 
b i t ix~  do seu verítadeiro ponto ile \ ista. V;ic.ill:ui- 
tes eiltre as regalias dos 1)i.iiicil)cs e as da C L I I ~ ~  
Romana, acostuninvani-se, j ;i por li;iLito, jii por sal- 
varem a propria i*esporisiil)ilicIiiíle, ;i citiições ~iiais 
ou menos seguras, iliais O U  ~neilos iinpertir~entes, 
pondo dc parte. (liiarito possivc.1 lhcs era, os aslie- 
ctos racionaes yiie podei-iairi csclurccer ;.i cliiestBo. 
Por  taes niotivos se clelles api.oveit8rnos unia ou 
outra iiidicaçiio, n2o tiverrios a felicidade cie encon- 
trar nas suas obras rieni unia tlieoria perfcitainente 
acceitavel, nerii 11111 systenia. r:~cional e log-ico, Iieni 
i i i~ i  nietlioclo siriil)les e claro, vendo-nos lia du1.a 
iieccssidatle de iios desviarilios dos seus rotei1.o~ 
:L fim de podermos riiais desenibai.açadaniciitc lain- 
(;;ir os fniic~ariientos, ri50 de uma theoria, nova, mas 
tle i1111 systcrria ~iinis completo e de um iiietliodo, 
nieaos coniplicado, e mais simples e claro. 

Coni este fiiii considci~nrenios, na nossa liypo- 
tliese, o padroado l,ortugiicz debaixo de tres as- 
l )wt~sdis t inc tos .  Assim 4 que começarenios por 
corisiderwl~o rias suas relações com a, orgariisaçiio 
da cgreja e nitiireza do estado; ollinreinos em sc- 
giiitla o mesiilo clircito á luz da historiu e da legis- 
1iic;;"lo; c coiicliiircii~cp por cu:iii~ii~ar o l)aclroa~lo 



poi.tiigilez no Ovieiitc. 1)este iiioclo iixad:t it SuiL liti- 
t~irczti poclereliios criticar a legislaçiio e os factos 
liistoi-ioos, Iiabilitarido-nos. poi esta foriiia, :i julgar 
seili f'alsos presuppostos, das luotas (1% propaganda 
caoiltra o iiosso padi.oaclo iio orierite. 

Eni quanto ao 1)rimeii.o aspeoto, se exai1iiiiai.- 
iiios de passagcrii a org;tiris:~(jRo d i ~  egrcja, e :L liia- 
iieii,a por que ella teiri procedido iio pi-o~.iniénto 
(10s beiieficios ecclesiasticos; e se, Iteiii as;jiiii: exa- 
iiiiiiaruios as relaqõcs da egreja coni o estado, 1150 
iros serti difficil corilprelleiid er as noqões f iiiidaiiien- 
taes do parlro:iclo, coni applicaq3o especial á egreja 
Lusittiiia. 

E~iic~iiaiito ao segurido osl)eoto, depois de dar- 
iiios uri~ esboqo liistoi*ico do padroado, exporemos. 
]);ira c.oiiil)let:ti* o qu:idi.o, a legislaçno romaria, ca- 
rioiiicii c poi.tiigiiezn ntd o nosso tenij~o. 

O nosso padi.oatlo lia Iiidio, origem dos pririci- 
paes debates, pi.ec.isn de sei. olliado rias suas 1)i.iri- 
cilxies ep0c:li:is; e assini deve sei. corisidei.ado tlehde 
o seu estab~:lecinietito etb Ciregorio xvr, desde alii 
iit6 A Con<.~i.(liiti~ de 57 mclusive, e firialiiierite 
desde :i Colic;orclata de 57 erii diante. 
:i Nestes terriios riienos dificil rios ser6 descri- 

iiiilli~r o tlii'eito co~ibtit~iido do direito c:onstituciltlo, 
e, p01- V O I ~ U I ' : ~ ,  t.stt"l)clecer iiiiia vereda segura rio 
Y I I C ~ O  (ias colnl)lic:~(l;~s disseri(;Ões que acirrada- 
nieilte se t2iii levantado ;1 cstc respeito. Mas qu:iriclo 
wssiiii 1150 seja, os ilossos pi*opl.ios tlesvios erisiiiu- 
rbo os oiiti.os :I fugir tlt: choollios cliie ri50 soi~beriioh 
cvitcli.. SCI'-IIOS-II;L des(alllj)í~ a estreitcz:~ do tenipo, 
o csci~bi.oso clu liiateriu. e o silericio coiitiiiiinclo dos 
lioirieiis co1iij)eteiites. 

I ' ~ ~ ~ i l l l i ,  SC(~LlCh1' .  O+ ;IObsOS lilllitil~~ob 1 Ct ' I I I  SOS 



apressar a 11orii por que ~ ) ~ I * C C C  ngiiai.dai. o mais 
vigoroso talento de Portiigal nestas sentidas pala- 
vras : R Universidade da Coinibra ! C uardadora da 
sciencia do justo e cla. sciencia ecclesiastica! Filha 
tlc I). Diriiz, onde est:io as tiias ti.:tdições? Podes 
tií conservar-te si1encios:i ein tal conjunctura? Ab- 
stcnclo-te de intervir eiii cluest0es, nas quaes a tua 
VOZ cheia de auctoridade seria ouvida com respeit,~ 
 elos ~iigillos do p i e ,  quei.es as injustas accusa- 
qões de desidia e inipoteiiaia que te fazem os teus 
adversarios? Abandonando os interesses da patria 
em niaterias que carcccm da tua defesa, nAo sacri- 
ficas O futuro a unia tranquillidade que te desl~on- 
i%? Não receias, metropole das letras poi~tuguezas, 
q u e  algiliii teu vellio iriiiiiigo venlia a achar tarri- 
])em uni clia qiie a tua jiiiisdicqão na proviiicia 
dits sciencias Q dilatada de iliais?» ' 

A prosopopeia que o si.. Alexandre Herculano 
forrniiloii eni seguida, teni aguardado em v20 o 
r$sl~eitabilissinio veredictz1,m da Universidade por- 
tiigueza. A sêde da scieilcia, que n6s, seus filhos, 
revelamos em nosso porfiado empenho, a levará, 
por ventura, a esclarecer unia doutrina controver- 
tida coni tão acerado aftinco, e com tgo legitimos 
esforços. 

' Reacçiio Ultraiiiont. pag. 36. 



.;iic:c:,i\o i:' 

Organisação da  egreja, bosquejo historico do provimento 
dos beneficias ecclesiasticos, considerações geraes so- 
bre  a s  alterações da disciplina ecclesiastica a este 
respeito, e direitos dos Pontifices e dos Reis sobre o 
provimento dos l~eneíjcios ecclesiasticos. 

G Jesus C'l~risto, iiistituiu ~illia egre.ja, C O ~ R  nn- 
ti1i.k~;~ c instituiçiio iiiiiiiut:trel é clctcriiiiiirida pelas 
prescripções do seii fundador. Para conseguir u 
scii fiiii deu Cliristo </t ~113 ~'grej:t O poder de ensi- 



nar oii o magisterio ai~tlieiitico; o pocler de ndnii- 
~iistrar os sacnimentos ou o iiiinisterio authentico; 
o iniperio ou o poder legislativo, jiidiciario e coa- 
ctivo. 

Orgariisarido a sua egrejn dc um modo visivel 
e accornrnodado & natureza dos liorriciis e ao fini 
C l r ~  iiiesma emreja, creou unia ordeni dc ministros 

P 
1)ara presidir A republica clirist:; e tornar a seu 
cargo os negocios ecclesiasticos. Assini 6 que entre 
os tlieologos catliolicos se denionstra n divina in- 
stitui(;:~ dos bispos, presbyteros e diacoiios, que 
constituem a Hiei-archia de ordeni. A Hierarchia 
de jurisdicçao 6 coiistituida pelo papa, bispos e 
presbytei.os. 

Esta. disti1icç;"lo entre a 1iier:irchia de ordem e a 
dc jui.is(licç;"lo 6 de b:~st;iiitc iml~ortancia practica, 
e, niio 01)st:irite a SIIR iritinia iiiii50, é esta1)clecida 
e viiig.ztl:l pelos theologos de mais leti.;is e cle niaioi. 
credito. A 11iei.arcli:a de ordeni confcre-sc pela sa- 
grada orclenaqiio; a liie~arcliia de jurisdicçRo coii- 
fere-se 1)el:t iiistitiiiç;"lo canonica. Aquella dB niiiiis- 
tros ;i egrejtt, esta facilita a execu<;;?o dos poderes 
coriferictos por aquella, assigiiando-lhes os limites 
elas suas atti~ibuições. A Tlicologii~ Uogniatica oca- 
cii1):~-se ela I-Iici.:vcliia tfe ordeni, :i de jurisdicçiio 
teni iiiellior ca1)iiiieiito no direito ccclesiastico e 
cunoriico. 

Esta especial constitiiiqtlo cla egrcja catliolica 
teni lcvndo uns tlieologos a estal.)eleccr qiie :L 
forrri:i do seu govei.iio 6 rrioii;iic.liica, outros aristo- 
cr:itico-nioiiaicliica; oiiti.os, ei~ibaraqaclos na acconi- 
iiioíl,lc;5o tie tci.irios ljrop'ios e preexistentcs, cliii- 
1ii:~rniii-llie -- Cliristoci.acia ; c ;~sscgiir;irii n s ~ i i i  
ol)ini;?o, iiiostrniido que 11;1 iia ~gi ' e ja  c*ntliolic,z iii-ii 



q v c r n o  coiii ccrtas esltccialidacles qiic o c.:trnctc- 
h 
i-isnin c clistingiieiii c& todos os onti.os. 

7 Seja coirio for, nljressenio-nos a pedir ao di- 
reito c.anoiiico c ecclesiastic:~, Acerca da Iiiei.arcliia 
dc jurisclicqão, os eleineiitos que nos parecem iii- 
dispensaveis para, o conscgiiinicrito do nosso fiui. 

Os empregos ecclesiasticos sso maiores ou nie- 
iiores. Eiii Portiigal as eiiipregos maioi.es corii- 
~~rclieridem os inetrc~poliins, 1)isl)os e prclndos in- 
feriores ; nos eiiipregos ecclcsiasticos menores estilo 
ooinpi*cliendiclas as diwiiidades, coiiesias e officios, 

b beiii corno as parocliias e cal)ell:iiiias. Mas diz, 
com raz:io, o si.. dr.  13ern:irdiiio J. da S. Cariieiio : 
a Conio ernprcgos, iiienorcs principaes, subsisteii- 
tcs por si e coir? jurisr1icç:lo proprin, s6 ;icli~mos 
os arciprestes, os l)nroclios, e os cal)ellTies c10 exer- 
cito e da ainiatla. » 

Airidn assiiii sb consiclerai.ciiios especinlnieilte 
o provimento dos conegos C O (10s bispos c paro- 
chos, como mais iiriportantes critre os beneficios 
ecclesiasticos, e porqixe tanto os bispos coiiio os 
paroclios pei-fazem jurictanierite com o pontifice ro- 
mano os elos inais irnpo~.tanteu da Iiierarcliia de 
j urisdicçiio. 

Corn effeito, conlo 6 intliitivo, o yi.oviriieiito da 
c:ideira de S. Pedro nada tem dii.ectaineiite coiii a 
questzo do nosso padroado. Coin referencia ao seu 
l~rovin~ento, unico as!)c.cto por que temos de cori- 
siderar os beiieficios ecrlesiasticos, pouc:i iiiipor- 
taiicia tcm a diffcrciic;n eiitre nictropolitas, bisl)os 

arcebispos, soli.ct lido eiiicliiaiit o :I e1 ciq40 dos 
I icsiiios. Os arciprestcs 8.10 e~co l l i i d~s  1)elos 1)ispos 
ciitre os sciis l~:ii~ocllos qiie jii1g;irn mais lial>ilitiitI()~ 
par;i ~xm.ccrcni :1q11~1l:i dignidade. 

2 



A disciplina hcerca do provirriento dos bispos, 
concgos e pai.oclios, têni variado consideravel- 
iiieiite, e 116s vanios apresentar em separado um 
csl)oço historico Acerca do provirrieiito de cada 
iiin cl'aquelles beneficios. 

8 As iiidicaqões da historia nos asseguram 
qiie :is riinis altas dignidades ecclesiasticas eram 
provit1:is por concurso ; e d'esta maneira foram ao 
pi.iricipio providits ti cadeira de S. Pedro em Ro- 
ma, beni corno a dignidade episcopal. Mais tarde 
ii clisciplina part~iciilar de cada egreja, as influen- 
cias da curia i.oinana, as alterações dos costunies, 
t: as concordatas entre os pi-incipes e os pontifi- 
ces, tratisforni;~i~an~ as iecrras pi.iniitivas em os ritos -. 
e fornialidades que hoje vigora111 geralmente. 
Dando de miio A, eleiçao poiitificia, por iniperti- 
nerite ao nosso proposito, vejamos conio isto se 
verificou na eleiçao episcopal. 

Diz Berardo: u Conio que por quatro graus se 
chega ao episcopado, a saber: eleiçiio, confirma- 
çiio, ordenação ou consagi~açâo, e apprehensão cor- 
porea do episcopado ou posse. D Aqui s6 teremos a 
occtipar-nos do primeiro grau ou da eleiçiio. Para 
riiellior esclarecimento d'este poiito historico cos- 
tuiriam-se disci-iniiiiar tres periodos: o prinieiro atB 
o quinto seculo, o segiiiitlo até o duodecimo, e 
o terceiro desde o duodeciirio seculo em diante. 
Aguirre segue unia out1.a divisso ein tres epochas, 
compreliendendo ria primeira epoclia o tempo de- 
corrido até As Decretaes, na segiiiida o tempo de- 
corrido at6 As coricorclatas, e na, terceira o tempo 
que vae d'ahi aos iiossos (lias. 

No prinieiro pcrioclo prevaleceii ,z fornia eleito- 
ral para o pi.ovin~eiito dos bisl)n(los sem exclus50 



do POVO. A difici~ldade, que nesta parte se levmta, 
consistc cili fixar, de um modo definitivo, at6 que 
polito se esteiidia a ingerencia do povo na nomea- 
$0 dos bisl->os I. Uci.nrdo fixa rias seguirites pala- 
vras as attribiiiçõcs tlo clero e do povo na eleiçao 
episcopal : a I d  inzitati Apostolorum successores, a 
clel-o simul et populo eli<qendos episcopos voluerunt, 
discreto tamen et cleri et populi oficio qmmmadmo- 
~ T L V L  clarizls demonstravit usus ecclesia?*u~n, can. 16, 
et 18, qu. I., scilcet clericis vere sufragium ferenti- 
bus, populo tamen universo data facultate oppo- 
nendi, si quod fmte vitium a d  orclimtionern obtcem, 
vcel alzp~od impedimentum, rlamante popclo, dete- 
geketur . )) 

Com esta opiiii%o concorda Agiiirre, inclinctn- 
do-se a que o povo s6 tinha a faculdade de iiiter- 
p6s o seu testemiiilho em favor da pessoa elegivel, 
e o poder de coiitrnriar a eleiç%n iio caso de para 
isso ter causas justas e provadas. 

N5o obstante quer.erem alguns prevalecer-se do 
Concilio de Nicea, catlon quarto, 6 certo que s6 
rio qnirito seculo 6 que esta disciplina começoti a 
soffrer niodifica~õcs. 

9 Em seguida ao qiiiiito seculo, em logar do 
POVO, comeqarani cie intervir ria eleiçao dos bispos 
apenas os priiicilxies e mais conuiclerados de entre 
clle. Porfim no oriente, depois do Concilio Niceno 11, 

c no occidente, a (1nt:tr do duodecimo seculo. foi 
o povo excliiido das c1cic;Ges dos bispos, mais por 

' Bingharn, liv. 4, cap. 2, 5 4 e liv. 17, cap. 5, 8 3 
das duas obras sobre antiguidades ecclcsiasticas ; l'faflii 
Orig. Jur .  Eccl. 175!), png. 269 ; e sobrc tudo a Dcmonstr. 
'Sheol., Cation. e IIiatoric. dos lT(~ti.op. ctc. de Anton. 
Pereira de Figii(5irrtlo ; etc. 



(bos t~ i~ i~e ,  segiiii(10 nfliriiia I3crni (10, do qiic por di- 
*cito csiripto. I? certo, poreni, que cst:is u1ter:içÕes 
se 1iH0 faziani de urna rniinei1.a iziiiforme: assim é 
(lite osreis  godos, assumiiiclo a si as garantias do 
povo cirist?io com rcsljeito á eleiçQo dos bispos, 
se cntericliani a este respeito com o clero oii coni 
os bispos sewuiido a disciplina estabelecida. D'aqiii 

? 
i.esultou o ficarem algiiris n~onai.clias, c01110 os de 
Portiipil, coni a faculdade de nomear pessoas ido- 
iie:is 1x11-a osbispitdos vagos. Mas esta i.eg.alia de 
os reis nomcai.eni os bispos, hein como a inter- 
veilçao dos iiiil~er~~clores, cluando era necessario 
cvitar os tuniultos eleitoraeu, de nianeii-a nenhiiina 
peoravaiii a sit~i;iqão da ~gre,ji;l As iiivestiduras, 
cssas sirii, 1~oi.quc, coiifiiiidindo o csl~ii.itii:tl coni 
o teniporal, tornuraiii aqiielle subordiriado n este, 
u occ;isioiiaralii as tristissiiiias cousequericias, nieli. 
aionadas por dib ersos escriptores. 

10 A datar do seculo XII, assevera ljerardo, 
ooiiieçaram de reconliccer-sc duas ordens iio clero 
-os clei.igos siniples e os conegos ; estes coilieçaram 
a exclirir das elciçVcs o c1ei.o siml~les, por isso que 
ii;io f i i~ia  paiste do seu collegio. D'esta disciplin:~ 
se i-esenteiii 21s decretacs de Gregoiio IX e de 130- 
iiif'acio XIII. Diz 1Ig~iiri.e : a R discipliria ecclesiastica 
;icei-ca da e1eic;Ho dos bispos corista das coiisti- 
C I L ~ Ç ~ C S  pontificii~s c (10s caiiories dos concilias ce- 
lebi~ztdos desde Iiiiioc.ciicio r11 atE ao Coiicilio Tri- 
cleiitiiio. Cleiiieiite v ;iltei.oii pela 1)riilieii.a vez esta 
discil)liila, dispoiido (exirwtry. 3,  de p l ~ ~ b c t ~ d .  int. 
com~rzuizes) que, se vagasse algiiin bislxido lia ci~i.ii\ 
i.oiii:iiia, perte~iacria ;&O S O ~ C . ~ . ~ I ~ O  1)oiitiiicc ;L 1ivi.c 
1ioiiicac;;o do scii huccessor. Ih ta  coiistitt1ç;io foi 
i.cnovntla 1)or 13ciito srI  c JOGO 1 x 1 1 .  Ijcrito XII C~L- 



crctou que se niio provesseiii as qi~;~ti.o egi-eji~s 
pati-iai-chaes sem previamente se coiis~ilt,;ii. o pon- 
tifice romano. A principiar de Clemente v come- 
sai-am os papas, favorecidos pelas circun~staiicins, 
i1 dilatarem as faculdades, reserviiiido-se o provi- 
iricnto de xniiitos I)ispados e oiitros l~eneficiou. 0 s  
reis intervieram eni favor da ve1li;i discil)linii, :L 
fim de niio sercni despojados das suas gai.aritias, 
como representantes cio povo christtio, no qiie 
tocava A cleiçiio e1)iscopal. Eni coilseqiieiicia de 
tiido isto foi necese;ii.io recoi7rei. ;i concordatas, n 
fim de se evitarern as cliscoidias e t1isput:is nasci- 
das das excessivas reservas, por causa dits quaes 
tinham caído eui esqueciiiieiito as eleições carioni- 
cas, sopliismando-se o direito qiie os reis tiiiharii 
rlc consentir nas eleiqões feitas. Em vii.tiide das 
concorclatas estabelecidas alterou se a disciplina 
gera1 da egi-eja a datar do seculo xv, sendo hoje 
rieccssario toniar eni especial considertiq%o a dis- 
ciplina. particular de cada egreja a respeito c10 pro- 
vinieiito dos bispos. n 

11 Em geral, antes do seciilo XII  n5o liavia di- 
versas fornialiclades, coiiio Iloje prescreve a clisci- 
plii~a, para se provereni os bciieficios ecclesiasti- 
cos: o exanie previo, que liabilitava para a ordeiia- 
$0, era tudo quanto se exigia para o seu provi- 
mento. E, não obstante o dizer dos jurisconsultos 
e os costunies do feudalisnio, pei-maneciani os ves. 
tigios da inais antiga discipliiia da igreja. Mais 
tarde, porem, introduzirani-sc tres iiianeiras diffe- 
i.cntes cle prover os 1)eiieficios t~c~c.lesiasticos, a sa- 
l ~ e r :  pi.ovis;io oi.diiiari:i, concriiaso c l ~ r o ~ i s % o  apos- 
toliclr. 

I)eviuiiios l>i.c~c.ctlt~i- t l 'vht:~~ ol)sci.vtic;~es ;i cxpo- 



siqão da discipliiia ecclesiastica relativameiite ao 
proviniento das conesias. Aguirre assevera-nos que 
B antiga e iminemorid a seguida na cgreja de Hes- 
panlia de fazer a provisiio dos cabidos por concurso 
das prebendas de officio. Erri Portugal pode ver-se 
o provimento d7estas dignidades nos :$ 182 e 183 
dos Elementos de  Direito Ecclesiastico Yortuguez do 
sr. dr. B. J. da S. Carneiro. 

Hoje a discipliiia seguida e as disposições res- 
pectivas acliaiil-se corisigiiadas no decreto de 2 de 
janeiro de 1862, do qiial mais adiante nos liave- 
mos de occupar '. 

12 Erii rel:içiio aos parochos pode consiiltar-se 
proveitosissimante a Dissertação sexta de Berardo. 
Ahi se fixa a opiriiao de que só no quarto seculo, 
depois de augnientado o numero dos fieis e fir- 
iiiada a paz, da egreja é qiie se instituirani as pa- 
rochias f6ra das egrejas episcopaes, nas aldeias e 
povoações circumvisinlias. Iieferiiido-se ao pro- 
vimento dos cargos publicos ecclesiasticos, faz 
Agiiirre algiimas cotlsidei.açiie.i que julgainos con- 
veniente reproduzir. L)epois de marcar duas epo- 
chas, conipreliendendo a prinieira os onze priniei- 
roR seculos da egreja, e a segunda os posteriores, 
diz Aguirre: « N a  primeira epocha, unida a cola- 
<;%o de berieticios á oidenac,8o, assiin corno o bispo 
era niinistro ordinario d'esta, assiiii aquella Ille 
pertencia exclusivaii~ente. Os rnonunientos cano- 
liicos d'esta epocl-ia ftizem ver que os clerigos 
:idsci.iptos a uina cgreja pela ordeiiaq;"lo, a ser- 

' Acerca dos conegos sila instituiç20 e attribuiy0es 
púde ler-sc com nproveitamcnto o cup. 2, da. Disscrt. 
cpihta de Rerardo. 



vi;iin c01110 niinistros seus e recebiaili della o ne- 
cessario para seus alinietitos, que o bispo lhes dava 
dos fiindos destinados especialmente para este 
objecto. Antes do seculo XI n5o lia nenhuma dis- 
posição canonica em que se faça nieiição de ou- 
tros coladores de beneficios aleiii dos bispos, nem 
da separaçiio da orden~ e pi,ovimento do cargo. 
Todas as questões ácerca da distiiicçiio dos bene- 
ficio~, as iritrincadas e quasi iiinumeraveis difi- 
culdades sobre os direitos (10s que os hzo de con- 
ferir, as distiiictas forinas de colação, a edade e 
qualidades dos que haviam de obtel-os, e os outros 
pontos que tanto complicavam esta parte da legis- 
l a @ ~  canonica, fora111 desconhecidos durante esse 
tempo. Então s6 se disputava sobre saber queni 
era o bispo proprio, ao qual pertencia ordenar, e 
quaes as pessoas que podiam e deviani ser orde- 
nadas; depois as questões versavam ácerca do di- 
reito de conferir, e a quem póde conferir-se. Nada 
se tinha ouvido das provisões apostolicas, prece- 
dentes de reservas, espectativas, prevenções e ou- 
tras que a moderria jiirisprudencia canonica, con- 
sagrou ; e n%o tinham logar as nomeações dos reis 
e particulares do modo por que depois o tiveram. 
A variaçízo da disciplina conieçou, portanto, na 
$egunda epocha, por se ter separado a colação da 
oldein da dos beneficios, e ter-se considerado esta 
como propria da jiirisdicçâo que pode exercer o 
bispo antes de receber a coiifirmção, e como po- 
dciido adquirir-se pelos que niio sRo b ispos~.  

13 Muito siio portaiito pam notar-se as impor- 
tantes alt,erações que se dcrain na disciplina ácercri, 
(10 provin~ento dos beneficios ecelesiasticos. l'or 
esta ruziio, aiites clc teriiiiii:iriiios este cal~itulo. 



muito conveiiieiite nos parece f:izei. algiinias coii- 
sideraç0es geracs sobre os direitos dos pontifices 
e dos soberanos 6cerc;t do seu provimento bem 
conio sobre as alterações da disciplina respectiva. 

14 Por muito tempo niio se ctiscutiii Acerca cla 
iriflucncia dos pontifices rio provimento dos bene- 
f ic io~ ecc;lesiusticos; e a i-aztio eiicoiitrauiol-s eni que, 
até ao seculo XII, os pontifices nWo tiveraiii interfc- 
i.cnoia alguma iio seu l,~.oviriiento; d7alii em deante 
sim. A colaqiio separoii-se da ordenwçWo, c as inter- 
venções esti*anli;is coilieyai.aiii, neni seiripre acoiise- 
Ihadas pela justiça e pelos justos interesses da 
cgreja. So i~tteiideinios, neste ponto, $ natureza 
do poder po~itific;~l e episcopal, a liistoria e os mo- 
iiuinentos nos asseguram da exagerada iilexacti- 
dHo dos escript,oi.es que atti-ibuiam aos l~oderes do 
papa O provimento de todos os beneficios do mundo 
clirist20. No entretanto facilniente convimos em 
qve a priiilitiva intervenção dos pontifices no pro- 
viniento dos beneficios, comprohenclidos nas dio- 
cescs dos bispos, inteievenção exercida mediante 
grnqas, expectativas e manclitdos de povldendo, 
crp fiindada eni justas cai is :~~,  sendo motivada at6 
certo ponto pelos abusos coniiiiettidos no sei1 pro- 
vimento. Mas depois, o que priineiro era tini re- 
riiedio, tornou-se 111115~ fonte de abusos. Na veiadade 
introduziram-se eni seguida tal iiunicro de reservas 
que os canoilistns susteritarani conio verdadeiro o 
illiiiiitaclo poder dos poiitifices lia colaqilo dos be- 
neficio~ eccleuiasticos. 

Resultou d'aqiii a riimia i~itervençao do ciii-ia 
de Ronia no proviirieiito dos berieficos e as ti-istes 
conseyuenci;is qiie d'aqiii result:ii.ani fizerani es- . . 
crevcr a tini il1usti.c ,juriscoiisiilto do reiiio visi- 



rrho as s cg~ in t e s  palavins : ((Tiiste e desconsola- 
dor 6 o quadro que a egreja apresenta nesta epo- 
cha, pelo abuso que das faculdades pontificias 
fez a curia romaiia, seni mais objecto riem ten- 
dencia que a dc auwmeiitar suas rendas, exigindo 

9 
iirna quantia deterriiinada pela expediqão das bul- 
ias aos que eram agraciados. Taes abusos illu- 
diaiii a observancia dos canones que proliibem con- 
ferir beneficios aos rneiiores, nos n5o ordenados, 
e aos que carecem dos requisitos estabelecidos 
 elas leis ecclesiasticas; eludiam-se estas pela uni20 
e iricorporaç50 das parocliias e bispados; feclia- 
va-se a entrada aos niais divnor, dando-se occasiilo 

P 
;i iiiriurnernveis pleitos c disputas; e conferiam-se 
as altas dignidades ecclesiasticas aos que ngo resi- 
diai~i, neni ciiid:ivani cle modo alvum de suas igre- 

? 
j i t~ ,  neni conheciam siquer o idioma do 1):iiz eni 
que estavam sitiiadas, tornando d'esta sorte parti- 
cipantescla desordem geral os que deviam estar 
intei~cssados cm seu reincdio u . Mais fãceis de iritro- 
duzir que tle estii.par estes abiieos, ein parte aggra- 
vados, eni parte introduzidos pelo desastroso scisma 
do occidente, liictarani por muito tempo contra 
todas as tentativas de reforma; e neni o concilio de 
Constnncin, nem o Tridentiiio llies poderam pôr co- 
bro; e foi necessario, para evitar os males que de 
tnes causas resultavam, fixar as regrns que deviam 
circunisc:a.cver e i.egulnr o uso das attribuições de 
que as diversas aiictoriciades se haviam appossado, 
recorrendo-se a ti.ansacções arljitradas segundo as 
cii.cunistaricias e as necessidades do povo christso 
o estavam reclaiiii~iido. 

15 I ):a sua parte os reis iiitcrvieratn taniljem na 
(+leiqiio (dos I)isl)os t: oiitros f'iiiic~c~iortai.ios C'CC~CP~:IY- 



ticos (10). Uns encoiitrani a origem d'esta iiitcrven- 
~ i i o  nos costunies, outros na, sua picdade e em coii- 
cessões ecclesiasticas, outros iio seti zelo pela dis- 
ciplina e outros finalmente no direito de padroado. 
E certo que os reis de Portiigal exerceram sempre 
uma influencia iiiais ou rrienos larga no provimerito 
dos beneficios. Mas n6s reservaremos o desenvol~ 
viinento d'esta doutriua para as subsequentes di- 
visões d'este trab* <i 11 10. 

16 De todo o exposto se concltiirA sem diffi- 
culdade o quanto tem variado a cliscipliiia eccle- 
siastica a este proposito. Efi'ectivaniente Q opinizo 
ortodoxa e universalmente adiliittida e sustentada 
que a disciplina ecclesiastica deve variar, acoomo- 
dando-se As circi~mstancias, tanto quanto o per- 
niitte a inteirez;~ e irnmutabilidade do dognia. Eis- 
cutenios a este respeito o testiniuiilio de um escri- 
ptor insuspeito : c( Assim a disciplina da egreja, diz 
Bergier, B a sua policia exterior, cinquanto ao go- 
verrio; é fundada sobre as decisões e os caiiones 
dos concilios, sobre os decretos dos papas, sobre 
as leis ecclesiasticas. sobre as dos principes chris- 
taos, e sobre os usos e costunies do paiz. Donde 
se segue que rcwulameritns sabios e necessarios -. 
num tempo niio tiveiaaili a niesma utilidade nou- 
tro, que certos itbiisos, cei.tiis circu~ilst:incias, al- 
guns casos iiiipreristos etc., exigiram que se fi- 
zesscili novas leis, que alguiiias vezes tambeni 
cstas fosseiil abolidas pelo n%o uso. 'l'aiiibem suc- 
cedeu que se iiitroíluzirain, to1er;~rain e sul)primi- 
rarn costunies; o que iiecessai.iaincnte iiiti.oduziii 
vnri;iq6es lia discipliiia da egreja.n Serido tão \.:L- 

i.iaclas as  01-igcns da disciplina ecclcsiastica B bcrii 
clc ver que a sua fisaçao, regiriicn c alteraqões 11:o 



~ x o ~ n a n a n i  irrefr~garelmente do Suninio Poiiti- 
fioe. E com effeito, se, como Lieberman demori- 
stra ', pode ser controvertida em materias de f6 a 
infallibilidade do Poritifice, sem cahirnios ein he- 
resia, seria temeridade querer attribuir-lhe eni 
niaterias de disciplina niaiores attribuiqões. Mais 
ainda, canoiiistas illustres sustentam, com bons 
fundamentos, que as bullas, leis e cnnones disci- 
plinares sótilente têm fbrça legal quando, presu- 
posto o beneplacito regio. nada disposerem con- 
trttrio ao bem de alguriia egreja particular? ou aos 
direitos devinos dos bispos ; e quando n5o versa- 
rcin sobre niaterias tei~il~oraes de uin modo di- 
verso do que dispõciii o; boiis principias de di- 
reito, ou çontrni~innieiite Ss leis dos reinos. * A 
cste proposito pode ler-se, coili respeito á aceita- 
($0 do co~icilio de l'rento os n.OV5, 76, 77 e 78 
der Dediic. Cllronol. ria divisiio quarta e os n."' 
123 a 133 na divisiio quinta, advertindo porem 
(IUC esta obra ern geral revela facilmente a muita 
~wroiuliclade, corii que foi eucripta '. 

' I n s t .  'i'heol. Dog., tom. 1 . O ,  pag. 501. 
Alcm do outi-os vpja-sc G~ienieiiicr J u s  Eccl yrivat., 

9 19, Seg. 1iIdic. Cori rnbr. 
I l i w i o  r l i ~  R o v e L  <Ic 1863, p n g  811 r 815, onde 

o sr .  E1~~ri.>o cstabclccbu doutrina coritraris. 



Noções fundameiitaes do padroado com applicação 
ao padroado Portugez 

Soqk> historica 

1 7  NO capitulo ailtrrioi. occupi~rrio-no~ c111 g e i d  
c10 yrovliieiito (10s l~cneiicios ecc~!esinsticos, Iriseii- 
sivelmcrite foi-se iriti.odnziiitlo na cgreja o <li reito 
de lxidi.oado, quc exerceu ati.iivez dos seculos 
um;% bem iiotavel iiifluencia no provinicnto da- 
que,lles beneficias. 

E, pois, de ras;"lo qiie 110s vamos occupar dellc 
neste capitulo. 

O direito de padroado n5o 15 coevo com a egreja 
catliolica. As ciiciiiiistancias o foram origiiiaiiclo 
c robiistecciido prugressivanicrite. Os bciiifc~itores 
clue f11iid:ivaiii oii dotavniii egi-ejas, crani coiisicle- 
i.ados caonio nierece(lores cie g e i d  cstiiiia, e q r a -  
c~ii~clos r0111 algi~iiiíi lioiira, cliie Ilies deiiioiistrasse 
;L gl*ii.ti~l;i~ ci'ac~uelles a queni sua 1iber:ilidade enchia 
tle 1)razer. 

Noção do padroado 

18 O nbbzide Aiidr6 ayreseiit~i LL dcfiiiic;fio do 
padroado dada por Pai~oi-iii io : a Est j u s  1~onon;Ji- 
cuv2 oncrostcln, utile, alicui competem in sccbsi~t, et 
yz~od tle ol*c?ilrccrii co7lsen.s~ eam eonstmcxer-if, fzitr- 



clavej.it, r r l  cotave?yit, cru t id I( s1ti.s antecessoribus 
j ~ c e r i t f t ~ c t ~ ~ n z ) ) .  André defiile-o niais ~ im~les inen te  
no coi-iipleso dos direitos que os c:anoncs conscr- 
varam ao p:iti.oiio sob1.e unia egreja. l'atroiio B o 
cliic e(lificon, f~indoii, oii tlotou unia egi,cjn. n Bento 
C:ircloso Osorio refere :LS rioções do padi-oado dos 
tlieologos e (10s caiioriista.;. Segundo os theologos 
direito de ljadroaclo t! o diiweito de apresentar uni 
(llerigo para uin beneficio ecclesiastico. Segundo 
os cwrionistas direito de padroado 4 uni direito 110- 
iioi-ifico, oneroso e iitil. conipetindo a algiieiii n a  
cgreja, l)orclue, consentinclo o ordiriai.io, a fundou, 
ou isto foi feito ljelos scns antecessores. a Dercci~o 
de pntronnto, dizem dc 1% Sci.ria Blorit:ill~:iile se de- 
fine lct filcultad de prese~z f l~ , .  7111~ CIPT~!J!IO ] ara que se 
llte confiem ?i12 boz<jicio ? I ( I ( Y O ? ~ P .  de y o z ~ ~ r  de ç i e ~ t o s  
clel*ecl~os ya zitiles, ya oí~e~~osus,  ! j ( ~  1~012oq'fjCos. o 

Na presente ooc.nsiilo G coiiveiiiente darmos a 
preferencia B defiriiqao do direito do padroado, dada 

tlieologos e referida pcr Ucilto Cardoso Oso- 
rio, porque B mais simples c pode iritender-se me- 
Ilior eii~qiinnto estivern~os menos habilitados para 
a compreliendcr. Assini, por exeniplo, na noção de 
pndroado do aljbade ,4ndr6 i.cpiitairi-se os canones 
como unico fundarriento do direito íle padroado, o 
que l)oderianios vir a jiilgar coiiio inenos exacto. 
N;L noçgo dos canonistas coiripreliendem-se os ti- 
tiilos porqiie se l ode aclqiiiiir o padroado, dou- 
triiia cluc liao é iseritn cle cliscussi'io. 

Fixenios pois esta idea: dircito de padroado é O 

tlii-eito de apresentar uili clerigo para uni beneficio 
ecclesiastico '. 

' Yqj. Sog1i:i 111s. Jui . .  Eccl. Yriv. pag. 197 



19 Costninam os canonistas dividir o padroaclo 
em ecclesiastico, canonico e niixto. 

Pndroado ecclesiastico era o qne pertencia, a 
alwunia egreja ou cleriw~ oii ainda a uma pessoa 

b h ' leio-a eni isaziio da egi.eji~. Cardoso Osorio define-o 
? ' assiiii : l'adroado ecclcsiastico era aquelle, que se 

dava sobre utn beneficio fuildado e dotado pelos 
bens (i;\ egreja; ou mais siniplesniente o que 4 
dotaclo por uni leigo e 6 dado á cgreja ou mos- 
teiro. Airitl;t alguns escriptores librr~nl ao padroado 
ecclesiastico outra noçâo, porque, considerado eni 
quanto ao seu objecto, tambem se pode dividir 
eiii ecclesiastico, c 1150 ecclesiautico, cornprelieil- 
dendo aqiielle o direito de 1)adroado com relação 
As dignidades e I>encficios ecclesinsticos. Dizem 
de La  Serria e Montalbrini : a Pero 120 se linzitcc el 
derecl~o de patronuto d las cligiaidades y benefcios 
ecclesiasiicos : nmci~os otros I ta  y estabelecidos 1 ara 
objectos de  instruccion y benejicern cia D . 

Paclroado leitro era o qiie pei-tericia a um leigo, 
b. 

ou a alguni clerigo, n5o por niotivo do seu berie- 
ficio ou da egreja, mas erii virtude do seu patri- 
nionio, o11 de siic,cessAo. 

Ptidro;tdo misto era o do beneficio que tinha 
dois 0x1 niais patroiios, iim leigo e outro ecclesias- 
tico. Este padroado podia ser simultaneo o11 alter- 
nativo, coiiforine os ljatrorios api.esentnvam ytira 
os bciieficios cor!juiic,ta oii :iltetrintivaiiiciit(.; ni;is 



son~cnte no prinieiro caso é que o beneficio era 
rigorosamente mixto. 

O padroado secular e o niixto dividia se eiii 
Iiereditario, faniiliar gentilicio, e riiixto dc faniiliar 
e geritilico. O hereditario passava para quaesquer 
herdeiros, posto que fosseni pessoas estranhas. O 
faniiliar ou gentilicio era o que conipetia e era 
deixado sómeiite tis pessoas da familia. O padroado 
gentilicio oii familiar subdividia-se em activo e 
passivo. Activo era o proprio direito que o pa- 
trono tiiilia de apresentar algucrii para o bene- 
ficio; era corisideraclo passivo quando tinham de 
ser ttpresentndas, no caso de sereiii idoilcas, certas 
pessoasda fiiriiilin, coni cxcliisBo d'out1.n~. Tam- 
beni se dizia actiko o dii.eito de al~resentar, e pas- 
sivo o direito de ser apresei1t:itlo. 

Os canoiiistas nincla dividiam o padi.o:tdo em 
pessoal e real. O primeiro conipetia a al(.uriia pes- 

t'. 
soa, iiidependeritciiierite de qualquer coisa deter- 
niinadn a que andasse aniiexo. O seguiido estava 
irihereilte ao solo ou A propriedade independeli- 
tcniente de pessoas clcterniiriadas. 

Antiganierite eram estas divisõcs e subdivisões 
de grande iniportilncia pi*atica; e os nossos praxis- 
tas n:?o ~ ~ o d i a m  prescindir de certas espccialida- 
des, que lhe andavam iriherentes. Actualmente s6 
teinos a occupar-nos de unia especie de padroado 
secular, que veni a ser o regio, o qual não se des- 
tiliguia, do sec:ular a lizo ser em certas prerogati- 
vns, que opyorturi:~niente ircnios es~~ecificaiido. 



">o N;io iios occiipnrenios de todos os direitos 
ii~lierentes a cada uma das especies de  padroado, 
que ficaiii iiidic:~(liis. Actualmente, depois da pas- 
sagem 1)ai.a a coróa de todos os padroados leigos 
e ecclesii~stico~, scria siiiiilliarite traball~o, sobre 
laborioso, iiiiitil e de~riec~ssario para o nosso firri. 

Por isso iiem siquer nos caiiçtii.ernos eiii expli- 
car os dois rei.sos da glosa, cap. 25, x, de juv. 
patron, que dizeiri : 

Puirono clelletul., honos, onus ~stilitnsquc 
I3~*aese?lfet, praesit, d$(:lzcZat, alatur eyenus. 
S6 nos occuparernos do direito de apreseritar, 

por estareni eni desuso c coiii rasgo esqueciclos, 
lia iiossa legislaç$o inodei-na, os outros direitos do 
padroeiro. d este proposito diz o sr. llello Freire :' 
((Falia se só do direito de al)i.csentaçiio, porque os 
outros dii-eitos lionorificos, ou uteis, concedidos 
aos patroiios, iião têm lia niuitos teinpos USO enl 
Poi.tug;il e jh ficam abolidos no titulo: aDas igre- 
jas e diivitos parochiaes - na, çorif'oi.midade das 
leis antig;-1s c novas c10 reinon. 

Nas clironicas dos ilossos reis apparecem iniii- 
tas reclaniaqôes contra niultiplicados abusos da 
parte dos 1)adrociros. Citareilios para cxeni1)lo a 
l f~i iar(~l i i i i  Liisitaiia liv. 11, cay. 20, e liv. 18, 
c t 1 p .  29, etc. Cleixieiite VI, riuni i.escril~to dirigido 

l'rt!jecto tlo Cotlipo dc I)ii.citc, Piil)., p a g  258. 



no :lrcubis~)o clc 13rag~ cm 1382, tan~bciii se ]c. 
v:iiita contra as l~ousadias e outros direitos dos 
pacli.oeiros, debaixo clc: c . j o  prctexto ellcs prati- 
cnvani iiiiiitos al~tisos, exterisairientc eniimerndos 
rio :ilridido rescripto. De rnttneira, que j6 antes d;t 
iiossa iiioclcrnn lcgiçlaqão Acerca do ~)adrondo, os 
privilcgios e mais garnritins dos p:idrocii.os tiiili~in 
~iclo, e coin justos motivos, consideravcliiierite 
atteni~aclos. 

A este respeito coiivirA referirnio-nos á iueriioria 
dc Joâo Pedro ltibeiro sobre a epoclia da intro- 
ducqh c10 direito das decretaes eni Portugal e o 
infliixo que o inesirio teve na legis1aç:"lo Portu- 
giieza, '. Este cscril)tor, dcpois de se ter refcricio 
aos exorbitantes direitos dos padrociros, accres- 
centa, a pnginas 29,  nos additamentos A parte se- 
gunda : « As extorsões dos padrociros nas egrejas 
e mosteiros, de cliie se dizinni natz~raes e herdeiros, 
occoi-reram seiiipre os nossos soberniios com repe- 
ticlws providericias daclas em cortes e fora dellas, 
seni que estas nuncil b;istassern a impedir o abuso." 
No reinaclo, poreni, do senlior D. Affonso IV dirigi- 
rain as suas queixas R este iiiesmo respeito a clc- 
rceia, iiionges e religiosos do arcebispado de B r a p ,  
e bispado do Porto ao poiitificc Clenicnte VI, que 
sobre o inesmo assiinipto escreveu ao nrcebisl~o 
de Bragn em data de 8 das I<al. de julho dc 1344, 
segundo do seu pontificado. O arcebispo de Brags 

' Menior. dc Litterat. Portug. Tom.  VI. 
Lei de 1 Y de dezembro. Era do 1311. Lei de 1 1 de 

iioveii~bro. Era de 1319. C. H. de 30 d'agosto. Era de 
1:)19. L. I(; dc junho. Era do l:JÍ>5. C'art. d1Kvora da 
Er. dc lS(i3 : L. 20 clc jullio. E~:L de 1368. CoiiCerd. do 
xc~iilioi. 1). P c d r o  I, nrt. 25, ctc. 

