
A LEGITIMAÇÃO HISTÓRICA DA MONARQUIA 
ABSOLUTA NA OBRA DO PADRE ANTÔNIO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO * 

MANUEL FILIPE CRUZ DE MORAIS CANAVEIRA 

No primeiro de três tomos de uma História de Portugal editada em 
Lisboa no ano de 1788 pela Academia Real das Ciências, que, conforme 
explicita o frontispício, foi primitivamente composta em inglês por 
uma sociedade de liberatos, depois traduzida em francês e a partir 
desta última versão vertida em português com anotações de Antônio 
Morais Silva, contesta-se a veracidade da crença, segundo os autores 
muito difundida entre os portugueses, de que em épocas longínquas o 
território do nosso país fora habitado por Túbal e pelos seus familiares. 
Aliás, como se apressam a referir, os espanhóis sempre haviam 
contraditado essa convicção, pois também eles se empenhavam em 
demonstrar ter sido aquele personagem bíblico o fundador da sua 
monarquia(^\ Baseando-se nos dados fornecidos pelas investigações 
arqueológicas, que na segunda metade do século XVIII sofreram em 
Portugal um forte impulso, mercê do interesse que a elas dedicavam 
personalidades de grande craveira intelectual (é o caso de Frei Manuel 
do Cenáculo, por exemplo), os autores da referida História de Poriugal 
enumeram de modo sucinto mas incompleto, os vários povos que, 
desde os Túrdulos aos Muçulmanos, se estabeleceram na região da 
Lusitânia, cujos limites geográficos descrevem com precisão^^\ 

O facto de os portugueses acreditarem no século XVIII que o 
filho de Noé era o seu antepassado comum não tem, em si mesmo. 

(̂ ) Vide Historia de Portugal composta em inglez por uma sociedade de 
litteratos com as addiçoens da versão franceza e notas do tradutor portuguez Antônio 
Moraes Silva, Ed. Academia Real das Seiencias, 3 tomos, Lisboa 1788,1- tomo, 
p . l . 

(2) Vide ibidem, 1̂  tomo, p. 2,3,44 e 45. 
* Comunicação apresentada no colóquio A Construção Social do 

Passado realizado em Novembro de 1987 
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nada de extraordinário, bem pelo contrário, estranhamos até que os 
literatos ingleses apenas façam referência a este mito de fundação, 
sabendo nós, basta ler o De Antiquitatibus Lusitanae de André de 
Resende, que desde os tempos medievos e renascentistas tantos outros 
eram tradicionalmente considerados verídicos, alguns deles tão 
conhecidos como o de Túbal (a fundação de Lisboa pelo herói grego 
Ulisses não o é, com certeza, menos). Além disso, seria errado 
considerar que apenas os portugueses davam acriticamente crédito a 
semelhantes falsidades históricas; as autoridades francesas, conforme 
esclarece Alain Demurger num excelente artigo de divulgação 
publicado em Fevereiro de 1986 na revista L^Histoire, intítulado Nos 
ancêtres les Troyens, aprisionaram em 1714 um erudito na Bastilha por 
ele ter ousado refutar a autenticidade das origens troianas do povo 
francês. Na verdade, desde a Idade Média que a monarquia francesa, 
para se prestigiar, pretendia fazer crer que descendia de Fracion, um 
suposto filho — porque fruto da imaginação dos cronistas franceses — 
do príncipe troiano Heitor(^\ 

Persistindo na inoclasta atitude de derrubar, com frieza racional, 
os mitos da história portuguesa, os autores negam a veracidade da 
aparição de Jesus Cristo a D. Afonso Henriques no ano de 1139 na 
batalha de Ourique, afirmando o seguinte sobre o hipotético evento: 
"Mas o monumento mais notável de todas estas maravilhas he uma attestação 
dei Rei D. Afonso Henriques dada no ano de 1142, na qual este sucesso vem 
affirmado com juramento. Os criticos Hespanhoes tem este auto por mui 
suspeito, por se achar nelle muito mau estillo, e por trazer a era do nascimento 
de Christo, que ainda então se não usava em Hespanha(...) Seja como for; a 
nós parecenos, que sem faltar ao respeito devido à verdade, poderemos reputar 
estas circunstâncias porficções, com que os Poriuguezes em vez degrangearem 
honra para seu soberano, e para sua pátria, lhe escureceram a gloria; nem nos 
cansaremos a referilas aqui, se não quizessemos dar a entender ao Leitor, com 
quanta razão deixamos outras vezes em silencio setnelhantes novellas^^K" 

(3> Vide Alain Demurger, "Nos ancêtres les troyens", in UHistoire, n̂  86 
(Fevereiro de 1986), Paris 1986, p. 10. 

(''̂  In Historia de Portugal composta em inglez por uma sociedade de litteratos, 
1-tomo, p. 95e96. 
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Contrariado com a incredualidade dos literatos britânicos, o 
tradutor português, que já manifestara o seu desagrado no prefácio da 
obra pelo facto de nela se criticar severamente a Inquisição, colocou 
um asterisco no final do parágrafo e escreveu no rodapé da página a 
nota que se segue: "A apparição de Christo ao Santo Rei D. Afonso 
Henriques não tem a menor impossibilidade física, nem moral, e tem a seu 
favor monumentos e tradição constante. Ultimamente respondeu a todas as 
dúvidas a este respeito o Padre Antônio Pereira de Figueiredo, na sua obra 
intitulada "Novos Testemunhos da Milagrosa Apparição de Christo a ElRei 
D. Afonso Henriques" Lisboa 1786^^^". 

