
250 anos do Cardeal Saraiva assinalados 

em exposição de tributo 

 

A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima (BMPL) tem 

patente ao público, de 25 de Julho a 31 de outubro de 

2016, uma exposição biobibliográfica de tributo a Frei 

Francisco de São Luís – o insigne Cardeal Saraiva - 

porventura uma das figuras mais proeminentes da história 

local.  

Oficialmente inaugurada na XXI Feira do Livro de Ponte de 

Lima, a mostra Cardeal Saraiva: memórias evocativas 

congrega 12 painéis com os principais momentos da vida e 

obra de Frei Francisco de São Luís (1766-1845) e introduz 

uma linha do tempo em tela - espécie de cronologia 

síntese que condensa dados biográficos da figura 

homenageada e estabelece a necessária contextualização 

histórica, política e social da época em que o egrégio 

limiano viveu. 

Para que os visitantes não esqueçam a justa homenagem 

a um dos nomes mais relevantes do Portugal oitocentista, 

a BMPL disponibiliza um livreto que aglutina o conteúdo 

dos 12 painéis em exposição na varanda interior da BMPL. 



Cardeal Saraiva | 1766-2016 
Memórias evocativas 

 

A paixão dominante da minha vida posso asseverar que foi o amor 

do estudo; e ainda que me parece que n’isto servia a minha natural 

propensão, não quero comtudo negar quanto fui sensível á gloria 

litteraria, e ás demonstrações que d’ella recebia.1 

 

Desde muito cedo Francisco Justiniano Saraiva revela uma rara e excecional aptidão para as letras, que se 

manifesta na escrita - para a qual evidencia uma vocação natural - e se afirma no campo da investigação – 

área de trabalho que elege e cultiva no decurso da vida. Por isso, o seu percurso formativo é diversificado e 

exigente, estendendo-se para lá das diretrizes curriculares, facto que lhe vale distinções várias na Universi-

dade de Coimbra e lhe rende a condecoração da Academia Real das Ciências de Lisboa, de que falámos no 

capítulo biográfico geral. Efetivamente, a sua apetência pela cultura e pelo conhecimento marca todo o tra-

jeto do monge beneditino, que se dedica a melhorar o acesso à informação, seja na organização da bibliote-

ca do Mosteiro de S. Martinho de Tibães, seja na tradução e redação de documentos, seja ao comando da 

Reitoria de Coimbra ou do Real Arquivo da Torre do Tombo. Independentemente de campanhas detratoras 

que, por duas vezes, o atiram para o exílio, o egrégio limiano aproveita o tempo de que dispõe para a produ-

ção de conteúdos e para o progresso das instituições por onde passa. 

 

Chamado a aperfeiçoar a ordenação e disponibilização do fundo documental da livraria da casa-mãe benedi-

tina, Frei Francisco de São Luís apresenta um inovador sistema de classificação em seis classes gerais, sub-

dividas em subclasses, cujos títulos se organizam por autor e se dispõem alfabeticamente. São elas a Teolo-

gia, a Jurisprudência, as Ciências e Artes, a Literatura, a História e, finalmente, a Poligrafia, Bibliografia e 

História Literária. A metodologia aplicada traz claros benefícios na arrumação e no acesso às obras existen-

tes, “de maneira que desejando-se achar qualquer livro, nada mais seja precizo que reduzi-lo primeiro á sua 

classe, e busca-lo depois pela competente Taboa [geral] no seu proprio artigo e ande se achará pela ordem 

alfabetica do nome do seu autor”.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na fase de exclusividade monacal, Frei Francisco de São Luís aproveita as visitações aos diferentes 

cenóbios para “tomar conhecimento da produção historiográfica beneditina manuscrita e impressa”,3 e da 

respetiva riqueza bibliográfica, compilando dados suficientes para a elaboração futura de artigos e de memó-

rias. Assim nascem “listas sobre a origem de vocábulos e uma reflexão sobre o Dicionário de Morais e Silva, 

mas também a Apologia de Camões contra as reflexões críticas do padre José Agostinho de Macedo (1812), 

o esboço inicial da Memoria sobre a origem da língua portuguesa, o Glossario das palavras francesas que 

por descuido se introduziram na linguagem portuguesa e o Ensaio de sinonimos da lingua portuguesa 

(1819)”.4 Antes prepara o Dietário de Tibães, “volume encadernado, de 193 folhas numeradas, repartido em 

quatro secções”5, com “selectas notícias”6 dos principais acontecimentos ocorridos à época em Portugal e no 

mundo. 
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Academia Real das Ciências 
(Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=835878) 

Mosteiro de S. Martinho de Tibães 
(Fonte: http://files.vegetaisdomosteirodetibaes5bg3.webnode.pt/200000210-e7711e86af/Tibaes.jpg) 

Interior da casa-mãe beneditina 
(Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-yjEUQuIeuOU/Tt_CGyrBBII/AAAAAAAABmk/wnzTJS9Gq9g/s1600/img033.jpg) 

Universidade de Coimbra 
(Fonte: http://www.canstockphoto.com.br/universidade-coimbra-coimbra-portugal-6391969.html) 

(Fonte: http://www.cm-pontedelima.pt/figura.php?id=21) 

(Fonte: https://archive.org/details/apologiadecamesc00slui) 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) (Fonte: Arquivo de Singeverga) 
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No período pós-revolução liberal, Frei Francisco de São Luís produz manifestos que decorrem da sua atua-

ção parlamentar e, no desterro de dois anos no Mosteiro da Batalha, onde é muito bem acolhido, aproveita 

para se inteirar das obras históricas dedicadas ao cenóbio e para se devotar ao estudo de Arte e Arquitetura. 

No entanto, a fase mais profícua em matéria de escrita desenrola-se no prolongado exílio no Mosteiro da 

Serra d’Ossa. Ao longo de mais de meia década de estada forçada, o monge beneditino “[põe a limpo] a me-

mória que tinha escripto em Lisboa, em que [mostra] que, Fernam Alvares do Oriente, e não Camões, é o 

verdadeiro auctor da Lusitania Transformada”,7 traduz Da 

constancia do varao sabio e Da brevidade da vida – am-

bas obras do filósofo romano Séneca – redige uma exten-

sa Nota sobre as línguas vulgares das Hespanhas em 

que sustenta “que não nasceram da mistura do latim com 

os idiomas dos povos bárbaros”,8 compõe uma Collecção 

de testemunhos históricos, que provam “a existência das 

línguas vulgares da Europa ocidental desde o século VI”,9 

e escreve o Breve discurso sobre a pregação, propaga-

ção e estado da religião christãa nas Hespanhas até o sé-

culo XII.  

 

No mesmo quadro temporal apresenta uma Nota sobre o 

logar em que se effectuou a conversão do rei sueco Car-

rarico: corrigindo a opinião de Flores a este respeito, pre-

para o Glossario de vocabulos portuguezes derivados das 

linguas occidentaes (excepto a arabica) e africanas, inicia 

os Estudos para reforma e correcção da historia antiga de 

Portugal, tanto civil como ecclesiastica, organiza a Collec-

ção de testemunhos, que mostram a vinda dos antigos fe-

nicios, hebreus, e carthaginezes ás Hespanhas, elabora o Indice chronologico dos descobrimentos e viagens 

dos portuguezes, e de outros serviços que fizeram aos estudos de geographia e começa um opúsculo dedi-

cado aos Exemplos de virtude, acções e ditos memoraveis colligidos na Historia de Portugal para instrucção 

da mocidade que frequenta os primeiros estudos.10 

 

Além dos contributos vários nas áreas da historiografia, da filologia, dos estudos culturais e religiosos, entre 

outros campos do conhecimento, Frei Francisco de São Luís notabiliza-se enquanto Reformador-reitor da 