;I 



TI. Lourenço deti B exeiii$io este r e sc i~ ip t~  em 
senteriqa de 1 4  clc outubixo da eisa cle 1412. Desta 
corista tererri appellí~do ou fiílalgos padrocii-os por 
seti 1)i.oci1radoi; ' porem clesdr! este tempo niio se 
acha ntnis noticia de sc conservarem aquelles ecct~aw- 
dinmios direitos. )) 

Itealrricrite o direito de al~resent;iq,?o tem, lia 
muito teiiipo, sido corisiderado coriio o rriais ini- 
portante dos corii~)i.(~liciitliclos iio clii eito de 11s- 
droado. Diz o celeb1.e V:in-I3spei-i : c jzcs patrono- 
1'11112 potissirnt~~n c m i s t ~ r ~ ,  J I T C R I ' I . / / I I ~  h idie ,  in psae- 
s ~ n f ( ~ t i u ~ ~ r ,  .vive in j t c l -e  yr.ae.sentníionls, ç1:rici ntl 
ecclesiam vacanten?, ~~zj~dclitllnz est. 1) 

Periii:iricder clizia a este respeito qrie o,juspr.ae- 
sentnncli seu pctcsentationis a 4  o cXii.eito que teiri 
o ptitrono dc propor ao Bispo, no monierito da pii- 
iiieira rioiricnqito para uni beneficio, o!c cin todos 
os casos cle vacatiira de iiin 1) ~iicficio, o ecclcsias- 
tico que deve cumprir o ericiirgo, futidado por elle, 
ou por neris preclecessoi-c.3 iio pntlt.oi~tlo ; de forma 
que, se o al)i-eseiitado d cnptiz, tlioario e proposto na h 
forinn carioiiici~, u iionica~rio pc:iicl:~ iiWo pocle ser 
lepilmeiite rccusnda. )) 

I4l~ti1 i d ~ i t  CIO ( 1 ~ 1 ~  seja direito de aprescrit:iqRo, 
nNo sGriieiite (r restrict:~ aos bcrieficios siil)ordina- 
(10s nos Bispos, iii:is iiso esth por oiitro 1;~clo ac- 
commodaclri, As circuiiistnricias cspeciaes clo rinsso 
l~aiz. Diz a este rcspcito IIello E'reirc ': a Pcli.tc-rice 
A nossa rcal coroa, :ilcm do l)acli~oado dos 1)ispados 
erii riossos reirios e cloi~iiiiios, o cle muitas egrejas 

' Cartorio do Mosteiro de I'ayo cle Soiisn Cnv. 2, inrtpo 
1, de Brill. n. 3 contciii o tlicor d:r i i i ( . i . i i i : ~  :ipl~c~ll;i(;Lo, 
8cntenl;'a e rescripto. 

Project. dv I)iiv.it. Piil) pag. $0. 



C 1)~lieficios iiifei.ioi.es, curacios oii 1120 curaclos, 
siiiipliceu dt: residencia.~ lioje, depois da Cai-ta 
Coilstitucional, artigo 75, 3 2, todos os padi.o;idos 
f'orani absorvidos pelo da coisort. Eni 1it~i.monia 
com estas iiidic:içGes o direito de apreseiitai. coii- 
siste na faculdritlr, (111s tem o padroeiro, tle p i  opor 
~1111 clerigo ad ccclesiam uai;(rittr,i~, coiiio clie Van- 
Eilspen, apresetitaçfio que 11;nio 1)o'le deixar de co~i-  
eegiiir a nomcaq3o tio i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ i i t ; i , c l o ,  iio caso de 
ser 1eg:iliiieiitc feita. 

21 Os pld~oeiros  SGO o1)rigados a velar e a cui- 
dar pelos bens da egrcj;i, do seu padroado, ad- 
r;noestarido e i.ecoi.i.eiido c.o~iforine o direito; sáo 
obrigados a repui.al-:ts e a clefendel-as contra in- 
vasores injustos; a ter rigilaricia sobre os seus 
$em, para qiie i150 seja111 distrahidos para fins dif- 
feicntrs cl'iiclirelles para que foi-ani destiiiados : 
seni que destas obrigações se possa inteiider que 
potltlii~ contrariar as disposic;ões do Concilio de 
Trento quarido n:a sess;io 24, cal). S." t7e Refor- 
muíione dispõe: ~I'tztroni ver0 ii?, zis, puae ud &a- 
cwrnentoruna admireistratione~tz ~pectant, ~~ul latenus  s(: 
praesumant iragerere, neque visitatioízi ornamentor~6m 
eçclesiae, aut bonorum stabiliz~m,  ser^ fiibricarum pro- 
uent~bzss irnnziscefi?/t: nisi Q'ucztenus eis et Ênsti tuths 
et fUndatione c o n ' ~ ~ ~ t a t  ... u Em s11m111:t as obriga- 
qões dos padroeiros resumem-se na iilspecçiio e 
defesa, sem que, no entretarito, deixem de prestar 

. . 



exactissiaio respeito 6s tlisposiç6cs coiitidas nas 
palavras supra-citadas do Coiicilio de 'í'reiito. 

22 Note-se nebti~ 1):irte o seguinte: o padroeiro 
ecclesiastico teia seis niezes para apresentar, o leigo 
quatro; coiiitudo o padroado da coroa nem adinitte 
~>rescripç:?o, nei~i  llie corre ii ir i  deteririinado praso 
de tempo para, fazer as apreseritações: aqilella es- 
I~ecialidacle climana do alva& de 1 7  de riovernbro 
de 1617, esta cleirioristi.:r-se coni iiunierosas au- 
c.toridit(les na Bibliotliecí~ C;trioiiica ,Turidica cie 
Liicio Ferraris, Toin. 4, art. j~t.spcitr.oizatus n." 48. 

Sc o tlircito d r  pndroado E espi~itual  oii teiiipori~l 

23  Os tr:lctadistas discordani sobre saber se o 
p;tdroado b espiritual ou teml~oral. 

Quc o padroedo lei50 ou seciilar era temporal, 
nunierosissinios e T ~ I ~ I I ~ O S  respeitareis são as au- 
ctoridades quc o sustentam. 

Vuii-Espen coasitlerou o direito de padroado, 
j8inais o leigo, coiiio direito teniporal, n5o obstalite 
i~ clccretal dc Alexandre III iio cap. 3, de jiidi- 
ciis, qiie diz : a C u ~ i s u  juris patr.cnat?is i tn  c.juncfu 
e.qf et connexa s~~i7itzialiC1ts cctvisis, guocl non nisi ec- 
c.lesiastico judicio volcut d e j n i r i ,  .O parlamerito Me- 
chlinierise julgou, segundo referc Laury ria siia col- 
lec~iio d'arestos, íliie pei.tencia :!o jiiiz leigo o de- 
cidir se, por veiltura, o direito de padroado 6 leigo 
ou minto. F r ~ n c i s r o  de Roye asseverava que. lia 
ITranq;~ e na Bclgica, scmpix as qiiestõcs do direito 
de p:tclroado Icigo, como as que versam s o l m  iie- 



go~iostt"i~il)ofi~cs,  fora111 da, cornl~etcncia c10 J u i z  
Rcgio. Vali-Esperi prevalece-se de todas estas 016- 
iiiões '. 

13gual opiiliiio segriirnni coin i.clãq?io ao pa- 
tiroado regio Salgado e Cardoso Osorio, citando 
em seu abono numerosos escriptores '. 

Ei~i 1704 dizia Arnaldo Iteyyer : ((0 direito de 
1)ntli.oado n5o é, de per si, iiriia (>iilis:i desde a sua 
1)riiiieii.a origeni cspiritiinl, inas sim :iniiexa ao 
cspiritiinl D . 3  - Noritro tempo, dizia Sclvagio, 
iiingucm podia adqiiiiir o direito de pndroado 
seiiiio por fundação; posteriorniente, poreni, emsi- 
derando-se este direito, nntes como ten~poral, que 
como cspiritucil, 2'01' is.w ycle porlia ser adquirido 
pelos leigos, introduzili-se insensivelniente o po- 
(ler-se adquirir este direito de l)tlrlroado, como os 
outros dii.eitos. irierliniite n prescripqão '. 

Neste sentido facil nos fora ncciiniular tcstemu- 
rilios se n5o tiverairios por suficiente o de Gniei- 
iiei., escriptor por mnitos aniios adoptado, coino 
texto, nas escholas da  UiiiversiiIac\e de Coiinbrn. 

Na secç8o I, cap. IV do sei1 Direito F:cclesiastico 
clenioiistrou este escriptor concis:i, e logicameiite. 
que o padroado crri toda n snn cxtens%o era uni 
direito nierilnre~lt~e teniporal, nao tciido annexn, 
rienliuma coisa espiritual. Coni effeito. accrcweri- 
tava elle, nem o modo de nrlrluirir o direito de 
padroado, nein os direitos iielle coniprehendidos, 
nem os encaiklros dos ~);itronos têni nlgiima coisa . P 
que seja espiritiial. 

Pait. 11, Secc. 111, tit. viir, 5 XVI. Obr. toni. I. 
( J I / I . ( ~ / > s ~  cle patroii:btu liag. 24. 

3 F~ I I I ~ S : L I I ~ I I S  jilris (2v. v t  C:~i~oil. 

' 1.i~. 11, titi 23, $ XVIII.  



I 'o rq~~e  o clircito clc ~,;idio:lilo L! ternpoi.;il, diz 
airitln Giiiciilei., claro estd qiie todos os fieis, i i i -  

cluirido as pi.ol)rias iiiulheres potlciil goFar dclle. 
Estabeleceiido esta doutriiia ~nie;ner  foi cori- 

sequente. Se o direito cle 1)acli-o;~do 6 con~plc- 
tarriente teriil~oral podeiA jiistific;ii.-se a coticlu- 
s:jo eniittid:~ rio scliolio ao $ 1G3, no cap. IV da 
secç. I.:' c10 seu Direito 1~:cclesi:istito Part,icul,.ir, 
l~ern conio a corisignada iio coi.oll:~i.io 1.' ao 5 72 
dos Prolegoniciios. Eiri iiegocios tlesta natureza, 
liao podem os canories i.ec:el)ei., eiii uiri paiz qual- 
qixei., força ol)rigntoi.ia, sc o l~ode i  1egisl;itivo llié 
recusar sen~illiante saiicç5o. R Quod s i ,  cscrevc 
Gi~reiner, itnque Princeps yost rec.ep!iutionem canonum 
circu res privatas civiles 2;e~sa?ltzvrn dedelit leges 
contrarzas, ii ili.<ofacto pro  abrogatis I~aberi debent. » 

E:stas iddas :igiadai,anl aos icais insiwnes escri- 
? 

1)toies do nosso gaiz. «SSo se pode hoje duvidar 
cliz &fel10 E'rcirc, qiie o rei 1)ode dar nos seus bens 
:L lei que qiiizei.; qiic o ~iacli.oado ein si nada tem 
de espiritual; e qiie convciri, parri evitar reservas 
e renuncias que assiiir se deteirnine ' n . I!: tambeni 
esta a opinigo do prinieiro Iiistoiiadoi. portuguez : 
nN5o nos cançarerlios de ieyctil-o, o nosso 11"- 

droado tio Oriciitc tlei-iva, iios territorios qiie rios 
pertencem, da soberania nacional, e nos que nos 
n,?o pei.tericem do titulo canonicariierite legitimo 
deste dirl-ito temporul, :i fiindaç80, edificaçiio e do- 
tação, ievalidado ainda. pela picscripç80 'n. Lo- 

' Obra cit. png. 26;) c 2(i(i, 
A Iteacy. T:lii~;iinont. eni Portugal, pag. 18; rioiitras 

I , : ~ ~ ' t ~ s d o  mesino fi)llictn <: dcsignadiiriicnte a pag. 1:) c ?C; 
ic~lu-odi~z-se a mcsniw idcii. 



l~;io, censuraiido o 5 44 do liv. 1, tit. v, das ins- 
tituições do Direito C i d  Lusitano de Mel10 Freire, 
revela care~icia dc priiicipios sobsc :t liiateria, e 
pouca descripção e prudeiicia no iiiodo de  dizer. 
Não obstante conieça elle: aEiitse AS causas me- 
ramente ecc1esiastic:is se connuinerani as que ver- 
sam sobre o direito de padroaclo, porque, aindu 
que temnporal, teiii aiiiiexa espiritualidade 's. O que 
Lob;io ali ajuiicta, a este respeito, d inexacto c 
revela esquecimento do potlderado por Gineiiier; 
aiiida assini iio que ali disse poz de parte o pa- 
dsoado da corda. N%o obstalite poreiii o que dei- 
xamos dicto, aiiiiotando o 20 do iiiesino titulo e 
livro citado, expriniia-se Lobão nos scguirites tes- 
mos: .Que o direito do padroado seja iiierauiieiite 
temporal e que 1120 tem cspiritualidade annexa, 
iiingueni Iiojc o pode diividsi., veiido Gineiiier, 1) .  
2,  5 1G5 e 1 7 1 ~ .  

1)el)ois destas citações seja-nos licito einittir 
com fraiiqiieza a nossa opir1i:io. Sbs  eiitendenios 
que, coiii effeito, o direito de l)adro:iclo é teiiil)o- 
xal, mas nzo podenios deixai. de coiivir eiii que, 
pela sua IigaqRo c,orii os iiiais vivos iiitercsses c1;k 
egreja, se não deve rcpiitai., s6 porquc é tempo- 
ral, coriio iiiliereritc por siia natureza B soberania. 
Bastam os principias dc Direito I'ii1)lico 1)rti.a se . 

coiiliecer que a iiitesvençWo directa dí, est;itlo em 
qualquer dos organismos porque se dirige a liuriiaiia 
actividadq, 1150 póde justificar-se senso em face 
das circuiiistailcias e iiiiiica eni Sacc (10s priiici- 
pios. Isto lia de cspôr-se i~iais amplaiiicnte iil(~iitro 
c*apitulo: fazenios esta cleclnra+'io para l)rcc;ivtbr 



quacsquer cscriipulos. Eni face dos priiicipios, 
posto qiie temporal, o direito de pndroado deve 
antes oorisiderar-se como ccc1esi:lstico do que como 
civil. Mas 1120 6 coriveiiiciitc :tntecipar doutriiias. 

l'or que titulos se adquire o direito de padroado 

24 A Bibliotlieca iic Lucio Fei,rai.is cleseiivolve 
esta materia a começar do ri." 1'3." do nrt. 1." do 
Direito de 1'adro:ldo. 

Tres  siío os titulos origiriaiios poi.ilue se k i d -  
quire o clireito de pizdroado, f~liidaq50, dotaç2o ' 
e prescripq%o '. 

A f~~iidiiçiio 1150 s6 conipreliciide a prestaçRo 
ílo solo em que deve levaritur-se o edificio, inns 
twiribeni a sua constr~icç2o. A dotaç2o conipre- 
lielide o sufficiente dote para os ministros da 
egreja, l~arameiitos e outras necessidades do culto. 

O Concilio Tridcritiiio dcrrogou todas as com 
cessões de padi.oado em virtude das liberalidades 
(108 reis, dos bispos, e pontifices, exceptunnclo as 
fcitas a grandes seiilioies, egrejas, çathedriies e 
iiniversidailes 3. 

Questioiia-se, se, por ventura, sgo iieccssarias, 
1~ai.a ;L ac'(luisiç20 do padi.ondo, 21s tres c'oiitliçGcs 
euigicliis pelo vei-so : 

P~itror~um faciunt dos, edijicuiiu, Jundus " 
(lonc. Trid. cap. so dc rcforin. sess. s iv .  

' I(leiii, cap. IX, sess. XXIX. 
j C. Trid. cap. IX, sess. XXV. 

Coiii. ciiiii Glos. i11 cal'. l'iac iiicritis -(i, calis. l(i, 
( l ~ l t t ~ t .  



Ltisio tfe I.'crrai+is :issevcro. que qii:il(lrici. dcstos 
titiilos 6 suficiente para adquirir o ~~ndro;iclo: ? A o  
1)alavras delle: Hinc qibilil~et di$uncfi7n, z7el s~pu~.atilrl 
szunptu.~ ex tl-ibus dictis xzocl2s suficlt ad accjztiren- 
clum jus 1~at~onatus D . 

O Coiicilio Ti-ideritiiio, ngo obstnrite a opiniRo 
de alguns canoiiistns inoderrios, conforma-se coni 
zt opiniao de Lucio Ferraris. No cal)itulo IX da 
sessRo x x r  de Reforniatioiie lê-se: ~Decenzit Sa~ i -  
ctn S~nodus  ut titu1 lcs jtcrispatronatzts sit ez f uncla- 
tione, vel dotatkne c t c . . ~  I_)uas vezes sc repeteni as 
mesmas espressões no cnp. XII da  sess,?o XIV De 
IZeJormcctione. Niio pode Iiavcr duvida, por tanto, 
clc que, em face do Coricilio Trideiitiiio, a funda@o 
ou dotayzo são titiilos suficientes para se adquirir 
o direito de padroado. Não revigornnios esta con- 
clus%o conl novos tcstiinunlios por nos pai-ecer 
desnecessario. Note-se, poreiii, quc csta coi;clus:nlo 
se deve intender eni ternios liabeis; conio a dota- 
C ~ O ,  e a construcç2o são coisas necess;ii.ias para a 
f ~ ~ n d a ç ã o  de qualqiicr egrcxja, segue-se, como con- 
sequencia, que, ri50 csistirido a egreja seni aquel- 
Ias condições, tanibciii ri50 pode, sem ellas se  da- 
rcni, existir o l~adroado. 31:~s como pode succeder 
que aquellns co~ldições sejam prelieiichidas por in- 
tlividuos destinctos, segue se que por i i i l i ;~  s(5 dellns 
se pode adquirir o direito de padio:ido, toda a vez 
que a outra exista enibora n eshrqos d'outros in- 
dividuos. I<ni liarnioiiia coni estes priilcil)ios ex- 
plicnni-se os textos que exigeili :iqiicllas contfiqões 
em forliia alteriiati\7;~ pclo tlicor segiiiiite. Diz-se 
-construi~c orl C ~ O ~ O I L ,  O que por outras palavras 
~ L I W  dizer; -- const~-cii~c wn,  tlotando ozttro, ou cntiio 
- t iot~u tlut, f ' ~ l l b / ~ ' / ( i l l ~ ~ ~  U I ( ~ ) ' U .  



Já  fallftirios lia yrcscripção, iriii dos niodos extiã- 
oi.diirai-ios por que se :tdquire o direito de padi-oa- 
(10, e citGnios o Coiicilio de Trento rio lagar eiii 
( ~ U Y  tracta deste titulo conio irieio de czdquii.ii- 
:ic~iielle direito. O si.. dr. 13ernardiiio Carneiro 
f:allou d'out1.0 titulo extraordin~irio-- o privilegio. 
Diz elle : «Mas o Coricilio de 'l'rerito acabou c0111 o 
c10 privilegio ' a .  Isto é verdade em geral, inas tem 
iiilin exccpção que o aiictor deveria ter accre- 
scei-itado, porque o Coricilio, est:tbelecendo czqudla 
regra geral, fez algumas escepqões : a Exceptis pa- 
tronatil z ~ ,  scoper cathedrnlióus Ecclesis, competen- 
tibus, et exccpti,~ uliis, quue ad Impej.atore.in, et Ze- 
yes, seu Re.qna p yassidetLtes, aliosque sublin~es, ac su- 
premos yrincipes, ,jtu*a Irnpeq-ii in dominiz's suis hn- 
hcntes, pertinent ; et y t n c  in favorem stuclio~zlm ga- 
neralií.rm concessu s i ~ ~ f  '3 . 

NRo tractarenios dos inodos clerirados de ad- 
cluirii. o padroaclo - contractos e successões, por 
inciios importal-e111 ao I ~ O S S O  trabalho, attendendo 
tio estado iictual do piidi.o:itlo c11ti.e nós. 

ilpi.cciuç&o tlieorica do tlireito de padroado 

25 Esforqánio-rios :ktB aqui por colligir os ele- 
iiieiitos riecessarios pa1.a que o leitor possa for- 
II IRY uma idea instispeits da natureza d'cste di- 
reito; agora incumbe-110s verificar se, porventiira, 



élle se deverti coiidemnar eiri principio, ou até qiie 
ponto poder8 justificar-se. 

l'ercorreritlo os fastos cio direito cnnonico e 
ecclesiastico, 1120 ser8 dificil ao  estuclioso eiicon- 
trar alguils esci.ij)tores que ventilassem :I doutriri:i 
do padroado dellaixo d'este aspecto, indubituvel- 
mente iiiiportantissimo, e conio tal impreterivel. A 
dever-se condenii~ai. este direito em principio, o 
dscabroso tralsallio y ue temos emprehendido, teria 
uiii iiiereuimento liistoi-ico indisputavel ; mas OS 

resultados seiviani nicrios agi-ndaveis, visto que s6 
tc:riamos a notar uni desvairarneiito lastimavel nas 
ii~stituiçcics niais itiigiistas c mais respeitaveis. Se, 
porem, este direito se puder justificar de alguma 
maneira, serd nienos doloi.oso o riosso trabalho, 
attendendo aos resii1t:tdos positivos que, porven- 
tura, teiiliam dc proni:iiiar das nossas 1ucubr:~- 
ções. Por oii tro lado é sempre corivenientissinio 
aferir o direito positivo pelo p;~di-;io dos princi- 
pios, poiaque s6 d7csta fhi~iia l)odei.eiiios descobrir 
os acertos para os respeitar e apei.feiç~ar, e os \r i -  
oios para os cnieiidar. 

26 l'ar a c~l~-uiis escriptores sigiiific:n o padroado 
k 

11111~ servid5o intolci.ave1 para a egi.ejn, que a priva 
de boiis iiiiiiistros e qiie sujeita a niitrição es1)ii.i- 
t,ual das alulas a iinia oi.deiii de condesceiidencii~h 
c ti.ansacqc>es ;il~omina~-eis. Sigiiifica a 1~1il i~ detes- 
t a 4  escravitlRo da egi,c.ja, qiie deve a todo o 
ciisto pi.osci-evcr-sc '. O1)iiii,70 e ~ t i ~  quc é contraria 
B natureza do direito de paclroado e ás i~ id icq~ões  
da 1iistoi.ia. 

' Vort l l i s ~ ) .  de j1ii.t: ~ I : ~ ~ I ' o I I .  Ik.z:tid c u~itros thcologoos 
r: C:iuonisti~s llcf~)riiiwtl~i~ 



27 Pnm evitar cstes inconvenientes, alguns ca- 
iioiiistas mais afleiçoados á Cui-in ltoniana sul>- 
niettem todos os ncgocios attiiientes ;to direito de 
~'adroado A siia iiispecç20 decisiva e suprema. 
Para elles cin Rorria existe um tribunal siipei.ior, 
que vigia, coiistaiitemente e scm descanço, sobre 
a niellior adrninistraç+ e niais recto exei-cicio do 
direito de pndro;ido. 'E neste tribunal que todos 
(1~veii-i collocar a siia esperança e a sua confiança. 
Ka opiniWo d'estes os direitos dos p:idroeiros de- 
vem respeitar-se segundo as presci-ipções da Ciiri:t 
Koniarin, fazendo depender tudo da si in voiitade e 
do seti arl~itrio '. Os defensoi.cs exiiggerados d'csta 
opinitio cacni no gi.;trissinio iiicoriveiiicnte de tor- 
iiarcni a voritadc da C'uria Iioiiiaiia superior aos 
canones c i10 dircito; mas consegueni pelo menos 
a v:iiltageni, para elles iiiapi.ecitivel, de descançar 
o aiiinio d'acluelles que apcn:is sabeiii ver iio pa- 
droado um onus prejudicial e insupportavel para 
;L egreJi1. 

25 A estas diias opiniões oppõe-se unia terceira 
iiho riienos incxíicta e exc1usiv;i. Para os quc se- 
g;.iiein csta opiiiiiio o padroado longe de  ser urii 
oriiis para rt egie.ja, B antes um beneficio. Os ya- 
cli-oeiros riiio s6 i'iiiidain e dotam as egrejns, mas 
alei11 d5sso cscolliem, itiais facilniente e com mais 
acerto, as  Ilessoas niais competentes e liabilitadas 
para satisfhzer ou ericargos iriherentes aos benefi- 
cios. Longe de ser um onus para n egreja o ài- 
reito de padroado, é, na opini50 destes UQI bencfi- 
cio, uma garantia, e um serviço prestado á mesina, 
egreja. ll'onde se podc deduzir que as su~iiiiiida- 



des da egrcjn, liao s6niente se n50 dcvein oppôr á 
continuação e generalisaçiio de  direitos d'esta na- 
tureza, mas que pelo coiitrario os devem favorecer 
e conservar; porque s2o um uicio efficacissimo de 
promover o eiigranclecinieiito da religião, pelo es- 
plendor do seu culto e pela escolha acertada dos 
seus apreseiitados '. Disseriios que esta opinião era 
inexacta, como as antecedentes. Coni effeito nRo 
duvidamos que a dotiiç50 e a fiindaçio das egre- 
jas sejairi um serviço iinportantissiino prestado á, 
egreja catholica ; riias turnljem nos 1)aicce ponto 
averiguado que o direito de apresentitçgo, conce- 
dido ao padroeiro, n;Lo se pode rigoros:~nie~ite equi- 
parar áqiielles beiieficios coin reliiçGo á egrejh; 
antes se deve coiisiderar como unia especie de 
cornpeiisaçiio feita ao padroeiro pelou sac.1-ificiou a 
que se siijcitoii, dotarido e fiiridando as egrejas. 
Que o padroeiro possa acertar inellior coiii os 
apresentaridos do que a C~irin Rorliaiia, collocada a 
longas disti1rici:ts e sem coiiliecinientos circum- 
stariciados dos factos qiic se d2o eni certa e deter- 
minada localidacle, poder;il adiiiittir-se; mas iierii 
os canones, iiem a nossa observaç:"lo diaria e indi- 
vidual nos permitteni suppor que o padroeiro possa 
julgar niellior qiic os bispos das habilitações d'a- 
quelles que h20 de pastorear unia parte do seu 
i.ebanho. Pelo contrario o espirito das institiiições 
civis e religiosas, a i.az2lo e as leis, tendem vehe- 
mentemerite a estabelecer n coiiciliaqão entre a 
escollia do padroeiro e os escrul~iilos do osdinario, 
que tem de  collociil-o á, freiite de certo numero 

' F'rnncisco de Roye 110s prologoiiiciios ao titulo - De 
jure Patronatus, cnp .  5. 



de fieis com a riecesswria jurisdicção para as coii- 
duzir no reino da eterria felici(la.de. 

28 Eis-nos, finali?-ierite, clic gados 6, ultima e 
niais razoavcl de tod<is as opiiiioes. O direito de 
padroado E um direito oneroso. O ~)adroeiro nem 
6 p~irarnent~e servo, sujeito ile olorigac,ões; nem 
e\;ulusivameiite senhor, cei-c:ido de regalias, sem 
01111s algunl nnnexo. P:ara isto se denionstrni. basta 
o que cleisanios dicto (a n."' 21 e 23). O direito 
dc p:~droatlo B util c oneroso á egrejn e ao pa- 
droeiro; 4 uma ti*ansacc,%o \-iiiitajos:t As duas par- 
tes, q11e se generalisou inserisiveliiiente no seio da 
egreja; e, que, sendo reconliecida pelos Conciliou, 
pelos canones, e pelas leis, foi sanccionada pelos 
costiimes dos ficis. As circ*iinistancias liistoricas . . 
derain a este direito unia iiriportnricin qiie, origi- 
nariamente: mal poderia antevcr-se. Duas caii- 
sas, a nosso vei., ponderosas contribuiram para as 
lutas aciri~adas e questões pertinazes que, a res- 
peito cl'csta mnteria, se teiri suscit;ido desde a epo- 
C ~ I ~ L  da sua appariçgo na liistoria da egreja. Uma 
dellas encoi~tra-se iros redditos dos beneficiou, e a 
outra na influencia que o s  encarregados da cura 
das almas exerciaiii sobre os fieis. Deve, porem, 
iiotar-se que não negariios qiie c~iitras causas, como 
por exemplo o beni d:t egi-eja C do ciilto, e os ex- 
cessos dos padroeiros, tcnlinm niotivaclo :ilgiinias 
desintelligeiicias entre os inesmos e as auctorida- 
cles ecclesiasticas. Eiitretanto ris discordias inais 
censuraveis provieram, e ainda hoje provêm, de  
motivos mundanos e d'iriteresses ines~~uirihos, que 
levain o clesolaniento e a tristeza R todos os cora- 
qCes probos e sinceranieiite religiosos. illgiinins 
vezes t~ainbeiri o espirito (10 c1ei.0, pouco instruido 



e p o r  acorisclliado. transviando-se da ~ r ~ a  q ~ i r  Ilie 
foi f)resoripta, pelo divino frlriclador d : ~  i*eligi;lo 
cliristA, foi origeii-i de graves inconveriierit:ias. 1);~ 
continuaç2o deste ti.,zbalho se poderA ver isto iiiais 
tlet,iclnmenle '. 

A Egreja Catholica e o Estado, a Egreja e Portugal, Con- 
cordatas, a verdadeira doutrina a este respeito '. 

;i0 ( )  oh.j!jecto tlrste capitulo tciii sido ;~ssi~i i i l~to 
de niiiitiis e roiiiiiiox;~s ol)ri~s. i\ ~li~lnieraç:nio tlos 
esci,iptoi-cs, que ti-actari1111 d'esta i~iateria, toniw- 
rios-liia todo o espaqo que Ilie potienios m a g r a r .  

Recorrericio il liistoria da, egi-eja c:itliolica descle 
R sr1a iiistitui(i20, beiii conio !L liistoi-ia politic.;~ dos 
1)ovoq 110del.iar110~ distinguir c1iiati.o periodos. No 

No qiie fica exposto coni~)rehcndeinos iiiiicamente :11- 
giitis pontos que julgarrios iii:iis iriil)ortaiites, e, rio geral, 
expostos com pouca Iiicidez; outros ponto*, porhin, fica- 
r:ini no silencio por iios 1);irecc.i. liie iizo cleviiiinos ser 
niiniarriciite prolixoq, qiiando ;i nosw omissso podia ser 
siipprid:t por qiialqiiclr Jtariii:il d~ I>irvito J3cclesiastico. 

Fallando do p~droado, <I do 1nili8 ii~iport:inte dos ya- 
droados- o da coroa, ericontraino-nos eni face tio direito do 
estado sobre a esplicra ecclesiastica, dependelite das cir- 
cumstqnci:is e das siias rclaçGcs com a egieja ; sem este 
cnpitiilo, portanto, o assiiinl)to que nos occiipa, niinca po- 
deria vir a ser deviclan~cli-itt. cic4l:irccido. 



pi.iiiieiro a egreja B perseguid:~ pelo estado; longe 
de  ser julgada superior, ou sequer egual ao estado, 
iiegnvani-lhe at6 as  condiç6es neccssarias para a 
sua subsistencia. No segundo pcriodo n egreja 
c:itholicri. associa-se ao estado; é recoiiliecida, ve- 
nerada, c os povos nas suas longas provaqões re- 
clamam e ii ivocai~~ a sue protecção ; o poder da, 
egreja dilata-se, e 4 1)i.oclaniad:~ a sua superiori- 
dade e superitci~denciri, sobre os ncgocios tempo- 
rries do estado '. No tei-cciro pei-iodo as iristituições 
1)oliticas clos povos crescem e desenvolveni-se; os 
governos estal)elcccm a. sua independericia a res- 
peito cla cgrejii catliolica erri riiaterias temporaes; 
21 igi.ej:~ e o estado s2o considerados egualinente 
conio filhos do ceo, superiores aos povos, absolu- 
tos e indepeiidei-ites da intervençilo popular '. No 
quarto periodo, finalmente, estudam-se com pre- 
severança e imparcialidade as relações entre o 
est,ado e a egre.ja ; OS governos al~solutos trans- 
formaiil-se eni liberaes, o povo é um verdadeiro 

' A historia d;is i(1i.a~ politicas e moraes dos cscripto- 
i.es catholicos, protestantes e dos philosophos, esttl devida- 
mente feita i3or Pai110 Janet. A sua obra foi nierecidn- 
ineiite coroada pelo Instituto Francez. Os erros em que 
cnhirum, t;iiito uns, como outros escriptores, sRo indim- 
clos e aprtciados coni uiria critica, illustrnda e imparcial. 
IPesde 1858 &-nos, pois, facil n%o formar a este respeito 
opinioes tcmernrias. A este preciosissimo trabalho nos re- 
portamos. 

a Dzlo Y W Z ~ ,  qt~ibus rnz~ndt~s pinc ipal i ter  vegittcr, Au- 
thoritus Sacva I'ontijiczin~, et ZZegulis I'otr,atus, Utruquc! a 
Deo ina711ediate aenit; hotninibics ad regendos ulios llomi- 
iles ( J n t c ~  et col1uia.a Riegger, Introd. in li'iiiv. J u s  Eccl. 
i'ar.3. L ,  1, Sect. 1, num. 1." Com este pensnvani outroti 
iniiitns ~scriptores. 



%lemelito politico, e a sua vontade racional (! o 
legitiirio orgão por onde devem manifestar-se e 
aquilatar-se as verdadeiras instituições politicas. 

A Egrejn Catholicn e lJortiigal 

3 1 Não podemos applicar a Portugal os pri~ici- 
pios regiiladores rio prinieiro periodo que, ante- 
riorrriente, deixáirios fixado. 

Muitos seculos decorreram entre a corirers%o 
de Coilstantirio e a i i ld~~enciencia tle Portugal; 
encoiitramos, ~~ore i i i ,  em a nossa liistoria ii2.o pe- 
quer~os vestigios dos tres ultirrios periodos. 

A superiiiteridencia da Cusia llomana lios ne- 
gociou attineiites ao recrimen publico de Portugal 

9 aohuin-se gravadas, iiiais ou nieilos seguidamente, 
desde I). Afforiso Heririques até D. JosB I. Os 
l'oiitifices poderaui exercitar entre 116s as aiais 
e~iiggeradiis preropativas de que se julgaram se- 
riliorios legitinios. Com effeito priiicipiamos por 
ser feudataiaios de IComa4. E m  julho de 1245 foi 
cleposto por I~iirocencio IV o si.. D. Saric1:t) :I, a 
pibel>onderaiicia do clero tornava-se intolernvel; i ~ a  
segunda dyiiastiil a, iiig-ereiicia da Curia Rouiaiia 
çoiitiniiava. O teiriporal era corifiindido com o es- 
piritual. =Legados c collectores linbeis ao rriesiiio 
tcuipo, que e11trutii;ti;iiii a de1)cii('.endcricia de Eto- 
iiia, sacavani da, Naqiio avultadas soniinas 1x12~ 

' 0 sr. Ales. I-Icrc. llist. tlc I'oi'tiig., vol. I, 1 1 : ~ ~ ; .  :;-I1 
e 492 e scgiiiiitcs. 

4 



concessZo de  iiidulo-eiicias, pelas anriatas, provi- 
? 

mentos dos berieficios e dispensa das leis canorii- 
cas.n Emquanto a isen~pções da parte do clero 6 
suficiente leiiibi.nr-rios da doutrina que, a respeito 
cle inipostos, o riosso coni raesn celebrado orador, 
Aiitoiiio Vieira, apregoava do pulpito nunia epo- 
clia n ~ ~ i i t o  posterior : a Porque diz -dae, e n?io diz 
pagcze? Se 1CL diz Cliristo, pagae, e não-dae; por- 
que cá diz o niesmo senlioi., dae, e ligo, pagae? A 
raz;"to é; porque clle 1A f;illava isto com os secula- 
res, c;(l fallava corii os ecclesiasticos; e quando uns 
e outros concorreni para os tributos, os seculares 
paga,ni e os ecclesiasticos dão: os seculares pagam, 
porque d5o o qiie devem; os ecclesiasticos dão 
porque pagam o que nao devem. Por  isso Christo 
usou da clausula, dá, com grande providencia; 
para que este acto, t5o contrario á immunidade 
ecclesiastica, não cedesse em prejuizo d'ella; de- 
clarando que o t~ilouto que uni e outro estado 
paga promiscuaniente, nos seculares é justiça, nos 
ecclesissticos é libc~alidade ; rios seculares 6 divi- 
da; 110s ecclesiusticos B dadiva; Dú, 1deddite.n 
Coiiveni advertir que o proprio Vieira concordava 
qiie a riecessidacle traiisfoi~rnava. em justiqa a libe- 
i~ulidade ; entretanto tiiilia dicto : userem iseniptau 
de paFar tributo as pessoas e bens ecclesiasticos, 
o direito roniano o disl~õe assim, e alguns querem 
que tanibem o  divino.^. Elle tentou justificar a 
opinião d'estes ultinios conio o exame dos termos 
-Uci e Reditte da Sagrada Escriptura '. 

E para que no fiiii da segunda dyiiastia se 1150 
pozesse termo Q iiifluciicI;i das douti~i:ias ultramoii- 



d nas, ahi esti ,  entre os nossos documentos legis- 
lativos o que mardou observar o Concilio Triden- 
tino, ainda que fosse coni prejuizo da jz~n'sdiq80 
real. No tempo clos Filippes, durante a nefasta 
perda da nossa indepeiidenci:i, continiiaram ainda 
:is prerogstivns clericncs. O facto de sollicitar de 
Roma a caiiiara de Lisboa eiii 1634 que a absol- 
vessem das censuras em qiic tinlm incorrido, por 
riao ter exceptuado o clero do imposto do real 
cl'agua para os iiiellioran~cntos das ru:is da capital, 
prova-o beni. 

No reinado do Sr. D. Josd I est:ibeleceram-se 
doutrinas bein diversas. Etii materiris tcniporacs 
ninguein era superior no rei. As leis rcpctiat~i esta 
doutrina, e os homens niais eniiiientes faziam a sua 
demonstra@io, citaiiclo auctorid:ides e consultando 
a natureza das coisas. O ce1cl)i.c e muito erudito 
Antonio Pereira de Figuciredo publicou unia dis- 
s e r t a ~ , ? ~  notarel e pejada de citaçoes, a que deu 
p r  titulo: Doctrz'na veteris Ecclesiae de suprema 
Regum etiam in clericos potestnte, Olisipone 1745. 

Os artigos 6.' e 145." § 2.' da C. C. estabe- 
leceram uin systema de ti.:~nsiçiio entre a liber- 
dade de cultos e a intolerancia religiosa; systema 
pouco colierente, que tem suscitado difficuldades, 
cbndo aso n intei-petrações diversas e contr;~i.ias. 
Acerca do l~roviineiito dos beneficios ecclesiasticos 
legislou a nossa C. C. rio artigo 7,>, 5 2." indcpen- 
dentemente da, interferencia da egreja. Os progres- 
sos da sciericia e da civilisaqão vso, successiva e 
continuadamente, ciicaniirikiaiido os povos B inde- 
peiidenciii, reciproca tlas cliias csl)lieras- rcligios:i, 
e civil. liesci.\~ailclo para, mais tardc tinia aprecia- 
720 iiii~arcial da carta R este i.espeito, dar-nos-he- 



níos pressa u lailçni- em segiiida, airida neste capi- 
tulo, o que notamos de mais impoi.tarite nas nossas 
composições e coiicordatas entre o estado e os re- 
presentaiites c10 poclcr religioso. 

Conveiiçoes amignvcis cirtre a Clereeia e os Reis de Poiqtiig:~I, 
e C'oiicordatas sobre o padroado 

32 Visto que neste capitulo nos pi-opozenios tra- 
ctar das relações ciitre o estado e a egreja, não 
julgamos fora de proposito dar cabiinento neste 
logar &s concordins e concoi.d;itas celel~radas en- 
tre a corte de liorna e a de Portiigal, bem como 
ás composiqões amignveis liavidas eiitre os senho- 
res Reis destes Reinos e os Prelados e Cleresi:~ dos 
1iiesn:os. 

Alguiis escripiores, niais exactos, distinguem 
ainda as concordins das concorclatas, fazendo d'a- 
quellas o genero e d'estns a esl;c.cie, por forma tal 
que designani, pelo termo concoidias, os convenios 
entre os Poniifices e os 11onai.clias sobre qiiaeu- 
quer assi~rnpt~os ecclesiasticos, reservando o nome 
de concordatas para os convenios solernries de 
transacções entre os nlesinos. Estas coricorclatas, 
da parte dos reis, explicam-se ou pclo .jus cavendi, 
em virtude do clu;il clles podem iiiipeclir a execii- 
çã@ dos decretos c!i,-cil)lin~i~es ecclesinstico~;, quan- 
do venham pcl.tiii bar a ti.anquilliclacle civil; o i i  

pela necessidade de fixar os justos limites do po- 
der sacerdotal, qiie circumstancias espcciaes dila- 
taram, sobre iliodo, antes do ren:isciniciito das le- 



t i ' a~  e da constitiiiçiio definiti\ a das modernas so- 
ciedades. 

A Curia Romana tem celebrado concordatas 
cnni diversos reinos, coino a França, a Austria, a 
Hespanha, Portugal, etc. Conio das iioções expen- 
&das se deprehcndc, as concordatas suppõem du- 
vidas, contestaveis Acerca de um direito que qual- 
p e r  dos poderes, nu o civil, o11 o religioso, se en- 
bontraiii no caso de exercer. São ellau urna co~iio 
que transacçgo que as circiimstancias determinam, 
em que fica de iilellior partido o poder ii-inis acre- 
ditado, mais forte e mais prcpoiirlerante na occa- 
siao de se celebrnreni as coricorclatas. Estas me- 
rspss considerações nos levam a reconliecer qrie 
as concordatas não indicam, conlo inais adiante 
veremos, uni estado fixo e l~erinnneilte de relaç0es 
entre os dois podeltes. 

33 Como diz Soglia, as concordatas não têm o 
cai.actcr de privilegio, mas siin o de pacto bilate- 
r@l, que obriga por egilal os dois poderes que as 
celebraram. Alguns csci.iptoi.es prctendcni que o 
poder pontifica1 n5o fica coarctado pelas co,ncoi.- 
datas. Bartliel, na sua dissei.ta@io geral sobre coii- 
cordatas, secç,Xo 11, estabelece que a plciiitude do 
Suninio Poiitifice s6 se n%o deve reputar coar- 
qtada quando o reclaniar uma utilidade evidente, 
a necessidade de evitar abusos graves c constantes, 
u as necessidades gravissim:is e extraordinarias da 
egreja. Se a doutrina de Barthel 6 ndmissivel corn 
~'elaflo ao l'ontifice, Q incontesti~vel que a mesnia 
doiitrina se deve applicai. aos prinieiros ningistra- 
dos das nações. O potler real iiesse caso tanibein 
se não devia consiclerar conio circumscripto pelas 
coiicoi.datas qiiaiido ~lg:.iiiiii~ i~tilidtidc evitlente, oii 



abusos permanentes e geraes, ou necessidades gra- 
vissiiiias e extraordinarias da, sociedade civil obri- 
gasseni os sol>er,znos a desligar-se do imperio das 
concordatds. 0 q rie sobretiido se verificaria quando 
por veiitura se contivesse eni alguma concordata 
a cedencia do exercicio de  alguni direito, que po- 
desse por em risco a tranquillidade publica ou a 
propria existencia da sociedade, caso este eni que 
reputamos conio niilla, por irialienavel, unia tal 
cedencia. No entretaiito a falta de f6 e o ~ I ~ U S O  da  
força iiuiica são ilieios aptos de reparar aggravos, e 
;i justiça iiiarida neste caso que unia das partes não 
altere por seu riiotti proprio lima corivençao, cuja 
força promana do niutiio consenso das niesnias. 

43 Em regia geral, portailto, julgamos incoii- 
testavel a doutrina de Lackis, quando na sua intro- 
ducção ao dircito ecclesiastico universal estabe- 
lece, segundo as ideas de Clemente VIII, qiie ein 
virtude da sua riatureza e origeni as  concordatas 
s6 se podern abrogar pelo c:oiiseiltiinento das pnr- 
tes qiie as siibscrevcram. 