A referência explícita aos Novos Testemunhos da milagrosa 
apparição de Cristo Senhor Nosso a El-Rei D. Affonso Henriques antes da 
famosa Batalha do Campo d 'Ourique: e exemplos parallelos que nos induzão 
à pia crença de tão porientoso caso, livro editado dois anos antes da 
publicação da tradução portuguesa da mencionada História de Poriugal, 
mostra a boa aceitação que este escrito do Padre Pereira de Figueiredo 
teve na época e a consideração científica que o seu autor logrou granjear 
como estudioso da questão do aparecimento de Cristo ao nosso 
primeiro rei em 1139. Na verdade, os argumentos expendidos pelo 
padre oratoriano a favor da autenticidade daquela ocorrência foram 
considerados de tal modo importantes e indiscutíveis, que os Novos 
Testemunhos foram reeditados com consideráveis acrescentos em 1809, 
conforme o novo título que a obra então recebeu claramente indica — 
Disseriação histórica e critica em que se prova a milagrosa apparição de 
Cristo Senhor Nosso a El Rei D. Affonso Henriques antes da famosa Batalha 
do Campo d'Ourique, publicada em 1786 por seu author e erudito P. Antônio 
Pereira Figueiredo. Agora novamente accrescentada com o auto do juramento 
do mesmo rei em Latim e Poriuguez, e com varias annotações e authoridades 
que devem persuadir, e convencer a todos os fiéis poriuguezes da verdade de 
hum facto tão porientoso. Offerecida à Nação poriugueza por hum dos seus 
mais verdadeiros Patriotas para os animar e esforçar nas presentes 
circunstâncias da Guerra contra os Inimigos da Religião e do Throno. 

Este longuíssimo título dá-nos a conhecer terem sido as razões 
patrióticas as principais responsáveis pelo facto do editor ter tomado a 

(5) In ibidem, 1^ tomo, p. 96. 
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decisão de republicar esta obra, que não considerava desactualizada, 
embora tivessem passado vinte e três anos sobre a data da primeira 
edição. Certificar os cidadãos da origem sagrada da monarquia e 
independência nacionais, declara o editor no prefácio, reforçará os 
sentimentos nacionalistas que animam o povo português na sua heróica 
luta pela expulsão dos exércitos estrangeiros do solo pátrio. Persistindo 
na "cruzada antifrancesa", sem dúvida também justificada pelas 
convições anti-revolucionárias que possui, o prefaciador transcreve a 
Oração Gratulatória pelo Faustíssimo Nascimento da Sereníssima Princesa 
da Beira D. Maria Teresa de Frei Joaquim Forjaz, opúsculo onde se 
afirma, a dado passo, poder ser considerada a Disseriação Histórica e 
Crítica do Padre Pereira de Figueiredo um daqueles estudos patrióticos 
e pios que, segundo as palavras utilizadas na Oração Gratulatória, "salvão 
a verdade de hum facto que só o Pyrrohonismo deste século quiz por em 
duvida''^". 

Se em 1809 a afirmação da autenticidade do milagre de Ourique 
era imprescindível para incentivar a resistência popular contra o invasor 
francês, assim como para neutralizar o laicismo e antíclericalismo que 
os exércitos napoleónicos espalhavam por todo o continente europeu, 
em 1786, aquando da publicação dos Novos Testemunhos, os objectívos 
eram bem diversos; naquela época tratava-se de utilizar o milagre de 
Ourique como um facto histórico que singularizava a nação portuguesa 
entre as suas congêneres européias, embora ela fosse mais pequena e 
pobre que as demais. Visava-se, igualmente, comprovar de modo 
insofismável o caracter sagrado da monarquia absoluta. 

Uma realeza instituída por Cristo dispõe de uma legitimidade 
inquestionável aos olhos dos súbditos, além disso, essa instituição nega 
na prática as doutrinas pactualistas do jusnaturalismo seiscentista e 
comprovam, concomitantemente, as teorizações que defendem a origem 
divina imediata do poder real, implícitas na fundamentação histórico-
-juridicista da monarquia pura, um discurso sistematicamente utilizado 

(*' In "Oração gratulatória pelo faustíssimo nascimento da sereníssima 
princesa da Beira D. Maria Teresa de Fr. Joaquim Forjas", in Padre Antônio 
Pereira de Figueiredo, Dissertação Histórica e Crítica em que se prova a milagrosa 
aparição de Cristo Senhor Nosso a El-Rei D. Afonso Henriques antes da famosa 
batalha de Campo de Ourique.... Ed. Impressão Regia, Lisboa 1809, p. 16. 
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nas obras do Padre Pereira de Figueiredo e de outros teóricos do 
pombalismo, como é o caso de Seabra da Silva e Ribeiro dos Santos. 
Eis alguns extractos do discurso preliminar da Disseriação Histórica e 
Crítica que confirmam as afirmações anteriormente produzidas: "O 
Reino de Poriugal, grande pela sua origem, e admirável pelas Conquistas, 
com que se tem feito respeitar no Mundo, não cede a nenhum outro, nem na 
glória do seu principio, nem menos na com que se estabeleceo a sua 
Monarquia. Que querem, ou podem querer os oppositores delia que eu lhes 
conceda? Maior antigüidade? Maior Grandeza? Maior poder? Maior política? 
Maior Arte Militar? Maiores Exércitos, e tudo o que pode fazer hum, ou 
muitos Estados maiores? Tudo isso concederei sem disputa, nem controvérsia. 
Mas haverá algum Reino, ou Nação, que tenha da Boca de CHRISTO estas 
palavras, ditas ao primeiro Affonso: "Eu quero estabelecer em ti, e na tua 
Descendência o meu Império?"(...) se esta prerrogativa he singular de 
Poriugal, por que lhe hão de querer tirar o que Deos lhe prometteo? E por 
que hão de querer outra prova, ou segurança disto que a mesma promessa?"^'^\ 

A promessa divina não bastava para convencer os cépticos es
trangeiros sobre a autenticidade do milagre de Ourique; ingleses, fran
ceses (o abade de Caramuel punha-o em dúvida) e, sobretudo, os 
castelhanos, empenhavam-se em demonstrar a falsidade das com
provações que desde André de Resende a D. Antônio Caetano de 
Sousa foram sendo apresentadas. Havia que intensificar as investigações 
para encontrar outras, se possível ainda mais antigas do que as já 
conhecidas. O padre oratoriano empenhara-se nessa misssão e obtivera 
êxitos assinaláveis, encontrara mais quatro testemunhos do século XV 
que certificavam os estudiosos da veracidade do maravilhoso "acon
tecimento", que nem sequer era único na história do mundo, conforme 
faz questão de salientar, uma vez que, desde a aparição de Cristo a 
Constantino na batalha de Ponte Mílvio até à visão da Santa Cruz na 
batalha das Navas de Tolosa, várias vezes a divindade se manifestara 
em favor dos príncipes cristãos^ '̂. O soberano português, um infatí-

(̂  In Padre Pereira de Figueiredo, Dissertação Histórica e Crítica, p. 17. 