Universidade de Coimbra, muito embora aja com “consumada prudência”11 no cumprimento das leis e da mo-

ral e na observância minuciosa da atuação “dos lentes e [do] comportamento dos estudantes”.12 Institui o 

princípio da assiduidade, “promovendo rigorosa marcação de faltas nas aulas”,13 afixa leis para regulação do 

regime escolar, ordena o “encerramento de casas urbanas de jogos”14 e refreia alguns “excessos e inconsi-

derações da mocidade”.15 Em relação ao corpo docente, procura seguir uma “orientação recta e ajustada à 

conjuntura”,16 assegurando o preenchimento efetivo do quadro de pessoal e disciplinando o seu funciona-

mento. Por seu turno, a escassez de meios pecuniários merece a atenção do Reitor, que estabelece um con-

junto de medidas de resolução e contenção para estabilização e sustentação da fazenda universitária. Sur-

gem assim portarias para regularização de dívidas, para retirada de contas-correntes a devedores e para 

execuções fiscais em caso de atrasos deliberados nos pagamentos ou de irregularidades contratuais. Esta 

política de controlo financeiro permite o reequilíbrio das finanças, gerando um balão de oxigénio orçamental 

que possibilita “pagar aos funcionários a tempo, saldar ao erário régio uma quantia em débito [e] solver as 

despesas”17 do quotidiano.  
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Mosteiro da Batalha, local do primeiro exílio de D. Frei Francisco de São Luís 
(Fonte: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/thumb.php?file=../data/fotos/bf121bg1_pt.jpg) 

Mosteiro paulista da Serra d’Ossa, local do segundo desterro do monge beneditino 
(Fonte: http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/cache/4b/97/4b972bcddc9babc302d9be1148beed5f.jpg) 

(Fonte: https://archive.org/stream/glossariodevoca00saragoog#page/n6/mode/2up) 

Coimbra, século XIX (gravura alemã executada a buril) 
(Fonte: http://blogdaruanove.blogs.sapo.pt/149452.html) 

Autobiografia de D. Francisco de São Luís Saraiva, Bispo Reservatário de Coimbra, Conde de Arganil 
(Fonte: http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/viewer?id=990447&FileID=293928) 
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Apesar de a permanência de Frei Francisco de São Luís no comando da Reitoria de Coimbra ser restrita, o 

monge beneditino - entretanto sagrado Bispo-conde da diocese daquela cidade – procura acautelar o funcio-

namento de outros órgãos proeminentes da Universidade, apetrechando departamentos e executando obras 

de beneficiação de espaços, de que se destacam a “conclusão do gradeamento do Jardim Botânico e as re-

parações necessárias na Via Latina”.18 Não havendo margem para desenvolver o mandato reitoral de Frei 

Francisco de São Luís, é notória a promoção e defesa do prestígio da corporação que governa, não podendo 

qualquer análise dissidente negar esta evidência. 

 

Sabemos que as divergências ideológicas, as invejas políticas e demais episódios circunstanciais vão minan-

do a duração dos cargos atribuídos a Frei Francisco de São Luís. No entanto, a qualidade do desempenho 

em qualquer um dos lugares assumidos mantém-se muito por força das capacidades cognitivas, das virtudes 

cívicas e dos vastos conhecimentos adquiridos, atributos que lhe valem a importante nomeação de Guarda-

mor do Real Arquivo da Torre do Tombo. No período consagrado à salvaguarda do inestimável património do-

cumental do reino, o egrégio beneditino aumenta extraordinariamente o acervo e beneficia o serviço, reco-

lhendo arquivos relevantes – o do Desembargo do Paço é disso exemplo – fazendo “cumprir a assiduidade 

dos empregados [e não permitindo] conversas prejudiciais ao trabalho”.19 Não completa um ano em funções, 

mas nas palavras do sucessor distingue-se “pela regularidade, boa ordem e diligência com que [dirige o pro-

cesso de] classificação, arranjo dos papeis e arrecadação dos livros recolhidos no Arquivo”.20 

 

Afastado por vontade própria do cargo de Guarda-mor e cingido às lides parlamentares, interrompidas de 

quando em vez por razões de ideologia e de convicção, D. Frei Francisco de São Luís permanece dedicado 

à escrita e à valoração cultural. Cria, em 1835, a Biblioteca do Arsenal Real da Marinha, cujo fundo compõe 

de “livros, estampas, instrumentos e modelos de extintas corporações”21 e, no mesmo ano, apresenta um tra-

balho intitulado Divisão geral dos estudos, escolas, e estabelecimentos de educação e instrucção publica, e 

o especial desenvolvimento das escolas primarias. Em 1836, é nomeado sócio honorário da Academia das 

Belas Artes de Lisboa e da Sociedade Literária do Porto. A esta última oferece a Memoria da vida e escriptos 

de Jacob de Castro Sarmento, publicada nos Anais de 1837 daquela coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade literária mantém-se e já no comando do Patriarcado de Lisboa compõe o Indice chronologico das 

navegações, viagens, descobrimentos e conquistas dos portuguezes nos paizes ultramarinos desde o princi-

pio do século XV e lança Reflexões geraes acerca do infante D. Henrique e dos descobrimentos de que elle 

foi auctor no seculo XV, entre outros documentos. 

 

Possuidor de uma invulgar capacidade intelectual, D. Frei Francisco de São Luís Saraiva deixa um legado 

histórico, linguístico e literário de riqueza e diversidade temáticas que se conserva no Patriarcado de Lisboa, 

no Arquivo de Singeverga, no Arquivo e Biblioteca da Universidade de Coimbra, na Biblioteca Nacional, no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo e, como não poderia deixar de ser, no Arquivo e Biblioteca Municipal de 

Ponte de Lima, terra berço do distinto Cardeal. De entre os títulos preservados, destacamos os dez volumes 

de Obras completas, que editados postumamente congregam o essencial da sua produção. 
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Rua do Jardim Botânico paralela ao gradeamento e pórticos da entrada 
(Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=781794&page=3) 

Estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra 
(Fonte: http://blogues.publico.pt/missoesbotanicas/2012/05/17/jardim-botanico-as-estufas/) 

Arsenal da Marinha 
(Fonte: http://olharescruzados.blogs.sapo.pt/24024.html) 

(Fonte: Biblioteca Municipal de Ponte de Lima) 

(Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_mnFTzIiFyoQ/TPukFry0-sI/AAAAAAAAB90/9kw4sm5IBw0/s1600/untitled.JPG) 

Cardeal Saraiva, 8.º Patriarca de Lisboa 
(Fonte: http://c7.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o8e07f4db/9904419_zpZqe.jpeg) 
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Figura eminentemente religiosa, Frei Francisco de São Luís ascende na hierarquia da congregação benediti-

na pela Fé, pelo espírito pacificador e pela invulgar capacidade intelectual. O seu percurso monacal é pontu-

ado por atribuições de elevada responsabilidade e por nomeações de prestígio 

e de notoriedade. A Ordem de S. Bento investe na formação do monge limiano 

e este retribui-lhe com dedicação, empenho e eficiência. Desde o trabalho de-

senvolvido na organização metódica da biblioteca do Mosteiro de S. Martinho 

de Tibães ao magistério dos religiosos tibanenses, todos os cargos que assu-

me resultam em beneficiações várias para os cenóbios e respetivos monges. 

Não se afigurando necessária a reiteração das funções exercidas, destacamos 

a sua ação meritória na orientação da vida espiritual e na administração das 

congregações. No período consagrado à casa-mãe beneditina, Frei Francisco 

de São Luís deixa instruções, prescreve regras, dita máximas, corrige erros e aponta melhorias, investe na 

agricultura, valoriza o património material e acautela normas e costumes.  

 

Enquanto Bispo-conde de Coimbra – “extraordinária e inesperada honra”2 concedida por D. João VI de mol-

de a “galardoar os serviços prestados à grei e à dinastia”3 – o egrégio beneditino despacha “os assuntos dio-

cesanos, defende o cumprimento das regras canónicas e da doutrina e virtudes 

cristãs, procura manter a pureza dos costumes e [o respeito pela] autoridade dos 

párocos, esforça-se por aplicar a justiça com rectidão e imparcialidade [e] inculca 

a paz, a caridade e a benevolência geral”.4 Mas, verdadeiramente, o seu maior 

legado consiste no levantamento minucioso da situação financeira do bispado e 

na nomeação de visitadores gerais para aferição das reais necessidades da dio-

cese. No entanto, a redutora permanência de D. Frei Francisco de São Luís no 

bispado de Coimbra, muito por força de maquinações, dissidências ideológicas e quezílias políticas, impede-

-o de concretizar projetos que só o tempo permitiria materializar. Ainda assim não deixa nenhum assunto 

eclesiástico por resolver quando é instado a resignar e forçado ao exílio.  