35, Beni dityerente é porém, a natureza das com- 
posiqões amigavcis entre os reis e a cleresia de 
seus reinos, a que Gabriel Pereira de Castro cha- 
mou coricurdias; das q uaes, segundo a ordem chro- 
iiologica, vamos occupar-iios em relaçiio a Portu- 
gal, referindo as yrincipaes disposições eni relaçiio 
wo fini que nos teiiios proposto. Gabriel Percira 
dc Castro nos seus dois livros- De iVanzc Regia, 
faz nlenç50 das chamadas coiicordias de que achou 
noticia celebi-adns eritre os Reis e Y1-elados, c10 
tempo do Rey L). Affoiiso Segurido ate cl-Rei 1). 
SebastiWo. Na coricordia cle cl-Rey I). Sancho 11 

clispõe se cluc SL' 1150 veiidarii as egrejus. Na pri- 



mcira Concordata (le D. S;liiclio 11 l~roiiiette 
el-Rey defender as cgrejas d'aqiielles cliie, por 
inalcficios seus, ou tle stxus pais, perderam o di- 
reito de padioado sobre as mesnias, desde o mo- 
mento em que o Bispo de tal o fizer conliecedor. 
No oitavo artigo dos qu~rent:i da primeira con- 
cordia feita com el-Rey 11. Diiiiz em Roma, tra- 
ctando-se das divisões clas egrejas se diz: ú Quocl, 
si rex ipse in aliqua ecclesiar~rm ojusmodi jus patro- 
natus Itabuerit, erit tempore congruo ante fuciel-~dae 
limitationis cliem specialiter evocandus et aliter J9cta 
Zimitatio non teneat~. C) artigo x ~ x  revela que os 
Bispos se temiam que o Rei apresentasse para as 
egrejas d'elles ou d'outros, prevalecendo-se da 
força; neste sentido se queixavani, nins respon- 
deu-se negcando qiie tal sc tivesse feito ou hou- 
vesse de se fazer. Tambeni se queixavam de qrie 
exigia militas coisas do seu padro~do. No capi- 
tulo XXVIII queixavam-se elles de que, nas egre- 
jas, não cathedraes, que se proinoviain por elei- 
ção o rei assumia a si direitos que n5o tinha. No 
capitnlo xxx increpavam el-ILei de occupar os red- 
ditos das egrejas ; iio capitulo XXXIII de que el-Rey, 
a pretcxto do seu direito, espoliava os bispos de 
sua antiga posse. A estas e a outras accusações 
se respondia que o rei n%o tinha practicado os fa- 
ctos de que o acciisavani, e que não os practicaria. 
Nas concordias feitas perante el-Rei I). Jogo e o 
infante Duarte seu fillio e todos os Preliidos e 
Cabidos, encontra-se e111 os n."" e VI, debaixo das 
palavras: N Perquem e como se coniteca dos Pa- 
tlroados~ unia disposição importarite ; diz assim: 
((E: aos qiie dizeni que tomava coiilieciii~ento dos 
~)rtdr.oados, aiiioveiido os coiifiriiiaclos, qiic aesi 



torna conEiecimento dos feitos matrimoniacs, man- 
dando que vivani junctos os que sgo apai5tados 
pela egreja. A esto respoiide el-Rey, que riao ein- 
bargrzndo que tB agora estevescni em posse e cos- 
tiitxie de conliecer cios feitos dos padroados, que 
i~cha que siio seiis por OS registos e livros ari- 
tigos, por se corifirinal* coiri boa egualdade, Ilie 
praz, que se contencla for entre el-ltey e os Pre- 
lados ou cada, Iiiiiri delles sobre os Padroados, 
clisendo que é seu e a e1 pertence; e o Prelado diz 
que pertence n elle ou a sua egreja, que em tal 
caso se escolham, por las partes, dous juises alvi- 
(11-0s Clerigos, que sejaar mais seiri sospeita que 
piiderem haver em todo lieyrio; e a estes coiiietta 
o Prelado o feito, que o detei.niinen1 finalmente 
sem hnver aype1lac;ão e alçada: e se estes dous 
tliscoi.darem, tome-se outros doiis, por esta foi- 
ma, at6 que umas voses excedam as outras. E 
onde se os maes acordarem, que essa seiltença 
:;e publique e dê 5 execuçao, serri outra appella- 
$0 nem a1çada.u No capitillo III da Concordia 
ou iespostas dadas por El-Rei 1). SeLastiiio se 
tlispõe o seguinte: (Ko terceiro apontamento di- 
xein, que as justiças seculares tomam cotiliecinieii- 
to do direito dos Padroados da Coroa, disendo 
que azo bens della, e o niesrno fasem dos bens 
das ditas egrcjas, perteiicericlo isto B jiirisdic- 
($0 ecclesiasticn. Keste apontamento se deternii- 
liou, que o coi~liecimcnto da caiisa do direito 
do Padroado pertence ao juiz ecclesiastico. I!: 
pordn~ quando a duvida fOr eiitie ;L Coroa c 11c.s- 
soas que delln o pi-etendereni ter, ou eiitre cloi~s 
Doiiatarios da Coroa ou outras pessoas que della 
tivcniai causa, ou sobre foi.(;a, o co112iccimeiito 



pertence ao juiz secular. E pelo mesmo modo, se 
ai, causa fôr sobre alguns bens, a que se pertendn 
ser aiiriexo o direito do Padi.oado, o conliecimento 
pertenceu ao juiz secular, que por via de declara- 
$0, pronuncit-ir& se está annexo ou nâou. Nestas 
disposições coinpiladas nas concordias, cujo texto 
se encontra na obra de &fa?tu Regia dc Gabriel 
Pereira de Castro no fiiii do segundo voliime, vê-se 
claramente o prctloiiiinio do poderio ecclesiastico. 
Nem B para estranliar que tal succedesse. Ningnem, 
por POUCO lido que seja na nossa Historia, ignora 
o quanto preponderaram no animo de I). Sebastiso 
as funestas influencias dos celebres jesuitas. Quem, 
~iiorérn, quizer ver corno, durante a nossa segunrla 
dynastia e desigiiadrirneiite d~irante  os reinados de 
I). João 111 e D. SeLastiZo, se levantava contra os 
nossos reis o mais vigoroso ultrarnontanisrno, ainda 
coni relaçiXo ao nosso padroado, po'de coiisultar a 
Afernorin incumbida pelo si.. 12ei D. JoZo 111 ao De- 
sembargidoi. Francisco Coelho, ácerca das Orde- 
nlações do Reino, que se encontra exti-actada eern 
parte s paginas 325 do Indice Chronologico de 
JoBo Peclro liibeiro. 

36 Atites de levaritarmos ii m2o d'cstas chanln- 
das concordias de qire nos temos occiipado, jul- 
gamos coriveniente submetter ao leitor duas obser- 
vações que, relativanlente a estas composições ami- 
gaveis, encontramois 3 paginas 4 da Synopse CJwo- 
nologica dos subsiciios ainda os mais raros para a 
Historia e estudo crilico da legzslaqao povtzcyrteca de 
Josd Aiiastacio de Figueiredo. A prirneira observa- 
<t&o B relativa As concordias de I). Affonso 11, e a se- 
ghlnda ao iioiiie de concordias dado por Gabriel Pe- 
ireiiw de C I ~ S ~ P O  c? estas c~nlposiqões, e ao seu valor. 



37 .Diz em prin~eiro logsr Gnbriel Pereira de 
Castro que duas concordatns de D. Affonso 11 se 
encontram no livro antigo das leis do mesmo se- 
nhor a A. 45 a 48. Etneiida Jos6 Anastacio de Fi- 
gueiredo dizendo a que o que no dito livro a fl. 45, 
47 e 48 se acha é uma lei do Senhor Rei D. Af- 
fonso 111, Conde de Bolonha, enl que regula a apo- 
sentadoria dos infanções, Ricos-homens, Cavallei- 
ros e I'adrozi~os, seus fillios ou netos em as Igrejas 
e Mosteiros feita, ou antes do 1 de Março da Era 
de 1279, corno apparece no ultimo 5 a fl. 47 do 
dito Livro, OU no mez de Marqo de 1290 a par de 
Guimaraeris, como se lê em primeiro logar no 
mesmo real archivo Maio 1 de Lus N. 15. com 
que em a maior parte concorda ... D Tanibem nos 
diz que estas concordias, que foram as primeiras, 
tiveram a sua principal causa ou origem na lei da 
amortisação, que o dito Senhor fez ou para melhor 
dizer renovou nas cortes de Coimbi-a da Era  de 
1249, que corresponde ao anno de Christo de 
1211. 

38 A segunda observaqão devida ao mesmo es- 
criptor 6 a seguinte : a A respeito destas concordias 
(que Gabriel Pereira nos n%o transcreve, affir- 
mando s6 que nellas nlto liavia coisas notaveis) e 
das mais, que nos tempos seguintes se fizerani, e 
ajiistarain neste reino; nie pareceu notar neste lo- 
gar, que ellas impropriameiite se chamam concor- 
datas, quando na realidade não são ~iiais que ou 
umas amigaveis composições feitas com os Prela- 
dos e Clerezia do Reino, conforme o pediam as 
circiimstancias do tempo ; ou uns assentos de Cor- 
tes, em que os Senliores Reis deste Reino resol- 
vernni o que llics pareceu justo: por ser certo 



qhe ellas nNo têin nem podem ter a natureza de 
verciadeiras Concordatas, Tractados ou Conven- 
ções, que obrigiiem aos nossos Principes, pela 
rtiziio de que taes s6 têm logar seilclo feitas entre 
sobei-anos que são entre si independentes '; e não 
sendo feitas entre Principes e vassallos, superio- 
res e subditos, como succede em todas as  que 
entre 116s se querem assim denominar. a Para de- 
iiionstrar R justiqa do sei1 reparo adduzi~i o ali- 
C ~ O P  a seguinte demonstração : a E isto se verifica, 
porque, se ellas versam sobre negocios espirituaes, 
aleni de estes sereni iiialienaveis da jnrisdicqao 
da Igreja, vem a ser feita entre os Prelados, que 
s&o superiores, e o Principe, que 8 inferior, que 
pelo baptismo se fez seu subdito; e se versam 
sobre os negocios ternporaes, da mesma sorte, 
alem de  estes serem inteiramente inseparaveis do 
poder real, vem a ser feitas entre os Principes 
que Q indubitavelnlente siipei-ior, e os Prelados 
e ecclesiasticos qiie lhe s%o subditos.~ Com o de- 
vido respeito parece-nos qiie o dilemma ngo pro- 
va, porque, dentro de qualquer naçio indepeii- 
dente dos Estatios Roinanos eni negocios tenipo- 
rnes, o proprio Pontifice c? inferior aos Reis, e ein 
liiaterias espirituacs é considerado como siiperioi*. 
Ll'aqui resulta o ngo tcrnios por bem demonstrado 
o periodo em que elle prosegiiiu: aEm coiisequen- 
ciii do que, e d'outras mais razões, B hoje ind~i -  
bitnvel, que s6 estas poder&o ter todo o vigor e 
autlioridade para ol~rigar os nossos Principes, se 
fosseni feitas entre o Sumrno Pontifice, na qnali- 
dade de l'ontifice temporal em os seiis Estriclos, e 



os nossos IJrincipes, nos iiegocios da sua cotnpe- 
tencia como taes; e que n%o seiido as nossm desta 
natiireza, sb tein aqiiclla autlioridade que os Se- 
nhores Reis dcste Rciiio llies deram, e qiiizerani 
dar pela stca grande e natural piedade e pelos prin- 
c i p i o ~  d'acluclles obsciiros terri pos, ou taci ta ou ex- 
pressaniei~te, niandando compilar e npl,rovando 
depois cle compilaclas, miiit:is das deteimiiiinç6es e 
sespostas, que se achavani 110s artigos clellas, em 
os Codigos da riossa legislaçào; mas que esta s6 a 
conservam eniquarito for sua, vontade coiiservar- 
lha, sem que a isso possa iinver mais impedimento 
ou obstaculo algurii.~ A par das vellias theorias 
de Direito resente-se esta esposiçào de que o seu 
auctor tinha ideãs pouco distiiictas hcerca da natu- 
reza clas concordatas e do scu objecto. ltestrin- 
gindo-nos ao objecto do riosso trabalho, teremos 
occasiiio de ampliar mais as noções já anterior- 
merite expostas. 

39 Isto posto pelo que respeita ás concordias, ou 
antes combinaç8es anrigxveis entre os Principes 
Portuguezes e os Prelzidos de Portugal, passure- 
inos a occupar-iios especinlniente das Concordatas 
propriamente dictas, celebradas entre o Pontifice 
Roiirario e os soberanos de Portugral, que tiverem 
relação com a inateria de qiie temos de occiipar-nos. 

Occupar rios-heinos no decurso d'estc trab:allio 
de tres Coricordatas, isto 6 da Coiicoi.datn de 20 de 
julho de 1778 ', da de 21 de julho de 1857 ', e 

' O texto latino d'eata Conmrdata encontra-se nos do- 
cunicntos coinprov;iiites d'alguns pontos da doutrina dos 
Elementos (10 Direito Ecclesiastico Portuguez do Sr. 1)r. 
Dcrnardino Carneiro. 
' Ibidciii, pag. 127. 



d'uma terceira feita com o nome de Converiçiio de 
25 d'outubro de 1848 '. Presentemente s6 nos oo- 
ouparemos da Concordata de  1 7  78. Reservamos 
])ara a ultima parte do riosso trtibnlho, em que 
liavemos de t,rac.tai- do nosso padroado iio Orierite, 
lima apreciaçiio siiccinta da celebre Concordata 
dc 1857 c da Convençao de 25 d'outubro de 1848. 
I< como nós jsl expozenios aritcrioriricnte os priri- 
c ip io~  gernes niais inclispensaveis a. este respeito, 
elltritl'enlOB, sei11 demora, no qiie tenios a dizer 
rileste logar, quer a respeito da Concordata de 1 7  78, 
quer a respeito do systema das concordatas ollia- 
das theoi.icaniente. 

40 Entre todos os docuriicntos e textos mais ini- 
portantes com relaqão ao nssunipto de que 110s OC- 

cwpamos, deve niencioiiar-se :L coricorclata entre a 
Rainha, a, Seiiliorn 1)oiia 1\I:tria I: e o Papa, Pio VI, 

pela qual se estabelece iiovo i.egiilninento sobre n 
rioiiieaçl"io dos beneficias rios rcirios de Portiiwal e P 
dos Algarves, assigiiada em Lisboa a 20 de julho 
de  1778, ratificada por Sua Magestade eni 11 
d'agosto, e coriiiriiiticlu por Sua Santidade eiii 10 
de seterribro do dicto aiirio. 

Daremos U ~ I I ~  versiio particular cla mcsma con- 
Irrue : c ~ r d a t a  a cjiial é conio se YC, 

aEiii iiorne da Sai~tissiiiiri Tiindatle. 
~ C o n i o  se terilia, conveilcioilado eritre Sua Santi- 

dade o l'apa Pio VI e a Ilainlia Fidelissima, para 
se fixar unia nova ltegra, cln qual se usasse na 
nonie;iç%o clos I'ierieficios rios l-teinos de Portugal e 
dos Algarves; iiiri e outro de rii~ituo accordo cele- 
braram eiitrc si a 11i.eseiitc coiicord:tta. Pala ~ s t c  

' Tbitlcm, png. 139. 



efl'eito foram na vcrdnde desigii:iclos I)RI':L plenipo- 
tenciarios, da parte de Sua Santidade o Excelleii- 
tissimo e Revcren(lissimo Senlior Bernardino hfutto, 
Arcebispo cle l'etra, Niiiicio de S. Santidade na 
corte de Lisboa; e da parte da Rainha Fidelissiina 
o Illustrissiil~o e k4xcelleiitissinio Senlior Ayres tle 
Stí e Mello, do Seu Consellio e Seu 3liiiistro e Se- 
cretario de  Estado dos Ncgocios Estrangeiros e 
da Guerra. 

Artigo I 
((0 Nosso Santissimo Scnhor colicede faculdade 

perpetua, em virtude cia qual Sua Real Magestade 
tle Portugal e dos Alg:trves ti Rainlia Fiilelissiii~a 
e seus Successores, possa e possain apresentar á 
Mesma Sua Santidade e aos seus Successores pes- 
soas icloneas e ,zppi.ovaclas scgundo as disposições 
caiionicas, para os Bcneficios Ecclesiasticos, ainda 
para os Curados, ci, excepçilo dos abaixo designa- 
dos sitos iios licinos de Portugal e dos Algarves, 
que forem vagando por morte dos seus respectivos 
possuidores nos qutro rnezes dos 03 L O OU nos tres 
dos seis reservados á Collaçiio c disposiçiio da SB 
Apostolica. De niodo que pertença á Mesma Kainha 
e aos seus Successores este direito de apresentar 
para aquelles bencficios que vagnreni o11 nos me- 
aes do anno Fevereiro, Illaio, Agosto e Novembro; 
ou eritão para aquelles Beneficias que, como tani- 
bem se diz, ragjarenl nos niezes de  Março, Julho 
e Novembro, se aconteccr que o Arcebispo oii 
Bispo de alguma egrej;~ acceite nos iliezes da alter- 
nativa a graça offerccida na i - egp  iiona da Cliail- 
cell:~ria Apostolicn, por isso que se isto succcder a 
cpllaç%o dos iriesiiios bencficios sbnieilte pertence 
Q Sé i l~ostol ica eiii seis iiic.zcs nltei'iii~dos; e pck) 



que toca aos 13eneficios Curados, procedendo-se 
para elles ao concurso do costume, segundo a forma 
prescripta pelo Concilio 'l'ridentino, será plena- 
ineilte pernlittido a Sua òlagestade Real apreseatar 
para elles as pessoas que se coilsiderarem mais di- 
gnas, segundo a inforniação que pelo Ordiiiario deve 
ser feita a Sua Magestade, referiiido-se unicamente 
As actas do concurso. Quando duas ou mais pes- 
soas concorrerem coiu eguaes nierecinientos ser& 
livre a Sua Magestade lteal gratificar aquella que 
melhor lhe parecer 4. 

Ai%. I1 
(Que as Dignidades Maiores nas Egrejas Cathe- 

dernes e as Piqiiicipaes nas Egrejas Collegiadas 

' Para se conhecer o alcance d'este artigo 1." da Con- 
cordata cuiilpre nzo esqi1ccc.r a regra IX da Chancellaria, 
a qual reserva ao Papa todos os l)eneficios, com oii sem 
cura d'alinas; que vagassem em qualquer parte do orbe ca- 
tholico nos seguintes oito inezes de janeiro, fevereiro, abril, 
maio, julho, agosto, outubro e iiove~iibro. 

Esta regra n to  foi seguida de iiiiia maneira estavel se- 
não desde o pontificado de Leso X. Innocencio v111 con- 
cedeu aos bispos residentes a livre disposicâo dos bencfi- 
cios de sua collaqão que vagassem nos seis mezes de feve- 
reiro, abril, junlio, agosto, outubro e d(8zembro. Em França 
muitas provincias seguiam outr'ora a regra- D e  mewibzis 
et alternativa. E sd foraiii alli al~olidas as reservas pela 
concordata cclebrada entre Lcão x e Francisco I. Note-sc 
que a Ciiria Romana rstabelccizi, est:is regras, exceptuando 
apenas os beneficios que vagassem erii virtude da resi- 
gnaqso, os que eram da  disposi~20 da sancta egreja ro- 
iiiana, e aquellcs ciiLja ílisl1osiy3o cr:l rc;iilada por concor- 
datas particulares. Esta intcrvcilqao dt.s:~ssombrada e larga 
da  Curia Iioniana no proviiilento dos beneficios ecclesias- 
ticos era coiiio que o 1)recursor de medidas aiialogas quando 
:is necessidades da wricdade civil n ir50 iii~~icllisscili os 
governos te~~~por~t tss .  



serao, c o m o  nt6 aqui, reservar ias"  senipre que 
viigarem, á Collgçiio da Se A ~ o s t o l i c a .  Da mesma 
m a n e i r a  ser50 d t ~  CollaqXo YontiGc:iit, assim c o m o  

' 'Ela alguns tcri os cuja noçzo, hojc iiicilos neccssaria, P sc torna comtudo inclispeiisavcl para a devicia aprecia~ao 
dos dociiinentos ni~tigos, da histeria, d : ~  natureza e do 
provimento dos boneficios eccle~iasticos. A resigna980 era 
a voluntaria abdicapão do beneficio feitn por cousas suf- 
ficientes e admittida pelo superior. Podia ser tacita ou 
expressa, e esta podia scr p i ra  ou condicioiiad:t. A resi- 
gnaçao piira chaiii:iva-se propriamente rcniiricia. As resi- 
gnaç0cs foram occasi%o íle grnnrles escand 1105 e :il~ii.os 
no seio da egreja. As reservas papncs coririitixiii ein avo- 
car para n Curia a colloqiio de beneficios de todo o genero 
contra a primitiva disciplina da egreja (Sclieiikl Iiist. 
Jur.  Eccl. Toin. I, Ij 151). As annntzts craiu certas q u w -  
tias deduzidas dos rendimeritos obtidos 110 priuieiro :irmo 

depois do beneficio alcançado. Cauaa niagoa o 
ver-se quanto mal os interesses inundanos por occasiuo 
das resigna<;cicu, annatas e reservas, prodiizirain no seio 
da  egreja catholica. Vid Soglirt Inst. Jur.  I-ccl. E'riv. 
pag 1 G 1 e seguintes. Veja-se a Denaonstraçüo Theologica, 
Cunonica e ITistorica do d i ~ e i t o  í los A ~ e t ~ ~ o p o l i t a n o s  de Poi-- . 
tugal etc. do Y." Antonio Pereira de Figueireclo, propo- 
si$io iindeciina, diiodecima e deciina tc~ceira.  Os traba- 
lhos deste illustrado esc.i.iptor nestas materias s3o dignos 
da maior consideraçilo. A leitura destas proposiucies bas- 
tam para nos convencer de como a Concordata fez 
senão revaliclar os interesses da  Ciiria ltomails ein pre- 
juizo da  egrejn portugiieza. As reservas e as annatas s5o 
ali devidamente apreciadas. Parece incrivel que, tendo-se 

ublicado aquella obra eiu yortugiiez no aiino de 1769, 
{ouvesse eiii 1778 eni I'ortugd uni governo que izeceitnssc 
8 cele1)re Concordata de I). Maria I e Pio VI. 

Relativamente As renuixias dizia uiri dos maiorcs or- 
namentos da egrcjn portugueza, fallecido jA neste seculo: 
nFallenios antcs coiii franqueza: iiias o cbtaclo iiâo sofl're 
uin incrivel detriiiicilto coin este abuso, seiido Renuncia, 
ou Impetra nad:~ iiieiios do cjuc iiiiin sangria feita no seri 



tl'aiites, n h  s6 os beneficias que vagaralu j~incto 
A Sé Apostolica; nlas :iincta aquclles qiie vagareiri 
scwrindo o decreto aniieso As I'i.o\risGes da Sé Apos- 

k 
tolica. L)tb inesnia sorte sei.So da Collaç#o Pontifi- 
cia aquelles Beneficias que vagareni dos Faniilia- 
i-es dos Cardiaes da Saiita Egreja Romana; e ge- 
rnlmente todos aquelles que eiii virtude das Reser- 
vas Apostolicas e seu vigor pertenciam B Sk Apos- 
tolica, exceptuaildo as vacancias nos meses indi- 
cados. 

Art. I11 
- Que todos, ~ i i i d i ~  OS apresentados pelo Rei, 

hâo de iil11)etrni. da, Sé Apostolica as opportunas 
Lettras Apostolicas, segiindo o costume e sem 
ilenliiiins mudniiqa: por forma tal qiie n:io possim 
Rer investitlou lia posse dos mesmos belieficios, 
sçiião depois de expedidas e apresentadas as mes- 
iass Lettras. 

Art. IV 
Qiie o presente Indulto 11Go prejudique ao outro 

de que gosam os C;irdiaes da Sancta Egreja Ro- 
innnrt e o Nuucio Apostolico lios iilesmos Reinos; 
iiins elles o poderao exercer segundo as faculdades 
quc  llies 830 concedidits de  conferir os Bcilefieios 
coiiio atd aqui. 

Art. V 
Que será, l)erxnitticio c livre á Sé Apostolicn 

o direito de admit,tir segundo siia vontade as 

cnbedal ? Qae na verdncle. custa a coinprehcnder como 
cwape As vistas da nossa Politicn esta prodigiosa cxtrac- 
~ h o  do diiiliciro para fora ilo Rciiio no tiinpo mesmo em 
que as urgcwias lniblicas o fascin rn:iis preciso ...... o Mem. 
],ara a Hist. da  vitln tle I). F r .  Ctirtaiio Rrandão, Toin. 11, 
pag. 302. 

5 



Resignações ' dos Ijeneficios, e Coadj~itorias coni 
futiira success~o, sem restricçilo de especie algu- 
nia, como se n l o  tivesse sido feita a presente Cóii- 
cessào. 

1;m f6 do que n6s Plenipotenciarios, abaixo 
assignaclos, por nossa, inilo, ein noiiie dos nossos 
respectivos Seilliores e em virtucle dos pleuos po- 
deres de que para este fini estaiiios inunidos, as- 
signamos a ~ r e s e n t e  Concordata, c a. fizemos sellitr 
coiii os sellos das nossas Armas. 

13. ilrcebispo de Petra 
c Niincio Apostolico 

(L. S.) Ayres de SA t: Mcllo. 
(L. S.) 

41 CJiiein observar attentanientc a linwuageiii b 
eiiil~re~wila nesta Concord;it:t niio poclc, deixar de 
i.ecorilieccr a, grailcle iiigeiencia e supremacia que 
no reinado da scriliora Z). Maria, I exercia sobre 
116s :I Ciwia Itoil-iaria. A coiicessiio consignada no 
t~i t igo 1." notavelmerite iestringida nos artigos 
'L.", 4." e 5.' Niio se tracta de regular o direito de 
padroado segundo os melliores interesses e iicccs- 
siílades da sociedade, ngo; tracta-se apenas de urn 
indulto, que ;i Curia Ron~aria concede, de não 
grande alcance, e que depois se couiprae eni mo- 
dificar por niil foi.nias diversas. No reinado de D. 
José I uma tal Coiicoi,clata s e i h  unia verdadeira 
incolierencia, no reiii;ido de I). Alaria I 1150 pode- 
1;iamos esperar unia concordata de maior alcance. 
E de todos conliecido o c01110 se retrogradou apres- 
sadamente neste iciilado eiii qiie se iiianifestoii a 



mais iniperisad:l i.i.xq5o. C) si'. 8imZo Josk da Luz 
Soriaizo da-lios conta do quanto o ultraniontanismo 
tiniia progredido em P o r t u p l  logo i10 principio 
do governo da ~ r . ~  I). Alaria 1 ;  O testemunho do 
iiuncio apostolico e o c10 iliinistro hispanliol, ali 
repro(lozidos, 1120 faze111 sei150 convencer-nos mais 
de que ngo 6 esageracln a piiitnra traçada pelo 
si.. Soriano '. h Coiicordata nao podin deixar de 
resentir-se da situaçib dos espiritos. O estado de- 
~)loritvel eiil que a egreja devia ter catiido, pode 
11em deprehcrider-se das palavi-as sincerairiente 
eraiigelicas do SI.. L). Fr .  C~ietailo BraizdRo, vene- 
ravel Arcebispo l3r:warense '. 

Escrevia elle ao 3lit-iisti.o em lima de siias car- 
tas : «I'ois eritgo que clco o Papa a S. Magestadc 
pela Coiicordata? Palavras; a iiiiica cousa coni 

que Curia Roinana paga qiiiisi seinpre aos Prin- 
oipes cni samelliaiites laiices, ficando ella entre- 
tanto com o direito reservrido das Aiiiiatas .... @ 

' Histor. da  Guerra Civil ciil l'urtiix. 'l'oiii. I, pag. 248. 
Mei~iorias para a Histo~ia d:i vida do veneravcl Ar- 

cebispo ti,: Braga I). Fr. Caetano Braiidao, tom. S . O ,  cnp. 
7, 18, 29, 34, 38, 47, 70 e 73. 

P;~r:i :L melhor iiitelligeiicia da nossa Concordata 
iiiuito iiilporta :i 1citiii.n c o exaiiie da  Coilcordata fcita 
ciii 1753, cinco :~niios antes da nossa, cuiii a Hespaillia. 
Do sei1 estudo i.cualt:tr:i imparcinliiieilte a diversa conside- 
r a @ ~  que a Curia Ito~iiai~a ligava aos dois povos. A ma- 
teria desta Coucordilt:~ foi juíliciosamente illustrada pelo 
erudito e cirçum5l)ecto auctor da: Colécion de C O ~ L ~ O T ~ U -  
tas EEs2~aEolea denlas C'onve)zios celebrados de.y)zces de1 
Concilio TI  i d e ~ i t l ~ l o  e1~t1.e 10s Heyc~s tlc EspZlta !/ Itr IJ:OZ~/I. 
#(:(I,<, i l l ~ i s t ~ . u d a  co111 ~ i v t n s  c oÒsvvc~rc( io11,~x. 



Vrrdirdeirn doiitriiia n c:str rcspcitn 

42 Graças a Dcos a theocracia e Cesni.opapia 
esta0 jB arredadas da discuss20. Hoje s6 podcni 
merecer as honras de exaiiiinar-se o systenia das 
concordatas e a plena liberdade dos dois poderes 
-civil e religioso. 

Por  qualquer destes dois systemas militam ra- 
zões giavissiuias, arwuilieiitos dignos da maior 

h 
consideraç:to, e a~ictoiidades iilsuspeitas. 

43 A opinigo de Montalembert em fitvor da li- 
berdade de cultos teni n-ierecido a consideraqão 
dos homens niais rcspeitaveis ; e parece que no fu- 
turo jB lhe estB designada a hora do triumplio . i  

A.  Frank deferide o systeina das concordatas e 
1Zii.oii prefere o systerria ainericano. Ha ainda um 
certo nuniero de escriptores e pensadores, tima 
certa escliola que tenta demonstrar que entre o 
espirito do catholicismo e as modernas instituições 
liberaes existe unia opposição radical, e que ten- 
tam estabelecer çonio indispensavel R subordiiia- 
$o da esphera religiosa ao podei. do estado 3. 

A Historia e o estudo imparcial dos factos con- 
demnam certamente esta ultima escliola. 

44 Os defensores do systeina das Concordatas 

L' Eglise Libre dans 1'Etat libre. 
Yhilosophie du Droit Ecclesiastique. 

' Teberghien, Ahrens, F. Lnurent 1'Eglisc et 1'Etat etc. 



illegarn em seu favor principalmente as seguintes 
sazbes : 

1." Não ha religiRo, por melhor constitiiida que 
nos pareça, que n<<o precise da protecção do eu- 
tado. Ora esta protecçiio nso pode ser incondicio- 
nal, sem que o estado tenha a faciiliiade de exigir 
obediencia e fidelidade da sociedade religiosa. 

2.0 O poder religioso, por sua ascendencia sobre 
o espirito dos povos, e pelos meios de que dispõe, 
pode causar serios receios á auctoiidàde civil que 
tem de manter a ordeni e a tranquillidade publica, 
e que, por este motivo, se ngo pode satisfazer c6ni 
os simples meios da repressão conio acontece rela- 
tivamente aos individuos; porque, por mais que 
se diga, não hn nenhuma analogia entre o indi- 
viduo e uma sociedade religiosa considerados em 
relação ao estado. 

3." Este systenia das Concordatas tambem ga- 
rante aos poderes publicos o direito de intervir 
11a nomeaç2o dos fiinccionarios ecclesiasticos, con- 
cessgo ou garantia yuc, attcndendo d naturesa 
deste trabalho, n20 po$eriainos omrriittir na expo- 
siçzo d'este systerna. Ii: esta uma das maiores dif- 
ficiildades qiie os defensores das Concordatas des- 
cobrem no systeina da conipleta independencia dos 
poderes - civil e religioso. 
4." Estes principios nzo justificam o systema 

preventivo, a auctorisaçiio previa para a manifes- 
taçiio de qualquer culto, ou para a reunião dos 
crentes; yorrliie seria ir dc ericoirtro aos mais evi- 
dentes principios de liberdade: o que se pretende 
deduzir E a faculdade de os obrigar o governo a 
prestar juramento, o direito de beneplacito, e ou- 
t ~ a s  garantias consimiles quc, ao lado dc obriya- 
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~eligiões uma liberdade egual, sem comtudo llies 
subininistrar, nem conceder iiem subvenções, iiem 
prerogativas especiaes, nem privilegios, e sem in- 
tervir na siia administraqão e governo interno. 

2." As religiões, que fomentam a iiiiinoralidade, 
e attentatorias contra os direitos iridividiiaes, nfio 
eão de recear. A discussRo afugenta as trevas. NAo 
poderiam sustentar-se nem propagar-se. Essas re- 
ligiões tenebrosas s6 de trevas e ignorancia podem 
sustentar-se; deixem que irradie a mais plena li- 
berdade, e as trevas se dissipaido. 

3." Mas é necessario, dizeni elles, que o estado 
se previna contra a nimin infliiencia das socieda.- 
des religiosas, as yuaes podem, de uni inodo mais 
fatal que o indivicliio, comprometter a trariquilli- 
dade e o bem publico. Nada d'isso B necessario. 
Os adversarios do systeiiia que defendemos, ao 
passo que por uni lado inandaili pi~evenir o estado, 
inipõeili-lhe pelo outro a obrigaç2o de proteger ou 
cultos e de llies garantir certos privilegios. Cha- 
ma-se isso dar por um lado e tirar ]>elo outro. A 
liberdade cura as ~ x i t g e r ~ ç õ e ~  dos privilegios. Vi- 
vain os minist~os das religiões A soiiibra das ga- 
~.aiitias que asseguram a lileidade da acçso, se- 
giinrlo as leis, a todos os cidadnos, e a sua inge- 
rencia nos iiegocios temporaes acabe ; e veremos, 
dentro eiii po1ic0, restabelecido o equilibrio so- 
cial, scm que llie seja, possirel alterttl-o a seu ca- 
priclio, coilio tem succedido noiitras edades da 
Iiistori:~. 

4 . O  JJ se vê, em vii*tlide da doutrina referida, 
que a ii%o interveiiçiio do governo no proviniento 
dos beneficias ecclcsiasticos niio trará conseqiien- 
cias perigosas para ,z sociedade ; unihora aqiielle 



meio nRo seja infelizmente tiio seguro como fora 
para desejar nas circumutancias actiiaes. 

5." Mns, continuani : os iiiiiiisti.os das diversas 
religiões, quando se vireni seiri dota@o official, 
desprotegidolt pela auctoridade. não poderão fã- 
zer-se respeitar devidamente. NRo era assim. que 
respondia D. FF. Bai tholomeu dos Martyres aos 
que lhe aconselhavam faustoa e grtindezas, aos 
quaes elle cliamava nada menos que pagioa, com- 
parando-os a Platões e Ciceros. O exeinplo dos pri- 
iiieiros seciilos da egi.eja, e o de todos os paizes 
eni que a religiiio catliolica n5o forma o ciilto ofi- 
cial, protestam contra siniilliatites doutrinas. Para 
todos os corações o espleiidor da virtude Q niais 
precioso que o esplt-ndor do ouro. A nRo dotziçiio 
do clero 6 a nossos 01110s unia das mais valiouws 
corisidciações em favor do iiosso systema. Seria Lima 
boa maneira de zirredar do apiisco religioso os iner- 
ceriarios, a quem só uiove o interesse e as paixões 
inundanas. De nada serveni cstes á sociedade, se- 
1150 6 para oneral-a; os oiitros, os bons, esses tra- 
balham pelo céo, acompanhados da protecção di- 
vina; e não sao as q~ieixas d'estes que interroiii- 
pcm as 1~icubi.ações dos que dirigeni o leme dos 
estados. O padre, que viver ílas coriso1:tqÕes que 
levar ao coraqão dos fieis, será diligente no cumpri- 
mento dos seus deveres, bom sacerdote e de exem- 
plar procedimento; se o padre viver do estado, 
deixarA de estudar, de niorigerar-se, e de pregar, 
para ser politico. Advirta-se que estes priricipioe 
riso podem annullar-se com uni ou outro facto 
ab~isivo que possa referir-se. 

6." Fazer dos poderes politicos, ou de qiialq~ler 
dclles, juiz dos ciiltos e das religiões, e f;izer 



depender a siia admissno de uma sentença que' 
ílepois se ha de executar por nieio da força, se 
tanto for necessario, B o rriaior attentndo contra os 
foros da consciencia individtial. A illustraçilo e 
n8o a força deve ser, e 6 coni ciifeito, o uiiico meio 
legitimo de dirigir os crentes. Fazer o contrario é 
i r ,  directa ou indirectamente, contra a liberdade de 
consciencia proclairiada poi* Christo: uDae a Cesar 
o que é de C'esar e a Deus o que é de Deus D. Se 
eni Jerus;llem aquiliitassem por esta esquadria o 
christianistno, ainda no berço, frustrar-se-hiam, atd 
onde forças huniarias o permittisse~ii, os decretos 
da I'rovidencia. 

7." O systcma. das Concoi-datas n50 terininn 
as luctns, nem as recriminações que os dois pode- 
res interiormente iriteiitavairi c sc dirigiam recipro- 
camente. A di~tar  da. primeii-n Concordata, cele- 
brada em 1122 entre Calixto 11 e o imperador 
Henrique v, até os nossos tempos, a historia de  
todos os paizes nos mostra que tem sido impossi- 
vel inaiiter a dcsejada harmonia entre a rel igik 
e o iniperio. Assim coritiiluar& a ser emquanto 
cada um dos poderes se li50 limitar exclusivn- 
inente aos objectos cia sua competencia. A trans- 
a c ç k  6 urna cedcricimb que desvirtua a naturesa 
e as attribuições dos dois poderes. Liberdade para 
egreja nos negocios espii.itiines e pirraniente cccle 
siasticos, inteira libcrclade 1)ai.a o estado nos nego - 
cios temporaes, tal 6 a nossa clevisa, de certo a mais 
favorarel de todas á. verdado e aos progressos da 
liumi~iiid~~de. 

8." Resta-rios coricluir, o que fai-enios com a1- 
guinas citac;Ccs, cada qual iritiis iniportitrite. ,\ ],ri- 
iiieira, sei.& do viituoõissinio Prelado, o sr. D. F r .  



Caetano Brniid;io ; respoiidendo a uni aviso de 20 
de Maio de 1796,  dizia elle ao Ministro: ccD1as 
que abusos siio estes lia ordem Episcopal que assim 
provocani o zelo de V. Ex."? Eis aqui os mais no- 
taveis: Que os Bispos regulem uma grande parte 
dos negocios ecdesbsticos sem o primitivo conselllo do 
seu I'vesbyterio .... Que administlqem per si mesmos 
grossas nzassas.... Que exercitem temporaliducles des- 
c~onl~ecidas dos Apostolos etc. II:ii tanibem eiii parte 
iiBo deixo de sentir com V. E x . ~  Acerca destes 
usos; reconheço a sua data; e coiivenlio que sgo 
algui~i tanto afastados da foi.inosura, e da sirnpli- 
cidade das 1)ririiitivas praticas da Egreja: e Deos 
sabe com quanta dor e saudade repito muitas vezes 
esta bella palavra de S. Bernardo: Quis nailti det 
videre l<cclesiam Dei sicut in cliebus autiquis! 'B O 
outro testemunlio será de Luiqriet, nuncio ex- 
traordinario de Pio zx eni Berne; ria declaraçiio 
que diriaiu ao V o ~ o r t  de Berne dizia: ~Derenios 

0 
n6s adinirar-nos por ventura de que, a cada passo 
qixe se dá [)ara c1i:tiite A custa do passado, a Egreja, 
successivniriente despojada das vantagens acces- 
soiias que possuin, tenlia lutado t5o fortemente 
para asconservar? Senipre constante conisigo 
niesma. no que tein cle ess~~iicial, a egreja acceitará 
:i transfor1naç;"lo social do tenipo. Não digo bas- 
tante: ngo sóineiite a acceitará, mas fiel 6 sua 
iiiiss50 de progresso, estará sempre pronipta para 
secundal-a.-A Egrqjn não recusará nunca, q tiando 
cliegar a occasino de reconhecer o grande princi- 

' 3Jciiiorias para n Historia iln vida do Veneravel Ar- 
cebispo dc Brnga, ». Fr. Cnetniio 13rand50, tom. 11, pag. 
:$O7 o :;(C?. 



durante o tempo da residencia dos Pontifices ein 
Avinlião. O que parece mostrar que ent,?o os Pon- 
tifices elegiam, livremente, os que bem llries pare- 
ciam para Bispos das nossas SBs; porem Q certo 
dos factos que acabanios de referir que aos nossos 
Reis, ainda quando merios zelosos dos seus direi- 
tos, sempre lhes era Iivrc o receberem o11 n" ao os 
iiomeados pelos Ronianos P1'., ao menos, 11Bo se 
1)rovoii atQ agora o coiitraric~. 

Chegou en~fini o teriipo em que os Ilomanos PP. 
reservarani a si o pi-oviniento de todas as egrejas 
cathedraes. 1)';iqui priricil3ia n quarta epocha que 
assignanios. Os nossos l'i-inci pcs, fi~vorecidos do 
direito, jA ti*ansf~indido dos Godos, e j$ adqairido 
pela i.estauraç50, ftiiicl:tc;So e aniplissimas dotações 
das nossas egrejas, iião podei.:im tolerar as illirni- 
tadas reservas poritificias. Disto se queixaram os 
nossos embaixadores no Concilio de Constançn e, 
n&o contentes coni as providencias do Concilio de 
Basilea, coritiriuaraiii a exercitar os seus direitos 
que nRo reconlieceni derivados d'outro, que n%o 
seja do padroado legitimamente adquirido. Elle 6 
mesino reconhecido pelos Romanos PP. rias Bul- 
las de erecçiio dos novos Bispados do Reiiio e 
Conquistas. Neste pcriodo foi3ani providas as nos- 
sas egrejas r?. iristaiicias dos lieis, jd por apreseii- 
taçao, já por sul)l~lica, pordni, s6 no nome, na 
realidade ricrorosa :tpresentaç%o. Houve, porem, 

9 
a este respeito urii:i notavel diversidade, sendo 
ii1uit:is egrejas providas succcssivaniente, j á  por 
supplica, jd por api.cseiita@o, conio colheu dos 
registos de Datiii.ia hIaiioel Soares Pereira, colle- 
gial que foi do Collegio de S. Pedro, e nosso 
agente em Roliia, e este mesmo testemunho nos 



certifica ninis de que as sul,l)licns e apresentnçõw 
deste ternpo s6 tlefei.iam no noiiie. 

Sabemos qiie no 1'oiitific;iclo de Urbano VIII, 

liuvetldo duvida no 11roviiileilto do Bispado de 
Lisboa sobre o theor coni que se deviam expedir 
as Biillas, se decidiii se 1)assnsserri á i~orneaçiio qiie 
ao Rei competia 1)oi- privilegio niio derogado. 

Restaurada a nossa Monarchia do jugo dos His- 
l~aiilioes os Koriiaiios Poiitifices duvidarain por 
muito tempo i*ecoriliecer o direito de iiomeaçiio 
dos iiossos Reis, que acceitaram logo que os tive- 
ram por justos e legitiiiios possiiidores ', e ate os 
nossos tempos e iiesta ultima eljoclia n3o ha nada 
a este respeito digiio de irlernoria que 1150 se,ja a 
posse eiii que se coriseivani os nossos Reis doa 
seus antigos direitos i i i i  nonieaç5o dos Bispos para 
as SBs assini dos Reinos coiiio das conqiiistns %. 

51 O que até aqui fica dito liniitn-se :i. indicar a 
influencia dos reis lia eleiçao dos bispos; no que res- 
peita As outras dignidades e beneficios ecclesias- 
ticos, o seu proviinerito depeiidia de padroeiros 
já leigos, já ecclcsiasticos e rcgula\r;~,-se pelo di- 
reito respectivo. Pela Hulla do Sarito Padre Julio 
III de 30 de dezembro de 1550 as apresentações 
das Ordens Militares ficaram pertencendo aos Reis 

' Francisco Rnnios dcl Manzxno dirigiu a Alexandre VII 
eni 121 paginas, iiiil~ressas eni 1659 uma allegayio - 
Sobre Ia prouision de 10s obispc~dos uacautes en la C'orolzu 
de Ir"ovtuga1; ao qual respondeu triuniphantemente, em 
1715, Manuel Kodrigues Lcytlo, niostraiido qual a ver- 
dadeira doutrina :icerc:t do padroado portuguez e que 
D. JOGO J V  era legitimo Rei de Portugal. 

Note-se que nBo temos plena certeza de que fosse 
JOGO Pedro Ribeiro o verdadeiro aiictor d'esta dissertaçRo. 





CAPITULO I1 

O padroado e a legislaçtlo romana, canonica e portugnezrr 
ate a Constituição de 1822 

Preliminares 

52 A 11istoi.ia explica-se pela legislaçito e vicc- 
versa. Andani tKo tinidas as leis e os costumes 
dos povos, que 1150 seria difficil uriir em uni s6 
todo a~iibas as coisas, porque ellas como que se 
compenetram reciprocariiente, se produzem e se 
explicam. 

Entretanto 116s enteiidemos coiiveniente descri- 
minar para maior clai-ezn a historia do padroado 
da sua legislaç80. 