(®) "Com louvável empenho se applicárão no Século passado, e no presente 
diversos Authores nossos (entre elles o Illustre Senador Antônio de Sousa de Macedo 
nos Proemios da "Lusitânia Liberata", e o Padre D. Antônio Caetano de Sousa, no 
Commentario ao dia 25 de lulho do Agiologio Lusitano) a mostrar: Que sem razão 
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gável combatente dos infiéis, era tão merecedor da distinção que o 
Alti'ssimo lhe outorgara como Constantino ou Afonso VIII de Leão e 

duvidavão certos Escriptores Castelhanos dar credito ao Auto do luramento que em 
nome d'El-Rei D. Affonso Henriques publicou Fr. Bernardo de Brito na sua Chronica 
da Ordem de Cister (...) O meio que tomarão os ditos dois Authores Sousas para 
desfazer as suspeitas, e quebrar a incredulidade daquelles Críticos Estrangeiros, foi 
tecer um Catalogo de Testemunhos de Authores Portugueses, que tinham florecido 
muito antes que Fr. Bernardo de Brito publicasse o manuscripto de Alcobaça(...)" 

"Nestes termos faria hum serviço á sua Nação aquelle d'entre nós, que com 
Documentos mais antigos, e mais qualificados confirmasse assim a verdade da Apparição 
de Christo a El-Rei D. Affonso Henriques, com a authenticidade do Auto do luramento, 
donde nossos Maiores bebêrão tão importante notícia. E deste serviço quero eu nesta 
Dissertação que me fique devedora a Pátria, bem como o he já de outros neste mesmo 
gênero.". 

In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Dissertação Histórica e Crítica, 
p. 20, 21, 22 e 23. 

Seguem-se quatro testemunhos da veracidade do milagre de Ourique 
encontrados pelo oratoriano e quatro "exemplos paralelos" mmto semelhantes ao 
aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques. Enumeremo-los: 

quatro testemunhos: — Oliveiro de Marca (Gentil — Homem Bor-
gonhês) 

— Vasco Fernandes de Lucena 
— Mestre Fr. João Xira e Dr. Vasco Pereira 
— Padre Manoel Gaivão 

quatro "exemplos paralelos": 

— Aparição de Cristo ao Imperador Constantino 
na batalha de Ponte Mílvio, relatada por 
Eusébio. 

— Aparição da Santa Cruz ao povo de Jerusalém 
no dia de Pentecostes no século IV, con
firmada pelo bispo de Jerusalém numa carta 
enviada ao Imperador Constâncio. O bispo, 
testemunha ocular do evento foi posterior
mente canonizado (S. Cirilo). 

— O aparecimento de S. Tiago a D. Ramiro 1 na 
batalha de Clavijo, que possibilitou a vitória 
dos cristãos sobre os infiéis. 

— Aparecimento da Santa Cruz a Afonso VIII 
de Leão e Castela na celebérrima batalha das 
Navas de Tolosa. 
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Castela. Nesta conformiddae, parecia legítimo ao Padre Pereira de 
Figueiredo insistir na canonização do nosso primeiro rei, a qual, aliás, 
desde o reinado de D. João III vinha sendo requerida à Santa Sé̂ '̂. 

A santificação de Afonso Henriques era acriticamente conside
rada um dado adquirido pela generalidade dos portugueses na centúria 
de setecentos (recordemos que o tradutor da História de Poriugal men
cionada no início deste texto considerava-o santo), contudo, não se 
pense que este assunto era uma questão assessória no século XVIII, 
bem pelo contrário, a sua importância em termos políticos coevos era 
inquestionável, e isto, porque a monarquia ao "construir" uma imagem 
com halo de santidade do fundador do reino, robustecia-se como 
realidade sacral. 

A intenção de exaltar o poder real toma-se ainda mais manifesta 
nos opúsculos de retórica e eloqüência escritos pelo Padre Pereira de 
Figueiredo; neles encontramos freqüentes comparações entre os 
soberanos portugueses da segunda metade do século XVIII e figuras 
preeminentes da Antigüidade. Assim, no folheto intitulado A EL Rei 
Nosso Senhor, Lançando pelas suas Reais Mãos a Primeira Pedra ao Magestoso 
Templo do Coração de fesus; Oração Encomiastica e Sagrada, publicado em 
1791, o rei consorte D. Pedro III é comparado a David, pois, à se
melhança do monarca hebreu, que erigira um sumptuoso templo em 
Jerusalém em obediência à vontade divina, também o soberano 
português, submetendo-se ao encargo que Deus lhe cometera, favorecia 
a edificação de um novo templo na cidade de Lisboa. D. Maria I, por 

(̂) A canonização de D. Afonso Henriques e, consequentemente, a 
divinização da monarquia parece ser um dos objectívos que se visam atingir. 
Atente-se nos seguintes extractos da autoria do Padre Pereira de Figueiredo: 

"Desta asserção (sobre a autenticidade do juramento de D. Anfonso 
Henriques) temos dois Documentos irrefragaveis. Primeiro: No anno de 1556 a 
requerimento do Prior, e Conegos do Real Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, feita 
ao bispo da mesma cidade, D. Fr. foão Soares, se formou um processo de muitas 
testemunhas juradas, sobre a vida, e maravilhosas obras do glorioso Rei D. Affonso 
Henriques, com o fim de se pedir a Roma a sua Canonização: sobre a qual concluído 
que fosse o Processo "auctoritate ordinária", estava El Rei D. loão III determinado a 
escrever ao Summo Pontífice Paulo IV, por seu Embaixador Balthazar de Faria. O que 
todavia não teve effeito por causa da morte, que no ano seguinte de 1557 sobreveio ao 
dito Rei". In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, op. cit., p. 38. 
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sua vez, ao prosseguir a obra do seu esposo comparava-se a Salomão • 

Em O Reinado do Amor; disseriação philologica e encomiastica a que deu 

origem o novo cunho de ouro em que vemos esculpidos os rostos e nomes de 

dous augustos consories D. Maria leD. PedroIII, lida em 1790 nas sessões 

da Academia dos Obsequiosos, a propósito da atribuição do título de 

"divos" aos reis portugueses, o oratoriano sustenta que os nossos mo

narcas podiam usar, tal como haviam feito os reis visigodos seus 

(̂ '') "E que prometteo Deos a David, por lhes fazer huma obra tanto do seu 
gosto? Por lhe fazer esta vontade das vontades? Ouvi, e attendei. (a) "Manus mea 
auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum, Nihil proficiet inimicus in eo." A 
minha mão lhe assistirá para o proteger: o meu braço o fortificará: e o inimigo não 
ganhará nada em o atacar. Passemos já da figura ao figurado. 