 

Finalmente a compensação maior – o merecido corolário por uma vida dedicada à Religião, à Monarquia e à 

Pátria – chega a 5 de janeiro de 1840 quando a Rainha D. Maria II indigita D. Frei Francisco de São Luís co-

mo Patriarca de Lisboa.  

 

(…) Havendo eu respeito ao distincto merecimento, e reconhecidas virtudes e sciencia que con-

correm na pessoa do rev. D. Fr. Francisco de S. Luiz, bispo reservatario da diocese de Coimbra, 

conde de Arganil, e desejando dar-lhe uma demonstração do alto apreço em que tenho não só 

estas qualidades, que tanto o recommendam, mas tambem os seus longos e valiosos serviços 

á egreja e ao estado: hei por bem nomeal-o, e apresental-o patriarcha da santa egreja archiepis-

copal metropolitana da provincia da Estremadura, e em tempo opportuno mandarei expedir os 

despachos necessarios para que esta minha nomeação e apresentação surta todos os effeitos 

correspondentes. O conselheiro Antonio Bernardo da Costa Cabral, ministro e secretario de es-

tado dos negócios ecclesiasticos e da justiça, o tenha assim entendido e faça executar. 

Paço das Necessidades, em 5 de janeiro de 1840. – Rainha. – Antonio Bernardo da Costa Cabral.5 

 

Por constarem do capítulo geral considerações acerca do complexo e moroso processo de confirmação pon-

tifícia do insigne monge beneditino, debruçar-nos-emos apenas na análise do seu 

patriarcado que, apesar de breve, fica sobretudo marcado pelo processo de reata-

mento das relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé, em 1841 – empresa 

delicada para cujo sucesso muito contribui o augusto Cardeal, que a certa altura pro-

põe a renúncia ao arcebispado para facilitar o acordo. Não precisa de fazê-lo, mas a 

sua atitude altruísta é sintomática de uma vida consagrada à causa pública e à religi-

ão. Por isso a acusação que sobre ele pesa de nada ter feito contra a política anti- 

congreganista de Joaquim António Aguiar, e de ter favorecido demais legislação atentatória dos interesses e 

direitos do clero, é considerada pelo próprio injusta e vil.  
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Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele.1 

(Colossenses 2:6) 

Sé Nova de Coimbra 
(Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/83436749.jpg) 

 

Cardeal Saraiva 
(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_khJdq31MpvA/TL3Ah38viYI/AAAAAAAABps/95ac9g3l8f8/s1600/cardeal_saraiva.jpg) 

Frei Francisco de São Luís 
(Fonte: RAMOS, Luís A. de Oliveira – O Cardeal Saraiva. Porto: Faculdade de Letras, 1972) 



 

Algum portuguez agradecido pagará, em nome da patria, o tributo do louvor tardio ás 

cinzas que já não o podem ouvir.6 

 

Em momento algum D. Frei Francisco de São Luís esquece a sua origem monacal, dedicando particular 

atenção aos problemas dos membros “das extintas ordens religiosas assistentes no patriarcado [para quem 

recomenda] ao governo com a maior solicitude as suas pretensões, como que fossem de requerentes desva-

lidos”.7 Diligente e solidário, o egrégio beneditino usa de benevolência no trato e nas relações que mantém 

na sua rotina patriarcal e preocupa-se com os diocesanos, mormente a franja menos favorecida. Nesse sen-

tido, socorre com donativos e palavras de consolação comunidades depauperadas por violentas intempéries, 

famílias em situação de carência extrema e, na mesma linha de orientação protecionista, redige uma carta 

apostólica especial em que explica aos fiéis o sentido social da lei de redução dos feriados santos, na medi-

da em que permite “aos humildes ganhar o pão em dias em que até aí o trabalho estava proibido”.8 Da mes-

ma forma, D. Frei Francisco de São Luís, enquanto paladino do cumprimento da lei de Deus, reclama de 

crentes e religiosos a observação rigorosa dos deveres espirituais e o respeito pelo próximo, “como meios 

fundamentais de redenção e antídoto contra as dissensões que 

[grassam] na sociedade”.9 

 

De resto, a ação pastoral do augusto limiano é pautada pela 

preocupação com os problemas das dioceses ultramarinas, pe-

la reorganização da relação eclesiástica do patriarcado e das 

repartições hierarquicamente dependentes, pelo controlo da 

despesa e de políticas arbitrárias de favorecimento do alto clero lisboeta, pelo progresso do Cristianismo – 

cujas medidas incluem a salvaguarda escrupulosa do sigilo do confessionário, a beneficiação dos seminá-

rios, a ponderada seleção e admissão de ordenandos, a atribuição criteriosa de graus eclesiásticos e o envio 

de confessores a estabelecimentos prisionais – pela “constituição da nova egreja patriarchal de Lisboa”10 e 

pela exortação dos “fiéis à dinastia reinante [e ao] sistema político vigente”,11 cujo restabelecimento da Carta 

Constitucional, em 1842, terá dado ao augusto beneditino verdadeiro conforto. 

 

 Apesar de cingido ao ofício religioso – como demonstra a atuação de D. Frei Francisco de São Luís no co-

mando do patriarcado de Lisboa – a sua orientação liberal continua a merecer a animosidade e a pérfida ca-

lúnia de partidários miguelistas e de periódicos afetos a ideologias contrárias à do insigne Cardeal, notando-

se “de dia para dia (…) que a serena alegria que sempre do animo lhe ressumbrara no semblante, se lhe 

[converte] em melancólico [pesar], cada vez mais carregado, mais dorido e mais silencioso”.12 Pois “quem diz 

que não matam as penas, não sabe o que as injustiças doem nas almas nobres que se envergonham de 

queixar-se”.13 E assim parte resignado o eminentíssimo Cardeal Saraiva ciente, no entanto, de que ao longo 

da vida zelou pela sua reputação, repudiou a vindicta, amou a sua congregação e velou pelo país. 

 

Nunca fiz mal a ninguém de proposito deliberado. Algum bem fiz a muita gente, e maior 
faria se as minhas faculdades não fossem tão limitadas (…). 
 
Amei sobre modo meus paes e irmãos (…). Amei também, com paixão, a minha corpora-
ção religiosa, em que professei, e me persuado que no meu tempo nenhum monge lhe 
fez mais valiosos serviços.14 
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O PATRIARCADO COMO COROLÁRIO DE FÉ 

 

Cidade de Lisboa 
(Fonte: https://arteemtodaaparte.files.wordpress.com/2011/06/amoreiras.jpg) 

 

Cardeal Saraiva 
(Fonte: http://www.cm-pontedelima.pt/imagens/figuras/cardeal_saraiva/16.png) 

D. Frei Francisco de São Luís Saraiva institui a Patriarcal na antiga Sé de Lisboa 
(Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A9_de_Lisboa_-_s%C3%A9culo_XIX.jpg) 

 

 

 

Super-libris e carimbo de óleo heráldicos usados por D. Frei Francisco de São Luís como Cardeal Patriarca de Lisboa 
(Fonte: http://www.cm-pontedelima.pt/imagens/figuras/cardeal_saraiva/16.png) 

Nomeado Cardeal Patriarca adota o título de Francisco II 
(Fonte: http://www.cm-pontedelima.pt/imagens/figuras/cardeal_saraiva/16.png) 

D. Frei Francisco de São Luís está sepultado no Panteão dos Patriarcas em S. Vicente de Fora, Lisboa 
(Fonte: MARCOS, João – Cardeal Saraiva: evocação de Frei Francisco de S. Luís. Lisboa: Casa do Concelho de Ponte de Lima, 1995) 

Estátua de homenagem ao insigne Cardeal limiano, inaugurada 
em 2009, numa das laterais da Igreja Matriz de Ponte de Lima 
(Fonte: http://www.mancheteonline.com.br/wp-content/uploads/2015/05/Ponte-Cardeal-Saraiva.jpg) 

Última página do manuscrito da Carta Constitucional restabelecida em 1842 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