Do que dissemos erii os 11.0~ 42, 43, 44 e 45 se  vê 

Ministro dos negocios estrangeiros em Turim: cA infliten- 
cia quc as cortes exercein na eleição do papa rediis-se 
essericialiiieiite ao direito de exclusTio, direito que Q fun- 
dado sobre uni prccedentc cuja origeiii 1150 é beiii conhe- 
cida, rnas que renionta a algiins seculos. ltoiria não quer 
conhecer a legitiniidiide deste direito, iiias, de feito, ac- 
quiesce ao exercicio d'elle. Este direito só pertence ás 
cortes d'Anstria, França, Hespanha c Povtugal s . Noutro 
logar diz Gattina: aAs cortes d'Austria, França, Hispa- 
nlia, Sardanha c Pu~tugul tceni o direito de norlicar car- 
diaes todas :ts veses qiie o papa faz o que se chania uma 
promoçiio ger;il,>. Da obra citada se depreheride que Por- 
tugal excrccu por veses uma influencia ilotavcl nos resul- 
tados dos conclaves. 



que o direito de padroado ri80 B s6 oneroso, neni 
a6 iitil, que iião 6 iini simples privilegio, inns uni 
direito adquirido, tão validamelite, como outro 
qualquer. Da exposição das leis que vae eegiiir-se 
poder& o leitor deduzir ate que ponto este direito 
niereceu a ~~i-isidei~itção dos legisludores, e como 
de uni lado a egreja e d'outro os governos civis o 
n8o perdiani niinca de vista. 

No deseiir~olviniento da epigraphe d'este impor- 
tantiusiino capitulo dos riossos traballios liniitnr- 
nos-hemos á indicaçgo das leis, a uni breve e resii- 
mido enuiiciado cl'algiimas e As ponderações que 
julgarmos opporturias sobre a iniport~ilcia e valor 
relativo das iriesnias. Nem d'oiitra sorte poderia- 
mos reduzir ás pi.ol)orções de uni capitulo o que 
se encontisa dispei.so ein muitos c grossos volumes. 

Legislaç,%o Romana 

50 Não fallemos da influencia do Chi-istinnisiiio 
iin, legislaç80 roinana, nem cla influencia da legisla- 
çiio roiliana lia ecclesiiistica. Seja-rios porciii licito 
fazer uma adverterici;i gcrieiica. Conio 6 sabido 
nas antigris leis i.oriianris n religiao n50 se achava 
separada do estado, e posto que Jesiis Christo lan- 
çasse as primeiras idem para a sua separação, 6 
certo, conltudo, que ainda depois de Coiistt~ntirio, 
feita a tini20 c10 tlirono e da egreja continuaram 
indistinctas as lililias que deverinni seilarar a ticção 
dos dois poderes. 

54 Eni relação ao padroado encoiitramos na le- 



gislac;:?~ i.oin:lii:i, varias disposições cliie 110.s cilin- 
pre i~ldic<ir. Na\ Novelln, V, cal). I, qiie se inscreve 
De moiu~sterits et eorum edzfica,tione, se prescreve 
que quea: liouver de ectiticnr uni niosteiro, o niío 
hça scni q i ie  o bispo para isso rogado sagre o lo- 
gar, orarido e lcvantaiido nelle o signal da iiousa 
redciiipç20. 

Xa Novclla Lr r r ,  cal). v11 se dispoe, conio diz a 
epiçi.al)lie do iliesiiio capi tu10 : ut ,fundato~Yibns 
Ecclesiarunz focere i ) ~  eis clericos non liceat, sed tan- 
tum yraesentnre: (I Qiie ii,io seja licito aos fuiid;~do- 
res das egi-ejas 01-deiiar para ellíl os clerigos qiie 
quizerein siiiiplesiiieiite :ipreseiihl-os. 

A Novella LXVIII esteiide :i clisposiç50 do capi- 
tulo primeiro d i ~  Novella, v &s egrejas e s qualquer 
casa de oraq;io, e a inesina Novella dispõe no cii- 
pitulo 11 - a Ut, qui ecclesias edzficant, prius defi 
niant, quae ad culeanz et constitutionenz ejus et con- 
servationem pertinent. - u Que aqiielles que edifi- 
cam egrejas defii~ani primeiro as coisas que res- 
peitani á siia constituiçffo e consei.vaq%o~. 

A Novella 123 occiipa-se dos edificadores de 
egrejas - De edzIf;catioribus E'cclesbrum, onde dis- 
põe de uina marieii-a uiuito similliaiite a o .  coriei- 
gnado iio capitulo v11 da Novella Lvrr. 

Na Novella 131, capitiilo setinio, que se in- 
screve : De eclt'ficutiot~e Ecclesinrunz depois .de na 
yrinieira pai-te do cal i t~i lo  coinpsehender, coni pe- 
qiierias diflereiiçíis de reclacqiio, o coiiteudo do capi- 
tulo I da Novella v, acoresccntti que se algueni 
conieçar a cClifi('açiio dc :ilgiinia basilica, oii a sua 
reedificaqiio seja obi,igado a conipletal-ai, ou elle 
oii os seus herdeiros. 

55 1)esde a uniiio do inipcrio coni a religião as 



lais civis al~ressttvam-se a dar força As disposições 
ecclesiasticas ; nNo serido possivel aferir as raias 
doo dois poderes pclo que nesse tempo se fazia. 
N5o havcndo ciuiiies entre os dois poderes, inui- 
tas vezes, scin teiiior iieiii iseceios, uni d'elles al- 
gunias vezes coiifinva facilineritc do oiitro as  siias 
aktriljiiiçijes. Nesta confiisiio as suas disposições 
iieni senipre procetliniii dos ~)i,iricipios a que um e 
outro dos dois podcres era siibordiilado. 

O direito do ~)adi.oaclo era coiisidei.ado como 
favorave1 B eg1~ej:t no teiril~o ciii que as leis roma- 
rias, indicadas acinia, dispuiihani Acerca do pa- 
clroado: bii~ilica conicçada a etlificar oii a reedifi- 
car, dizia a Novclla 131, 11a de ser coinpletada, ou 
seja por (luem principiou a edificaçso ou reedifi- 
ç;i@o, ou SCJR por seus 1iei.deii.o~. 

56  Já  n,70 dizerrios a explicaçiio critica dos cu- 
iiories ycrtencerites ao direito de padroticlo, incis a 
S U ~  propria eniin~eração seria assumpto para lon- 
gaq e fastidiosas irivcstignçijes. Felizmeiitc uin es- 
cisiptoi. 111iiiiicioso l)iiblicou em 181 7 tres volunies 
injblio, que iiiuito siliiy1ific;~rani uni traballio desta 
iiatureea. 

NAS breves palavras que E'rniicisco de Fargana 
diiqigiu ao leitor, syntlictisou erii dois ~~e r iodos  a 
ziiateria cle todos os seus tres voliirnes; Iiaveinos 
dc i.eproduzi1-os para qrie o leitor possti de um s6 
laiice cl'olllos julgar d'oridc siio extraliidas e em 



que numero as disposiç6es canonicas relativas ao 
direito de psdroado. ~Teizdo eni vista, diz Fran- 
cisco de Fargana, antes a irlitilia utilidade, leitor 
amigo, que a utilidade alhea reuiii coino que num 
s6 logar cada uiii dos canones, que anda111 disper- 
sos fbra e denti-o do corpo de 1)ircito Cunoiiico e 
que respeitam rio padroado; a, saber todos os ca- 
noncs do Decreto Graciano, das Decretaes, do livro 
scxfo das iriesmas Decictaes, das CIementinas, do 
Concilio Tiideiitiiio, das Bullas, ou Constituições 
Apostolicas c das Regisas de Chaiicellsi.ia; em se- 
guida a cada cniion deduzi a sria conclusAo que 
confir~iiei, segtindo as minlias foi.ças, coni as au- 
ctoi.id:ides dos doutores Sacrne Rotm e das resolu- 
ç6es da Sagrada Congregaçgo do Concilio e tam- 
bcm coni razões, e depois de cndii uma das conclu- 
sões discuti muitos casos. Agradou-nie dividir em 
seis pai-tes esta inateria do direito cle padroado; s 
primei1.a parte contem sete canones do Decreto de 
Graciario, casos, poreni, 58 ; a segiinda parte com- 
pi.eliende 31 caiioiiev das Decretaes e 135 casos; 
a terceira parte corriprehende uni sb carion do sexto 
dtts Llecretaes e seis casos; a quarta abrange dois 
canories das Cienientinas e dez casos; a quinta en- 
cerra treze canoncs do Sagrado Concilio de l'rcrito 
e trinta casos; finalmcntc a S P S ~ : L  parte 25 canones 
til'ados das 13ullas, ou Coiistitiiiqões Apostolicas, e 
28 das Regras de Cliai-icellai.ia. )) Evidente se torna, 
portarito, que n:io 6 breve: neni pouco numerosa a 
legislaq%o canonica cuja exposiç5o niinuciosa fôra 
assilmpto para riiais de uin voluriie. 

57 Na in~~ossibilidade de nnalysarinos detida- 
mente todas as disposições canonicas e civis n res- 
peito do pdroado,  não ser4 foioa do prot>osito fazer 



algumas ponderaçses Acerca do valor das disposi- 
ções canonicas a este respeito. O decreto de Gra- 
ciano, como B geralmente sabido entre canonietas, 
não tem niais força rias suas disposições que as 
fontes d'oiide foi extrahido. Não acontece o mesmo 
coni as Decretaes, Clementinas e Extravagantes 
que, aprovndas e compiladas pelos Pontifices têm 
força de obrigar, attendendo a que elles têrn o 
poder de legislar para toda a egreja d'accordo 
com os canones e com a niais saudavel disciplina. 
Os canones dos concilios obrigam todos os fieis 
ou parte delles confornie forem geraes, nacionaee 
ou provinciaes. As Regi~as da Cliancellaria, como B 
opinino geral, deixam de ter força com a morte 
de cada pontifice. • 

58 Os defensores e iinpugnadores das liberda- 
des da egreja gallicaila têni discutido a celebrada 
quest8o de saber se por ventiira o papa B siipe- 
i-ior ou inferior ao concilio em materias de fd. Ora 
essa discussão tem alguma analogia com outra 
que neste logar devemos discutir, corn relaçiio ás  
materias disciplinares, posto que não admitta iden- 
ticn solução. 

59 Nenhuma auctoridade t? superior á justiça e 
ao direito. No mesmo caso est8 o Poiitifice Ro- 
mano. Mais ainda eili materia disciplinar nem elle 
nem a egiqeja s5o iiifalliveis, sendo, por outro Indo, 
diacil  admittiriiios que possam estabelecer-se re- 
gras geraes a este respeito, visto que circumstan- 
cias locaes e dependentes de factos, que se não 
reprodii~em geralmente, exigem unia economia es- 
pecial. E por isto que os concilios geraes, limitan- 
do-se a estabelecer algiins pontos mais imporbaiites 
de disciplina, se têm guardado de descer a especia- 



lidtides que sbo rnais da competencia dos concilias 
nacionaes ou provinciaes, e, na falta destes, da, pru- 
dencia e aiictoridade dos Bispos de cada diuceee. 

60 T e m - ~ e  até duvidado se os Papas seriam su- 
periores aos caiioiies discipliriares, e iiHo faltam ra- 
zões de muita consideraçgo eiil favor da negativa. 
Coni effeito qiiarido um concilio ecumenio resolve 
toiiiar certa meclidn, qiiando ella tem stratiido o 
coiisenso da maior paiqte dos Bispos do orbe ca- 
tholico, eiii queni nso podemos deixar de suppor 
um perfeito conheciineiito dos negocios e necessi- 
dades dos seus rebanhos, B iieceasario convir que 
deve haver a maior circunispecçiio qiiando houver 
de se alterar oii rCvogar essa medida. Il'aqui o 
grai3de respeito que muitos dos Siimiiios Pontifi- 
ees testiniunliararri pela obsei~vancin dos canones. 
Aiictoridades dignas de todo o respeito são repro- 
duzidas pelo Padi-e Antonio de Figiieiredo, na sua 
DenioiistraçBo Theologicn etc. pag. 21 1 e segiiin- 
teu. 

61 Siiccede, porem, niiiitis vezes, qiic a disci- 
pliria sanccionada pelos coricilios ecuniciiicos, sendo 
eni geral iitil a egi . ja ,  6 prejudicial a certo e de- 
tei-minado yaiz; d'onde procede o nso sereni al- 
giirnas vezes, as resoliiçGes dos Concilias, na parte 
disciplinar, recebidas na sua iiitegra em algumas 
nações catliolicas. Se o c1ei.o se tivesse isolado das 
garantias e privilegias dos goverrios temporaes, e 
contente com a siia aiigustit iilissão conserva88e 
a esphe1.a religiosa indepeiidente da civil, os go- 
vernos s6 podiain legitiniairiente ol~poi.-se ás 1.c- 
g r i s  discipliriures estatuidas pela egreja, qiinndo 
invadisseni as suas attribuições, seni qiie por ilioclo 
nenl~um devessem intervir no inodo especial da 



siia constituiçilo. A lil~erdade e n independeiicia 
serão senipre as duas leis providenciam que devem 
presidir ao melhoramento e conservaçâo da socie- 
dade e ao eqiiilibrio c harmonia tios differentes po- 
deres sociaes. Saliiiido para fora d'esta 01-bita sui- 
geni as antiuionias, a seivid50, as i.ivnlid;tdes e 
desconfianças que impedem a hiiinanidade no ca- 
niiiilio do bem, quando a 1150 fazem estacionar e 
retrocedei.. 

No estado actual das relaqões da religiao e do 
iniperio, a preponcleraiicia da espliera religiosa 
torna indispensavel unia iiiaior ingeiencia da parte 
do poder civil na disciplina ecclesiastica. O sys- 
terna simplesmente repressivo é julgado insuffi- 
ciente eiri todas as nações catholicns. Att? um es- 
cniptor, que eniprelierideii escrever sobre a Phi- 
losophia do Direito Ecclesiastico, stiriccionou como 
necessaria a pernianencia desta RCÇAO do goveriio 
civil sobre a disciplina ccclesiastica. Diz elle: 
c Como! consentiria o Estado que exercessem em 
sai  seio poderes til0 consideraveis conio os do 
el~iscopndo, por exemplo, sem ter o direito de in- 
quirir se esses poderes nilo siio deferidos a aeua 
iniiriigos, a inimigos de suas leis, de suas insti- 
tuições, de seus yrincipios civis e politicos? Não 
teria o estado o direito de certificar-se da fideli- 
dade qiie lhe devem os de1)ouit;irio.s d'esta aucto- 
ridatle. N:io llie seria permittitlo, deixando 4 ali- 
ctoi.idncle espiritiial a ii~stitiiiçiío espiritiial, indicar 
siias I~~eferencias ,  quando seus eleitos sAo toinados 
henilwe num coi.130, do qual todos os menibroa 
llarticipain do mesmo carncter e são revestidos da 
mesina consagra@o?u Xm boa verdade os priiici- 

1"" que nos i~egulamos 1150 coiiiciiidem coni 



os seguidos por Ad. Franck. N%o podemos con- 
testar que actualniente o systema preventivo seja 
uma necessidade e, com relação ao nosso paie, ha- 
vemos denioiistrar y ue o é no capitulo subsequente. 
Mas logo que o sol da independencia e da liber- 
dade corrigir os resultados da situaçRo anormal da 
egreja lusitana um tal systeina será incoadunavel 
com os melhores principias de Direito Publico. 

63 Julgar e conibater eis a missão dos governos 
quarido a instriicq~o, dirigindo a iniciativa indivi- 
dual, mostrar os numerosos e gi.éivissiiiios incoii- 
venientes da tiitella governativa. Atd esse tenipo 
as necessidades sociaes obrignni-nos a reconhecer 
como inipreterivel a interveriçRo do estado nas di- 
versas espheras que se agitam em seu seio. Mas 
esta interveiiç50 nHo pode ser, nem arbitraria, neni 
illimitada. Assini é que ella seria injusta e absolu- 
tamente inadmissivel se recahisse em negocios 
puramente espirituaes, e seria iiociva e inconve- 
nieiite se, exerceiido-se sobre negocios teiiiporaes 
estreitamente ligados áquelles e, como taes, pro- 
prios da esphe1.a ecclesiastica, levasse siias exigen- 
cias a estorvar ou peorar as inelhores condições 
de vida da esphera ecclesiastica. E i ~ i  summa, no 
estado actual adniittimos coriio necessai~ia a inter- 
vençiio do estado 110s negocios temporaes annexos 
aos espirituaes, mas de iliodo que esta acçgo niío 
prejudique os fins espirituaes da egrejii. E quando 
isto se niío possa corisegui~ é proprio da digni- 
dade da egreja o reivindicar a su,z fecunda iiide- 
pendencia, e ao estado compete a ol)rigaçso san- 
cts e sagrada de lli'a reconhecer inteira e completa, 
como é de justiça c razRo. 



Legislação portugueza 

64 Uni estiido da nossa legislaçgo relativa ao 
padro,zdo sei.iil, sb de per si, objecto para uni traba- 
lho de longas dimensões: laborioso e util. NEo pos- 
suimos os elenieiitos iiecessai*ios pai-a o fazer, nem 
temos teriipo sufficiente, nem coriibiiiaria um tra- 
ballio il'este genero corn o plano geral do livro, con- 
fornie o tenios delirieaclo; iremos, portanto, indi- 
cando, eni pequeno espaço, alguiiias das leis ou 
disposições niais salientes, de que podemos haver 
noticia. 

65 Anteriormente As Ordenações Philippinau pe- 
q u c ~ ~ a s  sNo as indicações que teinos a fazer. ' Ainda 
nqqim citaremos do fasciculo 11, volume I dos Mo- 
nunieutos Histoi,icos, um documento, que se in- 
scyeve-stc~bcl~ci~ne~zto en como sejam os mosteiros 
defesos de todo o I~uri~ern, e que rem a. paginas 168 
c 169. Uni docuiiiento ~ ~ o r c m  da iiiaior impor- 
taqcia 6 o que veni trai~sci-ipto a paginas 185 da 
obra citada, sao as cortes de Guiinai.iies, onde ap- 
pareceni resolvidos varios artigos ecclesiasticos. 
A paginas 202 cla iiiesmn obra faz-se referencia a 
uma provisilo em qiie se iseiitavairi ate o S. illiguel 
futuro as egrejas e iilosteiios dos direitos dos pa- 
droeiros. A pagiiias 202 do piiiiieiro volume da 

' Nos Doczcn~e?~tos pura  a Ifistoria Portiyzcezn de JoIo 
Pedro Ribeiro, encontrani-se varias cartas de doação con- 
cernentes ao padrondo. 



Synopse Chroiiologica cit:iiii-sc vai.ias leis Acerca 
dos que impetram beneficio6 cios vivos ou estno 
para Roi~ia, e dos que negoceani ali contra i1 juris- 
dicção d'el-Rei. 

A este mesnio respeito se faze111 novas indica- 
ções no voliime 11 da iiiesiiia obra pagiilas 113 e 
283. Acerca de não serem providos os beneficios 
dos vivos em estrangeiros citani se varias disposi- 
ções a paginas 170 e 172  do primeiro volume e 
a ~~ag i i i a s  273, 283 e 291 da Synopse Chrono- 
logica. 

Sobre este mesiiio assiimpto s8o interessantes 
os dociimentos trariscril~tos por Cabedo no capi- 
tulo 27 -De Patronatiibus Ecclesiarunz etc., onde 
vem unia Provisse dc L). l laii~iel de 1512 e cartas 
iiiandadas aos Ai.ccl>isi)os e Bispos. aos cabidos 
das catliedraes e aos cói*iegedore; das provincias. 
Note-se bem que estas diaposições se ligam estrei- 
taniente a unia ordem de ideas que mais tarde to- 
metrani maior desitivoluçiio. O beni e os interesses 
do paiz, a siia recta atlministraçao e intfeperidencia 
deixaram de sotopor-se ás conveiiiencias da Cuiia 
Romana. 

66 Passando ás Ordeiiações Pliilippiiias encon- 
trtinios que pe~teiic'ia uo juiz da coroa da cidade de 
Lisboa o conheciniento das egrejas do padroado 
real, ainda que o 11adi-oado fosse i10 districto da 
1.elrtção do 1'01-to ' ; cl lie o pd roado  dado por El- 
Rey não podia sei. alheado nem partido '; que se 
regulava coiiio as rriais coisas da coroa 3 ;  e final- 

Ord. L. 1,  tit. 3, 5 13. 
' Ibideni L. 2, tit. 35, 9 5. 
' Ibiderii, 5 6 .  



niente que para se ~ornp~ehendei .  nas doaçaes era 
iiecessario que lio~ivesse expressa declni ;~çilo '. Po- 
deili-se ver egiialmente os logares ~,aiiillelos das 
0i.deiiaçÕes Affonsiiias e M:lnoelinas 2. 

67 Em 1603 isentaram-sc por um Alvará da 
pena da Ord., L. 2, Tit. 13, i i i  11". osque inipetrns- 
sem beriefioios litigiosos 3. No ainno iiiiiiiediato pro- 
hibiii-se aos Pi.elndos fixzcrem recel~ctlores gei-aes, 
ou darei11 por congriia totlos os fi-uctos clua~ido en- 
conimenclasseni as cgi'cjas vagas Cio pndi.oado real, 
orderiando-se-lhes que  elegessem pessoas que co- 
brasseni os fi.uctos iios logares onde se colhiairi a 
qlie dessem a porçiio ou congruti que fosse justa 
No inesmo anno se encni.i,cgou ao Desen~bargzidor 
Gaspar Leitão Coellio que averiguasse das Capel- 
las drt (,'oroti, e seus prasns subilegados, com ju- 
i.isdicqão par;\ decidir ila Relaçgo coni Adjuntos 
todas as questões a este respeito" Eni 1615 pro- 
Iiibiu-se por uina Carta Regia o provin~ento de 
Christãos novos em Berieficios das Cathedraes6. 

' Ibidein, 24. 
' Nos additarnentos :i Synopse Chronologica de José 

Anastacio de Figueiredo por Jo30 Pedro Ribeiro encon- 
trSmos ainda as seguiiites dispoeiçõea legislativas : Lei 9 
das feitas lias Cortes de Coirnbra (anrio 1211), Concor- 
data com o Bispo do Porto, confirinada por Innocencio IV 
(anno 1238); Prov. dc 11 de novcinbro do anuo 1281; 
C. R. de 8 dc dezcnibro do atino 1332; Ord. de 22 d'abril 
do anno 1328; C. ao Arcebispo tle I3raga. de 20 de maio 
db anno 1355; C. ao Pontitice Alexandre VI sein data 
(Osorio de Patron. Reg.). ' Alv. do 2 de oiitubro de 1603. 

Carta Iicgin de 23 de fewreiro d~ 1 (i0 1. 
Alvarií de 10 de junho de 1604. 
C. It. dc 2 de jnnbiro de 1615. 

7 



A edc  i-cspeito, se lcgislou eni 1625 ' c em 
1621 '. 

Por uiii A1v:~i.h ordeiioii-se aos procuradores em 
161  7 que dcsseiii coi-ita ao Capellão M6r, das egre- 
jas c10 padro:tdo real que tivessem vagado, bem 
coiiio d';iquelles que iiiil)eti.asseiii Bullas Acerca 
tlan niesiiias I. No niesnio anno se mniidoii aos Pro- 
crii~ailoi~cs d:i Coroa que requeressem contra os 
cliieiinl~ctr~ini de oi.ditiai.io beiieficiou da ayreseri- 
ta@) (10s bciieti(:indos do  real l~ndi.oado '. No alino 
de 1620 1)roliil)iii-sc o toi1i;~i. posse eili nonie do 
Palxi de q ~ i i ~ l ~  iiei- l,ci~eficio do  Reino '. 

Eni 1633 ;ipl~nrecetii duas Cartas Regias ambas 
sobre o 1)rovinieiito do Deado da SQ de Leiris '. 
Kiii I63 ti np parece-iioa oiitix Carta Regia accei- 
tando o 1)ndroatio do Mosteiro de Santa Monica 
de Goti '. Por uiii Aviso (te 1641 niandarani-se 
suspei~dei. :LS c:~iisrts, iiiteiitadas pelo Pi.ocurador 
da Cai-oa, coiitr;~ o l~roviiileilto tlos Berieficios pela 
StZ. hl~ostolica 1l:iii 1642 iiicoi-1~oi.aram-se na Co- 
i-ow por uni decreto as jiii.isdiçções, I'aiiroados etc. 

' C. R. de 2 de janeiro de 1623. 
C. R. dc 8 de jiiiiho de 1621 cm que se proliibiu a 

pouse e execu$o (lar Bullas qiic maiidnvain prover o Thc- 
sourado 11dr dia Colleginda de GuiiiiarHes eni uni Cliristh 
xovo.  

' Alv.  de 2 de janeiro de 1647. 
' r l lv .  de 17  de novcnibro de 1617. 
i C. 11. de 16 de jullio de 1620 cxpedi(l:~ por occasi>o 

do se totilar pouse eiii noiiie do Papa t l i r  13riinitni.i~ dc S. 
Salvador da RIntnriyn. 

W. ii. cle 30 clc junho dc 1633 e a oiitrii de 21 clc 
scteiiibro do iiiesiiio 'iiino. 
' C. R. de 28 de foverciro ilc 1636. 
"viso de 8 de j:iiieiro de lli41. 



do Marquez de Castcllo Rodrigo por :iiidar em 
Allenianlia em dcssci.viço cl' El-Rei '. i(;m 1642 
nppareceii uni A1v:ii.A que restringiii o Aviso de 
8 de fevei-eiro de 1641 aos padroados da Coroa'. 
Um o~itro Alvará de 1 6 4 5  11i:~iidava :io Correge- 
dor de Gr1iinar:tes que fizesse executiir iima seii- 
temqa da Coroti sob1.e o Pnrlrondo, 1150 obstnnte a 
opposiqao do Cabido de 13rag:~ 3. Neste inesnio 
armo apl);~recem-lios dois clecrc~tos ' ;L i.espeito das 
~~reteiis<",es da Ciiisiii Roniaii:~, clue i.eciis:iriL expe- 
dir o provirriento dos I3isl)ados na  foimia i~ntiga, 

i10 reco- pre tondeildo provei- ou de ~~zotzc ~ ) ~ - o p ~ . i o ,  n * 
nliecendo a indel>erideiici;i de Pai-tiigal coniplicavzi 
a sua sit~laçao, sem olvidiir os iiiteresses da. Curia. 

As invasões de Itonia na aj)reseiita+o dos be- 
iieficios reseiite-se cgualniente rioutro Decreto de 
1645,  eni qiie se iriaridain piinir os que impetram 
de Roina Beneficias ctn api.esciitaqiio dos Benefi- 
citidos apresentados pela Coi-oa, como se os mesmos 
beneficios fosscni da aprescrit:1~50 cla Coroa 5. Eni 
1646  apparece-dos iimn Carta Regia sobre o pro- 
viiriento dos bencficiudos de Angra 6, e no mesmo 
anno apj)arece-lios outro decreto niandando preii- 
der certos clerigos que o Collector tiiiha provido 
ein beneficios do Padroaclo Real sem licença re- 
gia '; por d'oiide se collie o zelo ctos nossos reis 

' Decreto de 15 de março de 1642. ' Alv. de 30 de maio de 1642. ' Alv. de 4 de mnio de 1645. 
' Decreto de 8 de julho de 1645 e Decreto de 9 do' 

inesmo inez e anno. 
* Decreto de 13 de outubro de 1643. 

C. R. de 29 de janeiro de 1646. 
' Dccrcto dc 4 de jiillio de lGlC,. 



pelo direito de padroado. Entretanto d'um A1vai.á 
de 1652 ' e cle unia apostilla ao niesnio Alvar8 de 
1656'  se collie que a esse teinpo as capellas da 
Coi-oa, (.orno bens vacantes, eram coiisitleradas 
coriio propri:is do Rei e liao da Coroa, c que 1150 
eram sujeitas A lei mental. 

Vem agora n pi~oposito indicar sobre o 1)rovi- 
inento (10s beneficios pcla Mesa da Consoieiicia o 
Aviso de 1656 3, o decreto de 1657 6 ,  dois decre- 
tos clc 1659 " e e Rcsoluç5o de 1660 'j. Antes 
d'este liuno, porem, devemos niencionar a Carta 
Regia de 1655 sobre o proviinento do Deado da 
Sé d'bngra. 

Ainda eni 1662 clurnva a lucta coni Roma, pois 
que uiiia Carta Regia d'este ailno convoca deputa- 
dos para a Junta Gei-al, que se fazia na Corte, 
pani consultar a El-Rei s0bi.e o que se deveria 
praticar ein Rorna sobre os provimerttos e coii- 
firriiaqões dos Prelados, attendeiido A opposiçiio 
daquella Cortc '. 

E m  1679 eiicoiitramos dois decretos iniportan- 
tiasimos, oride se reconhece n doutrina de que a 
Coroa possuia as ca~~e l l a s  corn o melhor direito ; 
assiiii é que iini d'elles r n a n d ~ ~  que se niio admittaiii 
deniincias das ciipel1:is incorporadas ria Coroa '; 
' Alv .  de iriercê de 9 de dezeiiibro de 4652 e de 17  de 

:rbrii de 1656. 
Apostilla de 23 de junho de 1856. ' Aviso de 6 de dczci~ibro de 1656. 
Ilecreto de 13 dc iiiarço de 1657. 
Decretos de 7 de juntio e 17 de iioveiiibro de 1 6 3 ) .  
Resolus20 dc 16 tle julho dc lüCiO. 
C. R. tle 14 de iriaio de 1658. 
C. R. tle 6 dc deaeii1bi.o dc 1662. 

' Decreto de 17 de junho de 1670. 



outro ' ordenava que toniassem conta para a Coroa 
de todas as capellas possuidas scii~ titulo. Uni de- 
creto de 1710 dispei~sa\a as habi1it:tções aos pro- 
vidos em dignidades e heneficios cla Capella Real '. 

Acerca do modo de expedir as apresentações 
dos beiieficios do Real Padroaclo dizia um decreto 
de 1739, que se expétlisscni ao Escriv50 da Camara 
do Desembasp  do P:iqo pelo Seci.etai.io do PR- 
triarcha 3. Ein 1748 expedili-se uiiia Carta Regia' 
concedendo ft Patriarclial o apreseiitar, corno os 
seus aritigos l)ossiiidoi~es, as Vigarai.ias e Curstos 
annesos aos seus ùciis. I l a  iima Pi.ovisão da, 
Mesa de Consciencia e Ordens sobre o provimento 
dos Heneficios do Padroado da Universidade dc 
Coinibra '. Em Aviso de 1777 participou-se aos 
Diocesarios do Reiiio ter obtido S. M. Breve para 
receber os cubidos das Egrejas e beiieficios vagos, 
de 25 de setembro clo mesmo anno, esceptiiados 
sónlerite os de padroeiro pnrticiilar, e mandou-se 
coriscsvar ein deposito os taes i~ciidinie~itos 6. Eni 
1 7  79 apparece-nos uni Alvar& sobre a jiirisdicção 
dos Bispos do Ultrainai. e matieii.a de provcr os 
beneficios 7. Eiii 1781 ericontrainos doutriiia aiia- 
loga tl estabelecida precetlerlteniente no Aviso de 
11 de iiovcmbro de 1777 '. E: logo ein seguida, 
no anno de 1782, tini Breve Apostolico concedia 

' Ilecreto de 17 de julho ílc lG'i9. 
' Decreto de 10 de maio dc 1710. 
"ccr. de 10 de maio de 1739. 
T. R. de 10 de novembro de 1777. 

Esta ProvisZo k de  12 de janciro tlc 1751. 
Aviso de 10 dc novembro de 1777. 

: Alv. de 14 ct'abril dc 1779. 
"?iço de 9 de outubro de 1781. 



a S. M,, duraiite ib sua vida, OS i.edditoa de certos 
beiieficios eiiiyut~nto estivcreiii vagos '. Por Carta 
Regia estabeleceu-se crri 1787, cliie 1150 se daria 
beneplacito para resigiiaçuo de Digiiidade e Cano- 
nicatos a favor de pessoas que 1130 fossem Baclia- 
reis formados eni 'l'heologi;~ oii C:iiioiies '. 

Eni Alvari  de 1791 declarava o Juiz das ca- 
pellas da Coroa pi.ivativo 1j:ti.a todas as causas que 
llies respeitassein 3. Por dois avisos h de 1792 os 
reiidimentos das Cay>ellii~ e leg,?dos pios das egrejas 
arriiiriadns pe!o terrenioto forain appliciidtis, intcr- 
vindo Bullas Apostolicas, d restaiir;iç;io de Lisboa. 

Um Aviso de 1793 declarou ficar pertencendo 
ao padroado real o pro\7iiiient80 clos ctiratos anriiiaeu, 
apreseiitados aiites pelos Mosteiros extiiictos dos 
Coiiegos Regulares '. Uiii Aviso dc 1791  ordenava 
aos Bispos que fisesseni eiitrar no Erario os Depo- 
sitos dos beneficios vagos do Padi oado real, e livre 
collação na forma concedida a sua Magesti~dc, por 
Breve de 19  de fevereiro de 1792 < E111 17'3!) iirn 
Aviso declarou do real padroado as egrej;is apre- 
sentadas pelo Mosteiro dc Lorviio '. Aleni destas 
disposições relativas do l)adroacio 1joi.tugucz eri- 
coritrani-se iriiiitas outras i.eferid;Is iios additanieii- 
tos ao Iildice Cliroriologico de JOGO Pedro Ri- 
beiro s. 

' Brcve Apost. de 19 de janeiro de 1781. 
' C. R. dc 17 de outubro de 1787. 
a Alv. dc 2 de dczembro de 1701. 

11visos de 11) C 21 de sctcrnbro de 1702. 
Aviso de 1 de junho de 1793. 
Aviso de 20 de Abril de 1704. 

' Aviso dc 2~ de jiinho de 1799. 
X:io 8 intenç8o nossa refcrir toda a legislagão a este 

respeito. Ainda assim apontaresios as seguintes disposi- 



68 D o  es tudo  des tas  leis i+esi~lt:i, que o s  iiossos 
Morinrchas i i i t e r v i c i ~ n i ~ ~  sei-iipre rio cxercicio d o  di- 
reito d o  paiii.oado, segiindo as circiiriistnnciiis c a s  
ideas do teii11)o o l~etliaii i .  Vê-se que considei.iivam 
este dire i to  (lii Coi  on c80iiio i.egalia ii~alicn:-ivel, e 
qiie interviriliaiii n o  exercicio d o  dire i to  d e  p a d r o a d o  

~ B e s  posterioros ao Cod. Pliilipp.: I). 1." de 1 de maio de 
171!); Alv. de 29 d'ngoqto de 17íi(i; '\lv. de 14 d'nbril 
de 17-'.1; D. de 1 dt. seteiiihro de 1 i!)!; 1). de 64 d'abril 
de 1793; llcsol. de 9 d'agosto de li!I4; .\lv. de :i0 dc 
junho de 1796; D. de 8 de jariciro de i7!3X; 1). de 14 de 
julho de 1801.-Cap. 1." dc iinis C. R. c12 -4 de fevereiro 
de 1603 e cap. 2." de outra da iiiesni;t data;  C. R. dc 
16 d'agosto de l(i05; C. 11. cnp. 2." de %O de setciiibro 
de 1605; C. R. de 30 de jiilho de 1607 ; C. It. de 17 
de jiilho de 1611; C. R. de 28 de seteinbro do 1611 ; 
C. R. de 28 de junho de 1616;  C. Itegia de 7 dc no- 
veiiibro de 1617 ; C R de 28 de ioarço de 1618 ; C. 
R. de 25 d'otitubro de 1G23; C. R. de 30 d'abril de 
1626; C R. dc O dc novembro de 162!1; C. li. de %O de 
junho de 1632; C. R. de 1 3  de fevereiro de 1633; C. R. 
de 3 de iriaio de 1634; C. E dc 27 de novciiibro de 
1636; C. R. dc 3 de julho dc 16.37; C. R. de l d  de no- 
vembro de 1637; C. R. de 27 clc iiiaryl ( ? 1 de inaio dc 
1638; C. R. dc 31 de jiilho de 16.39; C?. 1:. dc 25 dc ju- 
lho de 1640; 1). de 1 d'oiitiil~ro de 1742.--Alv. de 3 de 
novenibro de 1603; C. It. de 67 d'oiitiibro clc 1601; C. 
R. de 15 de fevereiro de 1625; C. R, de 5 tlc novembro 
de 1631; R. de 18 de jullio de 1631; C. R. ({c 24 cle jri- 
lho de 1634; I). de 22 rlc fi~vciciro de 1740; Alv. de 21, 
de janeiro de 1748; lt. de 1 3  d'abril dv 1750; li da 13 
d'abril de 1750, C. R dc 29 de jiilho cic 1758; Alv.  de 
28 d'abril de 1784; Alv. de 26 de sctcinbro rlc 1787; Alv. 
1 .O de 11 de janeiro dc 1790; D. de :'> ti,. iiiurço de 1795; 
Alv. 1." de 20 de iiiaio de 1706: 11. tle 7 do iiiarço dc 
1800; Alv. de 22 de novcinbio dc  1 , ~ i l  --Concortl. de 
20 de julho de 1775; Resol dc 14 dc fcvciciro de 1805 
etc~  



quando assim o pediam as conveiiiencia~ publicas 
e o beui do paiz, (Legislaçiio a estc respeito de D. 
Manuel de 1512, e a de 1645 e de 1662). Erribora 
se não tivesserii reconliecido e firmado os verda- 
deiros principias s este respeito, as leis iiistiiicti- 
vaniente favoreciam e iam dilatando o 1)wdroado' 
real, (LegislaçRo (te 1679, 17'33, 17'39 etç.). 

CAPITU L0 111 

O Padroado e a nossa legislação constitucional 

69 A nossa Constituição de 1822 occiipa-se 
d'tstn materia no artigo 123, 5 v, onde se diz 
assim : a Api-eseiitar para os bispaclos, pi.ecedendo 
proposta triple do Consellio d7Estndo. Apresentar 
para os beneficios ecclesiasticos de pedi-oado Real 
curaclos o!i 1150 curados, precedeiido coiicurso e 
exame publico perante os prelados diocesniios.n 
Este 5 do artigo 123  corresponde ao 5 v do ar- 
tigo 103 do projecto da Const., o qual se expriiile 
nos seguiiites terii~os: aAl~resentar pai'.? os bisl~a- 
dos, digiiidades, coiieuias, c iriais bciieficios eccle- 
si:isticos do padronclo real, quc iiiio tivei.eiii cura 
de almas, pi.ecedt:iido pi.opostii triplc (10 Consellio 
d'J4:~ti~do. Para a apreseiitiiç%o dos 1)eiieficios cura. 
dos 1)recedei.A concurso perante os prelados dioce- 
sailos, como eni direito carionico estA disposto a 
respeito (10s beiieficios de padroado ecc.lesiasbico. n 

A discuss50 tl'csta doutriiia veio no Diai,io das 
Cortes Geraes e Extraordinarias da Naq5o Portu- 
gueza, riuriiero 231. 



70 É para notar-se qiie ficava pertencendo tio 
Rei, deni  da representaçiio dos Bispados, iinica- 
riiente a apresentaçno dos beneficios ecclesiasticos 
do píidroado real, e airida assini com a condiç8o 
dc iweceder concurso e exame 1)ul)lico perante os 
Prelarlos L)iocesanos. Na discuss;io ci'esta doutiaina 
1120 se questionou a liinitaçgo da iil~resentação aos 
beiieficios do pndroado real ; mas duviciou-se se por 
ventura deveria ou não preceder concurso para o 
provimento dos beneficios ecclesiasticos. Conser- 
vado o padroado ecclesiastico e o secular, a condi- 
çilo posta ao provimento dos beneficios do pndroado 
real, de sei. necessario concurso, era com effeito eli- 
niiiiar rima das garantias do pt-tdroado da Coroa, 
restringia singiilitrnierite as prei-ogativas da Coroa 
Acerca do proviniento dos berieficios ecclesiasticos. 

71 Conio se v6 o 5 citii(10 tinha daas partes; na 
prinieira eximia-se para. a i~orneaq~o dos Bispos e 

1 
i~iais beiieficios que iião tivesseni cura d'almas a 
1)roposta triple do Conseltio de F~i:.;t;~do, o que foi 
coin batido pelo sr. Sei-pa Macliado, qiie propunha 
cli~c, 011 se designassem as qualidades dos apiSesen- 
tandos, ou se estabelecesse o coiicurso como para 
os I)erieficios curados. I1;rairi d'opinigo outros que 
se fizesse dist-incção entre os Bispados e conezias, 
visto que estes e outros heiieficios que não tinham 
cura d't-tliiias eram de iiieiios importnncia que os 
outiwos, iritlicando alguns dos rnenibros da repre- 
sentaç;to naciorial, como o si.. Caldeira, que fossem 
chaiiiados para estes 1ogai.e~ os ecclesiasticos que 
por seris serviços se toriiassem dignos d'esta re- 
coiiipcnsa. Rej.jcit;ivaiii outros o 5,  conio iinproprio 
da Coiistitlliq50, sol)i.e tiido a ultima parte em que 
se tracta dos beneficios inferiores. 



72 Eiii qii;~rito, poreni, uinn parte do congresso 
se detiiilia eni miuiicias mais oii niêiios irnportttutes, 
alguiiins vozes se fizerani escutar encai ando a que- 
st2o na sua devida altui.a, quer histoiiva, quer theo- 
ricamente. Para siiiil)lifici~i.i~ios esta iii:itcria divi- 
direinos as opiniões dos rii~~iiil~ros do congresso em 
dois grupos uns dos que fiiziani dciivar o direito 
de a1)refientaç;io do dii-eito de ~~aclroado e conces- 
s6es da egrctjti, outros qiie o faziitiii 1)romaiiai. da 
pi o p i a  coiistjituiç30 da sociedade. 

73 Xa discussZo do ai tigo 10 c10 regimento pro- 
visosio do r.onsellio d1estndo1 o si.. l3ispo de Bejii as- 
sercrava, que R noiiieaç;hio dos ininisti.os da religigo 
nfio era uiri dirc ito inl~ercnte li sol)ei.itriia. E teritou 
demonstrar a sua proposição tlieorica e historica- 
mente (Diiwio elas Coi'tcs G ei-iies n." 17  1); t,heori- 
ciiniente, poiqiie este clii.eito, na ol~iuiiio de S. ex.", 
era propiio e ~)i.iv;\tivo do çollegio religioso, que 
teiri o direito de deterniiiiai os meios i-iecessarios 
para o conseguinieiito clih seti f i i i i ,  e fornia unia so- 
cicdadc distinct;~ da socic(l;~llt~ c.i\.il. Iiíistorica- 
mente, porqiie, soccoi.i~c~iido-se As vai,i;iiites da dis- 
ciplina ecclesiastica a este respeito, a foi funda- 
nientas nas disposições dos concilios, ou no texto 
das concordakls ci~1ebratl:is eiiti-e os Reis e os POII- 
tifice Romano. Colii este discui.so coiicor(1ou o si-. 
Bispo de Cnritello Braiico. Es t :~  irlesnia ordem de 
ideas foi defendida coni eirJpcrilio e tlecisão pelo si.. 
Correa de Se;ihi.n, ciiiaiido sc cliscutiu o 5 v do ar- 
tigo 123 da Coiistitiiiç%u dc 1822. O modo por 
qiie esta questào d e v e  sei. encaraclib debaixo do 
poiito dc vista liistorico jh 116s o deixainos expla- 
nado de accoi.do coiii os i~iais iiot~aveis çaiioriistas. 

Pelo qiie icspcita á j iistificaqiXo doiiti.iiiit1 do di- 



reito cle apreseiitaç3o, conio iiiais t:irde foi consi- 
gnado nas nossas coiistitiiições, exporemos cor11 al- 
guma deteiisão, o que já em 1822 peiisavani algii- 
miis iritelligeiicias iiidepeiidcntes do nosso paiz. 