Vós bem vedes. Senhores, que quando Deos assim fallava de David, ainda 
Deos não tinha mãos, nem braços: porque ainda o Verbo Divino não tinha encarnado; 
ainda Deos se não tinha feito homem. Como dizia logo Deos: A minha mão lhe 
assistirá para o proteger, e o meu braço o fortificará? He porque Deos, quando por 
estas palavras promettia ao David de Israel o seu socorro, considerava nelle outro 
David de Portugal, a quem promettia huma especial protecção da sua parte. 

E quem he este David de Portugal, a quem Deos tinha na sua mente, quando 
assim fallava do David de Israel? He o Senhor Rei D. Pedro III, que para o novo 
Templo, consagrado ao Sacratissimo Coração de fesu, delineou a planta, deo a área do 
seu chão, e em presença de toda a sua Corte, lançou por suas Reaes mãos, a primeira 
pedra a este Magestoso Edifício. 

(...) 

Eis aqui pois, porque eu dizia no principio, que a insigne Religião dos nossos 
Príncipes era, a que nos conservava em paz; que a sua eximia piedade era, a que nos 
defendia. Digo dos nossos Príncipes: porque he verdade, que ElRei Nosso Senhor deo a 
planta para este Templo; doou o chão, que lhe havia de servir de área; e lançou nelle a 
primeira pedra. Mas a Rainha Nossa Senhora he a que o prometteo a Deos por voto; he 
a que o edifica; he a que faz as despesas. ElRei delineou a obra, designou o sitio, e fez 
apromptar os materiaes, como David: a Rainha a prosegue, e ha de acabar, como 
Salomão. Pela excelsa Religião de hum, e pela excelsa Piedade do outro, terá Portugal 
neste templo a verdadeira Cidade de Refugio, em todas as afflicções; terá huma fortaleza, 
a que se abrigue; terá huma Casa d'annas, com que se defenda de todos os seus 
inimigos". 

In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, A ElRei Nosso Senhor, Lançando 
por suas Reaes Mãos a Primeira Pedra ao Magestoso Templo do Coração de Jesus-
Oração Encomiastica e Sagrada, Lisboa 1791, p. 428,429 e 430. 
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antecessores, esse e outros títulos próprios da pompa imperial 
romana'"^ 

Em O Reinado do Amor, o Padre Pereira de Figueiredo elogia, 
igualmente, o exercício conjunto das funções regias por D, Maria I e D, 
Pedro III, chamando a atenção para a similitude existente entre esta 
situação e a que tivera lugar na Roma imperial no século III, quando 
Diocleciano instaurou um sistema de governo que foi primeiramente 
diárquico e mais tarde tetrárquico. Trata-se, sem dúvida, de mais uma 
tentativa de justificar uma conjuntura política coeva recorrendo a 
exemplos do passado; no caso vertente, porém, o Padre Pereira de 
Figueiredo exagera, por certo, um pouco o panegírico, pois afigura-se-
-nos estranho que um dos próceres do pombalismo acreditasse nas 
excelências de semelhante sistema de governo. Acima de tudo, julgamos 
que o oratoriano jamais ousaria fazê-lo durante o reinado de D, José I, 
pois nessa época a diarquia e tetrarquia seriam, certamente, tidas como 
exemplos flagrantes da decadência imperial romana, 

A prova daquilo que acabámos de afirmar encontra-se no 
Parallelo de Augusto César e de Dom losé o Magnânimo Rey de Poriugal, 
discurso laudatório escrito em 1775, onde o monarca português é 
igualado ao poderoso imperador Augusto, estabelecendo-se compa-

("> "Segundo este estilo de Magestade, e Pompa Romana, (de que os nossos 
Godos por ultimo sefizerão vaidosos émulos, até o ponto de adoptarem para si a linha 
dos Vespesianos, e de fazerem Hereditário do Throno o nome de "Flavios" não ha para 
que estranhar que no Código a cada passo chamem ainda os Imperadores Christãos 
"Divirms" as suas Respostas, "Divinas" as suas Sanções; e algumas vezes também 
"Celestes" os seus oráculos. Com o qual, gosto, e na mesma consideração, nenhum 
escrúpulo tiverão alguns dos nossos criticos escrevendo em Latim, de dar aos nossos 
Príncipes defuntos o Titulo de "Divos", como a El-Rei D. Affonso Henriques fez o 
Doutor Navarro no seu Commentario ao Cap. "Novir", de "ludiciies", c ao Infante D. 
Pedro, filho d'El Rei D. foão I. Damião de Góes na sua Descripção de Lisboa.". 

In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, "O Reinado do Amor; 
dissertação philologica e encomiastica a que deu occasião o novo cunho de 
ouro em que vemos esculpidos os rostos e nomes de dous augustos consortes 
D. Maria I e D. Pedro III", in Sessões Litterarías da Academia dos Obsequiosos do 
logar de Sacavem, Ed. Officina de Antônio Rodrigues Galhardo, Lisboa 1790, II 
Tomo, p. 150 e 151. 
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rações entre as reformas promovidas no período josefino com a obra 
de romanização empreendida pelo fundador da dinastia Júlia-
-Cláudia(̂ 2) Acrescenta ainda o Padre Pereira de Figueiredo neste 