Excerto do necrológio escrito por António Feliciano de Castilho na 
edição de 15 de maio de 1845 da Revista Universal Lisbonense 
(Fonte: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/RUL/1844-1845/Maio/N.%C2%BA%
20043/HTM/P_P8.html) 
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(…) Nunca o meu coração deixou um só momento de ser fiel ao 

throno e á patria: que se alguma vez desservi (o que não sei) ou 

a Sua Magestade ou a seus subditos, quer no conselho, quer no 

ministerio, quer nos parlamentos, ou em algum outro dos altos 

logares em que a sua bondade me collocou, culpa foi sem duvi-

da do meu intendimento, nunca, nunca da minha vontade; mas 

que por esses mesmos erros se os houve, com a alma de joelhos 

e de mãos postas (…) peço humilissimamente perdão.1 

 
A idade madura de Frei Francisco de São Luís coincide com uma época particularmente turbulenta do ponto 

de vista económico, político e social. A conjuntura externa, marcada pelas hostilidades crescentes entre a 

França e a Inglaterra, torna inexequível a manutenção da neutralidade portuguesa diante do agravamento do 

conflito entre as duas potências beligerantes. Goradas as tenta-

tivas diplomáticas de conciliação, e tendo Portugal de optar pelo 

partido mais vantajoso, acaba por escolher a velha nação aliada 

em detrimento da França napoleónica que entretanto impusera 

o bloqueio continental à sua arqui-inimiga na tentativa de 

“asfixiar a economia britânica”.2 Efetivamente não restavam dú-

vidas ao Príncipe Regente de que “as consequências de uma 

incompatibilidade com a Inglaterra seriam muito mais prejudici-

ais ao país e ao seu império colonial do que uma temporária in-

vasão militar de Portugal”.3 É nesse contexto que em 1807 se 

dá a primeira incursão francesa sob o comando de Jean-

Andoche Junot, mas já sem a presença da Família Real em ter-

ritório continental. O Brasil é o destino escolhido para a salva-

ção da coroa e do Reino, ficando o Príncipe Regente afastado 

das ameaças e dos caprichos de Napoleão Bonaparte. A monar-

quia está salvaguardada, mas o país fica à mercê do invasor. 

Impõe-se, portanto, a defesa da nação e a restauração da sobe-

rania. Assim nascem instituições de reação contra a presença 

do ocupante francês, “em terras de maior proeminência social e 

política”,4 que orbitam em torno da “direção unificadora da Junta 

Provisional do Governo Supremo, sediada no Porto”.5 É o caso 

da Junta Provisional de Vianna, constituída a 19 de junho de 

1808, de molde a zelar pela causa pública em respeito pela Pá-

tria, pelo Regente e pela Religião. Na sua proclamação oficial, é definido o objetivo de sacudir “o pezado ju-

go dos (…) pérfidos opressores [e restituir ao] amável Príncipe a soberania, de que fora iniqua e aleivosa-

mente despojado”.6 Uma das figuras de proa deste movimento de resistência é Frei Francisco de São Luís, 

nomeado vogal da instituição “pelo seu espírito patriótico e religioso”.7 O monge 

beneditino, que aceita “tão perigosa honra”,8 revela-se decisivo em alguns mo-

mentos de exaltação popular, que dirime graças à sua eficácia de discurso, ha-

bilidade de tato, persuasão e coragem.  

 

Entre dificuldades e riscos, o período de vigência da Junta fica marcado por al-

gumas conquistas de que se destacam o abastecimento de pão ao burgo, a 

abertura de uma subscrição pública destinada a acudir às despesas do seu erá-

rio, a criação de um lugar de Intendente da Polícia para evitar tumultos, a reor-

ganização do exército, a constituição de outros corpos militares baseados no 

voluntariado e a salvaguarda das conveniências económicas da região minhota. 

O efeito de contágio dos movimentos restauradores é rápido. Em Ponte de Li-

ma, por exemplo, a aclamação dos direitos do Príncipe Regente dá-se a 22 de 

junho de 1808, na sequência de um ofício enviado pela Junta de Viana, cujos 

16 capítulos relativos à forma de organização do Governo provincial e dos mo-

dos e meios de defesa do território são unanimemente aprovados por membros 

do clero, da nobreza e do povo. A uma só voz reafirmam a fidelidade à Casa de 

Bragança e declaram-se “promptos a derramar a ultima gota do seu sangue e a 

exaurir todos os seos cabedaes em beneficio da sua patria e do seu Principe, e que jamais mudariam de pro-

jecto, offrecendo as suas cabeças, como penhor desta promeça”.9  

PATRIOTA E ESTADISTA 
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Bloqueio Continental 
(Fonte: http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/06/bloqueio-continental.jpg) 

Caricatura de James Gillray sobre o Bloqueio Continental 
(Fonte: http://maishistoria.com.br/o-que-foi-o-bloqueio-continental/) 

Jean-Andoche Junot (1.ª Invasão Francesa) 
(Fonte: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/tempo-de-duvidas-e-espera) 

Frei Francisco de São Luís 
(Fonte: http://purl.pt/11919/3/e-852-a_JPG/e-852-a_JPG_24-C-R0150/e-852-a_0001_1_p24-C-R0150.jpg) 

D. João VI 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal) 
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Acabou-se o sofrimento, Portuguezes; vamos salvar a Patria dos Monstros, que para o 

seu particular interesse enganão ao mesmo tempo a Nação e o Rei (…).10 

 

Derrotado o invasor francês, em 1811, nas linhas defensivas de Torres Vedras – triunfo que decorre da fideli-

dade da população à monarquia e da profícua aliança luso-britânica – as juntas desaparecem permitindo a 

Frei Francisco de São Luís o regresso às suas ocupações habituais. No entanto, a inquietação política do 

país volta a chamar o monge beneditino para a cena pública. A Revolução de 24 de agosto de 1820, que ir-

rompe no Porto de molde a reerguer uma nação fustigada por guerras, fome, extenuação económica e vexa-

ções de vária ordem – de que se destaca a supremacia governativa e exclusivista inglesa no pós-Guerra Pe-

ninsular – origina a criação de uma Junta Provisional do Governo Supremo do Reino da qual faz parte, por 

convite, o egrégio limiano, ele próprio um apoiante da causa liberal. Numa missiva dirigida a José Ferreira 

Borges, Frei Francisco de São Luís diz estar perfeitamente convencido de que “de nenhum modo se podia 

manter a independência, a honra e a glória nacional sem uma revolução d’esta natureza, tomada com unani-

midade e vigor”,11 acrescentando que o próprio D. João VI, “pelo muito que ama os portuguezes, não 

[desaprovaria] uma medida que [dá] maior lustre á sua corôa”.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período de vigência da Junta, que de entre outras tem a missão de organizar a Constituição Portuguesa, 

em nome de el-Rei Nosso Senhor, o religioso beneditino destaca-se pelo esforço desenvolvido “no sentido 

de ganhar a voz de Lisboa para o movimento iniciado no Porto”,13 sabendo o quão fundamental é a coesão 

ideológica do povo. Mas não só. Diante das primeiras divergências passíveis de desvirtuar o pronunciamento 

militar, Frei Francisco de São Luís age com firmeza e ponderação – neutralizando as dissidências – e inter-

vém exemplarmente “nas operações e deliberações da administração”.14 

 

No plano da diplomacia, o insigne limiano redige um documento de fidelização a D. João VI, ao trono e à di-

nastia, pedindo o regresso do soberano ou de alguém da Casa de Bragança, “que no real nome de [Sua] 

Magestade nos governe e supra seus paternais cuidados”.15 Da mesma forma, elabora o Manifesto da nação 

portuguesa aos soberanos e povos da Europa, notável exposição das causas por detrás dos acontecimentos 

de agosto. Além destas ações, o monge beneditino prepara o ato eleitoral e convoca as Cortes encarregadas 

da conceção do primeiro texto constitucional português que, na perspetiva de Frei Francisco de São Luís, se 

devia afastar da lei promulgada em Cádis, anos antes, mas que acaba por perfilhar o documento espanhol. 

Não se estranha, por isso, que o religioso se tenha distanciado das bases constantes do diploma fundamen-

tal entretanto jurado pelo recém-chegado D. João VI. Um claro sinal do antagonismo de posições entre libe-

rais radicais e moderados, que prenuncia o acidentado trajeto político de Frei Francisco de São Luís muito a 

reboque da ideologia predominante no parlamento. Ainda assim, no decurso dos cargos para os quais é elei-

to ou nomeado, o monge beneditino procura pautar a sua atuação pelos princípios de “justiça, moderação, 

tolerância e conciliação geral”,16 comportamento que lhe granjeia o respeito de muitos – inclusivamente dos 

reis e rainhas do seu tempo – mas que lhe vale igualmente a animosidade de deputados extremistas. No en-

tanto, apesar de procurarem anular a sua influência e de, não raras vezes, limitarem o seu campo de ação a 

tarefas de simples expediente, o augusto beneditino sobressai no plenário com discursos alicerçados no inte-

resse público, na defesa do constitucionalismo monárquico, na lealdade à Coroa e no respeito pela religião. 