74 Vejanios em priiiieiro logar coirio o sr. Giler- 
reiro discori-ia a este proposito : a Eti respeito conio 
devo as opiniões dos illiistres prcopinailtes e as  
doutririws tRo pi.ofuiidas e larganientc expendidas 
pelo ineu excelleritissiino mestre, 1)ispo de Beja; 
mas iiio ~IOSSO coiifoi~i~iar-me com a coiicliisiio que 
tirani dos seus priricipios. Conclrie-se que entre os 
direitos rnagestwticos n5o eritra iiigerencia alguma 
na nomeaçao dos bispos; pelo coiiti,ario parece in- 
diibitavel que, desde que em qiialqiier paiz Q uma 
religigo recebida uoiiio dominante, coiicedeildo-se 
aos seus iiiiriisti-os iini logtir distincto na socie- 
dade; e desde que se coiicedeni privilegios aos 
seiis chefes, os quacs se elevain a uni estado tal, 
que delles pode depeiidei. eiii grtiiide parte a tran- 
quillidade da 1iaç:io; desde esse tenipo, digo, ad- 
quiri!~ o sobe!-ano iiiii clii-cito iriaufei.i\-c1 de exa- 
minar se convem, oii 1120 ao bciri da nnc;;"io que 
titl ou tal pessoa seja elevada hqiielle eiiiprego; 
aliás iiiilitc~a vezes ii;io se attenderia ao bcni da lia- 
ção, ou pelp menos ficaria del)erideiite de iim eu- 
ti.aiigeii.o. E: portanto iiccessario que coiicedanios 
ao snprelno magistrado da niiq50, oii o direito de no- 
nieai. as 1)esso;is que h50 de scr enipregacliis nestas 
alta8 dignidades religiosas, ou de eleger uiii iiidi- 
viduo dentro uns ceistos que Ilie Soi.eiii ~)rol)ostos 
para os riiesnios enipregos ; ali& seria iiecessrti.io ri20 
sometitc fazer o bem da naç.50 depetidentc da von- 
tade de pessoas estrangeii.as, riias at6 obrigar o 
soberano a conceder yrivilegios e prei.ogativas a 



lima pessoa que riao B da B I I ~  approvaçiio, e que 
de maneira rienhunii~ llie pai-ece c a p e  de exercer 
tal emprego eni a. naçgo. I3 c01110 de exercerem os 
poi~tifices com os cabidos, seg~iiicio a disciplina 
antiga, o direito de prover os bispados do i.eiiio 
(ficando ao soberano o jus iiiaiifcrivel de rejeitar 
os l~rovidos ou de lhes n?ío deixar exercer o seu 
oficio) resiiltaria. tanto A religiilo como ao estado 
ni;iior inconveniente do qiie concedendo-se ao so- 
bci-ano o direito de iioiiiear as pessoas que hão de 
ser providas nestes eiiipregos: 1150 se pode deixar 
de dar cio chefe do poder executivo uma ingeren- 
ci:i milito particular em siniilhantes pioviiiieiitos; 
e cstaiido os reis de Portugal, pela, disciplina 
actual da egi-eja lusitana, na antiga possc de iio- 
mear os bispos, não pode : I ~ O I - Z L  negar-se á naçiio b 
o poder de i.egiiliti. um direito, em c i~ ja  posse es- 
tavam os ].eis de P o r t ~ ~ g a l ,  visto que estes ti~iliiiiu, 
em si toda a sobei-ariiii i u e  R naçzo reassumiu. Se 
por falta da dynastia, actual, tivesse a naçRo esco- 
lhido oiitra foriiia de governo, e depositado o po- 
der executivo em iinia ou muitas pessoas, já pelo 
mcsnlo direito de excrccr o poder execiitivo, ella 
lhes ti~ilia cedido o direito de noniear para os bis- 
pados ; dii.eito que foi concetlido pelos pontifices 
il pessoa de 11. Affoi~so VI. Quanto 6 antiga disci- 
plina da egreja B iml)ossivel cuidar agora em res- 
tal~elecel-a, por consegiiiiite niio digo nada a esse 
respeito. Corivenho qiie seria riiiiis util quc as elei- 
çõcs se fizesseni cl'aquclla rrianeira, nias pai.ii, isso 
seiia iiecessario tiltei-ar n disciplina. actual nso s6 da 
egr<jic lusit;uia, inns da iiniversal: talvez venti;ini 
teuipos rriais ditosos 1)ai.a fazer-se esta reforma. Te- 
nho outi.o argiinlento coni que sustentar o estabe- 



lecido :t rcspeito da nomeaç8o para os bispados ; e 
Q R practica que se observa :i respeito dos beneficias 
qrie são do padroado. A nomeação para estcs beiie- 
ficios estA nas niesiiias circuilistaiicias, que a no- 
meação para os bispados do reino. 0i.a aquelle 
que teni o direito de padroado 6 ,  1)oi. excml)lo, uni 
rnenor, n rionieaç20 oii exei.cicio (teste direito i150 
6 feita por elle, 1)ois qiie as leis civis têm regulado 
este direito; elle está dcl~eridentc ou do coiisenti- 
mento dos inagistrados ou das juiictas estabeleci- 
das pai:l a tutela ou curatela etc.; e iiiiigiicni disse 
que similhante noiiieação era opposta á discil)liiia 
cfa egreja oii viciava o dircaito de p:idroado. De- 
pois as leis civis regulam o direito de padroado, 
analogo ao direito de riomear para os bispados, 
qual ha de ser a rasiio por que a soberania nncio- 
ria1 n5o ha de ter o direito de regiilar o exercicio 
de nomear para os bispados? Se iio iiiieiro caso 
n20 se contravem a discipliria ccclesiastica, rietn 
se offende o direito da egreja, tambeni se nRo 
verifica isso rio sewundo caso D . 

9 
75 Desta nianeira, elevando-se acinia das aca- 

nhadas theorias por que se tentava explicar o fa- 
eto do l~adroztdo da coroa, o sr. Guerreiro teve a 
necessaria corageir1 de api-escntar outra rasiio 
justificativa. E não foi s6 ellc; ria mesma sessão 
dizia o sr. Castello Branco : a Vaiiios uiiicairiente 
cxuiniriar o principio por que os ].eis conicça- 
ram a eleger os bispos. N%o poditi haver outro 
priiicipio sengo o de sei-em elles os chefes da na- 
q h .  e 1-epresentantes do inesrrio povo, o qual 
vemos que, tractando-se de clii-eitos politicos, os 
traristnittiu 4 pessoa do rei coriio seu chefe, visto 
que os não podia exeibcci. por si riiesirio. Quando 



porem se ti-acta clos direitos, 1130 digo ccclesiasti- 
cos, nias que tenharii relação com a disciplina da 
egreja, qu:il ser&, a i.ae2o por que o povo deixou 
de exercit:il os? E porqiie viii yiie as eleições se 
niio podiaiii fazer corn ordein poib iiiiin i.euiiiAo cie 
todo o p0\~0;  e cl'aqui o povo n5o teve em vista 
senso transmittir ]);ira os ~ 'e~) re~ei i t i~ l i  tc's este di- 
reito, assim conio havia ti.:irisinittido os dii-eitos 
politicos. l'or isso creio qiic? Q iiiii erro dizcr-se, 
que o i-ei iiGo iioineara os bispos, eni c:oiisequen- 
cia tle iiin poder iiiagest:itico, riiiis como por iima 
concessão da sQ iipostolica. Era  i-ealrriente iim di- 
reito de sobei-rii-iia, era iiri i  direito m;igest;rtico, 
que os reis tiiihaili eni todo o oi-l)e catholico de 
nomear bispos, pois cliie a tioiiieaçWo pertencia 
aos povos que a transniittirani ao sei1 chefe su- 
premo, não podendo por si nicsino esei.citn1-a. E 
por ventura poder4 t1izei.-se qiie os reis tinhani 
usurpado uni poder que pei.tciicia & egreja? N&o 
venios 116s que lia 11111 1)odvi. ~ ~ i ~ o ~ ~ r i a i ~ ~ e i i t e  eccle- 
siastico, quc s6 pode ser exercido pelos iiiiiiistroíl 
da egreja, segurido a instituiçuo de Jesus Chi.isto; 
e que ha o~i tro poder que inil)i*opriamecte se 
chama ecclesiastico, qual é a riomeac,:?io, o11 clesi- 
gnaqgo d'aquelles y ue deveiii occupai. o:: logares 
da jerarqiiin ecclesiastica? Que exerce o rei quando 
iionieia os bis1)os, quando prol~oe tis dignidades e 
outros beiieficios para seieem admittidos pelo chefe 
ecclesiastico? N;Zo faz niais que designar a pessoa 
que lhe conveni, que exercite nos seus estados 
este ou nqriclle eii>pi.ego ecclesiastico pela grande 
inflnencia politica que elle teni sobre a naçno; 
quero dizer sobre aqiielles de ciija felicidade elle 
i: ol,i.ig:itlo a ciiidnr ; eiittSet:trito fica il1cs:i :ios clie- 



fes da egrejtt a nactoiidade que B propsirrmente 
ecclesiastici~, qual Q a d e  conferir n oi.deiii e in- 
struir'os inclividiios designados para os beiieficios. 
Nisto B que se 1120 pode introinetter nem o rei, 
nem a nação, mas 1150 esth iio iiiesmo caso a desi- 
g n a @ ~  dos iiidivicluos pel;i influencia que estas 
dianidades Ilies d io  so l~rc  a  sociedade^. 
3 iriesiiio SI.. deputado na clisciissiio do n . 9  do 

r~i'tigo 105 da Const. de 22 diziti: «Apesar tla san- 
tidade tia religião, conio s%o lioiriens os que coni- 
põein o collegio religioso, n;lo pode cest.an:ente 
ser isenta clns paixões yi.ol~rias desses mesmos 
homens, que conipõein esse collegio religioso; o 
espiiito clas paixões tle todos os lioiiiens, priiici- 
palmente quando elles se congi.egani eni uma as- 
sociação particulai., teride seniprc a. asrogar a. si a 
independeiicia da sociediide geral, e iisurpar todo o 
~ o d ( ! r  que se quer iiediizir iL orcleiii. I-Ie o que des- 
graçadameclte se tem visto praticar no seio iiiesnio 
dct religiao catliolica roniiiria, que, conio jii disse, 
eiii nada altern a sxntidatle cta cssencia desta 
riiesnia religião; falo s6 do que lia nella de tenipo- 
i*gl se lie que iiic posso explicai. assim, porque 
isto Q rnuito allieio da re1igiRo; irias Q pi-eciso pso- 
curar ternios para nie f'lizer eiiteiider. D'aqui vem 
a, inspecqão iiecessirin que o sober:ino deve ter 
ilelativainerite b inesiiia. ~eligiiio; d'outra iiiaiieira 
esta viria ;.I considei.,~i,-se uin estado inclepcndeiite 
Jç outro estiidoa. 
i 76 Substaiiciaiido agora as rasões d'aquelies 

que corisidei~iiiii o direito de proviilierito dos Ijispa- 
dos coiilo tini dii-eito iiiagcstatico eiiiiiriaclo directa- 
irzente d i ~  sobei-:uiia, veremos cliie elles se funda- 
meiitani : 1 ." iio direito tle iiispecç30 iiecessaria que 



o soberano deve ter relativamente Q religião; 2.0 
na considernvel influencia qiie têni os I>ispos no 
povo das suas dioceses; 3." eni que os *.eis niio 
deveni rauoiivel~~~erite ser obrigados a coiiferir di- 
gnidades e privilcgios tão iniportarites a JIessoss 
delles desconliecidas e que n" ao mci-eceiii a sua 
confiaiiça; 4." ern que a designaq30 (te pessoas 
para t%o elevados encargos, sobretudo, sendo feita 
por ~ 1 1 1  estrangeii.0, 1150 favorece neiri garante a 
traiicliiillidade de uni povo cioso da sua dignidade 
e da sua iiidependeiicia; 5." cm (pie o soberano t? 

o relwesentante dos seus subditos, e eni que i150 
podeiido estes, por causa dos distiirbios concorrer 
11ara. a eleição dos bispos, como dispunha a dis- 
ciplina ecclesiastica l~riniitiva, este sei1 direito pas- 
sara para os sobe]-alios tacitamente, encontrau- 
do-se este direito sanccionado pelo uso, e em que 
as concordatas dos poiitifices dadas posteriorniente 
ciii confirnisqão de siuiilhante regalia n8o devem 
ser coiiside~*adas conio forite de siiiiilhaiite direito, 
nias, ou como um ardil da curia romana querendo, 
a pretexto de generosidade. faser-se passar como 
fonte de prerogativas que tivei.nm diversa origem, 
ou entSo conio pactos que 1150 podeni conside- 
rar-se coino expressão dos verdadeiros principias 
ewllora furidaclos na boa fê da curia roniana; 6." 
f~indanientam fiiialnieilte a sua opini5o eni que 
d'outro modo poderia facilmente o soberano ser 
~ur~welieiidido pehs paixões e interesses de irma 
classe prepoiiderante que, como con~posta de lio- 
iiiens, iiunca poderá siibtrahir-se ao seu iiiiperio e 
despotismo. >. 

850 estas as 1.azões priricipaes em que se fun- 
daliieiitam aquelles qiie derivam tla soberaiiia o 



direito de apresentação dos bispos : iiotareinos 
porerii q i i e  as luais attendiveis d'estas razões se 
podem f:~cilineiite applicrrr aos beiieficios eccle- 
siasticos de meiios importnncia ; e :L este respeito 
julgamos acertado reproduzir o que um dos rneni- 
bros das cortes gernes, o sr. Rpbello, poiiderava 
cjuando se cliscutiii iiesta parte a ConstituiçRo de 
22: aIsto mesmo que n primeira paiste d'este ar- 
tigo determina, jálfoi por iii>s sanccionado provi- 
soriamerite quando forniamos o i*egiiiieiito provi- 
sorio do Coiiuellio d1EstacIo; eiitão se eupozeratn 
m l i d ~ s  r;lz6es para cliie o rei iiomea.se ou bispos 
depois de propostos por uiiia lista triple do iiiesmo 
uonselho. Entre o u t ~ a s  era uma das razões mais 
solidas n grande iiifluencia, que têni os bispos em 
todo o povo da sun diocese mediata ou iinmedin- 
trtmente, e qtie, devendo estes principes da egreja 
ser i-evestidos, nRo s6 de g~.ltilties coriliecimentos e 
virtiicles, liias até :riiiniados coiii iim aieciente zelo 
pela iiova ordein de ~oisits, elles coiitribuiriarn 
inuito para que gerdnieiite todos os povos a ninas- 
sem, e i.espeitassen~ e scriitm ellcs o maior siisten- 
tactilo da nossa regciieraqiio : devendo poi.t;~iito ser 
e$colliitlos pelo C'oiisellio d'l<stado; que o povo 
olha como apoio da sua libeladade; e se entiio se 
atteildeu s esta outras siuiillinrites r.~izões, iiâo tendo 
o~corr ido outras em coiitrui.io, porque principio 
devernos i-etratar-nos, e n%o devenios agora por 
uinn lei coiistitii.cioiia1 estabelecer aqiiillo inesmo 
que jb rlecretwiiios provisoriaineii te? Da mesma 
swte todos ~econ?~ecem a injuencia que têm os paro- 
chos, pAncipu E n ~ e  f6ra das gvancles cidades sobre 
os povos. I:'iles sdo pelas suas ovell~ns ouvidos como 
ortados, 8nas suas p/*aíiccts, ~ W S  ptilliitos, nos  contes- 

8 



sionnr*ios, elles, Jir*igem q~cns i  conzo querem os mw 
p~tr~~hinnos .  E pois de sumlna ii17po1. nncia que estes 
c.idc~llclGo.9 1220 só sejam virtuosos e instr.tlidos, mns que 
seja?n ve~daclei~~c~n~ente constittccionaes; eu a@np a 
co~~stiiuiq40. S(.i.;i uiii ~ iovo  esei.cito que teremos 
1):~ra a drfciiclei-. 0i.a eu devo suppor que elles, 
coiilieccndo ;i \.ei.diide, c ;is vantagens d'este sys- 
tciii;~ o :~!ji.:iqni.ltc) de 1)oa vontade, nias ex:iminaiido 
e coiisii1t;indo os sciitiiiieiitos (10 cor;i@o liiinintio, 
ol)sci*vo que o lioiiieni seiiipie 6 iiconipitiilind~ de  
paixões, e que estas de ortliiiario o inclinaiil 1)ar:i 
;iquell:r ~~:wte,  d'ontle cspei-nni iiitei-esse, e n3o d11- 
vid:iiido da constitiiic;~io, t:inibeni estou certo, que 
se 1'0" inotivos (Iv iiitci'esse (visto qiie 6 esta a 
inol;~ real das ncçoes do liorneili) a isso os coiivi- 
tlnririos, clles ritjo só uinnrgo o systemn c:oiistitu- 
ciorinl, iiias coiri todas iis foi-ças o persuadir20 aos 
1)2~1.ochiaiion.~ Ora, sc :ic~ci.esceiitarmos a isto qiic 
ii;i siiu inaior paite ao lado da sua niuitn iiifliieii- 
cia, o collegio religioso piopendia 1)ai-a :t vellin 
orcleiii de coisas ol:~i.ai~iente podereiiios inferir ci 

necessidade de esteilder n irispecqAo do sobei-ano 
sobre n desigiiaçi?~ das pessoas que deveriam ser 
providas nos empregos de niaior infliieiicin, a fim 
tle obstar ik L ~ ~ I I R  re:~cçSo cei,ta, perigosr. e d'outro 
irioclo iiievit:ivvl. 

7 7  Esta tciideiicia cla niaioi. parte do clero du- 
i*:iiitc :i iiossa i.egerier;~çilo de 1820, e 1,ostei.ior- 
iiicritc, 6 iiicoirtestnvel. IIizi:~ lias cortes geisaes eiii 
1821 o si-. Yavici Moriteiio : «L)evr n i.egeiicia ser 
;iiictoi~isadti 1):ii-a i.eiiioveiS 1150 s5 os qiie exeroetii o 
l'otlci- judiciai.io, rn:is todos os ~~~~~~~~egados piibli- 
(+os, que ella i.ecoi~lieceu qiic ii2o 111-ocedcin coiiio 
ileveiii, stlgiiiitlo i1 iiova orr~eiri dc coisas. n E c01ifii.- 



mou R sua opiiiiRo com escrnl)los ini1)ort:~ntes. O 
SP. Freji.e :il)oioii w iiicsiiia iiioqiio, poiclue dizia 
elle: ul4; inipossirel qiie unia machiiia riovn se re- 
giilc por 1 1 i 0 1 i ~ ~  vellias.~ O sis. 13orges C:~i.iieii.o 
accedcii no niesiiio peiisainento; cr: o si.. Fci-uaiidcs 
r 1  1 hoiiiaz referiu-se l)ositivitiiieiite aos ccc1esi:isticos 
nos seguintes tei9nios : « 12eclrieii.o q Lie 1150 fiquerii 
f6i.n d'esta contai. os ccclesiasticos, lios cliiacs ol)ser- 
vanios abusos talvez e11:vados ti. uiii  1)oiito iriilioi.. r 
Se tl'estes testiiiiuiilioa se n5o 1)odessciii tii.;tr ~ ) i ~ ) v u s  
innis q ~ i e  siifiicierites das niih tlisposições tle unia 
 irt te clo clero pai-a :L restaui.aq%n clo ~ystt6rii:i li- 
beral, alii e&$ n liistoria contctiiporaiiea clue 11% 
1)oclc deixar diivida n1guiri;r a siriiilliante respeito. 

c 78 O systeina de goveriiaçsio public.:~ decaliido 
eircontrou lia classe tlo clero os seus iriaiu pertiiia- 
zes sectarioi e defeiisores, serii qiie at6 hoje tenlia 
acabado ein siias fi1eii.n~ ?L tsadicçho reaccioriaria ; 
trac1icq;jo ainparad;~ rias eiic.yclicas corri que a 
curia i.oniaria teni iiiostratlo desgosto nial tlisfar- 
çado contra o espiiito generoso das modernas iii- 

stituições liberaes. 
Por niais eiigeriliosas que sej:tin ils subtilezas 

do rnodei.110 I)iil)aiiloiil), nao lia coraç8o sincera- 
niente c;itliolico e ft.aiicsmciite lil~eral, que se ri20 
deixe iinl~iessioriar lirofundiitiientc coiii os seguin- 
tcs ~ ~ e ~ i o d o s  que se eiicontrani rias circii1ai.e~ da 
Cu1;it~ 1201iinii:t. 

coiihecidn n encyolic;~ dc CXi.egorio XVI de 15 
d'ngosto de 1832, eiii que sKo coiideiiiiiadas :t li- 
berdade de impi,eiisa e :i liberdade de coiisciericis. 
A eiicyclica de Pio is, iiltiiiiiinieiite public:ida, coi1- 
tinha l)i'oposic;ões tHo l)oiico coticiliiidoi~as, que i150 
1)odei.nm tlcixni. rlr ~)i.od~iaii. profiiiida inagoa nos 



ariimos niais ferverosamente catholicos e sincera- 
niente lil)ei-nes. Hn alli proposições que parecem 
1anqad:is de pi.oposito para favorecer unia sitiiação 
decisivaniente est:icionai.ia: O pontifice romano 
contleinria-se nlli, pode e deve reconciliar-se e tran- 
sigi~. coin a iivilisação moderna. n 

79 13stas ideas da Cui.ia Roinaria n5o se limitam 
a. tlieses sem ap1)licações pi.acticas. Nas suas rela- 
ções com Portugal, a nossa liistoria revela-nos ine- 
quivocamente a predilecq50 da Cuiia pelo governo 
intruso de 1828. E para qiie se 1150 diga que nos 
servimos d'asserções vagas, seja-nos licito abrir al- 
gurrias paginas da nossa. historia coritempoi.anea '. 
N80 obstante o pisotesto assignado contra n usur- 
p a ç k  de D. Migiiel em 1828 pelo nuncio de S. 
Santidade Le20 XII, ngo obstante o procedimeiito 
de Pio VIII, logo em setembro de 1831, o Cni.dea1 
Justiniani levou o Siiinnio Pontifice a reconhecer 
o governo de D. Miguel. Jiistiniani fez iiiais, fo- 
rnentou perseguiqões e cni seus breves indisl~iinha 
os ~IOVOS coi~tra O systema liberal. 

80 Em 12  de oiitubiso c10 mesmo anno de  1831 
dirigiu D. Pedro ao Papa Gregorio xvr uma carta 
protestando coiitra o reconhecknento de seu irmão, 
usurpador e perju1.0, e declarando que não reco- 
nheceria como l~ispos portuguezes os propostos 
pelo goveriio iiiti.uso. Roina não respondeti. D. 
Pcdro nilo era jA irnpei-ador do Brazil, Roma já 
niio receava represalias. Não obstante, :i I'roviden- 
cis auxiliava a caiisa da liberdade, a causa de D. 
Ped1.0, e porisso em 1833 o caideal Justiiii;aiii foi 

Historia do Cerco do Porto do  sr. Soriano, pag. 331 
e 332. 



intimado para sahir de Lisboa dent.ro eni tres dias, 
praso qiie ainda assim foi prorogndo; e foram de- 
clarados vagos todos os bispados apresentados pelo 
usurpador, assiin conio todas as outras dignidades 
ecclesiasticas providas do mesmo modo. 

U'esta riianeira se creavam certas incompatibi- 
lidades entre Ronia e a nossa reorgaiiisaç80 liberal, 
e n6s veremos nuiil capitulo posterior as delongas 
que houve ern sereiial-as. 

8 1  Basta o atd aqui exposto para se justificar o 
assumpto d'este capitulo, o delegado de Gregorio 
de xvr na nossa corte era pelo usui.pador, o PR- 
triarcha de Lisboa seguia o inesino caminho; numa 
palavra, os prineipaes digiiatarios e uma giaiide 
maioria do clero oram pela c:kiisa do absolutisn~o; 
o taleiito viperino do Padre José Agostiiiho de 
Macedo entretinlia as ideas d'este partido, conver- 
sando, prrlgarido e escrevendo '. 

82 Os factos, portanto, encarregaram-se de jus- 
tificar as previsões dos inembrou do congresso coii- 
stitiiinte, beni coino as coriclusões qiie se scgiiiarn 
dos prineipios exl)ostos por alguns d'ellcs. as (luiim 
entao nao fora111 abraçadas. 

83 Estas doutrinas, que jli. agraciavam a riiuitos 
dos menibi-os do congresso eonstitiiintc de 1821, 
devam logar a que se tirassem consequenci:~~ niais 
largas do que as consigiiadas no artigo 105 niim. v 
da Constituiçzo. Corri effeito, sendo a infliicncia dori 
Bisl~os e paroclios sobre o povo tRo corisideravel, 

' Veja-se o relatorio do Decreto de 28 rlc maio de 
1X34 quc extinguiu as ordcris rc~ligiosas do sexo mascu- 
lino. Ahi se notaiii, ciriborn coin iiioita \.cliciriencia, os 
excessos praticados por parte do clcro rcçular, excessos 
infelizmente confirmados com factos, 



exeroendo ' elles, ale111 (Ias atti-il)uições piirxnieilte 
espirituaes, alçuniits attribuições civis e politicrrs 
de bastante importnncia: serido, alcni d'isto, hostis 
eni grande 1)artc As I I O V ~ S  institliiS'Ges liberaea, ngo 
1)oderi:ini contestn i. OS 11ieni1)i.o~ do corigresso, que 
11Ho devesscnl sei. designadas 1,ni.n os beneficios 
ecclesiasticos pessoas descoiiliecidas pelo soberano 
e que nAo mel-ecesseni :L siia confiança; d'outro 
niodo o sei1 diiseito de iiispecçiio seria iiiefficnz e 
inslifficiente, poisque riao pocleria livrni- o povo de 
iiifluencias nocivas quc, ein pi-ejuizo cltz nova ordem 
de coisas, ari.astari~ni o l~ovo insipiente pelo cami- 
nlio do passado, fazeiido qiie elle se nbysniasse ein 
uni absolutisnio tlieoci.ati~, contrario ao Direito 
Publico, aos progressos da huniariidade e á digni- 
dade h!iinaiia. 

84 E certo que estas coiisequencias nrio passa- 
vam desaperce1)id;is nas cortes geivaes de 1821. 
Dizia o sr. Rebello, rcferinclo-se ao sr. Ca~tello 
l3rarico : r Os ai.giinientos do illiistre I'reopiriwiito 
provam de niais, porque =i(. é iiecessario qiie o Rei 
teriha uma ingei.encia rie(:essaria lia rlonieaçiio (100 

beneficios ecçlesiast,icos, entiio será necessario que 
tenha ingerciicia na noiiieaçao dc todos e quaesquer 
beneficiod. Os beneficios do padi-oado real s% tima 
pequenissinia parte dos beneficios de toda a egreja 
Iasitana, nias ri50 4 s6 nestas qiie pelos priiicipios 
do illustre Yreopinante deveimia o i ( ei ter iriflueii- 
cia, nias siiii lia iipi-esentaqcio ~)LII.;L e coiicorrellte 
de todos os beiicfificios da egreja poi.tugiicza.n Não 
obstatite o que fic:i exposto estas coiiscquencias 
li50 forarn abi.nc;adas pelo congresso, qiie n?to teve 
a necess:iria cor:lgeni para lei-ar n cabo com pres- 
tcza e decis5o todas as  medidas de qiie estava pen- 



dente a iiossa regc~iesaçHo politica, coiisigii;tndo 
na Constit,uiçGo, qiie o Rei al,i.cbseiit;iiia l'ai-i~ OS 

bispados, precedendo pi.oposta ti.iplc do c>onselho 
d'estado, e para os bencficios ciii;tdos c 1120 cu1.a- 
cios, precedendo conctirso e exame l~ublico pcríiiite 
os 1)relados dioces:tnos. 

85 A nossa C. Corist. dc 2G foi ni:iis longe eni- 
quanto coiic:edeu íio Rei no 5 2 . q o  artigo 75 o 
provimento dos ùispados e niais beiicficios eccle- 
siasticos. Teni vni.iado os esci.iptoi cs, jii sobi.c a 
ir~t~eiligencia do €j citacio, jA so1)i.e r2 SII;I justiticaç50. 

86 Vejanios o que n respcito da iiitelligciicia 
d'este 5 diziam os homens conipctei~tes ria Cailiara 
doa Pares eiri 18 63; 

Nas discussões da Caniars dos cligiios pares, 
que se eiicoiitrani iio pi.ii1ici1.0 ti-iti1esti.c do DÊctrio 
do Governo de  1563, cicliaiil-se consigi~adas diver- 
sas opiiiiões a este respeito. 

A R S ~ I ~  B qiie uns preteiidiiim que o Inipei.ador 
só se tillha referido aos beneficias ccclcsiaaticoa 
do padroitdo da coroa e não a oiitios, 1)orqiie sui.in 
desairoso attribiiir no 1iripei.ador inteiiç0es divcr- 
sas. 

Dieiani oiitros quc o 5 2." cio artigo 75, foi de- 
rivado tlo ; rt. 102, § B t l ; ~  Co~istituiq;io I3ra~ileii.a~ 
e quc se clcve explicar dc iim n10c10 : i i~~logo CIO 

por qiie se ilit('r1)r~tt~ O do Jjrasil. i\;o I<i.:tsil s6 ha- 
via o lfitdi.oiiclo t l ; ~  Coroa. l~orque $6 cll:~. lia quali- 
diitle de gisiio-iiicstrc da oi-dei11 de Clirieto, ti!ili;~ 
lcnitiinaiiieiite acliicllc. t!ii.cbito. 1':ni I'ortiigal, IJO- 

i.ciii, ondc i-cgiil;~va oiitio direito, devein eiiteii- 
&i.-sc tle divci*so niodo ;icluell:is l)al;ivi.as, isto é, 
1150 iia siia gencr;ilid:idr, iiiits ciii sentido rcstricto. 

No entretanto a niaioria da Caniara, ou melhor 



a sua quasi totalidacie pensava como o sr. conde 
de Thomar, que entendia, 1120 deviamos n6s dis- 
tinguir onde a lei 1150 distinguiu. Alem de que a 
legislaç50 regulamentar do § 2.O do artigo 75 da 
C. Const., mAo grado ás subtilesas e subterfrigios 
dos seus advers:trios, iiiio deixa ao leitor sonibras 
d e  tluvida a este respeito '. 

Se o estado convulsionario do paiz n8o consen- 
tiu que vigorasse e se praticasse esta disposiçgo 
da Carta Const., logo desde 1826, B certo que 
desde 1834 n%o iiiais deixou de exec~itnr-se. 

(Agora quanto ao facto, dizia o sr. 0nrde:tl Pa- 
triarclia" é certo que o governo desde 1834 se 
acha na possr. de apresentar para todos os bene- 
f ic io~  ecclesiasticos, e liao me corista que nenhuin 
prelndo até agora preteridesse encontrar esta posse 
ou pratica. En proprio, B forqoso corifessal-o, nunca 
fiz neste particular a mais leve opposiçkov. 

87 Pelo que respeita B sua justificação ou im- 
pugnaçgo quatro são as opiniiies que sobre tal as- 
sumpto costuniani produzir-se. 

Coni effeito muitas intelligencias, ali&, respei- 
taveis e illiistradas inipu,:nam esta disposiç50. 
Para não fallarilios d'oiitros nomes, bastará nZo 
olvidarmos o do si.. Silvestre Pinticiro Ferreira. 

Não deixa de ser digna de reparo a maneira 
por que este distincto escriptor apreciou o 5 3." 

' Decreto de 5 de agosto de 1833, Decreto de 30 de 
julho de 1832, o de 38 dc maio dn 1834 e os de 2 de ja- 
neiro e 9 dc dezctnbro de 1862. Vcj. t:irnbem as portarias 
de 2 dc outubro dc 1833, de 30 clc ajio>to dv 1834, de 22 de 
junho de 1835, dc 14 de dezeni1)ro c 30 (li. :igocto de 1Hi39, 
de 14 de agosto de 1843 e de 30 de agoqto de 1847. 

a Diario do Gove~no de 1863, pag. 780. 



do artigo 75 d~ Carta Const. Die elle: uEstm attri- 
buições 830 todas religiosrts, e portanto nada teni 
que deslindar coiii a Coristituiçiio politica do estado: 
os ei~~l)i.egaclos no serviço da egreja não têni com 
HIS instituições ~ol i t icas  0uti.a relac;Ro, que não seja 
a de sei-eiii pagou pelo tliet;oiii.o publico '. D Co- 
iiieça pos riao ser exacto quc os empregados no 
serviço da egreja n%o tenhairr corn as instituições 
politicas oiitras relações, qiie 1150 sejam as de serem 
pagos pelo thesoiiio pu t~lico. Cabem-lties fiiticções 
politicas e adrriinistrativas d:i maior importaiicia. 

Continua elle: r Qiiaiito 8 influencia que os eccle- 
siasticos podem exercer nobre a publica tranquilli- 
dade, Q assiimpto que niio exige leis especiaes; 
porque se abusa~em cl'esta iiiflueiicia para pertur- 
barem o publico socego, é em virtude de disposi- 
ç&s geraes, e ngo por leis de excepçxo, que devem 
ser julgados, e quanto á utilidade cliie se figura 
para O estado de sereiii nquellas dignidades eccle- 
siasticas nomeadas pelo governo, a experiericia 
dos seculos passados demonstra, pelo contrario, 
que 6 essa intruniiss80 do governo na administra- 
çh da egrejn, que tem catisado iricalculaveis males 
no estado.~ Pelo coritl.ario a historia em 1835 de- 
monstrava superabii~idariteiiiciite que os governos 
liberaes eranr insiisteiitaveis sem a intervençiio do 
estado no rcginieri da disciplina ecclesiastica. O 
exemplo seguido pelas outras ilações auctorisava 
o cainiiilio segiiido pelo c1;idoi. da nossa C. Const. 
Aleni d'isso Q para advertir que a nossa C. Const. 
ri50 foi elahoratla ern cii-cuiiistanoias iiornlaes, 

' Observn~ões sobre a Const. etc. pag. 165 e 166. 
' Veja-se o App. prim. 



seiido neceusiti.io, 1120 ti'adiizii' OS i~ielliores restil- 
tlidos do Dii-cito Pul)lico, iiias siin doiiti-iiias qiic 
ti.anqiiillisnssein o espirito ger;il dos povos, e que 
correspoiidessem ás circiimst:tricias em que foi re- 
dipida. A C. Coiiatiti~cion;il niio 4, iieni devia se i  
fi.iicto ~nernmerit~e da Politica, ou do Direito Pu- 
blico, nias sirtl d7uili:i e d'outro. 

88 Eiiti-c ricis o poder religioso e o tei~iporicl nso 
gozain de uiii:~ vivific:>idorn iridependencia ; mas 
~c:liain-se l ip~tlos l)oi' 1:iços qiie, conio sempre, s6 
sci.veni tle cinl)ai.açar os progi.c.usos, j A  d'utiia, j6, 
d'oiiti.a clas csl)hei-as, cliiaiido ii5o d'aiiibrts. 

Se, pc,inta~to, a itlea do si.. Silvesti~e Piii2ieii.o 
E'eri.eii.a 6 qiie se deve recoiiliecer a inteira inde- 
yendeiicia, dos dois poderes, pleiiainetitc d'acc*orclo. 
A Histoi.iii tein niostrndo qiie uni tal estado clc 
cois:\s dA occasião As inais detestixveis consequen- 
C ~ R S .  Se, porem, elle se ref(3i.e A hyljotliese especial 
ein qnc R nossa C'. ('loiist. foi oiitorgn(Ia, ri50 potle- 
mos deixar de n~orlificiti. a iiossa opiniao eni coii- 
fortiiidii~l(l coin o quc t,cirios exl~osto. 

89 ~! i~ iqui~i i to  a ~levcrnios cleix:ir estas iiitite- 
rias 1)iifii foi.iriai.cili o!)jecto de leis especiaes, i-cti- 
r:iii~lo-as do corligo oiganico da iiiiqBo, é uiiin qiie- 
st3o ~)ouco, iiiil,oi.taiite, quest;?o de nietliodo, ou 
pi.ol)ria cla srieticia d : ~  coc1ificaq:io. Bciijaniin Coii- 
~tilllt ti-;~toil d'esta ii~:itcria, isto 6, do qiie se.j:i ver- 
diideirnniciite coiistit~icional a png. 54 do scri Curso 
de Politic;~ Coi-istitiicion;il, cdiçNo de 1 37. O si.. 
1i:lmon Stiles tratou esta mesnin (lucstiio lia 1ic;lio 11 
d;is suas Lic;ões dc L)ii.eito Pu1)lico Coiistit~ucion;il. 
Posto qiie 1120 coiicoi~tlan~os l)leii:inierrte coiii as 
opiiiiões d'csteu esci.il)torcs, enteiideilios, airida as- 
siiii, ryuc esta observac;tio tlo ilosso illustre Piil,li- 



cistci é exacta, uias que iiid pode esperar-se qua& 
riunca das ~:ii~cuii~staiici~s extraorclinarias eni que, 
por via iSegi.ii, os poros costiinitini alterar as suas 
leis organicas e f~indwmeiitaes. 

90 hJiitinetanto deverilos observar cliie, aleiii dos 
q iie pensani como 116s e coiiio o sin. Si1vesti.e Pinheirci 
Fei.reira, lia niiid;i oiiti.os esci.iptoi.es e peiisadoree 
que iriir)~igiiam fii.nie c denotladamerite o 9 2." do 
artigo 7 5  da C. Const. E:nti.e ellos contam-se alguns 
cspiritos illusti-acios e de til-nics coiivicções os quses, 
esqiieceiicio a situnçRo especial ein que se eiicoiitrn 
a egi.eja lusitana, e olha~ido ui-iicamerite para os 
melhores interesses do poder religioso, iiripugnam 
ubstinadauieiite o p:xdroado da  coro:^, oii ent5o essa 
attribiiiqiio coiicedida pelo artigo 75, § 2.' da C. 
Coii~t.  ao chefe do poder executivo. Os seus ra- 
ciocinios seriaili vigorosos e ate iri.espoiidiveis, se 
seus aiictores i ~ ã o  encarassem a cliiest5o sómeiite 
por uni (10s lados '. 

91 E~nteiiclciii outros que a disposi@.o da C. 
Corist. se justifica, ii%o sb eni face da Histeria, ma$ 
ttaiiibcni 6 luz  dos pi.iilcipios do direito de p;idi,oado. 
É a ol~iniiio do sr. Jloi.acs Carvallio. 

92 Iria airida iini outro principio, dizia o sr. Mo- 
raes de Carvallio ', qlie é o direito de padroado, di- 
reito este qiie foi iilti.odiizido no seciilo v, sendo no 
lxi~ic~il)io liriiitndo a favor dos bisl~os, qiie erigiani 
cgi-cjas eiii diocese alheia. estciitleiiclo-se no seculo 
seguiiite aos seculares pelo clric i.csl~t>itavíi. aos seus 
orntoi-ios, c depois aos qiie c~lific:issein, furidasseni 
oii dohtsseiii cgi.ejas, e d'caqui vcio o priricipio de 

' A ppend. segiind~. 
Diarw do Govelrlo de 1843, pag. 711. 



que a edificação, a dotaçilo e a fiindação eram os 
meios de ndrjuiiir o direito de  padroado. Os nos- 
sos monmchas foram os cliie fundaram ou dota- 
rani todas ou quasi toclas as egrejns de Portugal, 
conio diz Mello Freii-e a queiii liti pouco me referi, 
livro 1." tit. 5." $ 444.9iiot. ibid.: Lusitanitíe reges, 
qwi omnes fe1.e Regni cccclesias tam CatI~ederules, 
p u m  prochicales, vel dc noto f u n h m t ,  vez dzrutas 
restituerunt, vez dotamnt  earurn esse piztronos, jz~ris  
canonici sensu, ndvocatos et defensores. 

aEu poderia, accrescentnr qiie hoje a dotação 
das egi-ejas eiitre n6s sae (10 cofies publicas. Pois 
coiiio 6 que se sustenta, o ciilto e o clero poi.tu- 
gucx senão por meio dos impostos, da derritma 
sobre os povos e das respectivas verbas, aliás 
avultadas, qiie vem no oi.çailiento? 

aBastaria isto, si.. pi.esidentt., para que jiista- 
mente se at.trib~iisse ao Rei o padi'oado nas egre- 
jns de Portiignl.. . D 

93 LobTio, rectificando n í1o:itrina de  Mello 
Frcire iiest,e perito, adve~t ia  coiri i.ns%o, cluc alem 
do padroado da Coroa, havia muitas egrejas de 
pntlroado ecclesisstico e secular. Nem pode haver 
duvidas ti este respeito. 

Se hoje eili dia lia vei.11as no orçaniento para a 
sustentaçRo do Cleiqo, ciiiiipre advertir que isso é 
insiifficiente pala justificar devidamente o 5 2 . q o  
artigo 75 da Cwt. Const. 

94 O proprio oradoi*, 1150 se contentaildo com 
este argnniento, recoi.reu a outi,as ponderações. 

35 Para onti-os, porcni, o direito de prover os 
beneficios ecclesiasticos (lei-iua-se de iirn direito nia- 
gestatico iiiherente Q soberania. Esta opiiiiiio tem 
muitos defensores fora de Portugal e eni Portu- 



el; assim como coritamos ]>elo outro lado niinie- 
rosas inil)ugriadores, iissini deiitro, coilio fora do 
paiz. Sclieiikl cita alguiis escriptores estrangeiros 
que derivarri o pndroado do (li]-eito magestatico, 
conio siio Gregel e Reibel; entre ri6s o pacl1.e Aiito- 
nio Pei.eira sustentava a iiicsnia ol~iiiião na Proposi- 
9" iieciu~a quarta, pag. 238 e segui?{tes, da De~non- 
straqâo Theulogica, C'anoszica e Historicn do d i~z i to  
dos Metropo2itanos de Portuyal etc. Entre outros tes- 
temunhos e dociimeritos eni cliie clle fundamenta a 
sua opiiiiiio, :iviiltcz o de Ferriiio Vasqiies no Licro 
I1  das C'wntrov~~sius Illustres, diz assim : Non esse 
solum aut simplex jus Patronotus id ,  qziod Imbent 
líispniamm Reges in tctliurra Beneficiorum collatio- 
leb, seu nominatime, nec ex sola Juris Canonicz' cora- 
cessione, sed potissimum ex ipso jure regali et sz'c ex 
jure natztrali. Schenkl e a niaioria clos ewriptores 
conibatem esta opiiiiso que conieçou a ser profes- 
sada principitlineiite desde o coizii so dest,e seculo. 

Encostando-se A liistoi.ia, nos canones, e aos tes- 
tiinuiihos da Ciiria Ijomana pouca difficuldade eii- 
controu Scheiikl eni c.oml)ater victoriosaniente esta 
opini;iu, e nRo era clifticil o triutiiplio. Com effeito 
uma tal opiiiigo, 1150 sómente vae de eiicontro aos 
priricipios mais elei~ieritares, por que se dirigem as 
eepheras da huriiaiia actividade, mas, dcsvirtuarido 
ris atti.ibiiições do podei. central, transformam eni 
verdade absoluta o que ri50 ptissa de uni estado 
de aperfciçoaniento relativo, ti-arisforina~n eni these 
geral o qiie apenas pode coiisidei.ar-se como mera 
llypothcsc n qiie se o1)l)õcni eni tliesc, li50 soniente 
os principias fuiidanientaes do Direito Piiblico; 
mas ainda os pi.ol)i.ios factos, os qucteu iieni sem- 
pre se accoi-daiii com n 1)urez;L c1averd:~de theorica. 



96 A quarta ol)ini:vio, r? que tniribeni atlherimos, 
ngo considei-;i o padroado como iiin ciii-eito inl~e-  
i-eritc A ~oberariia por sua iiatiireza ; porquc unia 
ta1 doiitrin;~ 1e1-ai.-nos-lii:~ a iiiria ceiiti.nlisaçào des- 
potinn, coiistante e intolei.:~~~el, eiii ol)~josição coni 
os factos, com a histoik e com os riirtis sagi-arlos 
priricil)ios das sciencias soc~iiies. Em Iini-iiioiiin coni 
os ~)i.iiicipios emittirlos no capitiilo ;~ntci.ioi. li." 61. 
a, iiiti.oduc@o do estailo no l~roviniento (10s beile- 
ficios ecc1csi:isticos i,epi escnt;~ uiii estado triinsito- 
rio, qiie teiidc a tlr.sílliarevci- coiii o estailo de rela- 
ções ;iiioi.nines que 11i.ciiclelii a i-eligiiio no goveisiio, 
e qiie deveni desal)parecei,, c1ii:iiido n egi.c~ja, fitando 
os ollios lia. siia idatle licroic;~, sotopozei. coiisidci.a- 
ções ~ i i i i n d a n ; ~ ~  á. gloi*io~a rn:igestadc tla sua iiide- 
pendencia, aiii*eol:ida coiii a sincei.itladc e ardencia 
das vocações, com a iiiil~:~i.cinlid:ide rio cumpri- 
mento dos seus elevei-es, c c:oiri :I iiitegi.id;ide pro- 
veitosa dos setis esei-iiplos. Pois consequeiicin o tj 2 
do ai-tigo 75 d:i Carta Const., em desliarmonia comi 
os supi.einos ~~i.iiicipios do Direito Piiblico, s6 pode 
ser explicaclo pel:~ actual sitiiação da cmi-eja Lusi- *. 
taiia. O lcgisl;iclor consigiioii ria Coiistit~~ição da 
Moiiarchia. esta dis~~osiç;io, menos poi.que a natu- 
reza clas coisas assim o ctenini~dasse, do quc por 
ntteiidei. S sitiinçiio esl>e(:i;il do paiz e As iiecessi- 
clades especiaes (10 scii novo i.egiineii. Alguris dos 
nrlvcrs:ii.ios d;b Carta, nesta, parte, seguirido os pi-in- 
cipios ~igorosos do direito, e n5o podendo recusar-se 
a i-ecor1hece.r as i.eclamaqões da l)iit>lica utilidfide, 
inipugnani o 5 2 do iii.timo 70 poi- niio ter havido ? 
iiideriinisaçÃo nos 1)adi.oeii.o~ ccc1esi:isticos e 1)ai.ti- 
culares. Este recurso ri20 deixou de ser toniado em 
considci~:i(;:"io ir:i C:iiiiiii.:i dos Digiios I'nres eni 



18 (i 3. AS g'i~ i'ii iitii~s dos p2idroeiroul como vinios, 
:ic.l-iavaiii se i~e(liizi(1iis iio direito de a1)reseiit:lr ; 
tocli~s iis o~itr;is, (.o1110 ho)Jreciiri.eg:indo rxcessis:i- 
iiicntc as egrejns, tii-iliani c.:iliiclo eiii desuso. Os 
onus eraiii su1,ci.ioi.c~ As regalitts, de iiioclo que os 
l)adi.oeii.os l)articiilnrcs liso tivei.;iin estimiilos bns- 
taiitcs 1);ii'n rc(~1aiii:trem coritix :is clisposiç6es da 
C:ii*ta Coiist. iickste l):ii~tic.iil;ti.. Sol)i.etlido ;~bolidos 
os (lizinios e os oitavos toi.iinv;i-se iicrcss;irio que 
:ilt;iic~ni ~)~*ovèsse hs iiecessid;itles clos bciieficios; o 
qn(' s t ~  podia effectiiai--se tle uni niodo estlivel e coii- 
stnnte pelas offci.endiis dos fieis, oii pel:i intervcii- 
$0 do e s t i ~ d ~ ,  coiiio i.ealii\eiitc siiccctfe. i\ iii:lenini- 
snq;"io, poi.t:i~ito, aos piicli.oeii,os paitic.ii1ni.e~ l i ,>  es- 
tado :i que se nc1iav:iiii i.ediizidas as siias gai~antins 
e os seus oiiiis, B ii!ii siil)tei*fiigio faciliiic.ritc espti- 
griavel. 