"2) "Instituio Augusto a bem da lustiça, da tranqüilidade pública, da 
segurança, e esplendor de Roma: Entre elles hum Perfeito da Cidade; hum Intendente 
de obras, das Calçadas, dos Aqueductos. Restituio os Censores para a correcção dos 
Costumes. Acrescentou maior número de Pretores para a expedição dos Negócios 
Forenses. Encarregou da cobrança e arrecadação dos Rendas públicas, quem melhor e 
mais fielmente as administrasse. Augmentou os Fundos da Caixa Militar. Abrio novas 
Estradas para Rimini, e para outras partes. Acautelou com diversas Providencias os 
Incêndios, Alargou e fez alimpar a Madre do Tibre, para evitar Inundações. Constituio 
Guardas, e Vigias noctumas, que cohibissem os insultos, e desfizessem Conventiculos 
suspeitos. Isto mesmo he o que experimentamos em Lisboa, por beneficio das Sábias 
Providencias do nosso Monarca. Temos hum "Intendente Geral da Policia", que vigia 
continuamente sobre o socego público, e morigeração da Sociedade. Temos hum 
"Intendente Geral dos Contrabandos", que não deixa introduzir Gêneros prohibidos. 
Novo "Corregedor" no Bairro de Belém. Novos "fuizes de Fora" nas Províncias. 
Temos hurrm "Inspecção das Obras Públicas". Huma "lunta das Águas Livres" 
providentemente regulada. Huma "Real Meza Censo ria", para extirpar Livros 
perniciosos, e animar a introducção dos úteis aos Costumes, e às Letras. Temos a 
"Fazenda Real" administrada por hum "Inspector Geral" do Erário Regio, e por hum 
Thesoureiro Mór, dados para este fim os mais exactos, e seguros Regimentos. Temos 
regulados com igual exactidão os Cofres da Milicia, da Casa da Misericórdia de 
Lisboa, da Universidade de Coimbra, do Hospital Real das Caldas. Vemos também o 
Rio de "Alcântara" alargado, cingido de fortes Muros, desembocado por huma 
magnífica, e espaçosa Ponte. Vemos distribuídos pela cidade quatro mil Homens com 
outros tantos Barriz cheios de água, promptos para accorrerem, onde o pedir a 
necessidade; distribuídas muitas Bombas, que ao primeiro toque do sino açudam a 
atalhar os Fogos. Vemos todas as noites numerosas "Rondas" de Cavalleria, e de 
Paizanos, que conservam a Cidade segura, e quieta. Vemos as Serventias por 
"Alcântara", "Campolide", "Vale-Pereiro", "Salitre", "Cotovia", "Cruz do Taboado", 
"Arroios", "Forno do Tijolo", "Campo de Santa Clara", "Chellas", abertas a todo o 
custo. As sahidas para Oeyras, Cascaes, Cintra, Collares, Mafra, Soveral, Torres 
Vedras, munidas de Calçadas, por onde pôde passar o Trem de hum grande Exercito. 
Vemos o que he mais que tudo o referido. E vem a ser: Que como a Economia do 
Erário Regio, e dos Cabedaes Públicos, he a que constitue os fundamentos de todas as 
Despezas, e Obras de huma Monarquia; tem Sua Magestade tão sabiamente regulado 
as receitas, e despezas da sua Real Fazenda; que depois de sustentar huma "Tropa" e 
hunm "Marínha", quaes Portugal nunca teve; depois de erigir, e conservar dentro, e 
fora de Lisboa muitas "Fabrícas" de Sedas, de Lanifícios, de Pannos Brancos, de 
Algodões, de Chapéos, de Vidros, de Louças, de Ferragens; depois de fundar, e dotar 

180 



A LEGITIMAÇÃO HISTÓRICA DA MONARQUIA ABSOLUTA NA OBRA DO PADRE ANTÔNIO PEREIRA 
DE FIGUEIREDO 

opúsculo, e também noutro denominado Antigüidade e Religião das 
Estátuas, que a Lisboa renascida do terramoto rivaliza em grandiosidade 
com a Roma do século primeiro, sustentando que se as ruínas do 
Fórum espantam os homens de setecentos e lhes lembram o poderio 
romano, a nova Lisboa será para os vindouros um testemunho do 
modo clarividente como D. José I exerceu o poder real absoluto^^^^ Por 

vários "Collegios" de Ensino Público; depois de accrescentar de grossas Rendas, e de 
ornar de nobres Edifícios a "Universidade de Coimbra"; depois de estabelecer os Fundos 
competentes para a subsistência das outras Escolas do Reino; depois de reedificar com 
a magnificência que logo veremos, huma Corte quasi toda arruinada pelo Terramoto, e 
Incêndio do primeiro de Novembro de mil setecentos e sincoenta e sinco; depois de 
tantas outras Obras Públicas, e de tantos outros gastos extraordinaríos: Ainda com 
tudo até o dia de hoje se não tem assentado hum só Padrão de dinheiro tomado a juro 
em algum Almoxarifado ou Repartição da Fazenda Real. Tão admiráveis como isto são 
os effeitos de hum Erário bem administrado, e de huma Economia bem entendida.". 

In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Parallelo de Augusto César e de 
Dom fosé o Magnânimo Rey de Portugal, Ed. Regia Officina Typografica, Lisboa 
1755, p. 21,22 e 23. 

("̂  "Asi mesmo tinha Vossa Magestade levantado já tantas estatuas, quantos 
os soberbos edifícios que construíra em Lisboa, e nas suas extensas adjacências. Porém, 
éra necessarío outra estatua, que debaixo de huma só ínscríção desse a conhecer aos 
vindouros, todas as que Vossa Magestade erigira sem titulo. Era necessário informar a 
posteridade, de tudo o que visse grande e sumptuozo, fora obra de Vossa Magestade; 
para da hi tirar por conclusão, que antes do seu felicíssimo e gloríosissimo reynado 
tudo em Lisboa éra pequeno e estreito. Pequenos antes os Tribunáes Regios, que agora 
por três lados fechão e terminão com hum magestozo prospecto a Real Praça do 
Commercio. Pequeno antes o Tribunal da Fé, que agora constitui todo o lado principal 
da outra grande praça do Rocio. Pequenos antes o Arsenéal e Alfândega, que agora 
formão do Poente e do Nascente dous centros immensos na Marinha. Pequena antes a 
Fundição, em que agora trabalhão muitos mil artífices. Pequenos antes o Hospital, que 
agora se experimenta imcomprehensível. Pequenos antes os arcos que agora competem 
com os de Tito e de Septimio. Pequenos antes os palácios dos grandes senhores, que 
agora são excedidos pelas cazas dos inquilinos. Estreita antes toda a cidade, que agora 
por toda a parte he espaçoza e patente. Estreitas antes as ruas, que agora podem 
admittir muitas carruagens emparelhadas. Estreita antes a marínha, que agora se 
dilata a grandes passeios. Estreitas antes as estradas e caminhos, que agora podem 
conduzir firmemente numerozos exércitos. 