Entre diversas outras preocupações, Frei Francisco de São Luís advoga a favor da situação dos soldados 

velhos e aleijados, intercede em prol do clero, alerta para os problemas da dívida pública, valoriza a educa-

ção e a cultura, defende o funcionamento produtivo da Câmara Legislativa e a superação dos dissídios políti-

cos, preocupa-se com questões de beneficência pública e de mendicidade, promove o auxílio a famílias nu-

merosas e incentiva a criação de emprego. Prova de que nenhuma das suas alternâncias políticas decorren-

tes de mudanças ideológicas, invejas e exílios o impedem de se dedicar à causa pública, ao país e à Casa 

de Bragança. Por isso termina a carreira parlamentar com a proclamação “solene dos relevantes serviços 

[prestados à nação]”.17
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A Batalha do Buçaco foi a primeira derrota francesa durante a terceira invasão. O exército de Massena é finalmente detido 
nas Linhas de Torres.  
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

 

Entrada solene da Junta Provisória no Rossio, em Lisboa (1 de outubro de 1820) 
(Fonte: http://image.slidesharecdn.com/revliberal18203-120516134205-phpapp02/95/revoluo-liberal-portuguesa-de1820-18-728.jpg?cb=1337175839) 

Cortes Constituintes 
(Fonte: https://www.parlamento.pt/Parlamento/PublishingImages/constitucionalismo/Imagens_grandes/cortes_constit21.jpg) 

Alegoria à Constituição de 1822 (gravura de Constantino Fontes, a partir do 
desenho de Luís António) 
(Fonte: http://dpedroiv.pt/cronologia/1822/setembro/23/e-aprovada-em-portugal-a-constituicao--que-preve-o/70#datas) 

Em 24 de agosto de 1820, estalou no Porto um pronunciamento militar. O poder é entregue a uma junta, que 
reúne as forças vivas do Norte, com forte presença maçónica. 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

http://image.slidesharecdn.com/revliberal18203-120516134205-phpapp02/95/revoluo-liberal-portuguesa-de1820-18-728.jpg?cb=1337175839
https://www.parlamento.pt/Parlamento/PublishingImages/constitucionalismo/Imagens_grandes/cortes_constit21.jpg
http://dpedroiv.pt/cronologia/1822/setembro/23/e-aprovada-em-portugal-a-constituicao--que-preve-o/70#datas


 
 
1755-1766 
 
O Portugal setecentista de Frei 
Francisco de São Luís 
 
O país convalesce do colossal terra-
moto de 1755. Decorridos 11 anos, a 
capital do reino ainda apresenta gran-
des manchas de ruínas, apesar de 
estar em curso o ambicioso plano de 
reconstrução da cidade orquestrado 
por Sebastião José de Carvalho e 
Melo, primeiro Marquês de Pombal e 
super-ministro de D. José I.  
Época conturbada e de manifestas 
carências, esta parcela temporal da 
segunda metade do século XVIII fica 
também marcada pela tentativa de re-
gicídio, pelo clima generalizado de in-
segurança e pela expulsão dos jesuí-
tas. Mas é também tempo de impor-
tantes reformas educativas de que se 
destaca a criação de aulas régias gra-
tuitas de Gramática Latina, de Grego 
e de Retórica.  

Cardeal Saraiva, 1766-1845 
Linha do tempo 

 

1771 

Ali, sob a proteção do mítico Rio Lima, passa 
Francisco os primeiros tempos da infância na 
companhia dos irmãos Luís, Joana e Marcelina. 

Dotado de uma inteligência superior, tem 
Francisco uns prematuros cinco anos quan-
do começa a frequentar as aulas do profes-
sor Tomás da Silva Campos. Com ele 
aprende a ler, a escrever e a contar com 
correção. Naturalmente é-lhe ensinado o ca-
tecismo de Montpellier, a melhor cartilha da 
época para a instrução dos fiéis no conheci-
mento da sua religião.  

1774 

Com oito anos, Francisco 
recebe lições particulares 
de Latim e, aos nove, in-
gressa na cadeira de Gra-
mática Latina. Nesse perí-
odo começa a manifestar 
particular interesse por 
História. Da mesma forma, 
acentua-se a vontade de se consagrar à vi-
da religiosa por força de uma genuína vo-
cação cristã. 

 
D. José I morre. Assume o 
trono D. Maria I a 13 de maio 
de 1777. 
Cai o controverso Marquês 
de Pombal e ilibam-se as 
centenas de vítimas do ante-

rior regime. Um ano antes dá-se a inde-
pendência dos Estados Unidos da Améri-
ca. O Tribunal do Santo Ofício perde a 
sua força religiosa.  

 

1780 

A origem plebeia de Francisco fá-lo estudar música 
sacra para legitimar a 
sua entrada na Ordem de 
S. Bento. Ingressa no 
Mosteiro de S. Martinho 
de Tibães, Braga, em 
1780, com 14 anos. A 29 
de janeiro de 1782 faz a profissão solene e escolhe 
o nome de Frei Francisco de São Luís. 

1785 

Depois de passar pelo 
Mosteiro de Santo André 
de Rendufe e pelo Con-
vento de Nossa Senhora 
da Estrela, locais onde 
prossegue os estudos, é 
admitido na Faculdade 

de Teologia da Universidade de Coimbra, em 1785. 

1789 

Ascende a presbítero e a 12 de março, com 23 
anos, celebra a primeira missa. 

 
A Gazeta de Lisboa anuncia, num suplemento 
extraordinário de 5 de agosto de 1789, os acon-

tecimentos ocorridos em França 
no mês anterior. A tomada da Bas-
tilha, fortaleza unanimemente odi-
ada por se considerar um instru-
mento de tirania, simbolizará a 
queda do antigo regime e o início 
da monarquia constitucional. Em 

Portugal, as notícias são recebidas com relativa 
apreensão. 

1791 

Frei Francisco de São Luís obtém o grau de Doutor 
pela Universidade de Coimbra aos 25 anos. 

O estado de saúde da Rainha D. 
Maria I agrava-se no 
dealbar de 1792. A so-
berana fica impedida 
de se ocupar dos ne-
gócios do Estado. As-

sume a regência o filho D. João. 

1794 

A Comparação entre a vida de D. Jo-
ão de Castro, por Jacinto Freire de 
Andrade, e a Vida de D. Paulo de Li-
ma, por Diogo do Couto, vale a Frei 
Francisco de São Luís a medalha de 
ouro da Academia Real das Ciências 
de Lisboa. O monge beneditino é en-
tretanto nomeado sócio corresponden-
te. Adiante ascenderá a sócio livre, a 
sócio efetivo e a Diretor da Classe das 
Ciências Morais e Belas Letras. 

 
A 29 de fevereiro de 1796 é criada 
a Real Biblioteca Pública da Corte 
“a fim de promover o progresso 
das Letras e das Ciências”.  

1797 

Frei Francisco de São Luís regressa a 
Tibães e começa a tratar da organização 
da biblioteca do Mosteiro, ocupando-se 
da catalogação de documentos e do 
“arranjo «metódico» da livraria conventu-
al”. Um ano depois, a 14 de maio, torna-
se Secretário do Geral da Ordem Bene-
ditina. Seguem-se, nos triénios seguin-
tes, os cargos de Companheiro do D. 
Abade Geral, de Abade do Colégio de S. 
Bento de Coimbra, de Visitador-geral e 
de Cronista-mor da congregação.  

Na sequência do bloqueio marítimo im-
posto pela Inglaterra à França, Napo-
leão Bonaparte proíbe a comercializa-
ção de qualquer país com o Império 
Britânico. A dependência económica de 
Portugal face à velha aliada impede-o 
de satisfazer a totalidade das preten-
sões francesas, o que dita a ordem de 
invasão. 
 
 
 
 
 
 
 
A 27 de novembro de 1807, em face da 
guerra iminente, a Família Real embar-
ca para o Brasil. Com ela segue um to-
tal de 15 mil pessoas. A 30 de novem-
bro, “vindo de Abrantes em marchas 
forçadas”, o chefe da incursão entra 
em Lisboa. 