Legislação regulameiitar 

97 0 teinpo de qiic 1)odcnios clispoi* ii:io iios per- 
niitte sci* til0 eicteiisos, coiiio des.jn\-:iiiios, a este 
ooiiio n oiitros respeitos. I'oi.isuo nos liiiiitarenios 
tio texto do decreto clc 2 tle jiiiieiro de 18G2 e a 
iinin Li-cve arinlysc (li1 siia cliscriss;'io. O texto do 
clcci*eto é o scgiiiiite : 

1)ecrcti.o tle 2 tlo ,I:iiieirù tle !%(i2 

Sciilior :- l'clos augiistos ~,rcdccessorcs de Vossa Ma- 
gestnde nlgiiiiins rcgrns tce~ii sido l,or tlifli~icntes vezes 



cstabelecidas, tendentes a proqurar o bom acerto na esco- 
lha  do^ individuos, sobre os quaes La de rccair a regia 
apiesentnçbo; nao para limitar o padroado real, mas para 
aperfeiçoar o exercicio d'esta importantc prerogativa da 
coroa portugiieza. 

Todavia d'estas regr:is, cstabelecidas pela maior parte 
pnra uworrer áe necessidades de occasiso, umas regulam 
~6 certos pontos do importante exercicio d'aqiicll:~ real pi40- 
rogativa, outras attendem só a certas especialidades, n que 
em determinados momentos tein havido riiiior urgcncia 
de ,I)rover. 

E por isso que a certos respeitos existe absoliita caren- 
cia de regras ; a oiitros s6 h : ~  regi.as iiicoiiipletas, e no todo 
as clisposigi3es subordiiiadas a diversos pcnsamentos nEo 
têeiii, nem podiaiii ter, entre si a nccesswria connexbo e 
accordo, coriio Icrinril de certo sc uin s6 plano liouvera 
persidido h sua organisaç80. 

Para se reconhecer esta \-erdade bnstarh ver que o pro- 
vimento dos beneficios parocliiaes 6 regulado de maneiras 
differentes; nas dioceses do Funchal c rlrigrn pelo alvar8 
de 14 de abril de 1781 c lias do contiiieiitc do reino pelas 
portarins de 30 dc agosto de 184;, 18 dejariciro, 1, 5 e 
24 de fevcrciro, 12 de riiaio, 22 de agosto c 23 de outu- 
bro, 16 e 20 de noveinbro de 18411, 31  dc agosto c 10 
de setembi~o de 1890 e 13 de março de 1858; o provi- 
mento dos canonicatos é regiilado de modos differentes: 
ein quanto S diocese de Lisboa, pelos decretos de 21 de 
sebrnbro de 1858 e de 7 de dezembro de 1859 ; em quanto 
a outras dioceses do continente do reino pelo decreto de 
26 de agosto de 1859; e cin quanto d diocese do Funchal 
e Angra, simultaneamente pelo niesnio decreto e pelo al- 
vará de 1 4  de abril de 1781, mandado observar pelo ar- 
tigo 9." do decreto dc 18 de março de 1837. Com relaplio 
ao proviii~ciito das dignidades nada se acha estabelecido 
alétn do que dispõem os decrctos de 5 de dezembro de 
3836, artigo 77.O, e de 20 de setembro de 1844, ar- 
tigo 97." $ iinico; e finalmente em todos estes objectos ha 
pontos sobre os qiiaes nenhumas provisões existem ou exis- 
tem iniperfeitas. 

Para estabelecer neste importantissimo ramo de serviço 
~ i ~ b l i c o  :I ordem e a liarinonia nccessaria, tcnho a honra 



de submetter i regia approvaç3o de Vossa hlngestade o 
seguinte projecto de decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de jus- 
tira, em 2 de janeiro tle 1862 - A1l)erto Antonio da ilh- 
vaes Cwvallto . 

Tomando ciii coii~idcrncao o relatorio do iirinistrci (3 se- 
cr<~tario d'estado (10s iicgocins ccclesiusticos ( &  dc justiqa : 
l icai  1 ~ w  1)ciii tlec,rct:ir o s r~r i inte  : 

Disposições geraes 

Artigo 1." As dignidades c canonicatos das sés cathe- 
airaes, e os beneficios ~iurochiaes ciii todas as dioceses do 
continente do reirio e illias adjacentes serno providos por 
meio de concurso. 

Ij unico. U'esta disposiyZo ficarri exccl~tuadas unicainente 
as dignidades das sés c:~tlit,drnes, quando o governo julgar 

'10 eiitre os riieiri- coiivenicnte o scu l>roviiiieiito por 1)roiiio<i' 
Iros c10 resl)ectivo cabido ciiic tivcrciii as iiecessarias ha- 
bilita$%~. 

Art.  2." Os concurboa serio docuiiiciitaes ou Ilor pro- 
vas publicas. Tanto uns conio uutios estarno alwrtos por 
teinpo de 30 dias, qiiai:do os bencficios pcrtenccreiii As 
clioceses do continente do reino, c por 60 dias, quando 
pertencrrcni 4s das il1i:is ncljacciites. 

1." Este praso contar-se-lia nos cSoriciirsos dociimentaes 
drstlc o seu annuncio na t'olli:~ offic~i:il do governo, c nos 
concursos por provas 1iiib1ic.a~~ da el~oclia que os prelados 
erii cada urn fix:iiciii ]):ira CS:C filil. 

9 2." Este praw c clestiriado para :L apresentaçao dos 
re(1rieriiiientos no concursu docuiiiental c para a inscripg30 
do-conciirso por provas publicas. 

Art.  3." A adiiiiss>o ao concurso dociiinental terá logar 



por iiin requerimento apresentado na secretaria d'estado 
dos negocios ecclesiasticos e de jiistiça, acompanhado de 
todos os docuinentos legaes, que provem as habilita@es 
dos oppositores ao beneficio que se achar a concurso, e os 
serviqos por elles prestados. 

8 unico. A abertiira d'estes concursos scrli lxlrticipada 
aos respectivoí: pre1:idos diocesanos, para que c,lles possam 
faze-10s anniinciar pela fúrrria do cost~inie. 

Art. 4." O concurso por provas publicas conc1uii.á pelo 
exame oral e por cqcri~)to, peraiitc o cornpctentc prelado 
dioccsano, entre 05 olipo~itorcs dtsvidttiiiente inscriptoç no 
piaso fixado para eqsc fiiii 

Art 5." Os prelados dioccsannq, nau informa~ões qiie 
prestarcin ao govcrno a respeito (10s concorrcntes, quando 
tiverem de as dar, liao deverao liniitar-se ao coiiiporta- 
iiicnto religio~o (10s iiiesiiios concorrcntes; inas informarZo 
igualniuiitc Aicbrca do seu coiiiportaiiiento iiiort~l. I<iii quanto 
no coiiiportaiiieiito civil dos iiicsinos coiicorrcntes, o go- 
verno oovird ns auctoridnclc~ ndrninistrativns c as judicines, 
todas as vezes que o julgar conveniente. 

5 unico. Para o provimento dos beneficios ccclesiasticos 
serú scriiyre requisito esscncbi,zl o boiii comportaniento ino- 
ral, civil e religioso, beiil conio o toiii deseiiipcnho de 
qu:tesquer fuiicgUes tle que o candidato haja sido cticnrrc- 
g:l(lo, 

Do provimento das dignidades e canonicatos 
das ses  cathedraes 

12rt. 6.0 O concurso para o proviineiito cl:is digriidndes, 
qiiniido dever tcr logar, c dos cnnonicatus, será clocu- 
iiloiitul. 

3 iiiiico. Os parochos das igrejas das provincias ultra- 
inaririas poderao renietter ein todo o teinpo h secretarin 
tl'cstado dos negocios ecclesiasticos e de justiça os seus 
requerimentos documentados nos termos d'cste decrcto, 



qiie sergo presentes e apreciados em todos os concumos 
qiie se abrireni depois da siin aprescntaçzo, juntsinente 
com os doa outros oppositores. 

(IAPITIJLO I 

Do provimento das dignidades 

Art. 7." O proviiiieiito das dignidades das s8s cathe- 
dracs, o11 sqja 11or 1)roiii09T1o eiitrc os iiienibros do respe- 
ctivo cabido oii scja por COllClir~O, quando o {rovuriio lino 
julgar conveniente iiquellii pro~nopio, 86 pode;.i recair ein 
bwharcis hriiiados c~ i i  tlieologiu ou direito pela universi- 
dade dc C!oiiiibrii. 

Art. 8.' Qiiando fiír iiiaiidado abrir concurso para o 
proviinento de digiiidatles ciii algiiiria s h  catliedral, pode- 
r'io ser adiiiittidos a occorrer. alkiii dos conegos das outras 

Ll 

sGs, habilitados ilos turiiios do artigo antecedente, quaes. 
quer outros prcsbytcros coni iguaes liabilitações : por6111 
~ e s t c e  ultiinos sU 1jodcrG recair o provimento na falta de 
aolicorrentes conegos, sufficientemeiitc idoneos. 

Do provimento dos canonicatos a que não fôr annexa 
a obrigação de ensino 

Art. 9." Piiidu o COIiCUrSO serd cada uni dos requeri- 
iiieiitos tlocuiiiciitndos i.c'iiicttido no da diocese R 

que pertciiccr o ro\l,~cti\?o o l ~ l ~ o ~ i t i ~ r ,  para informar indi- 
vidiialmeiite sol~re o i  .civiços d'elle, e sot~re o seu coiii- 
portai~iento ]nora1 c religioso. 

iiiiico. Na disl,osiyLo d'estcl artigo ii%o szo conipre- 
Iieiididus os rcqiiciiinentos dos l~arochos das provincias 
ultramarinas. 

Art. 10." O provii~ento d'estes canonicatos deverá re- 
rnir ein ecclesiasticos de reconhecitio inerecirnento scienti- 



fico, e exemplar comportamento; tendo preferencia, em 
igualdade d'aquellas circuiiistancias, os segiiintcs: 

Os ecclesiasticos qiic tivereni completado novc annos dc 
servipo nas igrejas de Asia ou Africa, ou nas missões, 
achando-se nos terrnos expressos no artigo 17." c seti 8 da 
lei de 28 de abril de 1845; 

Os graduados ria faculdade de theologia oii direito pela 
universidade de Coiinbra, e os Iiabilitados coni o concurso 
triennal dos serninarios dioces;irios, tendo prestado serviyos 
iiiiportantcs B igreja, o11 exercido o inagisterio superior; 

Os l~aro~ltios qtie tiveretii doze ou mais annos de serviyo 
parochi:~l etfec~tivo, e dado provas de suas letras; 

Os ecc~lesi:~sticos que por dozo ou mais annos tiverem 
ensinado voi~i reputaçho disciplinas ecclesiasticas nos se- 
riiiiiarios tliocesaiios, ou prestado á igreja outros serviços 
iiiiportantes, tendo dado provas de relevante mereciiriciito 
litterario pelos seus cscriptos, o11 eni coinmissões do estado 
no servipo ecclesiaatico. 

9 unico. A reuni80 de quaesqiier das qualidades espe- 
cificadas neste artigo ser& motivo de preferencia entre os 
que possuirern alguma d'ellas, havendo igualdade eiii todas 
rie outras circi~mstancias. 

1 Art. 17.<' E auctorisado o governo a promover a instrucção dos 
cidadàos destinadoa ao iniiiisterio ecclesiastico rias igrejas do ultra- 
riiar, fazeiido-os aprender o lyceti de Lisboa, e no seminario do pa- 
tri:trchado (em quanto lias respectivas provincias não honver estes 
cstal>elecimeutos) alerii das disciplinas commuiis a todos os ecclesias- 
ticos, as sciencias e liiiguas que lhe são indispeiis:~vcis eiii relaçào 
ao locril c ao serviço a que forern destinados, dando parte As cortes, 
li« coineço de cada legislatura, do que tiver feito rin ol>servaiicia 
d'cbta lei. 

uiiico. Os aluniiios que, depois dc coiicluidos os seus estiidos, 
coiiipletareiii nove annos de serviços lias igrejas da Asia oii ~Ifrica, 
o11 URS iiiissi)ea, terão direito a ser providos nos caiiouicatos que va- 
Karcrri rio contiiieiite, e rias ilhas adjacentes, apresentando attestndos 
dc boiis costuines, passados pelos respectivos prelados. 



CA I'ITULO 111 

Do provimento dos canonicatos a que fôr annexa 
a obrigapão de ensino 

Art. 11." Findo o concurso proceder-se-ha pcla fórnia 
estabelecida no artigo 9.", depois do que ser:~o todos os re- 
querimentos documentados remettidos ao prclado da dio- 
cese a que pei-tencer o canonicdo de ci!jo provimento se 
tratar, para que em presença d'clles hqja dc fazer iilna 
proposta graduada dos concorrentes qiie estiverem nas cir- 
cumstancias de ser providos. 

Art . 12. " O provimento d'estes canoriicatos devera re- 
recair em ecclesiasticos de reconhecido mereciniento scien- 
tifico e exemplar coinportamento, coin tanta que n5o te- 
nham mais de 54 annos de edade, nem molestia ou outro 
impedimento permancntc, qiie obste ao bom cumprimento 
dos deveres do niagisterio, c qiie possuam alguma das se- 
guintes habilitações : 

Que sejam graduados em theologia ou direito; 
Que tenham coiiipletado, com distingBo, o ciirso trien- 

na1 de estudos ecclesinsticos c111 algum scmiii:irio diocesaao; 
Que na epocha da lwomulgação do decreto dc 26 de 

agosto de 1859 cstivesseni cxcrccndo com distincpxo o 
miigistcrio cin algiini scininario dioccsano. 

TITULO I11 

Do provimento dos beneficios parochiaes 

Art. 13." Qiiando vagar algiiin beneficio parochial será 
;tbcrto para o seu provimento conciirso documental, ao 
qual ser50 adiiiittidos oppositores pcrtencentcs a qualquer 
das classes mencionadas no artigo 15." 

Art. 14." Findo o concurso observar-se-ha o que fica 
(1isl)osto no artigo 9." 

Art. 15." O provimento d'estes bencficios, em concurso 
documental, devera recair : 



1.0 1:m eccle~iasticos can~nicamentc instituidos cm al- 
guin outro beneficio parochial, e que tenhain algunia das 
~eguirites qiialidadcs: 
. Formatura em theologia ou direito; 

Curso triennal de e ~ t l i d o ~  ecclesi~sticos e111 alguiii seini- 
nario diocesano, e tres annos pelo iiienos dc effectivo serviço 
parochial ; 

Dez annos dc effectivo scrviqo parochi;ll. 
2 . O  Ein ecclesiasticos que tcnhniii siniplesincnte institiii- 

çâo canonica em ;ilg~irii beneficio parochinl, o11 eni prcs- 
byteros approvados em algutil conciirso por provas publi- 
cas, anterioriliente feito na inesriia diocesí. para ~)i.oviinento 
de algurii beneficio parochinl. 

8 unico. S6 na falta de concorrentes idoneos pertencen- 
tes a alguma das piasses mencionnclas no n." 1 ." d'este nr- 
tigo, poderd recair o proviinento ein concorrentes perten- 
centes a algumas das cl;i~scs rnenc.ion:id:ia n o  n." 2.0 

Art. 3 G.u Quando n5o houver oppossitores no concurso 
documental ou, cntrc elles, nriiliuin for coiisiderado eiii 
circumstancias dc srr nprcviit:ido, e convciilia quc o be- 
neficio seja provido collativaiiicrite, o govcrno mandará 
abrir concurso por provas publicas perante os respectivos 
prelados diocesanos. 

O ministro c secretario d'estado dos nrgocios ecclesias- 
ticos c de jiistis:~, O teiili:~ assim eiiteridido e f:iça excru- 
tar. Paço, cni Z de janeiro de 1862.- 12EI.- Albertu 
Alttonio de Mornes ~'uvccllho'.  (D. TL." f d~ 7 de janeiro). 

bprecir~io du Ilecreto de 2 Janeiro cle !$(i:! 

98 A discussAo que a respeito deste clec~i*eto se 
moveu na Camara dos Pai-es honra dc certo os ora- 
dores que torriaraiii parte iirlln. O si.. lIoi.;tes de 
Carvalho teve occasi2o de i.evelar que 1150 proce- 

1 Deve ver-se o decreto de 9 de dezembro de 1862. 



dei-a inconsideradamente, ~eferendanclo um decreb 
iiacluelle sentido. 

99 Os Bispos representaraiii coiiti.~ o decreto, 
fazendo subir ao Ministro resl~ectivo as siias cori. 
scieiiciosas poiideraqões; a todiis cllas se respoii- 
deu a nosso vcr sntisfactoi.ianicnte; e seiião veja- 
mos. 

1." Contra o artigo do Decreto offerecei.ani-se 
as duas queixas seguintes: 1 . 9 c i e  o artigo lias 
exy ressões - quaiido tivessem iie ns (infòrniações) 
dar- suppuiilia que iio psoviinento de alguns 
beneficios se disperisavani as iiiforinações dos bis- 
pos; 2." qiie se dcscoiisiclei.;~vw o episcopado re- 
correiido-se a outras aiictoriclatles pn1.a dai.ein tes- 
teinunho do comportaniento civil dos apreseiitii- 
dos. R(-t~oi~dcii-se á t)i-irneii,a qrieixn coni os arti* 
aos C), I1 c 14 do niesmo rlecreto, clrie niio aucto. 
8. 
risain seiiiilliante intei.j)eti.;iç;lo: i-es1)ondeu-se A 
segunda c.jueisa, qiie os bisl~os 1150 eram fiscaes de 
policia civil, e qiie G decreto 1150 desconsiderava 
os bispos discriniiiiando as attribuições civis das 
ccclesinsticas. 

2.O Ponderou-%c ciiic os conegos com obrigaçao 
de ensiilo deviaiii ficar ohri~iiclos iio serviço com1 
nos feriados seniariaes, lios clias saiictificados e nas 
diias seirianas -sancta e dc 1)aschoa. Respondeu-se 
que o decieto n:io legislavn a este i.esl~eito, e que 
pai-tanto ficava em vigor o artigo 5 do decreto de 
26 d'agosto de 1839, qixe concedia aos bispos a 

' este respeito as ii~nis aiiil~las atti.ibiiições. 
3." <Joiisidei.oii se mais que, eili virt~ide do de- 

creto tlc ;> cle jaiiciro de 1862, ficitvsni os bispos 
n:t iiril)ossiil)ilidadc cle coiiipciisar coi-ri beneficios . 
os scrviços dos seus fa,tniliai.es. Itespondeu-se que 



o decreto nAo siijeita a coric:urso os bciieficios col- 
legiaes e os coraes nas sés : clae emqiianto aos pa- 
rochiaes o dcci*eto ntio iiiiiovava aiites se encaiv- 
regava de revigoi-ar a rloiitriria (10s c:inones; e qiie 
no respeitiiiite aos canoiiicatos 1:So s5o iiiuitos os 
que nRo têm olritraqiio de eilsiiio os quaes dcvcm 

a* 
antcs serviia de iiic~itatuento c i.ccoriil)ensa aos bons 
serriços parocliiaes, do qiic ;L outi.os quaesquer 
ser\liços não parorliiacs por ri-iais valiosos que elles 
fossenl. Alem disso, uiii ta1 ~)i.ivilegio :L favor (10s 
fnniiliares dos bispos de certo 1120 seria ai1.0~0 nem 
aos agraciiidos iicni aos que ;igrnciavani. 

4." Dizia-se com relaçiio ao ai.tigo 15 5 2." que 
o exanie por provas put)licas peraiite o prelado 
da c1ioc:ese a que pertencer o beiieficio, IIWI'A que 
se abril, coiirnrso dociiinerital 1120 (! prova, segiiiorr 
da idoiicidadc do apresentado. Ao qiie se respoii- 
deu qiie a obser\laq%o provtiva de nitiis. sendo 
certo qiie nesse caso, se \.cria o padi 0eii.o 11a itii- 
po,ssibiliclncle de certificar-se da idoneidade dos 
;~preseiitados, porrliic os a1)pi~ooados iiurii dia se- 
i.iaiii i.epi.ovados i10 irririicdiato '. 

5 . q ~  para a confecq3o do clecrcto de 2 de 
janeiiso dc  1862 $e devia tei. em considei-aç5o o 
testcniiiiilio e o pensnr dos prcli\cIos conio riiais 
intci~rss:irlos na boa escollia dos qiie derciii reger 
os 1)c~iieficios ecclosiasticos. O qiic toriia o decreto 
niciios digno de respeito e menos coiifoi.nic coni 
a dignidade cl~iscopal. Resporicleit-se que os bisl~os 
erani corisultados, segundo os artigos 5.", 9.", 11 .' 

' Estas difficuldades fornrii offerecirlns pclo sr. Arcc- 
bispo de Braga D. Josi: Joarluim d'ilzeveclo e M o u r ~ .  
Diario do Gov. de 1Sii3, p:ig. 468 e 4i9. 



e 14.qdo decrcto, qu:trido sc tratava da escollin 
dos al)i.eseiitados; inas que, tractando-se de esta- 
belecer as regi-as pelas qii:ies deve regtilar-se o 
i.c>gio pii~1i.ocii.o no exercicio das suas prerogativèis, 
1120 deviam os bispos, a n5o quci.ereiii impor a sua 
tiitella espiritual! eximir do governo que os con- 

h stiltassc, riestas niaterias. 
6 . q i i e  o decreto csigia tini concurso cftuonico, 

que os bispos (levem admittir, para verificar a 
idoneidade dos apresentados, i150 se limitando a 
irieros informadores. Ao qiie se reflectiu que, se- 
gtiiido O decreto de 1862, :i escolha do padroeiro 
recahia sempre em pessoa julgacla Iiabil pelo bis- 
po; porque ou é 1)nrocho oii foi :zpprovado, E para 
que depois da apl)rornç5o liao occorrani factos que 
façam desiliei.ecer o bom rioine do concorrente 
apl~rovado, o decreto cletcimiiiia que na occasi50 
do c,oncurso seja de novo oiivida a inforniaç%o do 
Prelado. Que deste niodo rião se reduzciri os bis- 
pos a meros iiifornindores, nHo se deixando tle pi*es- 
titi. religioso respeito ao que dispõe o Coiicilio Tri- 
dentino lia sess;lo 24. cle re;fo~m. 

7." O decreto, diziam, lia de necessarianiente 
creiir conflivtos, quando o api-esentado riso for jul- 
gado idoiieo pelo bispo. Poiidcrou o si.. Moraes 
Cii.i.vtillio que, attenderido ao caracter respeitavel 
do episcopado e As ptiras iiitenções do retil pa- 
droeiro, 1150 se podiam riisoave1rr:crite esperar con- 
flictos. I4 cluarido os liouvesse 1A esta\ i i r i i  as leis 
fio reino para os decidir eni coriforrnidade çoili a 
justiça. 

8." Acci-esceiitavam, finaliiier~te, rliie os conciir- 
sos dociinientiies ri20 podiam protliizir o estimulo 
e o iiicitiiiueiito dos exames publicas. Ao que se 



occorreu, rel>etiiido qlie, segundo o decreto, lios 
coticiirsos docuiiieiitaes se 1120 dispeiisa o exaiiie 
publico '. 

N5o pararam aqui OS escrupiilos do episcopado 
portuguez. O sr. Bispo do l'oi-to, por occnsiUo da 
respostt't ao cliscurso da coi-oit, r01111)eu 111118 larga 
discuss;io a estc respeito. 

100 11 aiialyse riiiniiciosa desta discuss~o B iii- 

cotiil~ativcl coiu a iiatui.esa, deste trabalho. Tocarc- 
mos algiiiis l~oiitos culmiiiaiites por onde o leitor 
pode1.á foriuar uma itfea geral da questao. 

Disoutiraiii-se, 1)riricil)alniente, os segiiirites pon- 
tos: 1 . O  as disl)osi(;ões colitidi\s no Decreto deve- 
riam fazer obj~ctod7iiiiiii lei, ou ser50 regulanion- 
tares e proptias cle um decreto? 2." Encoiitrar50 
as suas disposições o Coiicilio de Ti~ciito? 3." Será 
o decreto acceitavel ou cai-ecei.8 de reforma. Jon-  
ctnmente qucstionav;lin-se oiitros pontos accesso- 
rios. Eiitre elles, uili de in-iportancia, que vinha 
ser a interpretnçào do 5 2.", art. 75 da C. Corist., 
tral~allio a quc iios dedicainos no c;ipitiilo anterior. 

Unia outra qiiest50 accessoria tle que anterior- 
niciite iião prescindiinos, e que B necessai.io rewiS- 
dai. aqui, B a de saber-se se o provirneiito dos be- 
neficio~ ecc1esinstic.o~ entre n6s se deve conside- 
r a ~ .  ~~ni( 'aril  e11 te como at t(1.i biiiç5o defcrida ao Rei 
11eli~ Constitiii~$o Politicn, ou se coni effeito, deve 

As difficuldadcs ~ o ~ ~ s i d c r a d a s  desrlc o n." 5." in,cltiszird 
atQ o oitavo forairi ufferccidn~ no çoveriio pelo Em."O e 
Rev.'"O sr. Cardcal I'ntriarchn, e 1)elos Ex."Os e Rev."Oa 
Srs. Bispo do Porto, llispo dc U j n ,  com nsscntimento 
dos li:x.'"~~ e R ~ V , " ' ~ ~  Srs. Arcebispo l'iiiiiaz de Ijragn, 
Arcebispo d'Evora, e Bispos de Viscw, Leiria, Guarda e 
Alg:~rve. Zlicl~,io do C/overno de 1863, 11ag 479 e 470. 



ser coiisiderada apenas coiiio unia simples dilata- 
+o do padroado dn Coroa. 

1 U m  dos mais energicos adversarios do de- 
creto, e que siistentava que as siias disposições de- 
viain fazer objecto de uma lei, era O sr. Ferra0 ', 
iiisietindo por mais de uma vcz iicsta idea 2. Esta 
mesiria opinião tililia sido siisteiitada pelo sr. Bispo 
do Porto e o sr. C;tidenl 13atriarclia 3. Pelo Indo 
oly~osto se decidirarri rotos da iiiaior consiclernq50. 
Citaremos o sr. Fei.rei. *, O qual sustentou qiie as 
dis1)osições do decreto de 62 eram re(rulainentures, 

? 
o si.. Rebello da Silva ttimbem dcfendia neste ponto 
o si.. Moraes de C;iivallio 5 o qual da siia parte 
siisteiitori coiidigiiainicnte o cleci-eto que referen- 
dnra. Ponclo de pailte os eseniplos para ericarar a 
questfio tlieoricarnente, o sr. Fesrcr deduziu que a 
douti-iiin do decreto bra re~ulaiiientar, acostando-se 

b 
á opinijio do sr. Silvestre Piiilieiio Ferreira, qiiando 
diz: =E matcria legislativa aqiiella em qiie ha pre- 
sui.ipçâo de direitos para os suhditos, e 6 materia 
regulftmeritar aqiiella que ii%o cri;\ direitos, que die- 
solve tlifficiildadcs, que remove obstaculos e que 
estatiie os iiieios ou as coi~diyões pai.at a boa exe- 
cuç8o das l e i s .~  Ot<a mostrando qiie o coiiourso 
ri20 produz necesskriamente a :ipresentaçEo, in- 
ferio o sr. Ferrer qiie a doutriria do rlecreto de 
63 6 regiilamentar. Consideri~iido os factos allega- 
dos contra elle debaixo de diverso aspecto o sr. 

' Diavio do Cov. de 63 pag. 836. 
Ibid. p g .  !)42. 
Ibid. p ~ g .  781 c seguintes. 

A IILid. ]Jng. 785 c cspecialmcnte iin pag. 810. 
Ibid. pag. 753. 
Ibid pag. 709 e 849, 



Ferrão obteve diversas coriseqiieiicias; fundando- 
se rio artigo 145, § 1 e no :litigo 75, § 14 da C. 
Coiist., e ii~ostrando qiic o Decreto de 62 e oiitras 
~rovidericias correlativas coritinhaiii disposições 
gcraes. Seja coii~o for, esta questão 6 melindrosa e 
cheia, d'espinhos. O si.. Ilebello da Silva, deferi- 
dcndo que o dec:i-eto de 28 de niaio de 1834 1160 
teni força de lei cotiiplciiierit:~i., aci.escenta: nEin 
iiina epoclia, coirio a doiniriada pela dictadura clo 
iiiiperador, eni cliie o conflicto da liicta e das ar- 
mas concenti-ou nas iri2os do goveisno todos os 
poderes, ri20 é facil lia coiifusão das provideiicias 
discriniirinr as iiiedidas legislativns das que exce- 
dein as atti.ibuições do poder execiitiro. O doiito 
Merlin, eiii Iiyl~otliese arialoga, aconsellia a, regia 
hcrmcneuticn de nos gui:il.mos unicamente pela 
natureza e iiiiportancia dos diplomas, pondo de 
lado quaesquei outi.as coiisideraçõcs '. P Não ob- 
strsiite a delicadeza da questito, o sr. Moram de 
Ct~rvtilho consicleroii aq iicllau disposições couio i-e- 
gulamentares e assini refereiidoii o decreto, que 
vainos apreciando. 

2 Não nierios se discutiu a harmonia ou deslinr- 
iiioiiin das disposições do clecreto com a doutrina 
consignada iio Concilio Siidentinn Sess. 24- 
dc ~eformat.  110 que i~i.eccdeiiteine~ite deixámos 
exposto e da icitriia da clisçussão deyrehende-se 
que os bispos ficai.aiii corii a sufficierite interven- 
ç,5o 11;1i'a que os npreseiitt~clos, qiie liouvereni de 
ser providos, inereqam a siia confiiinçil, visto que 
nerilium B dispensiido (10 exanie por 11i.ov;is publi- 
cas, e que o governo teni seniprc ri:i (*oiisiclci~:t- 

' Diario do Gou. de 63, paç. 767. 



ção devida as informaqões dos bispos'. Accre- 
scendo a isto qiie o 1):idroado da coroa, na opiiiiTio 
tl'aquelles, que ainda o admitteni, tem unia riutureza 
diversa do ecclesiastico. 

3 Eni quanto a saber-se se o decreto carece 
de i.efortiia, advertimos que do exposto se vê o 
modo por que elle faciliiiente se justifica. Note-se 
poren~ que no coisi.er (Ia disciiss5o se apontou iini 
apei-feiqoairiento, cliie, coiiiclu;iiito algiins oradores 
desculpasse~ii 5 alia falta. I-(.(*oiilieccraiii, eritre- 
tanto como justo e conveniente. Esta laciiiia, ou de- 
feito corisiste e111 1150 aclmittii. ao COIICUI'SO todos 
os pi.es1)ytei.o~ que estiio no caso tle l~ai-ochiiir, 
poi.isso que exclue aquelles que não têiii institui- 
930 caiioriica, ou que n5o têm sido ,zppi.ov,ados an- 
terioriiiente por piqovas publicas iia diocesc ein que 
está a coneui-so qualqiiei. beneficio. 

101 Eni seguida a esta apreciaçiio ju1g:tmo-nos 
habilitados sufficieriten~ente para avnliiii. eni capi- 
tulo isolado o estado das nossas relações coni a Cu- 
ria Romana relntivnnieiite ao iiosso p;idi.oado 110 

continente, e 11~s outras possessões, exceptiiando 
as que se comprelieiideni rio iiosso padrondo orien- 
tal. Tal será o assuml~to do cal~itiiio firial d'esta 
secq"). 

' Iliario cit. pag. 812 e 866. 
' Moraes Cnrviillio, ibid. i09 e Y49, o sr. Uaepar Pe- 

reira da Silva, ibid. pag. SCiti. 



CAPITULO I V  

A Curia Romana e a doutrina consignada no artigo 75, 
S 2." da Carta Const. e decretos respectivos, conse- 
quencias 

102 3iestabelecicias as i.elações coili lionia de- 
pois cln aossa resbiiraq50 lil)eral, n doutriiia corisi- 
gritida ria nossa C. Coiist. ai-t. 75, 5 2." nos 
deci etos respectivos 1120 foi alterada. 

Este estado de ti.anquillid,zde pai-ece ter coiiti- 
n u d o  1150 obstaiite as pi.ovideiicias qiie x tal res- 
peito se foram t.omando, das qiihes fez especial 
nienção o sr. Gaspar Pereii-a da Silva, co~iio mi- 
nistro da justiça e riegocios ecclesiasticos '. : s 

103 Entretarito a Cuisia Itomana nAo tinlia con- 
coixlado, tinha lipeilas cedido As circumstancias, se 
atteridernios ao testimuiilio de ulgiins escriptores e 
estadistas. O si.. Conde de Thomar disse que o 
iiuilcio de sua sanctidade lhe recordara os desejos 
que tiiilia de readyuirir as reservas sanccionadas na 
C:oiicoi,data de 1 7  i 8. E, segundo 110s iriformam, 
1150 foi o si-. Colide dc Thoniar a queni a Curia 
1Xoiii:iiia f'cz iliniisarrieiite sentir as suiis piSetenções. 

A discussiio do decreto de 2 dc janeiro de 1862 
veio revelar-rios que a questiio 1150 estava inorta. 
O estado actual desagi.adav:l n miiitos dos honieiis 
illustrados do iiosso paiz. l ' ~ a  rcsolver as difficul- 
dacles 1eilibi.avaiii-se uns, conio o sr. Bispo do Porto, 
da iiecessidade de unia concordata; o sr. Ferriio 

' ijiniio cit. pag. S G  c 852. 



appellara 1);u.t~ um Concilio Nncioiial. Pelo que 
iios pertciice eiitenclenios coiivictos que as coiicor- 
datas iiadn rnais figo do que um pacto eni que o 
poder rnais energico oppriiiie e esbiilha o oiitro das 
suas regaslia : por isso as i.ejeitainos. 

O si.. C;ii.tle;ll Pati,iai.cli:~ disse : (( Na dura altein- 
nativa ~)oreiii de uiii regalisiiio opl)i.essor ou da, 
libcrctade tlc ciiltos, seni a niciior liesitaç50 prefe- 
ria esta; porqile o catholici~iiin não receia a com- 
l~eteticiw coin a (11i:il floi,ecc c I)i*illia; o catliolicisiiio 
!L soiiibi.a da lil~c.i.rl;~cle (: iiidepencleiicia da sua 
cgrcja fiiitific;i adrnii.avelinerite, seiii ellas definha 
e ~ ~ i i ~ r c l i a .  Cloirio 6 claro a r;is;jo allegada prova 
iilais que a Iiypothese do sr. Cardeal Pati.iarclia, e 
firni:i conil~letaiiiei~te NS ideias l ~ o r  116s eniittidas iio 
ultiino capitiilu da 1)i.imeii.a sccqiio. A justiça 4 iirti 

elenieiito esseiicial de paz, ti~aiiqiiillidacle e pro- 
gresso; i-i justiça corisiste cin (!:ir R ciida i1111 O que 
é seu. 

104 Actualiliente os nossos govei-iios têm i.-- 
gido, e coni rasgo, coiitra :is insiriuações de Bonia, e 
de crer é que, ein vista do espouto, r i~~i ica coiisinta 
ein i-etrogradar até 1778  ; ao menos itsisiii o acoii- 
selliani todas ' a s  coilsicleraqões expostas. As con. 
cordatas 11ilo podem dar em Poi.tugal melhores 
i.esiiltados c10 que derarn n respeito do nosso 1121- 

droado no 0i.ient.c. O fiitrii90 chania-nos. E o eni- 
L1eiii:i do futiiro é - A (VII$(L 1i.t.)~~ no estado livre. 

Agora 6 tempo de veriiios o qiie se ter11 passado 
coiii relaç.50 ao nosso padroado nas Indias '. 



Esboço historico do nosso Padroado iio Orieiito 

105 Nxo pertencc rigoi*os:tniertte :io nosso 1)i.o- 
posito o fazer uma 1iistoi.ia conil,let:i clo padi.ondo 
no 0i.ieiite. O ar. Levy Maria Jord5o lia iiiuito 
tenipo que proniette esci.eve1-a ; aguardanios com 
impaciencia uni ti*aballio, que, a ter sido publicado, 
muito sinip1ificari;t o iiosso. 

Assini limitar-tios-hemos a um breve enunciado 
das pliases priiiciyaes, 1)or que tem l~assado o iiosso 
padi.oado no Oriente. 

106 Os titulos gloriosos por que 116s o possui- 
11108, s80 confornies aos csnoiies e coiiliecidos de 
todo o rrin ndo ; dotamos aquellas egi-ejtis, plati til- 
nios a religi8o da cruz naqucllas regiões, edifica- 
mos os teniplos e temos constaiitenieiite protegido 
os obreiros do Evangelho, fi(:atido d'este niodo o 
nosso direito dc padi.oado abraçando as mais ex 
tensas regiões. 

0 8  propl-ios pontifices, d7ac*cordo com os cano- 
ncs, reconlieceram ao princil~io este direito e o de- 
clararam iiicoiiousso, sem que jámais podesse ser 
abrogado. 

O si. Rebello da Silva, falltindo do fiii-idameiito 
do nosso ~~adroado  ri;L Iridi;l, espoe a seguinte doit- 



trina: o Erram, suyponho que de boa f6, aqiielles 
que seni exaine nAo duvidam affirmai., que elle di- 
maria de mera e simples concessiio apostolica. Fo- 
iSam os canones, foi.aiii os titulos oiierosos e imper- 
scriptiveis de dotaçgo, furidaçao e conqiiisttz, con- 
firniados pela pi.escripçGo obtida, na posse de mais 
de tresentos atiiios, os que oriitirani d'essas joias, 
tiio invejadas c clisputadits depois, o diadema de 
I). Manuel, de D. Jogo III, de D. Sebastião, e dos 
seus successores. 

.As bulliis o que fizeraiii foi reconhecer o di- 
reito deriv;ido dos actos ~~ietiosos do padroeiro sob 
a sancçso das leis carionicas. Ngo as inventaram, 
mas introduziranl-nas ! Niio podiani ir  alem do que 
H este respeito eiitre outros, estabeleceu o ultimo 
concilio ,gcuineniço em Trento. u 

107 E certo que os antigos pontifices guarda- 
ram exactissinio respeito aos titulos incontestaveis 
do nosso padroado. 

Na 13ulla do Santo Padre Paulo IV, datada de 4 
de fevereiro de 1557, ein que foi erecta a Diocese 
de Macau, e que se abre pelas palavras- Pro ex- 
cellenti, lê-se : c( llecernentes jus Patronatus hujus- 
medi Sebastiano, et yro  lempore existelati Regi piuze- 
fato ex meris fundatimze et tlotatione comptere, nec 
illi ullo umquam tempore quacl~mque ratione dero- 
gari posse, et si quopuo modo derogaretur, derogatio- 
nem hujusmodi c~irn inde secutzs nul1iu.s r o b h ,  et 
eficaciae fore: nec ?wn irritum et inane, s i  secus su- 
yer his a puoyuam pauis auctoritate scienter, vez 
ig~wrantei* contigerit attenta?*i. D 

i1 Diocese de Cochiiii, erecta por outra bulla do 
niesiiio dia o anrio, apreserita as mesmas disposi- 
qões. 

10 



Mais tarde foi e~rigidi~ :i. Dioc esc de Angamale, 
timansferid~ depois ])ara Cl,aiigaiioi.. A b u l l ~  da sua 
erecqão 6 (do Satlto Piidre Clerrietite VIII, de 4 de 
agosto de 1 600, que principia - I n  supremo mili- 
tuntis e diz assim : Decernentcs ;jus Patronatus, et 
p w m t a n d i  htLjlts modo Pllilippo Regi, gusque sue 
cessor2bzis pruedictis e z  vem,  mera, et real2 ipsius 
Ecclesiae Anyalamensis dotatio?he com1 etere, i l l i p e  
per sedem Apstolz'cnrn yualzunque 7-utiune nzSi de 
ipsius Pfiillzpi et 1,r.o ten-we existentes Ryis htcjus- 
mocli mpresso (oos2spnsu dero,yori non posse, nsc de- 
royatttm cense~i: ct si d i t e /+  pzrovis mo& de7~ogari 
continyat, d~~.ogatiunem hyjtu modi cum inde se~u t i s  
.,,?Jlkis roboris et monzent i f ie .  No tenipo de I'aiilo 
v por 13ulla de 9 de janeiro clc 1606, que pi-inci- 
pia - llodic sartctissz?nus, foi coiii c l a ~ ~ i l l i t ~  ideiiti- 
cas erigida ;t 1)iocese de S. TlioriiB, ou Meliapol.. 

Assitn é que o nosso ~)aclioado foi recoriliecido 
pe1;t Ciiria 12oriinn:i c pelos Suniinos Pontifices. 
Mais taimde, poiwu, toiriarain 1101. diversa serida 
senda co~rio passai*eiiios a ver. 

108 Gregorio XIII fbi o primeii .~ Pont ifice que en- 
tendeu devia abrir o Oriente, em 1585, aos padres 
jesiiitas e a oiitros niissionarios; ernbora as suas re- 
soluqões n%o teiiliaril sortido o effeito que desejava. 

Clemente VIII, jiilg:iiido ainda de l:cqurno alcance 
as ~.esoluqões torriaclas poi' Gi-egoi-io XIII as derogoii 
11arit abrir o Orieiite ás corpoi-ações religiosas. Por- 
tugal nho podia. assentir eni siniilhantes invasões, 
e exigiu que os niissionarios estrangeiros viessem 
CL nossa coiSte, requei-essem e obtivesseiii licença e 
1)i.estasseiii juraiiieiito de fidelidade ao padroeiro. 

Roma consentili iiisto ; raalriiente era naturalis- 
siirio qire l'oitiigt~l, sendo o direito do padroado 



segio iiriprescriptivel, quando por qualquer acon- 
teciirlento aiioi.rnr1 e imprevisto 1150 podesse satis- 
fazer, temporariamente, LLS suas ol)rigações, espe- 
rasse que o Supi-enio Z;';~stoi* dos fieis qiiizesse con- 
ciliar as iiecessidades da. egi-eja com as gniniitias e 
prerogativas (10 pè~di.oi~do portuguez. 0 s  missiona- 
rios esti~arigeiros, sub»rctiii;iriclo-se aos i-egulaiiien- 
tos do padroado orieiital, e sujeitando-se h jui~is- 
dicqão dos riossos ~i.diiii\i.ios, 1120 dcixavaiii poiaisso 
dc, em qrialqiiei~ t,c.iiil)o, podereiri resignar n niissiio 
110r que tirihaiii ol,tado. Nern a sua irninediata su- 
jeiç2o A Ci~riii 12oiiian:i !nellioi~;~va a qualqiier res- 
peito a sua condiç%o. 

OU fosse por este niotivo, ou por n2o se atre- 
ver a lutar logo de fisciite coin. os riossos clireitros, 
C'leniciite vi11 coiisentiii nas justas exigeiicias do 
real ~>itdroeii.o, 

Pai110 v peiisou d'outro inodo, e quel)raiicio o 
accordo entre a C~ir ia  Itoinana e Portiigiil, consi- 
gnado na biilla cie Cleinerite VIII, deu plena liber- 
dade aos rnissioiiarios a.postolicos de correreni ao 
seu destino. Dava-se conio rasgo que nós vexava- 
inos os missionarios apostolicos, diriiiriuindo o nu- 
mero das vocações. 

Niío havia tal. Portugal, cioso das suas regalias, 
mostrava-se rrpeiias severo e rigoroso contra aquel- 
les, que, em nienospreso das su:is pci-ngativas, se 
intsoduziain cic seu nzotupropio rias vastas regiões 
do padroado no Oriente. 

Entretanto, postoque rias suas desavanças com 
Portugiil, tenha (luasi senil)re preferido a Ciiria 
Roiriaria pisocessos indirectos, liesta riossn questiio 
do Oriente recoiQireu ella :L toda a casta de nieios, 
directos e indirectos. 