Quem fez tão magníficas e soberbas obras, perguntará a Posteridade? E a 
estatua de Vossa Magestade responderá, que Vossa Magestade fora o author de todas, 
Que éra Lisboa antes do magnânimo Rey D. jozé? O que Roma antes de Augusto. 
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deti-ás da exaltação das virtudes deste monarca divisa-se, como é óbvio, 
o panegírico do marquês do Pombal, a quem o autor faz apenas uma 
breve referência explícita, pois não está interessado em obscurecer a 
acção do rei"^\ De qualquer modo, o objectivo é convencer os súbditos 
de que o Sumo Imperante é o principal obreiro de todo este esplendor; 
neste contexto, a omissão de qualquer referência à participação 
nobiliárquica no brilho da monarquia parece ser deliberada, facto que 
ainda se torna mais manifesto quando reparamos que em outro 
opúsculo intitulado A Viriude Coroada na Felicíssima Acclamação da 
Rainha Nossa Senhora no sempre memorável dia 13 de Maio de 1777, o 
Padre Pereira de Figueiredo, ciente das mudanças políticas que se 
estavam a operar, felicita a soberana (que compara à piedosa imperatriz 
bizantina Pulquéria) por dispor do apoio empenhado e sincero dos 
grandes do reino^^^\ 

A projecção das concepções políticas que se defendem no pre
sente na história universal e nacional não se encontra apenas nas obras 

Que fizérão em tantos séculos tantos outros Reys, a quem Lisboa servira tão bem de 
Corte? O que em tempo do grande Rey D. Jozéfoi necessarío ou reformar, ou demolir". 

In Padre Antônio Pereira de Figeuiredo, "Antigüidade e Religião das 
Estátuas", in Cale-Revista da Faculdade de letras do Porto, separata do n- 1, 
prefácio e notas de J. A Ferreira de Almeida, Porto 1967, p. 16. 

(14) "^ yísta porém da excelsa Personagem, que nesta Acção figurou o grande 
Marquez de Pombal; he também necessarío confessar por ultimo: Que se com a grandeza, 
e esplendor das Acções tem Sua Magestade igualado a Augusto na gloria; nesta parte 
de ter a seu lado hum tal Ministro, sem controvérsia alguma o excede na fortuna". 

In Padre Antônio pereira de Figueiredo, Parallelo de Augusto César e de 
Dom fosé o magtmnimo Rey de Portugal, p. 34. 

(15) "Grande gloria he uma Prínceza ver prostados a seus pés os mesmos 
Grandes, que a aclamão Rainha; prostrados a seus pés os Descendentes daquelles 
heróes, que muitas vezes à ponta da espada segurarão rm cabeça dos nossos Monarcas 
a Coroa vacíllante: Os Descendentes daquelles Heróes, que com díspendio do seu 
sangue unirão à mesma Coroa vastos Impérios na Afríca, e rm Ásia. Quanto maior 
gloría porem he saber de certo, que com essas mesmas genuflexões exteriores do corpo, 
concordarão admíravelmente no fundo os sentimentos do espírito!". 

In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, A Virtude Coroada na felicísssirrm 
Acclamação da Rainha Senhora no sempre memorável dia 13 de maio de 1777, ed. 
Regia Oficina Tipográfica, Lisboa 1777, p. 6. 
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de eloqüência do Padre Pereira de Figueiredo, o oratoriano procede 
do mesmo modo nas obras de caracter histórico e teológico que escre
veu. Na verdade, nos Elogios dos Reis de Poriugal faz breves menções a 
factos importantes da história portuguesa, chega mesmo a esquecer 
outros, mas não deixa de informar o leitor da mera curiosidade que é 
o pedido feito ao papa por D. Duarte para ser ungido, de lhe dizer que 
considera D. João II o mais insigne rei de Portugal, ou de dar enorme 
relevo às deposições de Sancho II e Afonso VI (também referidas no 
Compêndio das Épocas mais ilustres da História Geral, onde parelhamente 
se criticam situações semelhantes ocorridas noutras nações européias), 
censurando-as com argumentos que nos recordam as condenações 
feitas no Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra de 1771 
às concepções monarcômacas sobre o regicídio e a destituição dos 
reis(^^\ 

('̂ ) "Como pela sua frouxidão, e negligencia se comettessem no Reino 
gravíssimas desordens; a requerimento dos Prelados, e segundo a jurisprudência 
canonica daquelle tempo, o privou o Papa Innocencio IV. da Administração do Reino, 
mandando que se encarregasse delia seu irmão D. Affonso, que actualmente vivia em 
França casado com Mathíldes Condessa de Bolonha. Desta Bulla, ou Breve d Innocencio 
IV. se formou o Cap. Grande que ainda hoje se lê no livro sexto das Decretaes debaixo 
do Título "De Supplenda Negligentia Poelatorum".". 

(...) 

"Mas quem publicava a gritos, ou para melhor dizer, exaggerava estas 
desordens, erão aquelles, que aborrecião o poder dos validos, e a quem por causa dos 
Validos importava muito malquistar ElRei (...)". 

(...) 

"As quaes desordens ainda dado que todas fossem muito verdadeiras, e muito 
notórias; quem deixa hoje de reconhecer que na desesperação de remédio doméstico, o 
deverão os Poriuguezes buscar não do Santo Padre de Roma, mas de Deos Todo 
Poderoso, que he só o Rei dos Reis? 

Acrescente-se, que muitos dos direitos, que naquelle tempo arrogavão a si os 
Bispos, debaixo do título de liberdades da Igreja; hoje em dia que ha mais luzes, e mais 
moderação, já elles se não refutão direitos do Clero, mas offensas da Real Authoridade. 