1808 

O monge beneditino é chamado a inte-
grar a Junta Provisional de Viana do Mi-
nho estabelecida para defesa do territó-
rio e restauração da autoridade nacio-
nal. Após três investidas militares – res-
petivamente em 1807, 1809 e 1810 – as 
tropas francesas são derrotadas, em 
1811. A guerra prolonga-se além-
fronteiras por mais três anos. Em 1814, 
o Tratado de Paris estabelece os termos 
da paz.  

Em 1816, com 81 anos, 
morre D. Maria I no Palá-
cio da Boavista, Rio de 
Janeiro. Sucede-lhe D. 
João VI. 

1817 

Frei Francisco de São 
Luís é nomeado regente 
da cadeira de Filosofia 
Racional e Moral do Co-
légio das Artes, instituto 
de ensino pré-universitário integrado na 
Universidade de Coimbra. 

 

Em 1820 irrompe na cidade do Porto a 
Revolução Liberal. Na génese da insur-
reição está, essencialmente, a depau-

peração generali-
zada do reino e o 
ambiente hostil 
em face da supre-
macia governativa 

e militar dos ingleses, ainda instalados 
em Portugal. O Marechal Beresford – 
personificação da tirania britânica – é 
forçado a retornar a Inglaterra. 

1821 

Constitui-se a Junta Provisional do Go-
verno Supremo do Reino para governar 
em nome do Rei e convocar as Cortes 
Constituintes. Frei Francisco de São Luís 
é nomeado membro daquele organismo. 
O movimento estende-se a Lisboa e ge-
neraliza-se país fora. 

A 26 de janeiro tem início o funciona-
mento das Cortes. Forma-se um Con-
selho de Regência de que faz parte 
Frei Francisco de São Luís. Apronta-se 
a primeira Constituição para juramento. 
Finalmente, a 4 de julho, D. João VI re-
gressa a Portugal, fazendo o governo 
provisório cessar funções. Por nomea-
ção régia, Frei Francisco de São Luís 
exerce o cargo de Reformador-reitor da 
Universidade de Coimbra a partir de 20 
de outubro. A 15 de setembro de 1822 
é sagrado Bispo-conde na Catedral de 
Coimbra. No mesmo ano é eleito depu-
tado nas Cortes Ordinárias.  

1824 

A Abrilada – novo golpe militar de D. 
Miguel – projeta o afastamento de D. 
João VI. Com dificuldade, o monarca 
contorna a situação e exonera o filho 
do cargo de generalíssimo dos exérci-
tos. D. Miguel é exilado. 

A 10 de março de 1826 morre D. João 
VI. Fica a regência a cargo da filha, D. 
Isabel Maria, por impedimento de D. Pe-
dro, à época Imperador de um Brasil in-
dependente. Este promulga uma Carta 
Constitucional, mas abdica do trono por-
tuguês em nome da primogénita, D. Ma-
ria da Glória, de 7 anos, a quem dá por 
noiva ao infante D. Miguel. As Cortes 
abrem em novembro. D. Frei Francisco 
de São Luís regressa à vida política na 
qualidade de deputado e de presidente 
daquela assembleia. A capital portugue-
sa aguarda a chegada de D. Miguel pa-
ra jurar a Carta.  

1766 

Longe do centro nevrálgico de todas as 
disposições régias, na tranquila Rua das 
Flores – Ponte de Lima – nasce a 26 de 
janeiro Francisco Justiniano Saraiva, filho 
de Manuel José Saraiva e de Maria Cor-
reia de Sá.  

1823 

A primeira experiência liberal portugue-
sa vive tempos difíceis. Sucedem-se os 
desentendimentos entre moderados e 
absolutistas, estes últimos chefiados 
por D. Miguel. A revolta da Vila-
Francada é o reflexo dessa instabilida-
de. O Governo é remodelado e D. Mi-
guel recebe o título de comandante-
chefe do Exército. Um novo texto cons-
titucional é planeado. As lides parla-
mentares são suspensas. Em face da 
conjuntura, o religioso beneditino pede 
a demissão do cargo de Reformador-
reitor. Em setembro desse ano é impeli-
do a resignar o bispado. Parte desterra-
do para o Mosteiro da Batalha, onde 
permanece até 1825.  

1828 

O sentimento antiliberal e o apoio concer-
tado a D. Miguel acentuam-se. A 13 de 
março, o soberano encerra as Cortes e 
interrompe a vigência da Carta Constitu-
cional. D. Frei Francisco de São Luís é 
desterrado no mosteiro paulista da Serra 
d’Ossa, no Alentejo. O exílio estende-se 
por seis anos.  

1832/34 

Período de guerra civil entre as forças li-
berais afetas a D. Pedro – que entretan-
to abdica do trono brasileiro em favor do 
filho D. Pedro II – e as tropas absolutis-
tas fiéis a D. Miguel. O conflito armado 
entre irmãos resulta na vitória da fação 
moderada. D. Miguel é votado ao exílio 
perpétuo.  

1834 

D. Frei Francisco de São Luís é liber-
tado. O Decreto de Extinção das Or-
dens Religiosas é promulgado a 30 
de maio. Em junho, o excelso bene-
ditino é nomeado Guarda-Mor do 
Real Arquivo da Torre do Tombo. A 
24 de julho é indicado para 
“Conselheiro d’Estado effectivo” e, 
no mês seguinte, assume as funções 
de presidente das recém-abertas 
Cortes.  

 
A 24 de setembro de 1834 morre 
prematuramente D. Pedro IV de 
Portugal e primeiro Imperador do 
Brasil. No seu último discurso pro-
fere: “Eu faço os mais ardentes vo-
tos ao céu pela felicidade pública”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A filha - Rainha D. Maria II - atribui 
a D. Frei Francisco de São Luís o 
cargo de “Ministro e Secretário 
d’Estado dos Negócios do Reino”. 
Em dezembro entrega-lhe a Grã-
Cruz da Ordem Militar de Cristo.  

1835 

Em fevereiro, D. Frei Francisco de 
São Luís solicita a exoneração do 
cargo de Ministro e Secretário de Es-
tado dos Negócios do Reino. A Rai-
nha anui e fá-lo Par do Reino.  

1836 

A 24 de fevereiro, o augusto beneditino é 
indicado para Presidente da Câmara dos 
Pares. No entanto, um novo golpe de Esta-
do que eclode sete meses mais tarde – a 
Revolução de setembro – determina o pe-
dido de demissão dos cargos públicos as-
sumidos por decreto, decisão que inclui a 
função de Guarda-Mor do Real Arquivo da 
Torre do Tombo. A Carta de 1826 é abolida 
e restabelecida a Constituição de 1822.  

As Constituintes elaboram novo texto pa-
ra apaziguar o ambiente político. A 4 de 
abril de 1838, a Rainha jura a Constitui-
ção – a terceira do país – que representa 
um compromisso entre as duas outras leis 
maiores da nação. 

Casamento de D. Maria II 
com D. Fernando Augusto 
Francisco António Kohary 
Saxe-Coburgo-Gotha , 
príncipe e, posteriormente, 
rei consorte de Portugal. 

1838 

D. Frei Francisco de São Luís re-
gressa à política na qualidade de 
deputado das Cortes Gerais e Ex-
traordinárias pelos círculos de Lis-
boa e de Viana do Minho. Alega 
razões de saúde para no ano se-
guinte se afastar de funções.  

1840 

A 5 de janeiro, o egrégio bene-
ditino é nomeado Patriarca de 
Lisboa pela Rainha D. Maria II.  

Em 1842, com uma vigência de 
apenas quatro anos, a Constitui-
ção de 1838 é substituída pelo 
texto que D. Pedro IV promulga-
ra – a Carta de 1826. 

1843 

A confirmação do patriarcado tar-
da, muito por culpa de campa-
nhas detratoras desenvolvidas 
por partidários de D. Miguel. Fi-
nalmente, a 29 de abril, o ilustre 
religioso recebe o breve pontifício 
do Papa Gregório XVI.  