I . . 



E:iii 1822, Gregorio xv fiindou n congregação 
De propa,ganca $'de, oi3gan isando deste modo os 
elemeritos de iinia luta permanente, fervorosa e 
de tristes coiiseqiiencias para a propagaçgo do Evan- 
gellio naquelles reiiiotos paizes. 

Eiii 1673, Cleniente x renovou erri prejuizo do 
accoido de Cleiiierite V I I I ' ~ ~  prcscripções de Paulo 
v, investindo de fi.eiite contra as prerogativas do 
real 1):idioeii.o. 

Alexandre v11 desligoti da diocesc de Macau 
gi;iiirles tractos da SIIR exteiisiio. que subinetteu a 
vig;ii.iou apostolicos; no que foi seguido por seus 
siiccessores Clemente IX, Cleiiientc x e Iiinocen- 
cio XI. 

As iiossas reclamações eiitretaiito contiiiuavam 
seiiipre at6 cluc Alexandre v111 resolveii-se a eiigir 
os bispados dc Naiikirii e Pekini, reconhecendo 
segtindo os cunoiies, para seu padroeiro a coroa 
de Portugal. 

Mas o procediiiiento de Alexandre v111 1150 poude 
encoiltrar iinitadores ; a propagalida prevaleceu m 
Iionia. Innocericio x ~ i  separa algurnas provinciae 
d'aqurllas dioceses a fini de as entregar nas miios 
tlc vigai-ios apostolicos. Era o exeiliplo de Ale- 
xariclre VII. No seu breve de 6 d'agosto de 1696 
~)roliibia exl~i*ess;~iiiente, sob 1,eiia de exconiiiiu- 
iih;"io, iio arcebispo de Qoii e riiais bispos poi.tii- 
gllezes O exeicci-em a sua jiirisdicçao coni respeito 
aos vicnriittos npostolicos. 

109 Aiiida iio reinado de I>. Maria I, eili 1782, 
para que os uiissioiiarios da ~)i-ol~agaiida fosseni de- 
seiii1)enhai. a, sua niissiio evangelica ás regi0e.s onde 
se estendia o nosso padroado orierital, era, neces- 
sai-io que vicsse~u á nossa. corte, requeresseili, obti- 



vessem licença e prestassem jurnmento de obedien- 
cia e fidelidade ao real pai1roeii.o poi-tugiiez. 

Rcprodusiremos uin clocuinento doride corista 
a 1naiieii.a por que eram admi$tidos iio Oriente os 
missioiiarios da Prop:iganda. E traiiscripto do li- 
vro das L?i'onqõo"cs, diz assini : 

N." 1- Copia do Termo- @Aos qiiinze dine do 
mez de Março do aiiiio de mil setecentos e oitenta, 
tia presença do 111."" e Tiix."'" Martirilio de Mello 
e Castro, Ministro e Secretario d1E:st;~do dos nego- 
cios da Mariiih~i, e Doiniiiios iiltramariiios, apl~a- 
recerarn os padres Francisco ,Josd da  'i'orre, e 
João Baptista Marchini. da, Corigregação de São 
Jogo Baptista, o lirinieiro Procurador, e o segiiiido 
Coinpanheiro encarregado das missões da Chiria; 
os quaes coui facrildadc da 1Zainh:i Nossa Senliora 
passam a residir no presidio c cidade de Mncaii, 
emquanto Sua Magestade assim o houver por beiii, 
e não rnandar o coiiti.ario. E pronietterain e pro- 
mettern ciirilprii. e guardar as oidenu de Sua Ma- 
gestnde, c de i iRo enipretiender, neni eiicontrar, 
ou pei*inittir que se encontre, oii perniittn coiisa 
algiini;~ directa oii indii.ectanieiite c0iiti.i~ o Real 
Padi.o:tdo ue Siia M;~gcsta(le tcim e conserva em ! todas as niissões dii Cliiri:~. 13 :issini o riffirmani 
toto peltore e ju~.arn aos JYantos Ev~L~z~~ZILOS. Eni f6 
do que  :~s~ignai.fini este tci-irio corii o sobreclito 
I1l.ul"c I~ :X.~ '  Si.. MiiiistZro e Secretlirio d'E:stildo. 
&:L I L ~  strpl-(h.-Martinlio de Mello e Castro.- 
Fraiicisco José da 'lloi,re. - João Baptista Mar- 
cl~ini  D . 

A fl. 660 do rnesnio livro das ílfolzpe.~ vem ou- 
tro termo concebido no niesmo sentido. 

110 Os governadores-da Iridia mostrarani-se ine- 



xornveis no curnpi.imento dos seus deveres a este 
respeito. Telles da Silva, Conde Aveiras, remetteu 
preso a bordo de n n ~  navio a uni prelado qiie, 
como vigario apostolico independente, se tinha 
introdusido na Asia. O nosso primeiro orador 
Antonio Vieira elogiava outro goverriador por ter 
ameaçado os propagandistas recalcitrantes de 
os nisrridar para o reirio presos e carregados de 
ferros. 

111 N;"io obstante a lucta fazia-se em geral ti- 
niida e occultamente da parte de Roma, at6 que 
Gregorio XVI, i.oiiipeo desabridaiiiente com o pa- 
droado portuguez. Por tini hreve de 18 d'abril de 
1834 erigiu utri vicariato apostolico eni Calcut6, 
e por um breve de 25 d'abril do niesiiio anno outro 
em Madrasta. Debalde 06 defensoi-es do nosso di- 
reito recliirr.ani, Gregoi~io x v ~  não vacilla. Numa 
nlloctição dirigida aos cardcaes cni 1 de fevereiro 
de 1836 somos acisenlentc censiii~ados; e, conti- 
1iua1ido iio caniiiilio eiicetado, eisigiu um vicariato 
eni CeylNo a 23 de dezertibi.~ cle 1736, e outro em 
Maduré eni 3 de junho de 1837. Muitos jesuitas 
bartiani ao mesmo teuipo para as Indias. 

11 2 Levailtou-se eiitiio unia lucta sem t r epas .  
Boiiia guerrêa abertanieiite o nosso padrondo. Com 
Q fim de em noriie da pleiiitiidc do poder pontifica1 
fweer suffocar as nossas i.cci~iriiinaçÕes l)iil)licai.aiii 
alguns breves; o de 4 <I'iig.osto de 1835 qiie piin- 
cipia - C'omissi nobis, relativo an vicariato aposto- 
lico de CalciitA; ch out1.o de 23 cle dezen11)ro de 
1836; relativo iio vicnrinio ;iyostolico de Madrasta. 
AtC: que finalnleiite em 24 d'abril de 1838 tie emit- 
tiii o ce1eb1.e breve - Multa pricclare no qual 680 

coiifirmudas as irivasõcs aliteriores e ate exagera- 



clas erii prejiiizo das dioceses c10 riosso l)adro;itlo, 
isto 6, das diocesses de Cocliini. Ci.;ingnnoi. e Me- 
liapor, ~evogaii?o as bullas dos antigos papas rc- 
lativas 4 creaç;io d'nqiiellus diocescs. 

11 3 Desde então tornava-se urgente diritnir 
lima lucta pertinaz, e qiie desacreclitirva a religião 
de Jesiis rins plagas do Oriente. 

Quando erri 16  de jurilio de 1843 foi confirniado 
1)ara L i r ( ~ c l ~ i s p ~  de Goa, JosB íla Silva, Toi.rcs, jiil- 
gou-se: attendendo fi lettra das biillas erivi:id:ie ao 
novo Arcebispo, qiie as iiivasõcs precedentcs ei-ani 
renegadas. Coin effeito as foi.iiiiil:is iintei.iores n;io 
tiiitiarri sufflido iiiodificaçuo algiiiiia; e riiiigiiem sc 
lembrava de q u e  a C~ii-ia, Ro~iiana, depois dos seus 
actos precedentes, recorresse de novo As tcrgiver- 
sações d'oiitr'oi~a. NRo succedcii assini. Etn cai.ta,s 
particiilares as biillas d'instituiçio eraiii alteradas 
e profiindaiiiente niodificadas. 

114 Rebentou de novo a dissenszo coiil ni:iis ar- 
dor. Em 1845 enviava Gregoi.io XVI ao Arc.ebispo, 
c111 que o rcpreliendia por clle se diiaigii. 1,clas 1)iillas 
da sua in~t~ituição e defender o diiseito do real pa- 
di-oado. Por f i rr i  Gregorio xvr iiioriseii; inas n sria 
obra foi contiriiiada por seu successor Pio IX. O 
ir1terriiinc:io (10 l'oiitifice consegiiiu clue o Arcebispo 
fosse cliainxdo, e para colorir este acto da parte 
(10 riosso govcrrio, ccini1)inou-se que s e i h  iioirieado 
coiriinissario d:i Uii11:t da Ci-iisada e co;~djutor e 
fiitiiro successor do Arc:ebispo ( 1 ~  Braga. No ooil- 
sistorio de Gaeta tle 22  cle rlezenibi.~ de 1848 foi 
ti-arisfci-ido da egrej i de ( ioa 1);wa O ai*cel~ispado 
de Palniyi.n, in partibus injclelirtm, e s6 em 1 7  de 
fevereiro de 1851 é que o soberano poiitifiee deu 
n oonhecer em coiisietorio secreto o scu designio 



de reconhecer o Arcebispo de Palmyra como coad- 
jutor e futiiro successor c10 Arcebispo de  Braga. 

Numa allocuç5o pronunciada no mesino consis- 
torio se faz refei.encia a uma carta do Arcebispo 
Josd da Silva Torres, na qual o Poritifice encontra 
unia retractaç80 do procedimento do inesiiio Ar- 
cebispo, e um signal inequivoco de arrependimento. 
O governo portugiiez deu-llic tlivci.s:i interpetra- 
ção. Mas, fallando siriceraineiitc>. ;l c.;ii.til do Arce- 
bispo B mais pi-opria de uni roi~i~tiio, qiie de iim 

portiiguez. 
115 Recolhido o Arcebispo ao reino continuou a 

mesma situação. O Governo insinuou ao bispo de 
Macau, que passasse ao territorio da diocese pri- 
maz, entAo viuva, a fim de occorret* ás suas neces- 
sidades espirituaes. Assirn o cumprio o Bispo, ma8 
o Breve - Probe w~stis admoestoii o Bispo e fez 
mais, foram suspensos á divz'nu, declarados scisniati- 
cos e excomniiingados os patlres &lariaiino Antonio 
Soares, Gabriel da Silva, 13i.a~ Fernaildes e Jost? 
de Mello. A data d'estc hreve, que deu origem á, 
notavel sessgo da camaisa dos Senhores Deputados 
de 20 de julho de 1863, 6 de 9 de maio de 1853. 

11 6 Na sessão da c:iinara dos Senhores Deputa- 
dos de 11 de inarço de 1863 agitou-se unia calorosa 
discussão Acerca do procedimento do 110\~o Arce- 
bispo e da siia ida a Roma. As iriformações da In- 
dia iiiculcavam que o Arcebispo se lembrava mais 
das instriicç6es do Papa, qrie das do governo, 
dando A execiição e reconhecendo conio \lalioso o 
breve -Probe nastis. O qiic 4 certo, porem, pelas 
itiforiiiações cliiotidiarias, é que neni dcpois da Cori- 
cordata de 59 terminaram as divergeiicias, e niiida 
agora no iiiomento em que escrevemos estas liiihas 



vemos pelos joriines que se receain alli novas com- 
plicações '. Isto posto ve.jaainos no capitulo seguinte 
as razões com que sustentavain os doi8 c,niripos a 
sua causa. 

Teria a Curia Romana motivos justos para desacatar o 
iiosso direito de padroado no Oriente? AtB que ponto 
ser80 justificaveis as suas q~ieixas e o seu procedi- 
mento ? 

11 7 G crnltiieiite 1120 se teni duvidado ntd hoje 
das boas intenções dos suirlnios Poritifices, por isso 
a elevada pessoa do chefe visivel da egreja catho- 
lica est,$ superior a toda a discuss50, desacatarani 
o iiosso padi-o:atlo: porque forarri iiial inf'orilindos ; 
ora o que resti~\~a, provar é que os Poiitifices Ro- 
marios forani i~ial irifoi-mados. Na i.esoluç%o desta 
difficiildade todo o nosso ciiidado se rcdiiz a pi.o- 
ciii-ar ;is informt~ções das testiniuiilias mais niicto 
risadas. 

' Apontaremos o Diario Populav de 24 de fevereiro 
de 6!). Niiina correspon(1encia de Goa diz-se : c'i'erii feito 
grande iiripressGo na India a retirada do sr. Arcebispo 
para Portiigal, porque dizem nRo voltar mais a Goa, dei- 
xando assini coiii a carreira incompleta muitos estudantes 
que tinham ji ordens d'epistola, e que porisso não seguem 
jl outra carreira. Novameiite chamanios a attençio do 
sr. Dilinistro da Marinha sob]-a este melindroso ponto, que 
bein necessita de sBr reinrtliado. Ali& o resultado pode 
ser submetter-se a clero Goano d jiirisdicção dos Bispos 
Propagandistas. a 



O si., Jeremiua Mascai.erili;ts, eleito. deputado 
pela Iiidin, de c:ii.itcter iiiil,íti.cial, estudioso c re- 
flectido, contestoii do modo scgiiiiite as inforniações 
dadas pela pi~opngilncla li Ciiieiii, de Roma no reu- 
l~eitnrite ao nosso paclrot\tlo i i o  Oriente : 

« 1." Disse-se primciraiiieiite quc cstavain abandonadas 
as egrejas c dioceses do Padroado ; nao é exacto ; qiie 
tinha na mào unia rel:~yT~o qtic era official, da qual con- 
stnvn qiie tinliaiiios t i e ~  eyi.c:j:is eiii Uornbaiiii, eiitrando 
a de rIlahein, que lia alguns inczes tiiili:~ regic.s\:i(lo para 
n jiirisrlicçZo do Arcebispcdo de Goci, c totlns l ~ r u v i d ; ~ ~  de 
iiiinistros ; ein Salsete de Boiiibairii 23 c,grrins occiipadas 
por 20 inissionarios, regendo :ilgiins duas por serern pe- 
quenas; em Haçaiin 10 egrcjas occupadns por 7 missio- 
narioq ; no Gates 13 missões cnin conipetcmtes inissiona- 
rios ; ein Pirnein 6 egrejas com Ci inissionarios, alem de 
duas cal)cllas coiii iiiii caiicll~io, qilc cri1 1815 se sujcitou 
R jiirisdicyGo do \Tig:irio :I I ~ o ~ t o l i r ~  clc Hoiiibaini ; ciii Saint- 
Variin, ou Vadini, iiiiin cprc:jii vuiii iiin iiiiqsioiiario c uin 
coacljixtor ; no Cannrii 15 egrc:j:rs coiii seii.; iiiissionarios, 
entrando nesto niiinero as 6. auc coiii scus inissionarios 

1 

portuguezes passarain para a jurisdicyão do Vigario apos- 
tolico ; eiii Onor wis egie.jas occupadas por oiitros tantos 
missionarios. 'rodas estas iiiis~ões e egrejas faxern parte 
integrante do Arcebispado do Goa. 

(('i'eiiios niais, coiitiiiiiou o orador, 28 egrejas no Bis- 
p d o  de Cochim afora 10 novilq, das qiiaes G no dito Bis- 
pado e 4 e111 Ceilzo. - Ko Hispado de Mnlnca unia, alem 
de outra cin Sincnpur e cic Tiinor c Solor que pertencem 
a este Bispado : no Arcebispado de Oangranor, alem da 
egreja do Calicute, que do docuinento oficial n h  consta 
por quem esteja oreupzdn, iiiais 6 da misdo de Maissur, 
tinalrnente no Bispado de lleliapor temos 32 egrejas; 
todas estas egreajas estzo providas de missionurios e por 
ventura ha mais alguinas de que o oriidor niio tem noti- 
cia; o certo é qiie se liavia falta de algurii missioiiario c5 
esta falta d'aquellas, que ordin:iriaiiiente acontecem nas 



dioceses inelhores providas ; mas della nlo se pode con- 
cluir coin rasAo e logica, o abandono das cgrejas como se 
diz que se allegara perante o Sumiiio Pontifice e a Sa- 
grada Congregaç30 ( / r !  Pvopagnnda ,fide. n 

u 2 . O  O segundo pretexto, que se allegou ao Soberano 
Porititice, para movel-o a adoptar as providencias contidas 
nos Breves de 36 e 38 e algiins outros segiiintes, 6 que, 
depois da extincyso dos corrvriitos em Portiigal c cni seus 
dominios jA não haviaiii inissionarios para serem enviados 
8s vastissiinas terras do l'ndroado ; esta informaç;?~ ttrim- 
bem é monos exacta. J i  muito antes d'aquclla extincyão, 
a niaior parte das cpqjas c missões pertencentes ao Ar- 
cebispado de Goa e Cochim crairi providas em sacerdotes 
seculares, coni iniiito pequenas cxcepyões; mas depois 
desta extincçâo nunca faltaram padres para missões, por- 
que cm Goa sempre houve c ha o numero necessario e 
mesnio sobejo rl'elles. » 

uI)isse, que elle perguntaria quaes e quantas egrejas 
tinham sido occupad:is pelos inissionarios sujeitos á. propa- 
ganda ; em que dioceses c logares 'i' Xio firllando dos Bis- 
pados dc Tonkim, Cochinchina c Siâo, que perdemos sob 
o pretexto de quc n8o vinham expressamente nas bullat~, 
que derlaram extender-se o %a1 Padroado do Cabo de 
Hojador, até os confins do Oriente; se remontarmos a 
tempos pouco distantes, a 1720 ; os carmelitas descalçm 
syjcitos occiiparaiii crii 1:oiiihaini as nossiis c~grejas, pro. 
vidas dc missionarios ; os povos e o Arcebispo resistiram 
a esta iisiirpti$o, feita seiii fundamento, porque as razõm 
que allegaraiii, einiii qiie nesto procedimento obedeciam 
ás ordws do l'apa, c da Sagrada (2ongregaçiio; que ngo 
podiam abaridonar as egrcjas, j:í ocbciipadas sem nova or- 
dem poiititicirt ; que, est:itido drb po.se d'cllas, nâo podiam 
ser desa~ossados, at4 sua iiiorte ; fiiialiiiente, que não ti- 
lnhani meios para regressarem para 1.toinn. Sob estes pre- 
textos coiiseguirniii ti car na3 ditas c.gi.<jns, ma< :wsignando 
um terino, coin jiirnmcnto do pit.st;crem obediencia ao 
Diocesano de Goa, e cec.elwr cl'elle a jurisdicySo nccessa- 
ria ; este termo 15 dr I78!), :issi,rrriarlo na egre,jtr da Eepe- 
ranya, perante o L)csenibargador, o Padre João Antonio 
da Silva, Vigario Cisral de Hombniiii; mas apesar de esta 
promessa e juramento se pozeram independentes da juris- 



dicç8o do Arcebispo, e pela protec~ão do Governador in- 
glez ficaram coin :i egreja da ICsperanya. Ein 1813 npossa- 
ram-se os iriissioi~arios da l'ropaganda da egreja dc Ma- 
heili, por passar para elles o Vigario da mesma, com os 
frepezes, seus ainigos (l parentes, unicamente porque sc 
j u l g ~ ' ~ &  maltratado pelo T'igario Geral de Rombaini, para, 
d'este modo, evitar o castigo, coin que era :iiiieaçado, disse 
que se leilibrava, que ha trinta annos, uiii religioso pas- 
sara coin unia egreja, por ter sido castigado lielo respc- 
ctivo snperior com pena canonica, e recel~eo do Vigario 
Apostolico a absolviçbo. Pelo I3reve de 1836, desrnciii- 
brando-se do Bispado de Cocliiin, foi crcado uln JTigario 
Apostolico, na ilha de Ceilno, inas liara Vigario Aposto- 
lico foi nomeado o siipcrior dJaquclln inissao uin padre 
da Congregação do Oratorio de Goa; e assim passou 
aqirella parte do Bis1)ado de Cochim coni todos os mis- 
sionarios portuguezes que ahi havia. E m  1838, muito 
depois do Breve Multa p~oclare, cinco das egrejas do 
Canarii, parte do Arcebispado, passaraiii para os propa. 
gandistas, com seus parochos, por escriipulos de conscien- 
cia; porque intenderam duvidosa a jurisdicy30 do Arce- 
bispo eleito, fundando-se ein que nin Vigario capitular 
n8o podia ser destituido sem motivo e rnesnio com elle sem 
licenya de Roma, para se constituir outro pe19 insinuação 
da Coroa, coirio tinha logar a respcito do Arcebispo elei- 
to, Santa Itita. u 

«Ein 1843 um capelllio, que ao mesnio tempo era inis- 
sionario da Belgão, foi deitado fora pelo emprego da força 
armada : em 1845 o capellão das (luas capellas do Pimem 
passoii A jririsdicção dos apostolicos, por teiiicr ser demit- 
tido pelo diocesano de Goa, qiie o provem ein 1830; o 
vigario de Solapur passoii para a Propaganda, porque soube 
que ia ser deiiiittido, por sua vida inenos regular.» 

«Agora torriaria a perguntar quaes sGo as egrejas que os 
propagandistas têm occupado para acudir ti. falta de pas- 
tores? Nenhuma, de certo ; e por conseguinte pela extinc- 
950 das Ordens Religiosas, nko fo'orniii a1)andonadas as 
missões do Yadroado, logo a cxtinry3o (10s conventos nto 
pode scr causa para a Coroa l'ort~igii~~i.;~ ser privada do 
seu Padroado. » 

a 3 . O  Outro pretexto é, que o Governo Yortugiiez nno 



concorre corn o necessario para a sustentaç80 do Padroado. 
Este pretexto tanibem niio 6 confi)rnic á verdade. Tudo 
quanto existia de siibsidio, e seminarios existe ainda, con- 
tinuam a ser pagos pelos cofres de Goa os Prelados e 
missionarios da iiicsiii:~ maneira que o eram antes. Accre- 
scentoii que estas congruas tinham sido presentemente 
aiign~entndas ; e muitas creadns de novo, v. gr., xarafins 
413 1181 00, que antes (Ira a congrua da segunda residencia 
de Roissiir, foi e1evnd:i 71854)lO00, que antes n5o tinham, 
por despacho da Jiiiitn de 30 d':igosto de 1845.- Consi- 
~ n o u - s e  tambeni a coiigrua de 180 xarafins a cada uma 
O " 
das sete cgrejas de Canartí, que antes n8o tinham, por 
despacho da juncta de 2 de setembro 1846. Das seis egre- 
jas de Onor consignou-se a congriia de 100 xaraíins a 
unia e a outra de 150 xarafins, por dcsl)acho da Jiincta 
de 30 d'agosto de 1845. - A cada unia das seis egrejas 
novas do Bispado de Cochini, e quatro tainbem novas em 
Ceilão, se consignou a congrua de 216 xarafins pelo re- 
ferido despacho de 30 de agosto. Ao padre, que fez as 
vexes de Prelado de Malaca, se inaridoii pagar por Por- 
taria do Miiiisterio da JIaritihx de 10 d arosto de 1847. - 

xarafiiis GOO. A vista do que acabava deu<lizcr, pergun: 
tava o orador se a Coroa de Portiigal tinha auginentado 
ou tirado da dotação da egreja? D'oiide era falso estc pre- 
texto ; logo, por este motivo niio podia nem devia a Coroa 
l)crder o seu direito t&o juato, tzo 1egitiino.o 

4.0 ctRiIas sci4 porquc o clero dc (+fia iizo tenha a scien- 
cia necess:iria e a mor:llidade preciw para bons e provei- 
tosos riiissionarios? (Sue ellc or:~dor (.ri1 p:iclre secular de 
Goa, porerii n%o era suspeito, nada dizia, mas invocaria 
uiii testeinunho insiispeito, c ao nicsiiio teiiipo fidedigno; 
era o do padre Cottineaii, f'raricez, que tinha viajado quasi 
toda a Europa, e grande parte da Asia; este sabio via- 
jante, tendo-se deiiiorado iiiais de uin anno cm Gôa, e 
cxsiiiinndo tudo coiii vagar e imparcinlidacic, escrevia num 
opuscnlo ein inglcz, dizetido, que depois do clero fiancez, 
o clero de G6n era o inais instruido c iiiorigerndo.» 

5." ((Tereirios fiii:ilrnente perdido o padroado, porque 
eiri tempo proprio, riso sc ciiidou de apresentar Bispos 
para as dioceses vagas do l'adroado? N;io b verdade; o 
governo iioineoii Bispos para todas as dioceses, luas a corte 



cb Roinn não quiz confirmar aquelles que tinham dioceses 
fora do domínio portugucz '. Segundo o direito canonico, o 
ptidrc apresentado 1ic:lo padroeiro secular nzo pode scr rc- 
jeitado, sen%o qiiarido o aprc~entado é indigno. Teria sido 
apresentado alguin indigno? l-1 coiiio ter8 sido provada 
esta indigiiitl~~de 2 A queiii coiiiprtcria a prova? N30 Q este 
o niotivo? Srria indigno o sr. Ilispo eleito dc Xlalaca? 
Aqui ein ldisboa ti bein conliecitlo ; ii~uitos dos que estavam 
I)reseiites aqui o conliecein :  li:^ i i i i i : ~  prova dc que iião o 
i,; pois se contou coiiio certo, qilc o sr. iiitcrnuiicio Ca- 
1)acine nho tinha a iiieiior duvida de llie obter coiifiriiia- 
(:%O, se quizcssciii qur. ti)+? I3ispo de 'l'iiiior e Snlor. O Sr. 
iiispo eleito dc Pekiiii, cujo saber e virtudes s8o t l o  ge- 
ralmente rcconhecidtts, rece1)cii biilltis de coiitiriiiaç&o para 
Uispo i 18  partibus, iiin3 n20 f'oi coiitirniado para o Ijispado, 
para que fbra noineaclo ~ i e l : ~  Sol>erana de !'ortugnl: disse 
que se estenderia inais n respeito do 13ispo de Cochim, 
que hoje governa o ArceLispado de 0 G t i ,  coirio vigario 
capitular. No seu governo de quatro aiinos tem dado tan- 
tas p r o v a d o  seu saber, priidericia e zelo religioso, que 
inuito tinlia sido elogiada o applautlid:~ a siia admiuistra- 
ção; nao tem havido iierii 11iii sú ii~clividiio que se tenha 
queixado delle ; pelo contrario as Camaras miinicipaes, os 
povos, serri ditfereriya, dc opiiii6cs ou classes, tem sollici- 
tado a sua Magestade, pcdinclo se digne sollicitar a sua 
confirii-iayão, que o iio~iieie arcebispo de G6a; estas solli- 
citaçBes têin sido apoiadas pelo Governador geral. Logo 
se niio foram confirriiados, n%o foi porqric sejnin iiidignos; 
se são dignos de screiii coiitirinados 1150 sZo indignos. o 

118 ri'ranscreveiiios es ta  p a r t e  tAo coiisidernvel 
clo disc~ii:so d o  illiisti.acio sacerdo te  Je re i i i i a s  M í ~ s c a -  
i*eiilias, sacerdote  de G o a ,  po i .q~ ic  nos  p;ii.eceu t e r  
coinpericlisdo iinia deiiioiistraç50 valiosa d a  iiiexa- 
c t idâo  d a s  iiif'oriiiac,Ues cin q u e  sc teni  fiiiidndo os 
Soberai ios  l'oiitific:es, attcritarido coiitrii o dii-eito 
do nosso padroado  n o  Oi-ieiite. 1)evernoe n o t a r ,  

1 App. qu:ii.to. 



porem, que as ponderaqões do si1. lffiscarenhas 
forain suscitadas por occitsi%o do Breve Probe nos- 
tis de 9 de maio de 1853 '. 

11 9 No niesrrio seiiticlo pocleriailios accuiliiilar 
testemiiiihos, prestados por vni.ões illustrados, co- 
nhecedores dos factos e qiic estiveram nas nossas 
possessões do Oriente. N;lo o ftii.cnios paran50 dila- 
tar tiimininetite este nosso ti.,zbnllio, mas podci~enios 
indicar as fontes ao8 que niais de 1)eiuto se qiiize- 
rem informar R este ibespeito. Uin ec*clesiristico do 
Ai-cebispndo de Goa rnostroii a insubsistencilt dos 
fuiidamentos que se allcgaraiii ri:i 13ii11a de 4 cle 
agosto de 1835 e na de 4 de jariciro de 1837, lias 
qiiiteu o Sober;tiio Pontifice sel);ii.avit ns egi-ejris de 
Bengala do Bispado de Mcliapor '. No opusciilo 
qiie o :illudido escriptoi- ~)ublicou a este respeito, 
e que foi imlwesso ciii Goa eni 1838 eiicoritr:ttri-se 
examinados e refutaclos iniiitos outi.os ~,i.ctextos 
dos Propagalidistas, aggloi-iierados pelo Vigario 
Apostolico -- Daiiiel O'Coriiior. 

120 Ningueni podeih deixar de acatar o testi- 
miinho do si.. Viscoride de Oili,eni, que tinlia co- 
nheciirientos profuridos (10 pstatlo lias riossas coiisas 
nii India, que tinha sido inipoi-t~iriado  elos propa- 
gandistas c que tcni dc lirtiar coin clles em beriefi- 
cio do nosso padroado; pois o si.. Viscoiide d'Ou- 
rem refutoir, citando factos, e :illegrniiclo rnzOcs os 
f~iridanicntos éni que se f i ~ m a v a ,  o Hrcve Mzdtn 

' Uiuvio do Goc.er.no de 1852, pafi 1044 t: 1045. 
1Zespostn $10 follieto qiie triii ~ i o r  titulo : Adrcss of' the 

Right Kev. Ilaniel O'Cuiior, D. 1). Vic. Apostolic of Na- 
dras, to tlie Clergy :~nt l  I'eopl(, of tlie see of Mcliapor, 
pag. 61 n 72. 



praeclare', por occasiiio da resposta ao discurso da 
Coroa. Fez anusações gravissimas coliti-a a Propa- 
gitiida, iiitlicando que, titd quebrav:iin a paz dos tu- 
ni iilos, c sujei ta\laiii os oi.riatos sngi~íidos As iiitiiores 
pi.of:~iiaçGes, retirando-os do uso a clue a piedade 
dos fieis os LLestiiiAríi.-.icieau qiie unia vez expostas 
tcili depois occsniilo de contiriiini. '. O SI-. Carlos 
José Caldeira que em suas viagens  visito^^ as iiossas 
possessões do Oi.ieiite, escril)toi- iiii1)arcial de iriuita 
respeitabilidade, eniittiii o seu ve~~edictiin~ dc uni 
niodo beiii desfitvoi.avc1 para os Propagaiidistas. 
O testimuliho d'este escri1)tor Q para iibs de su- 
perior coi-isideruq,iio, esci-eveiido iinicanierite pelo 
amor da verdade e coni o tini de ser util ao seu 
paiz, estava isento das paixões yiie, iliitis OU me- 
rios, podem acercar-se dos fuiiccioiiarios piiblicos, 
ainda os mais 1)robos e iritelligeiitcs. Este illustre 
escriptor do Coliegio de S. JosB das hIissôes, dia 
assim: aEste collegio foi fuiidado pelos Jesuitas e 
niuito floi-esceii ; irias logo decaliiu qiiaiiclo foram 
expulsos eu: 1762. Pussatlos aiiiios, e111 1784, foi 
artnexi.tdo Q Congi.egaq:io das Missõcs, e eni 1'.01 
foram-lhe estabelecidos subsidias a cargo do Se- 
iiado. s Um poitco depois coritiiiua dizendo, que 
este colligio se aclia em gi~aiide clecadcricia com 
perigo de se extinguir por inorte do P.90aqi i im 
JosB Leite, esta decadencia exljlioa-fie principal- 
rneiite na opirii:io do illustre escriptor pela extiric- 
$50 d:i antiga Congi.eo.aq50 das hlissões de Rillia- r 
folles 3. Alenos lisoiigciro 110s api.eseiitava o inesmo 

Diuvio do Govsrlto tle 1856, pag. 213, 216 e 217. 
' Diavio do Gove1.17o t l ( h  1837, pag. 260 e 230. 
i Apontainentos d'uiiiu viagem de Lisboa & China c da 

China a Lisboa, Toiii. I ,  pag. 198. 



escriptor o Seniiiiario de Bonibari.al, terminando 
o capitulo pelas segiiintes, muito jiistas considera- 
ções: nO goveriio se quizesse attender para, este 
importante assiinil~to, que liga coni o da ediicaç?io 
geral do clero, devia entregar a outra dii.ecç8o 
aqiielle Seniiiiario, e protegel-o efficazrriente, per- 
siiadiiido-se q 11c par;1 c*i-iar iiiissioiiui~ios pala o U1- 
tramar 6 iiecessai*io tini instituto especial e s6 n 
esse firii destinado, oride todos os principias de 
ediicaq;io teridaiii ;L forniar o esl~ii.ito e o caia- 
cter proprio 1Jai.a as iiiissões, o cliie se i120 adquire 
s6 com a VOCRÇ~O C estudos gerties paix o estado 
ecclesiastico '.u Possuido d'estws ideas o Sr. Cal- 
deira, depois de ter feito algiinias considerações a 
i~espeito da Pi-opagancla, eniitte a sua opinião nos 
seguintes termos: ~K11:iii resultado de tudo que 
vae dito, pode-se infelizniente ;issegui.ar que a Ke- 
ligiso Catholica iiGo faz na Cliina os progressos 
que deveria, por causa dos iiiissioriarios fi-ancezes 
c da Congregaç20 d ; ~  Propagaiidii. A S. Santidade 
cabe uuia trenieiida i.cspoiis;tbilidade, e terti ta!vez 
de respoiider 1)ei.iiiite 1)eus por todo o iiial que 
tei-ia evitado, se quizesse entrar no verdadeiro co- 
nhecimento do estnclo diis cliristaridades lia Asia, 
e fizesse ~~~ri i i i i l iar  ],elas vias i.egiilares e honestas 
a Coiigreg;ic;~o l l e  Prof,agatzdn E'irle, que taiito se 
afasta dos devei.cs do seii iristituto; porque se deixa 
guiar por interesses niiiiid:ii!os, e riiás paixões, e 
trata coiii iiicrivel leviandade e des,leixo os mais 
conseqiientes negocios da egreja. X porisso que 
iiiuitos lhe cliauiaui iia Asin - Corigregaçiio - de 

' Apontamentos dquriia viagem de Lisboa 4 China e da 
China a Lisboa, Toiii. I, pag. 203 e 204. 
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Destwenda fi(1e.v O si.. Cnldeii ,~ para dar mais 
realce á sua iml)arcialidnde reprocluz alguns tise- 
chos de ~iii1 oljiisculo piiblicaclo por iini riiissiona- 
rio chairiado Gwl~tit ', os quaes corifirniani de um 
modo iiovo as ideas do sr. Caldeira. Citureiiios 
aqui a Histoi.ia c10 scisma 1)oi.tiigiiez nas Indias 
pelo Visconde Tlieodoro M. de Bussierre, o qual, 
ti convite da Curia Roniana, e sobre as informa- 
ções dos chefes da Propiigarida, agglonierou todas 
as accusaqYes que se encoiiti-avanl espalliadas nos 
divei-sos docuiiientos e irripi.essos com qiie r? Pi-o- 
pagrniide teiii pi.etc.iidirlo jiistificar a sua siilgular 
situoqh em face do iiosso Padroado no 01-iente. 
O orgRo pl-ot);igaiidista, escrevendo em uma liii- 
gua quasi iinivei-sal, u franceza, dispoe d'este 
niodo itü coisas paina ~iiais facilmente prevenir ein 
seu favor os leitores do orbe catholico, menos co- 
iihecedores da 1ingu;i portugiieza. Erii Portugal 
ainda alguns escriptores e liori~eris respeitaveis se- 
giierii ri, mesnia orcteni dc ideias2. O livro de Bus- 
sie1.i.e foi vertido I)ai';i linguageiii portiiguezri. Te- 
1110s preseiites o livro em francez e a ti-adiicçiio 
poi.tupueza, e iiote-se que se aquelle foi inipresso 
eiii 1'ai.i~ eiii 1854, esta appreccu publicada em 
lJisboti no iiicsnio aiirio, posto que o trwductor oc- 
cu1t:isse o seli rionie. Dando de mão a mais algii- 

' bhboyo do cst:iílo das Missões na China, apresentado 
:io SS. P:idre Pio iv. 

A inil~ostura desmascarada, Hoiiibaiiii 1844; As Re- 
flexVes sobre o I'adroado Yortiigiiez no Orieiite app1ic:idas 
d 1'roclain:iy5o Pastoral do Rcv. F r .  Arigelico Pro-Vignrio 
Apostolicij ciii I:oii~l>:iiiii, Sova GOR, 1638 ; Considera<;Ues 
sobre o estado das RiIissVes e da Religigo ChristU; na  China, 
Lisboa 1851. 



inas briichiiras onde se podem colheriiifoi~ni:tgÕe~', 
riiencionareinos de pi.eferericia os Apc~~tnmentos 
historicos ~ C L T C C  a 1Yzstoria C'ontemporczne~r, do ar. 
Martinu de Cui.vallio, p ~ g .  225 e segiiintes. Irivesti- 
gadoi. laborioso c iiiciiiisavel. liorncin digno de esti- 
nia, i.evelou-iios que cstti cliiestZo do padroado do 
Oriente foi, ])ara ninior clesgraç;~, explorada conio 
iristruriieiito politico, o que oi.diriariarnente rriiiito 
coiiti*ibue para que este inipoi,tailte artigo tla 
disciplirin ecclesinstica 1120 s i a  illiicidrzdo coni a 
iriipni.cialidaile que niriito foi-n para desejar. 

121 Ao fim cl'estes esclai~eciiiieritos pelos quaes, 
il falta de nielhoi. guia, o leitor se poclerá orientar, 
esforc;ar-nos-li~riios por eiiiittir a iiossa opinião 
despidos de prejiiizos c precoiiceitos; pondo de 
paite os nbiisos, poi-que se da iiossa parte os hn; 
tudo nos leva a crer qiie iiao sZo os ~>ropngaildis- 
tas qne rios pode111 (liir exemplos riesse p:trticulni., 
6 1~01' vml'tura iL~"&;fii\'"l a Outra ~ I C C L I ~ ~ Ç ~ O  que nos 
f'azeiii da falta de iiiissioiiai~ios sufficientemeiite il- 
1iisti.ados. N3o sb o testimuiiho do sr. Caldeiia já 
citado o demoiistrrt; Dias ;iirid:~ 1101. outro lado o 
iiosso pi.imeii.0 liistoi-iador, que nRo costunia eniittir 
de leve a sua oyiniRo coricorda nesta pai-te. Siio delle 
as seguiiites paln\+i.:is : a Soriios sincei*os. Ha nesta 
q~iest,?o do padronilo uma cousa grave. ITomeiis 
que reunam dedicnç;"io, letti-as, virtiides, e rebiis- 
tez physica, dotes iiiciisl~eiisavcis para exercer o 
:ipostolado iiuriia parte das egrejas do padroado do 
0i.ieiite e da Afiica, li30 nl)uridaiii entre o nosso 
clero 2 . ~  Isto, poreni, o qiie provava era u neces- 

' Vid. pag. anterior nota 2. 
Reac. ultram. pag. 18. 

. . 



sidnde de o governo portriguez prestar mais at- 
t,enção a este objecto, e R obrigaçiio da Curia Ro- 
mana era exictar no niesino sentido o Real Pa- 
droeiro do Orierite. Coni effeito n6s, coino todos 
os hoiiieiis sensatos, i~&o  defeiitlemos que o i-eba- 
nho de Christo ficasse sein 1,astoi.e~ perniaiiente- 
mente, qiiarido se pi.ovasse ;I iinl)ossiI~ilidade da 
parte do padroeiro eiii os iiomear, ou pela sua 
obstiriaç%o eiii ii%o cuiripi-ir corri as siias obi~igações 
de padroeii-o, ou l)oiS as riao podei* ciiniprir. Aliás, 
se a impossihilid~de E teriiporai.ia, se iião pi*oveiii 
de urna absti11aç;lo pei.maneiite, o direito do pii- 
clroado da Coro:i, conio iiiil~rescril)tivel, poderia in- 
terromper-se, nias 1120 extingiiir-se; ora por niais 
qiie se caiiçein os aclvei~sai~ios do nosso padroado 
no Oriente niiiicn podci.20 tleinoiistrar qrie :i Coroa 
de Portugal 1150 qiiiz alguirin vez por teimosia 
curiiprir coin os seus deveres, oii que eni situações 
normaes os niio possani c~iniyi-ir. A Historia, lida 
inipnrcialrrieiite, prova, as duas cousas. Bussicrre, 
por exemplo, escreve de n~:tneirn que o nosso clero 
do 01-iente, ii:io s6 E desmoralis:tdo, contra o tes- 
t,imuriho insus~)eito de Cotineau, NRS at4 n50 p11- 
rece suscel)tivel dc regeneraqiio, contra todas as 
icieas chi.ist;ls e l~liiiosopliicas. E já que tocainos 
rreste poiito citni-errios alguns argiimentos qiie po- 
dei.50 parecer niais solidos. iilexnridre 111, num 
t)i.eve de 1658, dirige doze censiirns graves ao 
nosso c1ei.o do Oriente, ceilsiii.ns que appareceui 
traduzidas a 1)ngiii;is 42 e 45 do citado livro de 
Hussieri-e. I'resciiitliiido da iiicoinpatibilidade d'al- 
guinas e da ni;iiiif'estn exageraç:"l d'outras, çonce- 
tleiiios que e1l;is ci.;~iti vei~dacleiins. Eiicontra-se-liin 
a esse teiiipo l?ortugal no sei1 estado ordinario eiii 



urna sitiiaçiio normal? De modo nenhum. A este 
tempo o David Lusitano armava-se de pedras para 
tomLar o Goliat de Castella, e Roina recebia por 
intervenção de Alexandre v11 das mRos do doutor 
D. Francisco Ramos de1 Manzano cni 1659 uni 
libello de 120 folhas eni que o bondoso e patriota 
Rei, o sr. D. Jogo IV e seu successor, eram acoima- 
dos de rebeldes, sacrilegos, excomungados, preju- 
ros e tiranos, e onde se dizia ao Pontifice que 
muito favor lhe fazia a Magestade Catholica em 
consentir que elle iioineasse os Hispos de Portugal 
de motu pi.oprio, e foi preciso que viesse o ponti- 
ficado de Clemente IX para que a nossa defesa 
fosse bem acolhida eni Roma '. Urna notavel per- 
tinacia impellia a Curia Romana a não recorihecer 
w legitimidade e justiçs da nossa restauraçRo : a Po- 
deram as nossas armas, dizia Leytam, vencer as 
da Monarcl-iia de Castella ainda unidas; iião pode 
w nossa piedade, sendo mais poderosa que nossas 
ermas, vencer as duresas de Roiiia divididas. Po- 
deram nossas mBos, apertando a espada da justiça, 
render as de tantas naçees valerosas ; não podersm 
as mesmas inilos, assistidas da mesma justiça, le- 
vantadas ao cdu para, se humilharem na terra tios 
pdu do suiiiino Poirtifice, render o cajado e o baculo 
doa Pastoi-es Suprcinos . D Seste tenipo soffreraiii 

' Tractado Analytico c Zpologetico sobre os provi- 
mentos dos Bispados da  Coroa dc Portugal. Caluniniaa de 
Castella conveilcidas. Itesposta n seu Author 1)orn E'rnn- 
cisco dcl Manzano. Justitica-se o procediineiito do Sr. Rei 
D. JoZo I V ,  c do Sr. Rei D. Affunso VI,  seti filho. Lisboa, 
1715. l'clu Doiitor A1:tiiiiel Rodrigiicz 1,cyt:iiii. Tanto esta 
obra, que contcni 1127 png., como :i anteriorinente cita- 
da, se encontram na Bibliotheca da Universidade. 



ais :nossas egrejas niuita falta de Pastorera, niio por. 
que os Reaes Padi-oeiros se esquecessem de cum- 
prir os seus deveres, levando ao conlieciniento dos 
Soberrtiios Pontifices ae necessidades das nossas 
egrejas, mas porqiie os Supi.enios Yastoi,es da 
cliristandade, eni iiieiiospreso do nosso direito de 
padi.oado, s6 se 1)ronil,tificar;i a aclmittir os provi- 
nieiitos de motii pi-oprio, seiii que os nossos Reis, 
os senhores D. JoZo xv e L). Afforiso VI podessem 
em tal consentir (Sract. Aiialyt. e Apologet. etc. 
Pi.oposiç20 q iiarta, quinta e sexta c demonstrações 
respectivas). Digam agora os iml)asciaes se 6 ou 
ngo ao goveJBrio intriiso dos Fillippes e & obstiiiação 
cla Curiri Roiriaiia eiii n:?o i.econliecer R legitiiiii- 
dade da nossa, gloriosa restauraçào, que se devem 
attribuir os males que por aquelles tempos sof- 
friam os fieis. Não se esqiieceu Bussierre de apon- 
tar egualmente nin outro breve de Clemente IX, 
datado de 1669, faziam-se as mesmas iricrepações, 
inas havia as mesmas causas. A egrejn de Goa es- 
tava seiii Pastor desde 1652, sem culpa (10 Lteal 
Padroeiro. O clero inci.epndo, como se contiece da 
lettra dos breves, era ~)i.irici~~a,ln-i~iite o rcgtil:~i., e 
as irici-epnções tinliarii fundaniento, como se com- 
prova por iiunierosos dociirnentos '. Por iiiorte do 
Sr. I). JosQ, subiu ao tlii-oiio a ssi 11). Maria I, 
a (lueni fizerairi reprcseiit:~r as idens cle D. Sebas- 
ti,,, c cc1cl)rou-se eiitRo a celebre coiicoi.datc?, seni 
a q11al o sr. D. Fs. Caetano Brandào, i1111 dos iiie- 

llioreu bispos, que por entuo sc corilicciit iio orbe 
catholico, entendia que se podia p:iss:ir sciii pre- 

' Additamenlo 4s Reflexcies sobre o Pndroado Portu- 
guez no Oriente, pag. 1 7  e seguintes. 



jtiiizo d'estes Reinos. Vieraili dcl)ois si\qUear-]iOY 
Francezcs e Hosparihoes e nós tiveiiios de pagar aos 
Inglezes a siia sirigular psotecç20. Gi.;iças a Ileiis 
tinhaiiios para todos. Libcrtaiiio-nos clos poteotores 
e111 1820, e na \.espera de uiila lucta de iriniios tre- 
ilieiidu, saiiguiiiaria ch teri.ivc1, esta1)elcce-se uni vi- 
gari0 A1)ostolico eiri Ceylzo. Meiios esci.upulosn 
do que eiri 1640 foi a Ciiria Roiiiana para com o 
governo do senhor Iiifaiite 7). Migiiel. NBo se pas- 
sczraili trcs alitios scni que ;i Curia Roinaiia esque. 
cesse os seris ~~rotestos  '. Mal seguro airida dava 
o govesilo liberal os seris priiiieii.os, clebeis vacil- 
laiites passos, qunrido iio Orieiite recrescinili as 
invasões coiitra o nosso Padroado, lucta aberta 
de tristes coiiseqiieiicias, ciii que iiiiia das partes 
pso[:edia sciii pi.c\-io accordo com i1 outra. Os ti- 
tiilos e as i.asOes qiie nos debates particiilares e da 
iiuprensa ~llegavarri as tiiias partes ;~dversarias, 
alimentando nova aiidacia rios contendores, não 
podiam trazer couisigo a ljitz e a concordia. JA se 
tinliam rvst;~belccido boas relaqões t2iiti.e o goveimo 
cle Portugril e o clc Itoiri:~ scin cliie sc cuidasse de 
resolver, coiii o ciiidatlo e brevidade que as cir- 
cumstaiici;ts requcri;iiii, t%o espinhosa materia. Eii- 
tretkiiito c.iitabolarani-se relações, e a aiialyse de 
Coiivciic,;io tlc 1S4S,  e da coiicordata dc 1S47 iios 
faid coiiliecer os sciiis i.esultados. 