Porém ElRei D. Sancho vivia n Ttuma idade em que o acusarem os Vassalos 
seu Rei, ou de Tyranno, ou de negligente perante hum fuíz Estrangeiro, não se 
reputava traição, mas piedade: n'hurrm idade, em que os Clérigos crião firmemente, e 
pretendido que todos assim cressem, que eles erão isentos de todo o poder dos Príncipes 
soberanos, e que em nada lhes estavão sujeitos". 
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N o que respeita às obras de teologia, as limitações de tempo 
impedem-nos de fazer aqui a sua análise circunstanciada, contudo, 
não deixaremos de salientar que os discursos histórico-juridicista e 

(...) 

"Por algum tempo repugnou ElRei D. Sancho a largar o Septro, e ainda para 
o conservar se valeo das tropas auxiliares, que o Santo Rei de Castella, e Leão D. 
Fernando lhe mandou. (...) Então foi, que dous Fidalgos poriuguezes, Femão Rodrigues 
Pacheco e Martim de Freitas, derão hum raro, e memorável exemplo da sua fidelidade 
para com ElRei D. Sancho. Era o primeiro Alcaide Mór de Celorico, o segundo de 
Coimbra. Mandando-lhes o Conde Governador, que lhe entregassem os Castelos, de 
que ElRei D. Sancho os encarregará; responderão ambos que nenhuma força os poderia 
compellir a entregarem nas mãos d'outro humas Fortalezas, pelas quaes elles tinhão 
dado homenagem ao seu Rei. D. Sancho. E a pezar dos apertados cercos, que por vezes 
lhes mandou pôr o Conde Reinante, não lhe entregarão os dous Fidalgos os Castelos, 
senão depois que tiverão novas certas, de que El-Rei D. Sancho era falecido (...). 

O terem-se havido assim com um rei deposto pelo Summo Pontífice estes dous 
Fidalgos, he huma concludente prova, de que elles não crião, que alguma setença 
humana os podesse absolverão juramento de fidelidade, que hurrm vez tinhão vrestado 
ao seu Rei". In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Compêndio das Épocas, e 
sucessos mais Ilustres da Históría Geral, Ed. Regia officina Typografica, 1 - ed., Lisboa 
1782, p. 59 a 61. 

"Ao mesmo tempo porém, que na campanha se nos mostrava assim rizonha a 
fortuna (refere-se às guerras da Restauração), com tanta gloría d TlReí D. Affonço; 
em Lisboa pelo contrarío, e dentro do mesmo Paço andavão maquinando a ruína do 
mesmo Rei aquelles, que negocíavão com as novidades. Começou-se a espalhar pela 
Corte, que ElRei de hurrm grave doença que padecera sendo menino, ficara com alguma 
lesão de juízo: e que por isso se encolerizava muitas vezes sem causa, e quando a 
tinha, chegava a cólera a parecer furía. Que todo o seu gosto era acompanhar com 
homens facinorosos, e de rotos costumes; com homens que erão as fezes, e a peste da 
Republica. Que estes mesmos fiados no favor dTlRei, commettião impunemente 
atrocidades horríveis, as quaes ficando por castigar virião a ser a destruição do Reino. 
Que tendo sido muitas vezes advertido destas desordens, humas pela Rainha mãi, 
outras pela Rainha sua mulher, outras pelos mais fiéis, e prudentes Fidalgos, nada 
tinha ElRei remettido a sua antiga fereza; antes cada dia dava mais funestes provas de 
hum animo brutal, e indomito. Que era pois necessarío attender à commum conservação 
com o ultimo remédio. 

Estes discursos, que ao príncipio passavão em segredo entre alguns Fidalgos, 
forão depois approvados n um público, e solemne Ajuntamento dos Três Estados do 
Reino: de que por ultimo veio a seguir-se, que no dia 23 de Novembro do anno de 
1667. com execrável exemplo para os vindouros, desenthronizárão os Vassallos ao seu 
legitimo Rei D. Affonço VI., e derão o Supremo Governo ao Infante D. Pedro seu 
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teolôgico-canónico que elas veiculam, baseiam-se na recolha de inú

meros exemplos, os quais se pretendem demonstrativos da idéia de 

que o devir histórico do cristianismo e dos reinos europeus se carac

teriza pela afirmação constante dos princípios episcopalistas e regalistas. 

Numa perspectiva algo maniqueísta, o Padre Pereira de Figueiredo 

faz o elogio histórico do gibelinismo e galicanismo, em sua opinião 

sempre defendidos pelos valorosos reis e honrados bispos das ma-

léovolas intenções centralistas dos Sumos Pontífices romanos e 

defensores do guelfismo e curialismo"'^. 

irmão." . In Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Elogios dos Reis de Portugal em 
Latim e em Portuguez Illustrados de Notas Históricas e Criticas, Ed. Officina de 
Simão Thadeo Ferreira, Lisboa 1785, p. 213 e 215. 

(̂ ^ "Os Pretextos, com que os Romanos Pontífices começarão a reservar a si o 
provimento de todos os Bispados, Abbadias, e beneficias pingues do Orbe, não podião 
ser mais especiosos, nem mais louváveis. Dizia Bonifácio VIU, que o seu intento era 
prover as Igrejas de Prelados hábeis, pios, e doutos. Affirmava foão XXII, que fazia as 
Reservas por evitar Simonias. Protestavão outros, que por isso avocavão a si o 
provimento, e parcialidades, que costumavão viciar as eleições. Todos estes pretextos 
erão necessários para se não estranhar huma novidade, que todos vião era contra os 
Cânones, e contra a Disciplina de doze séculos. 

II. Ora quem for hospede na Theologia, e na História, que viva persuadido, 
como vivem , que o mesmo lhe affirmar qualquer Summo Pontífice huma cousa, que 
dever-se-lhe logo dar todo o credito: este tal não duvido, que sem difficuldade creia 
logo quanto nesta matería de Reservas, assim como nas mais, escreverão aquelles 
Pontífices. Mas quem lançando os olhos pela Historia observar maduramente o pé, em 
que de muitos annos atrás se tinha posto a Cúria Romana, quando nella entrarão os 
dous referidos Papas: as turbulentas desavenças, e crudelissimas guerras do Innocencio 
IV com o Emperador Friderico II; as de Bonifácio VIII com Filipe Bello de França, e 
com Duarte de Inglaterra; as de foão XXII com o Emperador Luiz Bávaro, e com vários 
Príncipes da Itália: (tudo por causas meramente temporaes, e mundanas) a insaciável 
cubiça de dinheiro, que então, e depois lhes notarão todos: as continuadas e exorbitantes 
contribuições, com que especiosos pretextos extorquião de toda a Christandade: os 
empenhos por adiantarem, e fazerem grandes no Mundo seus parentes, e amigos: as 
promoções freqüentes dos Bispados, e Benefícios em muito sogeitos indignos: o abuso 
das Censuras Ecclesiasticas, de que se valião (não sem escândalo dos bons) para 
levarem ao fim suas emprezas. 