1845 

Com a saúde debilitada falece 
a 7 de maio, no Palácio da Mi-
tra, Marvila, o eminentíssimo 
Cardeal Patriarca de Lisboa. 
Está sepultado no Panteão dos 
Patriarcas, na Igreja de S. Vi-
cente de Fora. Reverenciado. 
Em paz. Ad aeternum.  
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Homem da Igreja – de devoção inabalável – paladino da liberdade, defensor da justiça, insigne cultor 

das Letras, curador da História, resiliente, pacificador e filantropo. Assim se escreve – grosso modo – 

o percurso de Frei Francisco de São Luís, ilustre figura do Portugal oitocentista, porventura uma das 

glórias maiores da cultura local. Efetivamente, a singeleza de alma, a nobreza de gestos, a versatilida-

de do intelecto, o ecletismo de funções – no fundo, a plenitude de vida e obra – elevam a personalida-

de do religioso professo da Ordem de S. Bento a um patamar de notabilidade, que muitos almejam, 

mas poucos alcançam. Decorridos 250 anos sobre o nascimento do eminente Cardeal Saraiva, cum-

pre-se nova homenagem com a ressalva de que dificilmente qualquer tributo ou honraria traduzirá a 

grandeza da personalidade versada. 

 

1766  É num Portugal absolutista, de subjugação à política centralizadora do Marquês de Pombal, 

que nasce a 26 de janeiro, na histórica vila de Ponte de Lima, Francisco Justiniano Saraiva – 

nome secular de batismo que decorre da escolha concertada dos pais, 

Manuel Saraiva e Maria Correia de Sá – pessoas distintas, de probidade 

e exemplar educação. De génese pequeno-burguesa, a família – profusa-

mente religiosa – transmite a Francisco e aos irmãos Luís, Joana e Mar-

celina os preceitos de uma adequada instrução cristã, sem descurar os 

ensinamentos pedagógicos reformados pelo influente ministro de el-Rei 

D. José I. 

 

Dotado de uma evidente precocidade intelectual, Francisco ingressa na 

escola de primeiras letras antes do seu quinto aniversário. Estuda com o 

professor Tomás da Silva Campos com quem aprende a ler, a escrever e 

a contar com correção. Naturalmente é-lhe ensinado o catecismo de 

Montpellier, a melhor cartilha da época para o conhecimento e consolida-

ção das matérias da Fé. A progressão formativa avança. Com oito anos 

inicia-se no Latim – primeiro com um “mestre particular, logo depois na 

escola pública”2 – e, aos nove, inscreve-se na cadeira de Gramática Lati-

na. Nesse período, Francisco vai estimulando o seu interesse pela histori-

ografia nacional e estrangeira. A par do currículo oficial, cresce a vontade de se consagrar a Deus por força 

de uma genuína vocação cristã. A proliferação e o prestígio dos mosteiros beneditinos no norte do país tor-

nam a Ordem de S. Bento a escolha mais presumível. 

1780 A origem não-aristocrática de Francisco demanda o estudo de música sacra para legitimar a admissão 

na congregação. A 6 de abril, com 14 de idade, entra no Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Braga, “pelas 

prendas de órgão e cantochão”.3 Dois anos depois faz a profissão solene adotando o cognome religioso de 

Frei Francisco de São Luís. Mais tarde recebe o crisma e as ordens menores e prossegue o trajeto formati-

vo. Numa fase inicial é mandado para o recém-criado Colégio de Filosofia no Mosteiro de Santo André de 

Rendufe, Amares, seguindo entretanto para o Convento de Nossa Senhora da Estrela, Lisboa, onde conclui 

o ensino secundário. Do currículo fazem parte Filosofia Racional e Moral, elementos de Geometria e Álgebra 

e princípios de Física Geral. Interessado, com vocação eclética, Frei Francisco de São Luís vai além na ins-

trução e, em jeito autodidático, dedica-se à Literatura, aos estudos culturais e à aprendizagem independente 

do Italiano e do Francês. 

 

[Li] poetas, oradores e historiadores que me era possível haver á 

mão, fazendo extractos d’elles, bem como das obras philosophicas 

que mais dignas me pareciam.4 

SUBSÍDIOS BIOGRÁFICOS 
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Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se 

fatigam, caminham e não se cansam.1 (Isaías 40:31) 

 

Ponte de Lima 
(Fonte: http://monumentosdesaparecidos.blogspot.pt/2010_06_01_archive.html) 

Rua das Flores, local de nascimento do Cardeal Saraiva 
(Fonte: http://arquivo.cm-pontedelima.pt/imagens/figuras/cardeal_saraiva/2.jpg) 

Mosteiro de S. Martinho de Tibães (gravura extraída da obra Memória Histórica de D. Frei Francisco de S. Luiz Saraiva – Marquez de Resende, Lisboa, 1864) 
(Fonte: http://abnoxio.com/uma-cimeira-apenas-para-condimentar-a-historia-do-mosteiro-de-s-martinho-de-tibaes) 

Retrato do Marquês de Pombal (gravura de C. Legrand, Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Fotográfico) 

(Fonte: http://www.instituto-camoes.pt/revista/revista15b.htm) 
Mosteiro de Santo André de Rendufe 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santo_Andr%C3%A9_de_Rendufe#/media/File:MRendufe.jpg) 
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1785 Em outubro, findos os exames preparatórios de Latim, Retórica e Geometria, o monge beneditino ma-

tricula-se na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra. Os tempos de academia revelam-se profí-

cuos, indicativos de empenho e sintomáticos de um intelecto superior. Não 

se estranha, portanto, que a instituição de prémios de mérito tenha benefi-

ciado Frei Francisco de São Luís. A partir do seu terceiro ano fica sucessi-

vamente posicionado entre os dois melhores alunos que justamente so-

bressaem pelo “talento, applicação e costumes”.5 Terminada a licenciatura 

a 15 de junho de 1790, toma o grau de Doutor no ano seguinte. De per-

meio, ascende a presbítero e, a 12 de março de 1789, com 23 anos, cele-

bra a primeira missa. 

 

1794 O seu estudo comparativo entre a História de D. João de Castro, de 

Jacinto Freire de Andrade, e a Vida de D. Paulo de Lima, de Diogo do 

Couto – trabalho que denuncia “conhecimentos no domínio da historiogra-

fia da antiguidade e dos monumentos literários da França setecentista”6 – 

vale-lhe a atribuição de uma medalha de ouro pela Academia Real das Ci-

ências de Lisboa e a consequente admissão como sócio. Três anos de-

pois, de regresso à casa-mãe beneditina – congregação que estimula con-

tinuamente a formação intelectual dos seus monges – Frei Francisco de 

São Luís começa a exercer progressivamente funções de acrescida res-

ponsabilidade. Uma delas é a organização da biblioteca, considerada “o verdadeiro tesouro do Mosteiro”.7 A 

elaboração de um índex e a ordenação científica dos documentos existentes revelam-se de primordial impor-

tância. Da mesma forma, o ensino de Gramática Latina e Retórica aos coristas tibanenses traduz não só as 

preocupações instrutivas dos beneditinos, como demonstra a confiança nas capacidades letivas e cognitivas 

de Frei Francisco de São Luís. Mas o reconhecimento dado ao egrégio limiano estende-se à própria hierar-

quia congregacional. Em 1798 torna-se Secretário do Geral da Ordem Beneditina seguindo-se, nos triénios 

imediatos, os cargos de Companheiro do D. Abade Geral, de Abade do Colégio de S. Bento de Coimbra, de 

Visitador-geral e de Cronista-mor. Funções que lhe possibilitam o desenho verosímil do estado dos cenóbios 

daquela comunidade religiosa e lhe permitem a elaboração de relatórios para beneficiação da mesma. Sem-

pre com sensibilidade, justiça e rigor. Sempre com o intento de prestar o melhor serviço possível à sua or-

dem monástica. Da mesma forma, as deambulações facilitam-lhe a recolha de “valiosos elementos que des-

tina aos seus estudos histórico-literários”.8 

 

1808 Durante um retiro na vila de Ponte de Lima, que procede uma estada em Coimbra por força de com-

promissos profissionais, Frei Francisco de São Luís é chamado a integrar, na qualidade de vogal, a Junta 

Provisional de Viana do Minho estabelecida para defesa do território e restauração da autoridade nacional. 

Uns meses antes, em 1807, Portugal era invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte, investida 

que ditaria a partida da Família Real para o Brasil em novembro do referido ano. A atuação de Frei Francisco 

de São Luís, que se estende com algumas intercalações pelo período da Guerra Peninsular em território luso 

(1807-1811), revela a aptidão do monge beneditino para as lides políticas. 