' Cerco do Porto, pelo Sr. Soriaiio vol. 1 . O  pag. 329 W2. 



CAPITULO 111 

A ConvençSo de 1848 e a Concordata de i847 

122 Depois dc  estabelecid das as relações com 
Roma em 1842, rnanifestoii-se da parte do nosso 
governo uma condesceiidencia pouco natural para 
c0111 Roma; coino se pode ver de iini discurso do 
si-. Cardoso Castello Br;iiico, publicado no Diario 
do Governo'. Eiii 1848 fez-se a celebre Coriven- 
Ç ~ O ;  qqiie relativamente ao ~ ~ a d r o a d o  da Iiidia dio-. a.  
yiinha do tlieor seguinte: 

Indias 

aDepois do actual Arcebispo será preenchida a sim vsr 
gatara, e, na expedição das Bullas, se farh nienção dair 
innovapões que se convencionarem sobre os limites da 81.18 
jurisdicgão local. 

Padroado das lndias 

((Sobre o padroado da India se toniaram, em separado, 
leiiibranps ad referendum, para que cada um dos pleni- 

Diavio do Gove~no de 1853, pag. 1046. k conve- 
niente o ler.se tambcm o discurso do sr. Avila, que foi 
publicado, ibidem. 

Convençno de 21 de outubro de 11348. Nesta con- 
venyão tratavam-se doutras materias, como da creapâo de 
Cabidos, Conventos de Freiras, verida dos bcns rcclesias- 
ticos, da circuinsci.ipq%o das diocezes, das providencias a 
tomar a respeito das cgrejas de Angola e S. Thoiné. Não 
fizcinos menção destas disposiyões nem nrsta secc;%o, nem 
na anterior, por nÃo terem iinrnediatamriitc relagHo com o 
msumpto. 



potenciarios, abaixo assignados, leve ao conhecimento dos 
seus respectivos governos. D 

123 EstaConveriç50, para effectuar a qual tinha 
sido nomeado por decreto de 14  de fevereiro de 1842 
o Duque Palmella e para que se nonieara em 7 
de março do iiiesiiio lirino uma comiiiissRo com- 
posta do Conde de Lavi-adio, João de Soiisa Pinto 
de MagalhSes, bispos eleitos cle Lciria e do AI- 
garvc e JoRo Baptista d'Aliiieida Garrct, foi con- 
cluida cm 1848 pelo si.. Conde de Thoiiiar, no- 
meado para esse fim, por deci.cto de 23 de feve- 
reiro do rnesmo aniio. continuarido-se depois as 
negociações at6 a rectificaçao da Concordata de  
1857, de que eni seguida temos de fallar. 

As disposições sul)i.acitad:is est,avaui longe de 
resolvei. a qi~estiio, 1)ois que como disse o si.. Car- 
doso eiii 1853 «apenas se accoi.doil eni que se to- 
masseni leiii branças ad referendum, o que impor- 
tava o iiiesuio que adiar iiidefinidaniente a questão 
do padroado da Indi:~, e que iiltiniail-ierite se ac- 
cordara, que este negocio seria sesolvido quando 
fosse coiifii-inaclo o novo Ai-cebispo de Goa, por- 
que nas biillas (ia sua coiifirmaçRo seriam defini- 
dos os liniites da sua j~ii~istlioç%o.u Accrescentava 
niais: a que 1150 teiido sido ratificado o iiiexicio- 
nado coiivenio, n:jo poderii as suas provisões obri- 
gar  ao governo l)ort,iigiiez. r 

124  'I'al era o estado da questRo ein 1853. A 
questiio foi-se :iloiigr:liitlo; e só eni 1857 é que se 
teiitou pôr-llie teriiio pela Coricoi.datst d'aquella 
dita.  Infclizniente ri50 coi*i~espoi~deii elltt á espe- 
ctativa dos homens mais ill~isti.adoa do nosso paiz. 
Coin effeito, recapitiilaiido eni breves palavras o 



que temos ate aqui expwro i L  respeito da ~il:ilf;i- 
dada questão do riosso ~)ndi.ondo no Oisientc, ve- 
reinos d'uni ludo ;i Curia Roniana teiitando rc- 
stringir e resti-ingiiido o nosso padroado oriental, 
e do outiso lado o nosso govei.!io, riao obstarite as 
niinierosas des~rit(;ils, que, diir:iiite R ultima dy- 
liastia teiii oppi.iinido o nosso desvciitiii.ado pais, 
esforçando-se constaiiteiiieiite Ijorqiic :L Cjiii-ia, [\'o- 
niaiia iiiiiica deixkisse cle i*econliecei os seus direi- 
tos, antes senipi-e lhos contiiiiinsse :i tccoiiliecer 
inteiros e iiiiiiiaculados. N5o era, pois, d'estranliar, 
qiie os Iioincns sensatos ngiiai.dnsseni quo o nosso 
~~~~~~~no, cclebi-ando unia Coiicoi-data cuoni lloma, 
i~;io p~.escindisse clils siias zeladas pi*erogati\-as. O 
qiie se esperava. o qiie se devia espei.ar 6 que o 
goi7eriio ii;?o divci.gissc (10 c~:yedielite tic.oiiselhado 
pelo si.. Arila e das douti.iii;is por nós até aqui 
expost~is; e, visto que o leitor jA deve ter corihe- 
ciineiito das doiitriiias por n6s esperididas Bcei.ca 
dos fuiidaiiieritos do iiosso pndtoado (li."" 7, 18, 
19, 20, 21, 22, 23,  24, 25), ieprodii-1ii.einos o cx- 
pediente ;tconselli;ido pclo si.. Avila. No Dinrio do 
Governo de 1853, pag. 1046, dizia aquelle si-. depu- 
tado: «Que riUa devia occultar A Cailiara, dizi;~ 
ellc, tluc o que a cortc de Koiiia allega para que- 
rer resti.iiigir ;L exteiis,?~ (10 1);~rli oatlo, é o liao ha- 
ver alli o niirnc130 de dioc.esc>s iiidisycnsavel para 
os rastos paizes ;1 qiic se esteiitlc o mesmo padi.oa- 
do, ncni o numei-o de semiiii~tios que 6 pi*eciso, e 
ooni A corl~eniente dotaçtlo p;Li'a educar o clero ne- 
cessario para pastoi.enr 11111 tSo grande rebanho. u 

aQue é pois i)i.o\ravel cjrie :L Santa S6, quaiirlo 
se pedireiii as 13ullas de  coiifii-mrtçiio para o iiovo 
Arcebispo, invoque este niesiiio pretexto para pro- 



cui-ar restringir nas iim3nias Hiillas a sria j ui-isdic- 
çiio; que se isso acontecei., entende que o governo 
deve exigir d a  Santa Sé. qiie drc1ai.e (limes slto a s  
dioceses que  jiilga preciso ciaeni., qiinlitos sernina- 
rios quer  que sc estitl~eleçarii, e aotide, e que  n2o 
deve haver iiiesquiriliez silgiiiiin a este respeito, 
prestando-se o governo n todas ris exigeiit:iiis qiie 
foreiri j ustau. D 

125 Seguiii a Con~oi.ditta de 1857 esta idêa, qiie 
parece ter sido a, tie todos os governos anteriores, 
s niriis coini~ativel coiii a tioss:t dignidade e coii- 
veiiieilcins? Achiii11-se corisigiiados ria Coiicorclata 
os verdadeiros fiiiidamentos do nosso l)adi.oado? 
l~;nteiideii~os fi.iiiicnniente qrie 1150. E= seiiRo veja- 
mos a letra da Concordata e eiii seguida raciocina- 
reinos um pouco. 

Eis a concordata 

«Eni nome da Sanctissiina c Individua Trindade. Sua 
Sanctidadc o S U I ~ I ~ I O  1'11ntiticf: l'io lX, e SU:L Magestade 
Fidelissinia El-Rei Doiri l't~dro V, tendo rcsnlrirlo fascr 
rim tractado, no qual se estabclepin os artigos de con- 
cordia para a continuapao do excrciciu dos direitos do pa- 
dro:~do da coroa portugueza lia India e China, lios ter- 
mos constantes dos mesrnos artigos, nomearam para cste 
fiin dois plenipotenciarioe, a saber : por parte de Sua San- 
ctidnde o Err."" c Rumo Sr. Cardeal Cainillo de Pietro, 
pro-nuncio apostolico em Portiigal; e por parte de S. 114r 
i?. o Ex."'" Sr. Bodrigo da Fonseca Magalhles, par 
reino, conselheiro d'estado effeiectivo, niiiiistro c secretario 
dest:ido hoiiorario, e grRo-cruz da ordein de N. S. Jesu; 
Christo, os quaex, trocados os seus respectivos plenos po- 
deres, e acliandn-os em boa e devid:i, fórma, convieram nos 
artigos seguintes : 



Art. 1." Em virtude das respectivas bullas apostolicas, 
e na conformidade dos sagrados caiiones, continiiará o exer- 
cicio do direito de padroado da coroa portuguesa, quanto 
á India e China, nas cathcdraes abaixo declaradas. 

Art. 2." Quanto ;i India : 
Na igreja metropolitana, e priinacial de Goa: na igreja 

archiepiscopal ad h o n o ~ . e n ~  de Cranganor; na igreja epis- 
copal de Cochiin ; na igreja cpiscopal de S. Thonié de Me- 
linpor; e na igreja cl)iscopal dc Malaca. 

Art. 3." Quanto ;i Cliiiia : 
Na igre,ja episcopal de IVIacaii. 
Art. 4." Concorda-se em quc a provincia de Quaiii-Si 

nDo ficard incliiida de futuro na jurisdicy5o episcopal do 
M:ICRU, C por conscquencia iio padroado, rescrvando-sc S. 
Sanctidildc tomar livremente ncsta proviiicia, em titilidado 
dos fieis, as dctcrininações que julgar convenientes c ric- 
cessarias. 

Art. 5." O S. Padre reserva-se fazer o mesrrio quanto 
á ilhe dc IIong-Kong, a qual, posto que iricluida na pro- 
vincia de Kiiang-tong (Cantao) ficar:i. scparada da jiiris- 
dicçzo episcopal de Macaii, e fóra do padroado. 

Art. 6.0 A jiirisdic$io do bispado dc l\rIacaii, e o pa- 
droado na China com~rehenderd aesim d'ora em dinnte o 
territorio, que Ilie pertence, segundo as respectivas bullns : 
a saber: &lacaii, l~rovincia da Kuanp-tong (Cantno) c as 
ilhas a-jacentes; exceptuadas sómente a dicta provincia 
de Quain-Si e x illia de Hong-Kong. 

Art. 7." Ein vista das consicleraçõcs de convenien(*ia 
religiosa, offerecidas por parte da Sancta Se, quanto 4 
erc&ão de uni novo bispaclo orii alguma parte do territo- 
rio actual do arcebis~ado dc Goa, o governo portugucz, 
coino padroeiro, contribuirh quanto delle dependa, para 
que esta erecsao se rcaiise opl~ortuiiaii~ente nos termos e 
nas localidadrs, que, de accordo com a Sancta Sé, se re- 
putarem mais convenirntes ii I>on aclminifitraçâo daquella 
igreja, e S commodidadc dos ficis. 

Art. 8." Ficará sepiirnda da jilrisdicção do bispado dv 
Malaca c do padroado R ilha de Pulo-Penang, a respeito 
da qual tomara, S. Sanctidade as disposiqões, qiic Ihc 1)"- 
recèrem opportunas. 

Art. O." Mas a ilha de Singapura continuara a perten- 



cer ao mesino biqpado de Malaca, e poder8 na mesma ilha 
estal>elecer-se n residencia episcopal, conservando o pre- 
lado o titulo de bispo de Malaca. 

Art. Devendo o territorio dc cada um dos bispa- 
dos suffraganeos da India acima iiiencionados, ter tal ex- 
tensão,.qiie nelle se não difficulte o pronipto e proticuo 
exercicio da jurisdicção episcopal ; as altas partes contra- 
ctantes convêm, em que cic :~c.cordo s? proceda A circum- 
scripçzto dos iiiesmos bispaclos, que parccer inais adequada 
Aqiielle fim. 

Art. I I." O S. Padre, tc.riclo cm vista os deveres dicta- 
dos seli apostoiico iiiiriistr.rio, e desejando que se 
l>onlia qiianto antes termo ;is dcsirite1ligenci:is e perturba- 
yõcs, que tein affligido e aiiid:i. affligeni as igrejas das 
Indias orieiitaes, coin gravc prejniso dos interesses da re- 
ligino c da paz publica dos ticis dar  nicsm:is igrejas, sitiia- 
$20 esta, que S. S.inctiilndc1 li50 poderia ver continuar 
seiri acudir-lhe coiii o reiiiedio roiiipetentc : e S. M. F. o 
Sr. I). Pedro V, animado do niesriio desejo de ver pros- 
perar aquellas igrejas e restabelecido o socego nas suas 
respectivas cliristaiidades ; concordarnni eiii que se pro- 
ceda scni deiriora :i feitura dc uin neto addiccional, ou 
regularriento, rio qual se fixem os limistes dos dictos bis- 
pados do padroado, nos ternios do artigo :tntecedeiite. 

Art. 12.0 Nas biillns dos bispos, qiie forem apresenta- 
dos, devorA fazer-se iiirnyzo dos liiiiitcs, qrie de coininiim 
accordo se tisarciii. 

Art 13." Para cste tiin scr5o noriicndos dois coiiirnis- 
sarios, iiiii por cada iiina das altas partes contractantes, 
os quaes :initiindos ile cspirito de conciliay?io, e conliece- 
dores dns localidades, proponham as respectivas circnrn- 
scripgões de cada diocese. 

A estes coinmissarios ser:io dcclarados os territorios 
em que as altas partes coritractantes se tem accordado, 
que contiriue o exercício do padroado da coroa de Yor- 
tiigal. 

Art. 14." Nas partes do territorio, que ficarem fóra 
dos limites assignados 4s siipramencionados dioceses na 
Indii~, poder50 exigir-se, corri as competentes formalida- 
des, riovos bispados, o exercicio de cnjo padroado pela 
coroa portiigueza coinepará desde então. 



Art. 15." Enl vista do que se acha convindo sobre a 
materia do artigo 7." do preserite tr:ictado, S. Sanctidadc, 
aniiiic :L accordur a instituiçrlo carioiiicn B pessoa, que 
por S. M. E'. for noineada e apresentada para a igreja 
metropolitana de Goa. 

E as altas partes contiactantcs concordam e111 que, logo 
que se cticctiie a posse do novo arcebispo, passeni os coni- 
rnissariou nomeados a occuaar-se da definitiva circurnscri- 

1 

II@O da diocese que deve erigir-se no territurio du iiiesirio 
arcebispado, na coiihrmidade c para os fins do citado ar- 
tigo 7 . O  

c > 

Outro siin concordain as mesmns altas partes contra- 
ctantes em que para o exercicio da jurisdicç2o ordinaria 
do iiovo arcebispo se declarem, conto liiiiites provisorios 
do seu territorio, as igrejas e iiiissões, que ao teiiipo da 
nssigiiatura do presente tractado estiverem de facto na obe- 
diencia da sé archieliiscopnl ; devendo ficar ria pacifica obe- 
diciici:t dos rigariou apostolicos todas as outras, que na 
riiesma daia se achnrem tiiiiibeni de facto sujeitas d sua 
auctoridade. Este estado perinancbcerA até ti definitiva con- 
stitui<;;~ canonica do bispado qiie li:\ de rrigir-se. 

E: ao passo que se for concluindo c :ipprovando A cir- 
cuinscripçiio das dioccscu sufirag:iiic:~s tla Iiidia, c etfei- 
tiinndo o pi-ovinierito canonico dos re~ l )e~ t ivos  bispos, ser4 
sucressivainente reconhecido pela Sancta Sé nessas dioce- 
ses o exercicio da jurisdicqiio inetropolitica do niesmo ar; 
c.el~isl>o. 

Art. 16." A iuedida. quc se foi <,stahelcccndo a circurn- 
scripqiio de qualquer dos bispados sutli-:iganeos da India, 
c achanclo-se provida de iricios coiivenientcs a FU episco- 
pal, serA admittida pelo Summo I'ontifice a apresentação 
do bispo, fcit:~ pelo re:il padroeiro ~~or tuguez  : e expedidas 
que sejaili as respectivas hiillns contirmatorias, reinover- 
se-h30 succcssivarncnte do territorio do bispado o vigario 
ou vigarios apostolicos, que iielle existirerii ; a f i r i i  de que 
o prelado nonie:ido possa entrar no regiriieii da diocese. 

Art. 17." O presente tractado corri seus dois annexos 
A e 11, que delle foriiiani parte iiitegraiite, ser8 ratificado 
pelas ~ilt;is partes contrnctnntes, e :is ratificayâo trocadas 
cin Lisboa, dentro de quatro mezes da data da assigna- 
tura, ou antes se for p&eivel. 



Em fé do que oei pleniptrnciarios aciiiia non~cados ns- 
si8nararn ciri origiiit~cs (Iiil~licndo.q, portilgtiez itiiliano, o 
riiesino trartado, e Ilic rlozcbrnin o sÇllo ile FIMS nrinas. 
Feito ein IJisboa aos 21 dias do iiiex de fevereiro do anno 
de 1857. (1,. S.) Ciiinillo Cartl. Di Pietro 1'. N. A .  (L. 
S.) Radrigo da Foneeca h1ag:illiics. 

No art. 6." do tractado, firiiiado ciii data de hqje pelos 
abaixo assignados, declarou-se, que njiirisdicyão do bispo 
tle Macau devc coiiiprebender a provincia de Cant%o 
(Kuangtong) e as ilhas adjneentcs, cntre as qiiaes a prin- 
cipal, qu:iiito a cliristaiidades, 6 a ilha de Hainan; cni 
vista l>orc.iii clo qiic se coiicordou nas conferrncis, e pelos 
inotivos 1)oiiclerados nellas por nrnbos os negociadores, jiil- 
gou-se opportuno demorar por uni praso de teiiipo deter- 
iiiinado o exercicio exclusivo (Ia jurisdicc;h ordinaria do 
bispo da Mncau nos territorios das dietas proviricia e ilha. 
Este praso foi liiiiitado a urn anno iriiprorogavel, que de- 
Y ( T ~  ter principio do dia eiii qiie o tractado obtiver a ra- 
titicayso da8 duas altas partes contractantes; e findo que 
seja o aiino, ter& inteira exccuçiio o referido art. 6." : pro- 
iiiettentlo se, por parte do abaixo assignntlo negociador 
portugiiez, se procurará ])elo rcal ~)aclrociro aiigirientar o 
numero de lialeis, e idoneos iiiissionarios, que, alem dos 
existentes, se eiiipregiiein ria c.onserv:iç507 c na propaga- 
@oO> da f6 catholico naquc.llas regioes. 
k: ntiiii de que este especial ~iccordo tenha a força do 

tisactado, e seja considerado coiiio parte integrante delle, 
não sí, vai assigiiado pelos dois negociadores, rnas tarnbeiri 
serh i;ttiticado conjunctainente coin o inesmo trnctndo por 
:inibas as :~lt:is partes coiitrnct:iritt~s. Lisboa 21 de feve- 
reiro de 1857. C:~iiiillo Cartl. l)i Pietro I'. N. A .  Rodrigo 
dn E'oiisccn Magalh5eci. 

Tciido-se dicto no :~rtigo 1 3 . O  do truct:ido, firriiado no 
(lia de hoje sobre o p:ttirontlo do coroa portuguesa i10 

Oriente, que nos coiriiiiissnrios inciirnbidos (te propor as 



respectivas circuinscripções das dioccses da India, rncii- 
cionados no mesmo tractado, se dar& conhecimento dos 
territorios, em que as altas partes contractantes convêm 
que continue o exercicio do referido padroado real por- 
tuguez : os abaixo assignados plenipotericiarios pontificio 
c portuguez declaraiii para completa intelligencia do 
rnesino artigo, que as dictas :~lt:~s partes contractanies se 
terii accordado em que o territorio do padroado da coroa 
de Portugal na Indi:~ seja o tciritorio da  Iiidia ingleza ; 
entendendo-se por estas ~,alavras, as terras sujeitas irnme- 
diata ou mediatamente ao governo britannico: e que por- 
tanto dcveiii os coiiiiiiissarios noineados para a circum- 
scripyão das dioceses ter em vista, por iini lado, qiie as 10- 
calidades pcrtenpaiii d Iiidii~ ingleza lia accepp5o referida, 
e beiii assini o estabelecimerito de missões portiiguezas, e 
as fundacõcs de religi2o e de picdade por esforços e ge- 
nerosidade do governo de Portiigal, e de seus subditos 
ecclesiasticos oii seculares, ernbora aleumas dessas funda- 

Ci 

qões niio estejain actiialineiite ria administração de sacer- 
dotes portugiiezes: por oiitro lado a mais commoda e 
prompta assistenria espiritual do pnitor ao seu rebanho, 
segundo a extensa0 e distancia das riiissões, o numero das 
christandades, e outras circuriistaricias, qiie devam atten- 
der-se para melhor se conseguir o mesmo fim. 

Declaram riiais os abaixo assignados, que as altas partes 
contractantes concordam eni que este acto liaja a inesma 
forya do tractado, e como tal obrigue a ambas as  dictas 
altas contractantes, que os abaixo assignados tem 
a honra de representar. 

As ioesilias altas partes coi~tractantes o ratificarflo con- 
junctamente com o tractado. Lisboa 21 de fevereiro de 
1867. Carniilo Card Di Pietro Y. N. A. Elodrigo da Fon- 
seca Magalhties. 

126 Da 1eitiii.s da Concordata infere-se o se- 
giiiiite : 

1 ." Cedenios sem cornpensnçffo lima parte do 
nosso l~adroado no Oriente ; e algumas das egrejas 
por iióseeiiificadas e fundadas. 



14 esta ccdciici:i, foi perl~etua cni 1)i.ejuizo dae 
iiosuas re1:içõcs coniniercines no Orieiite, e quaildo 
era bastante, dando como ve~dade a nossa falta cle 
past,ores idoneos, uma cedencia temporaria, e admit- 
tindo pastores estrarilios que eni todo o caso reco- 
nhecessem o nosso direito clc paclroado tão legiti- 
mamente fundado (artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8). 

2.' Nota-se da leitura de alguns artigos (arti- 
gos I.", 5.' e 15.") que em vez da vontade do 
Siimmo Pontifice se dirigir pela letra e espirito 
dos canones, pelo contrario da sua redacção se 
pode deprehender que os canones sso subordina- 
dos As determinações do Suninio Pontifice. 

3." Sobretudo algumas palavras da Concordata 
revelam que a questão promovida pela Propaganda 
iio Oriente niio era motivada sómente pelo zelo 
christão (artigo 11); e que deixavani aso á conti- 
nuaçiio dos niesrnos debates que se quizeram evi- 
tar (artigos 12 e 13). 

Coni effeito as desintelligericias têrn continuado, 
e os Jornaes todos os dias as est8o accusando '. 

' Vej. princi palmen tc -- Lz'tterue Sacerdotunz Cfoanar 
diocesis in 8alsetc: insula de,qeelztiun ilkstrissin~o C'lenbqnti 
/30~~n(ind.  Episcopo D~r~sipurensi, in responsio~ae~a ij?sims 
ryiscoyi litteris gene~alibns rescriptae ; 180'1. Perigos pre- 
smtos ( lu Tqiv j (~ ~~thol'l'cu r)o~tderados por 7inz portitqtiez, 
18Gl. 

1;' 



127 Se de tudo que deix:~inos csposto se podc 
deduzir algiima coiic1us;"io segura 4 inefficacia d:is 
concordatas para estabelecer ein solidos funda- 
nientos a paz e as verdadeiras attribuic;ões da es- 
phera ecclesiastica e da esphera do estado. As cir- 
cutiistancias, augmeiitando a força de qualquer dos 
dois poderes, pimeparam a siia preponderancia e 
tornani inevitavel, por via de regra, continuados 
desaccorclos entre elles. Este estado de coisas é, 
sobretudo, vacillante e incerto, quando, como no 
nosso caso, invasoes e excessos anteriores tenham 
cm incessante sobresalto os animos dos que presi- 
tlem ás mesinas esplieras ecclesiastica e do estado. 
1i;m similhante situaçao a desconfiança justificada, 
riiinca se deixa substituir por uma confiança reci- 
proca, C m H 7 e u  de um auxilio mutuo e valioso, 
apenas podemos : p a r d a r  rivalidades nocivas, dis- 
senções pertinazes, e continuadas iiidisposições. 

Estes graves resultados, que nos são suggeridos 
pelo estudo do preterito, devem-nos inspirar a pru- 
dencia necessaria sobre o presente, e aconselliar- 
nos o caminho a seguir em i i i i i  futuro proximo. O 
padroado e as leis por que elle se regula pertencem 

n ir-se ;h 11111 periodo da historia, que não deve protr h' 
: ~ l e n ~  do ultiino iiieado do seculo xrx. 

. . 



11s sciericins moraes, jiiridicns e snciaes rcclti- 
niani ui.gentcmeiitc n fisaqzo ilefinitiva da aren 
dos divei-sos poderes que diarianiente se v80 en- 
carregando de dirigir a huiiiaria actividade para o 
seu fiiii legitimo e verdadeiro. A missa0 rigorosa do 
estado consiste em jiilgnr c em conibntcr. Actual- 
niente uin dos pritrieiros cuidados s que deveria 
entregar-se u111 governo devidanierite illustsado, 
coiilieccdor das necessid:idcs da epoclia e do paiz 
e das mais preciosas iridicações da sciencia, con- 
siste eili preparar o povo por meio da instrucçko 
c das mais convenientes medidas decentralisadoras 
])ara a consecuç3o de um desiderntzcm, qiie forma 
Iioje a essencia das convicções de todas as almiis 
gciierosas, de todos os coraqces sinceros, e de to- 
dos os espiritos bem acoiiselliados. 

128 O estado deve julgar c combater, julgar em 
conformidade com a justiça, e combater por asse- 
g11rar e garantir a paz e tranqiiillidade dos cicla- 
(150s para que iilcllior possani conseguir o seu fiin. 
A justiça manda dar a cada um o que lhe pertence, 
fazendo respeitar os direitos individuaes civis e po- 
lit,icos dos cidadzos, quer ein relação ao estado, 
quer recil)rocameiite. A libei-diide é o niais sagrado 
de todos estes direitos e de todos o mais essencial 
e indispensavel ; falsificada ou viciada a liberdade 
atropliia-se a liatureza hilmana e desvirtuani.se 
todos os outros direitos. Tal deve ser a norma de 
julgar adoptada pelo governo, e conibateiido n5o 
se deve propor ontsos fins. 

129 Este ideal não se coiifuntle coiii as velleida- 
cles vaporosas e iiicoei.:bveis da ilt~piil. Se o murido 
riini,:tl se regiilii por leis sabias e providenciaes, se 
:is deciiicçGcs sc.icliitificns n-\ereccm alguma conside- 



rilçilo e tcni nlguiii valor real, se: firialiiieiite, a liatii- 
i-esa liiiniaria, desenvolvendo-se, practica a lei saii- 
cta e incontestavel do progresso, 4 necessario que 
iiiilguem se recuse a considerar como praticavel 
e iiecessario o ideal que concebemos e que aciina 
d e i x h o s  coiisignado ; e, no momento ein que a rea- 
lidade se accomodar aos principias, a inlierencia do 
direito -de l~adroado ao poder executi\ro ngo po- 
derA ter explicaç20, nem justificaçllo pussivel. O 
estado, inspeccioiian do, tem o direi to da i~cl>i.essiio 
mas &O o direito da prevenção. Direitos exce- 
ycioiiaes s6 podem ser justificados e legitinlados 
por circuinstancias excepcionaes. A iiistriicç%o dis- 
sipará o fanatismo, a educação e a inoralidade a 
liyprocrisia. Niio teremos que recear o desequili- 
brio produzido pela oniriipotencia do poder reli- 
gioso; a liberdade, conipaiilieira veiieranda da ii~i- 
ciativa individual, ]ião 4 iim direito exclusivo de 
cada um dos cidadãos em re1ac;;"io :L si inesnios, 
nias tambem das associações por elles coristituidas; 
na area religiosa a plena liberdade de cultos ha d e  
corrigir os excessos da intolerancia, purificar os 
costumes, activar o deseiivolviilierito iiitellectual, 
alliviar o estado e os povos da, oppress8o em que 
os conserva a iiitoleraiicia religiosa ; e os privile- 
trios concedidos aos miiiistros das religiões 0%- 
a. 
claes tenderiam a desapparecer, a fini de que ri50 

. perseverasse unia preferencia injustiiicada, suffo- 
ciliido o iiatiii.al vicror das iiiaiiifestaqões diversas 

9 
c10 sentinieiito religioso. 

130 O ~)adroado iiiliercntc ao yodcr executivo 4 
iiiii coi~l.cetivo :i dcsiiiarcada, e iiiuitils vezcs iiociva 

iii>il dirigida iiiflueiicia do l~ocler religioso. No es- 
tado actual é Liiva gai.aiitia iiialieiiavcl, sctgraclw e 



iiiviolavel; porque ningucm deve ser ciespojado 
dos meios iiecessarios para a manutençilo da sua 
existencia. Não se tracta tanto do interesse mate- 
rial do estado, como do seu interesse e das suas 
necessidades moraes. AtB 1824 os titutos em que 
se esteava o padroado da Coroa eram conformes 
ás disposições das leis respectivas, e eotes titulos 
garantiam solidaniente o padroado da Coroa Por- 
tiigiieetl, eni as nossas possessões da Africa, Asia e 
America e em boa parte dos beneficios do conti- 
nente. O rapido exame que fizenios da nossa legis- 
laçio mostrou-nos coino a Coroa, Portuvueza zeloii 

b sempre cuidadosamente esta sua regalia, e coino, 
pela força das circiiniutancias, este diiseito se ia suc- 
<:essiramente ampliarido. Ora estes titulos não per- 
derani ainda lioje o seu valor e devem ser con- 
stantemente respeitados pela Curia Romana e por 
todos aquelles a quem a justiça niio desagradar. 
As tradições e o procediirierito politico do clero e 
de Roma entre n6s exigiraili iristantemente que se 
desse niaior amplitude áquelle direito. A continua- 
ção da mesnia ordem de coisas demanda a perse- 
verança das mesmas disposições legislativas. 

131 Sabenios que a melhor opinigo d6 como 
coisa temporal o direito de padroado, e rião 6 por 
suppor o contrario que desejamos a cessaç20 destc 
direito depois de lima plena e bem garantida libela- 
dade de cultos. Não, a nossa opiniRo resulta logi- 
camente da maneird por que determinamos a ver- 
dadeira missiio do estado. Nem tudo que Q ternpo- 
ral entra nas suas attribiiições para ser por elle 
resolvido arbitrarianiente. A medida das fitciilcla- 
des do governo nestes iiegoçios n5o pode ser <:o:ir- 
otuda, poi.cluc a iiatiiicza c10 l)itdrondo seja espi- 



ritual; mas Q que a liberdade e a iniciativa indivi- 
dual, con:o elenientos poderossimor, de vitalidade 
e progresso, não podem, niio devem ser contraria- 
dos por uma despotic;~ centrnlisaçiio. É neste sen- 
tido e por este lado que se deve deixar aos pode- 
res religiosos a plena lil~erdade na escolha dos 
seus superiores, obrigando-os apenas a ciiniprir 
com leal e sincera poiitu a l'd i n d e as suas tratisac- 
çOes, e a proceder sempre em harmonia com os 
dictames imprescriptiveis da justiça e do direito. 



As riaqões europeas mais atrasadas que a jo- 
veil Allierica têeni regulildo os seus negocios ec- 
clcsiasticos coni liorna por nieio de concordatas. 
A liussia teni a sua concordata de 1847, a Prussia 
cle 1821, n Baviera de 1817, a Belgica de 1827, 
Napoles e a Sicilia de 1818, as Provincias do 
1Elieno de 1821, a Hespanlia de 1851, e a Franqa 
de 1801. O exame destas coiicordatas seria de 
111uita utilidade, mas 4 inconipativel com a estrei- 
tcsa de uma dissertaçiio. 

Aiiida assini posto que desejamos ser breves 
1150 podenios acabar coninosco sem relancear os 
01110s pela actual disci1)liria seguida lias egrejas de 
França, a respeito do provimento dos beneficias 
ecclesiasticos. Desde já advertirnos que os esclare- 
cimentos que v20 seguir-se os tiramos litteralmente 
do Repertorio inethodico e alpliabetico de legisla- 
$0, de doutrina e de jurisprudencia de M. L). Dal- 
102; auxiliado por nluitos j~ri~consultos. 

a A concordata do anno 10 restabeleceu o modo 
da noi?ieaç%o (dos bispos) seguido antes da consti- 
tuiçiio civil do clero e dcsde a concordata de 
1516.u O prinieiro consul da republica, diz o ar- 
tigo 4 da convcnqao de 23 fructid. an. I X ,  noniearri 
iios tres inezes que segilirciii a l,ublica(;:"lo da bulltr 
de sua saiictidade lji~i-a os Rrcebisl);idos e Bisy)aciou 



r1;i iiova circiiniscripção. Sua, S~trictidade coiifei-irá 
i i  iiislituiqão canonica segundo as formas estabele- 
cidas com relap%o á França antes da rriudança de 
governo. a AS nomeaqões para os bispados que 
vagassem eni seguida deviam egualmente ser fei- 
tas pelo primeiro coiisul (iniperador, rei, presi- 
dente), e a instituiqilo canonica dada pelo papa. 
Este iriodo de prover os bisl~adas foi desde eiitgo 
seguido em Frariça ein todos os governos (art. 5). 
( )S :~rtigos organicos conipletani a este respeito as 
disposições da concordata, declarando que se ntto 
poderfi ser nomeado bispo, antes da edade de 40 
iinno~, e s6 o poderào ser os origin:irios de França. 

'i'aes G o  as clisposições seguidas em relaçno á 
iionieaçiio dos bispos. Mas como diz mais adiante 
o iiiesmo escriptor: 6 Os artigos organicos nilo 
previnem a recusa de instituiçno da parte do 
yapa.pEntretanto estas recusas tiveram logar eni 
diversas epochas, designadaiileiite por occasião da 
ruptura das boas relações eiitre o imperador e a 
sancta 84. Para pôr um termo fi recusa perseve- 
rante do papa eni instituir os bispos nome;tdos por 
ellc, o iniperador convocou em 181 1 iim concilio 
nacional. Reuniu-se em Paris em numero de mais 
cle 100 bispos, e decretou que a seis mezes depois 
tla iiotificaç50 da nonienção feita na fornia oidina- 
ria, S. S. seria obrigado a dar ainstituiqgo segundo 
a forma das concordatas; D que u passados os seis 
iiiezes sem que o papa tenha concedido a institui- 
q50 o n~etropolitano, procederia a ella, e, ria falta 
(10 metropolitano o bispo mais antigo da provincia 
que faria o mesnio sc se tratasse da instituiçito 
tlo iiietropolitailo ; B eiii fiiii que t o  decreto seria 
siijcito á approvaí;5o c10 pal~a, C que para este 



cfieito lhe seria apresentado por uma deputaçgo de 
bispos, para os quaes se pediria ao imperador lhes 
concedesse a faculdade de irem ter com elle. O papa 
approvou e corifirniou o decreto do concilio por 
iim I~reve dado enr Savone, a 20 de setembro de 
181 1. Todavia o imperador a quem não agrada- 
rarri os termos deste breve não o publicou ; sómerite 
reproduziu mais tarde a disposição do breve rela- 
tiva á instituição dos bispos na concordata de Fon- 
taineblau, que foi publicada em 13  de fevereiro de 
1813, como lei do iniperio (art. 4). Desde então 
nada falta ao decreto de 18 1 1 para ser obrigato- 
rio., Fica pois claro que o regimen seguido em 
França a respeito do provimento dos bispos 6 si- 
niilliante ao iiosso, :tccrescendo ainda a providen- 
cia do concilio de Paris de 1811, que nlo destôa 
da cliscil~lina da priniitiva egreja, e a qual se entre 
116s vigorasse ngo teriam tido occasião, como vi- 
nios, muitos dos enredos que motivaram as nossas 
lutas c0111 Roina a respeito do padroaclo do Oriente. 

n Os curas sso nonieadoa e instituidos pelo bispo, 
irias a SUR noiiie:ic,ão deve ser do agrado do go- 
verno (artigo 1 6  da concord. e 19 da lei organicn) 
l~ela ordenança ou decreto que lhe 6 communicado 
pelo ministro dos cultos (art. de 27 brum. an. 11, 

art. 6).s Está, em desuso a disposição que os fazia 
yrestar jurairlento rias rnãos do prefeito. aos ouras 
SRO iilstallados 011 iiietticlos de posse, por um viga. 
rio geral, por u ~ n  cura, ou pol- um padre desi- 
griado l~elo bispo (lei oi'g. art. 28). )) 



Os escriptores que seguem siniilhan te opiniao 
julgdm extincto o direito de padroado, porque 96 
consideram como tal o que se justifica rcstricta- 
mente pelos titulos eanonieos consignados no Con- 
cilio de Trento, e de que já nos occupainos. 

Outros escriptores, poreni, menos escrupulosos 
enteiideni que se pode chamar direito de padroado 
ao qiie a nossa Carta Const. coiifere ao poder exe- 
cutivo no artigo 75, 5 2." Nesta parte 116.9 segui- 
mos o costume geral. Com effeito, se a Coros Por- 
tugueza niXo edificou, fundou ou dotou todas as 
egrejas, ou não obteve o seu padroado por oiitros 
titulos estrictaniente canonicos, o certo B que ella 
se reservou a principal garantia do direito de pa- 
droado, velando pela sustentação dos beneficios ec- 
clesiasticos, por i~iotivos de 1150 soilienos coiiside- 
raqiio. 



Depois da instiiuraçgo do governo liberal entre 
n6s suspendernni-se, coiiio viriios, as nossas rela- 
c,Ces com Roma, e foi na admiilistraqão do sr. Costa 
Cabra1 que se rcsolverani ~)riiicil~aliuente as nos- 
sas desintelligencins coni a Curitz Roiriana. No se- 
gu i~do  voliime dos apontanientos historicos da  
adniinistraçiio (do sr . Costa Cabral apresentam-se 
notas extensas relativainente fi sua admiiiistrsção, 
encontrando-se valiosos esclarccinientos ácerca do 
nosso assuiiipto clcsde ;L nota 51 atd 6 iiota 7.2. 

h historin das nossas relações coni l2oiii:\ dii- 
rante a mesnia adiliinistraçao aclia-se consi~nacla 

b 
desde p g i n a s  132 do primeiro volume eni diante. 
Em virtnde das ncgociaç0es do sr. Costa Cabral 
cliegoii Capaccini a Lisboa no dia 1 3  de jancii-o 
de 1842, 11a qualidade de internuncio, e no dia 7 
do uiesuio niez foi o Diique de Palrnella nomeado 
para tratar e ultimar coiii o iiiternuiicio a pen- 
clericia relativa aos negocios ecclesiasticos. A in- 
strtllaçSo do cabido da Sé Patiiai-chal foi con- 
c1uirli-l em 30 e 31 de julho de 1834, ficando in- 
stnlludn aquella S4 eu1 10 de i1i:~io do niesmo aiino. 

Deve, porem, advertir-se que ncni porisso aca- 
Ijararn as íliverwelici~s. 

Celebrou-se fiiialniente i1 Coiivcric;Wo de 1848 
seni qiic :i Ciirin lioiriana ficasse satisfeita H. re- 
speito clo proviriieiito (10s bci-ieficios ecclesiiistic~os. 



O governo n:20 tr:tnsirriii iiclst:i pnl.te e ,  tlepois 
h 

do que expozeinos no capitulo 111 da secq3o 11, 4 de 
crer que os governos não se desviem nesta parte 
do disposto em o artigo 78." 5 2." da Cart. Const., e 
do igualmente consignado no art. 52 n.' IV da Const. 
de 1538. Os defeiisores das Concordatas cançam-se 
indicando os exemplos d'outras nações, trabalho 
iniitil. Depois do que anteriormente expozemos, ou 
a Curia Romana acceita a doutrina sanccionada 
na Carta, e Constituição de 38 e entilo a Concor- 
data B desnecessaria; ou não acceita e riesse caso o 
governo não pode transigir. O nosso goverco, se- 
gundo o nosso modo de ver, s6 poderá, reconhecer 
niodificações nesta parte, quando for possivel esta- 
tuir a plena liberdade de cultos e somente n'este sen- 
tido. A plena independencia do sacerdocio e d:, 
imperio 6 o caminho do futuro, nao pode ser outro, 
n não querermos retrogradar. 



Acerca d'este ponto iniprimiu-se eni 1721 um 
trabalho curioso e iniportante. Referimo-nos a um 
livro de Joh. Conrado Peyer, que se infcreve 
-De jure patronatz~s in territorio alieno. E, uma 
dissertação juridic:t pro~osta  piiblicamente na Uni- 
versidade de Basilea. E certo que a historia, os 
canones, e os factos justificam o direito de pa- 
droado no territorio alheio. Qiiando pelo casa- 
niento da sr." D. Catliarina com Carlos 11 cede- 
nios Bombaim e outras terras á Inglaterra, resal- 
vamos o nosso direito de padroado como sc de- 
monstra pelos documentos i~espectivos. Na caniara 
dos dignos Pares em 1863 o Sr. Itebello da Silva 
poz esta verdade em toda a sua luz. Podem ainda 
ver-se a respeito do nosso padroado no oriente, 
alem de diversos artigos publicados nos jornaes 
religiosos - a Cruz e o Ccltl~olzco, os capitulas 25, 
26 e 28 das - Ordens Religiosas en2 Po~tuya l  por 
Pedro Diniz, e o Manijesto preventivo dos Propa- 
gandistas da Inclia contra a C'oncordata, apostillado 
pelo Auctor das ~*eJex0és sobre o padroado portuguen 
no OvYenfe. 
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