III. Quem reflectir, digo, nestas, e em outras circunstância, de que por 
testemunho dos Escritores mais graves, e fidedignos se revestião as vidas, acções, e 
procedimentos daqueles Papas: prudentemente ha de julgar, que os pretextos das suas 
Reservas erão huns, e os verdadeiros Motivos outros; isto he que a capa, com que estes. 
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Para concluir esta comunicação, diremos que em todas as obras 
anteriormente mencionadas o Padre Pereira de Figueiredo assume-se, 
fundamentalmente, como um teórico que reconstrói o passado em 
função dos seus interesses ideológicos; no entanto, isso de modo algum 
significa que ele não tivesse sido, noutras circunstâncias, um 
investigador com preocupações científicas, conforme provou nas 
Dissertações sobre a História Antiga de Portugal, lidas em várias sessões 
da Academia Real das Ciências e publicadas em 1825 por esta 

e outros Summos Pontífices introduzirão, e continuarão tantas Reservas, fim era a do 
serviço de Deos, e do maior bem da Igreja; rrms que os verdadeiros e únicos fins, que os 
movião, foram quererem estabelecer huma Corte, que no fausto, e opulencia competisse 
com as dos maiores monarcas: fazerem-se pelo absoluto dominio de todos os bens 
Ecclesiasticos formidáveis a todo o Orbe Christão; e unindo contra a doutrina de 
Chrísto em hurrm mesma pessoa o Sacerdócio, e o Império, constituirem-se únicos 
Reis, e únicos Bispos do Chrístianismo; de sorte que, como lemos em hum dos Dictados 
atribuídos a S. Gregorio VII, não houvesse rm Igreja outro nome, ou outro poder que o 
dos Papas. 

(...) 

X. O Bispo de Viseu D. Luiz Amaral seguira constantemente as partes do 
Concilio de Basiléia contra as pretenções de Eugênio IV, que não queria reconhecer 
sujeição alguma aos Concilíos Geraes, depoz do Episcopado a D. Luiz do Arrmral; e 
sem esperar consentimento delRei D. Affonso V, proveo no Bispado de Viseu a D. 
Luiz Coutinho. Sentio ElRei de sorte este procedimento do Papa, que por seus Ministros 
rtmndou embaraçar a posse ao novo eleito, e se queixou fortemente ao Papa, de que sem 
esperar o beneplácito Regio, provesse Sua Santidade na Igreja de Viseu a ID. Luiz 
Coutinho. Responde o Papa a ElRei com huma Carta tão injuriosa, e indecente, que 
bem se colhe delia, que não queria Eugênio instruir a ElRei como Pastor, mas sim 
aterrallo como Senhor despotico. Diz-lhe, que os Ministros da Corte de Portugal não 
entendião o que na presente matería dispunhão as Leis, e os Cânones. Que como a Rei 
menino, que ignora os Direitos, elle lhe quer ensinar, que aos Romanos Pontífices 
compete a Disposição plena, e livre de todas as Igrejas, sem que para isso seja 
necessário esperar pelo consentimento dos Reis. E como se fossem alguns Ímpios os 
Conselheiros delReí, conclue Eugênio a Carta, exhortando-o a que se não sirva senão 
de Ministros tementes a Deos, Catholicos, e devotos; e que contradizendo ao Vigarío 
de Chrísto, incorreria a indignação do mesmo Deos: 

(...) 

XXI. Ora não se pôde negar, que estas usurpações da Corte de Roma ao 
mesmo tempo que estímulavão grandemente os Príncipes Catholicos, também os 
fatígavão muito. Por huma parte não era possível que todos os Reis conservassem 
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instituição no tomo nono das suas Memórias. A coexistência no mesmo 
erudito de duas formas aparentemente díspares, para nós, de utilização 
do discurso historiográfico é, em nossa opinião, bem significativa da 
ambiência cultural setecentista. 

sempre a mesma constância, e independência, como era necessário para resistir a 
tantos assaltos: nem os Ministros Regios tinhão sempre a necessária destreza, valor e 
desinteresse para os rechaçar. Por outra parte os Papas ora pedindo, ora promettendo, 
ora mandando, ora subornando, ora ameaçarulo, ora semeando intrigas: não perdião 
tempo, nem aberta por ganhar terreno nesta pretensão, que para elles era a de maior 
interesse. O respeitável nome de Vigarío de Chrísto, e a autoridade da Sé Apostólica, 
obrando talvez nos corações pios, e catholicos mais do que devia obrar: os Núncios, e 
Theologos da Curía trabalhando incessantemente por imprimirem nos Príncipes, e 
mais Fiéis a idéa, de que aos Summos Pontífices se não podia desobedecer, nem resistir 
sem nota de sacrilégio, e scisma: as occultas maquinações de alguns Papas, como as de 
Pio II, e fulio II, atacando a paz, e tranqüilidade dos Estados, a fim de fazerem com a 
guerra torcedor aos Reis, que experimentavão contrários ás pretenções da Curía todas 
estas, e outras muitas circumstancias juntas, forão pouco a pouco abríndo brecha nos 
Reis Catholicos, e porta ás Transacções, que se seguirão". Padre Antônio Pereira de 
Figueiredo, Demonstração Theologica, Canonica e Histórica do Direito dos 
Metropolitanos de Portugal para confirmarem e mandarem sagrar os Bispos 
Suffraganeos nomeados por Sua Magestade e do Direito dos Bispos da Cada Província 
para confirmarem e sagrarem os seus respectivos Metropolitanos, também nomeados 
por Sua Magestade ainda fora do caso de rotura com a Corte de Roma, Ed. Regia 
Officina Typografica, Lisboa 1769, p. 168 a 170,251 e 258 a 259. 
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