 

1817 No decurso do conflito armado e da consequente depauperação do país, Frei Francisco de São Luís 

mantém-se “ora na sua pátria – [Ponte de Lima] –, ora em alguns dos mosteiros da província, empregado 

nos [seus] estudos, e no serviço da [sua] congregação”,9 para seis anos depois das hostilidades bélicas re-

gressar a Coimbra na qualidade de professor titular de Filosofia Racional e Moral no Real Colégio das Artes, 

“com honras de lente substituto da Faculdade de Teologia”.10 No entanto, o mal-estar generalizado de todas 

as franjas da população contra a prepotência da Inglaterra, que no pós-guerra se conserva em Portugal com 

crescentes ingerências governativas, acelera o eclodir da Revolução de 24 de agosto de 1820, no Porto – 

movimento rapidamente estendido a Lisboa e ao restante território. De férias na sua terra berço, o monge 

beneditino, com 54 anos, é convidado a integrar a recém-criada Junta Provisional do Governo Supremo do 

Reino para atuar em nome do Rei e convocar as Cortes Constituintes. Os acontecimentos descritos determi-

nam o fim do antigo regime em Portugal e encetam uma fase profícua e marcadamente eclética na vida de 

Frei Francisco de São Luís, que deixa de “gravitar na órbita beneditina”,11 pelo menos de forma exclusiva. 

250 
anos 
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Universidade de Coimbra 
(Fonte: http://visitante.blogs.sapo.pt/2009/05/) 

Academia Real das Ciências de Lisboa 
(Fonte: SERRÃO, Joaquim Veríssimo - História de Portugal. Vol. 6) 

Partida da Família Real para o Brasil 
(Fonte: SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História de Portugal. Vol. 6) 

Napoleão Bonaparte (1769-1821) 
(Fonte: http://cp91279.biography.com/1000509261001/1000509261001_1456438856001_BIO-Napoleon-SF.jpg) 

Revolução de 24 de agosto de 1820 
(Fonte: http://www.arqnet.pt/imagens4/ph_manifesto.jpg) 
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1821 A 4 de julho, el-Rei D. João VI regressa a Portugal, vindo do Rio de Janeiro, facto que resulta na ces-

sação do Conselho de Regência – instituído por decreto pelas Cortes Constituintes – do qual Frei Francisco 

de São Luís faz parte. No mesmo mês, o monarca decide premiar o excelso 

beneditino pelos “serviços prestados à grei e à dinastia”,12 numa época de es-

pecial conturbação, nomeando-o coadjutor e futuro sucessor do Bispo de Co-

imbra. Concede-lhe igualmente o cargo de Reformador-reitor da Universidade 

pelas “virtudes, letras, e mais qualidades”.13 Diz Frei Francisco de São Luís, na 

sua autobiografia, que aquelas honrarias lhe causariam pesados infortúnios. À 

época, muito embora a humildade o forçasse a considerar as distinções dema-

siadas para a sua “mediocridade”, aceita a indigitação e, como é seu apanágio, 

procura desempenhar as funções com dignidade, correção e eficiência. Por resignação do antecessor assu-

me a reitoria a 20 de outubro e, um ano mais tarde, em 1822, por falecimento daquele, é consagrado Bispo-

conde na Sé Catedral conimbricense. Em novembro, o monge beneditino toma lugar nas Cortes ordinárias 

por eleição em três círculos. Um mês antes, D. João VI procedia ao juramento da primeira Constituição por-

tuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1823 A conjuntura particularmente complexa do país – a braços com desavenças partidárias e divisões ide-

ológicas várias – não favorece o exercício de funções de um bispo afeto à causa liberal. Desde logo os de-

fensores do absolutismo de D. Miguel urdem campanhas difamatórias contra D. Frei Francisco de São Luís, 

que a par da revolta da Vila-Francada, da suspensão das lides parlamentares e de outras difíceis circunstân-

cias, pede a dispensa do cargo de Reformador-reitor da Universidade de Coimbra. Previsivelmente, em se-

tembro é instado a abandonar o bispado, apesar de continuar a merecer a confiança de D. João VI de quem 

ouve palavras muito honrosas. Em fação oposta, a Rainha D. Carlota Joaquina, em favor da causa miguelis-

ta e numa missiva pessoal ao Papa, denuncia D. Frei Francisco de São Luís como sendo um “elemento peri-

goso e mação”.14 Felizmente a ação detratora acaba por ter efeitos menos gravosos do que o esperado. A 

ordem de exílio no convento de Montes Claros, no Alentejo, é revogada, podendo o religioso beneditino es-

colher outro destino fora do patriarcado. Parte então desterrado para o Mosteiro da Batalha. Ali fica de outu-

bro de 1823 a fevereiro de 1825, altura em que recebe autorização para se recolher à sua “pátria” – Ponte de 

Lima. De permeio, a Abrilada – novo golpe militar para restabelecimento do absolutismo – dita a expatriação 

de D. Miguel. 

 

1826 A morte de D. João VI e a promulgação da Carta Constitucional pelo filho sucessor, D. Pedro IV, alte-

ram o cenário político nacional e marcam o regresso do eminente beneditino às Cortes na qualidade de de-

putado e de presidente daquela assembleia. A convergência ideológica en-

tre religioso e monarca é evidente. No entanto, a situação interna permane-

ce delicada. D. Pedro IV abdica do trono em nome da filha, D. Maria da 

Glória, de sete anos, a quem dá por noiva ao irmão e infante D. Miguel – 

entretanto exilado – que deverá jurar o novo documento constitucional. De 

entremeio, a irmã, D. Isabel Maria, permanece na regência. No entanto, o 

plano de D. Pedro IV sai gorado. D. Miguel retorna a Portugal, em 1828, mas ignora todas as diretivas. En-

cerra as Cortes, por decreto de 13 de março, e restaura o absolutismo. A posição de D. Frei Francisco de 

São Luís fica novamente fragilizada. A 7 de julho, a convalescer de uma doença, é preso em casa e desterra-

do no Mosteiro da Serra d’Ossa, Alentejo, “sob forte escolta, sem lhe assinarem culpa”.15 No cenóbio paulista 

fica prisioneiro durante seis anos, primeiro em condições penosas, seguidamente num alojamento condigno. 

Ainda assim padece as mais diversas agruras e privações. 
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Retrato de D. Frei Francisco de São Luís como Bispo-conde e Reformador-reitor da Universidade de Coimbra 
(Fonte: http://arquivo.cm-pontedelima.pt/imagens/figuras/cardeal_saraiva/17.png) 

(Fonte: http://bndigital.bn.br/projetos/expo/djoaovi/images/avoltadjoao/or1292590.jpg) 

Regresso de D. João VI a Lisboa 
(Fonte: http://www.arqnet.pt/imagens3/imag070301.jpg) 

Vila-Francada (1823) 
(Fonte: http://dpedroiv.pt/media/cronologiasImgs/75.jpg) 

Mosteiro da Batalha 
(Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_2Jzd_Aw5-H0/TMdqYY4QzpI/AAAAAAAAADs/UiTqeEYLDFE/s1600/Mosteiro+da+Batalha.jpg) 

D. Carlota Joaquina (1775-1830) 
(Fonte: http://dpedroiv.pt/media/cronologiasImgs/100.jpg) 

D. João VI (1767-1826) 
(Fonte: http://dubleudansmesnuages.com/wp-content/uploads/2008/07/03-d-joao-vi.jpg) 

Morte de D. João VI 
(Fonte: http://imperiobrazil.blogspot.pt/2010/05/dom-joao-vi.html) 

D. Pedro IV outorga a Carta Constitucional 
(Fonte: http://dpedroiv.pt/media/cronologiasImgs/76.jpg) 

D. Miguel I (1802-1866) 
(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-u3cLpuwnvH8/TpDo1vqYnsI/AAAAAAAAAPs/HUa0tHvTxeg/s640/D.+MIGUEL.jpg) 

D. Maria da Glória, futura Rainha D. Maria II 
(Fonte. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Maria_II_1833.png) Escreveu Frei Francisco de São Luís que “as Cortes e a Constituição não são coisas 

novas nestes reinos: são os nossos direitos e os dos nossos pais”. Na imagem, um cetro 
do período liberal. 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

Mosteiro da Serra d’Ossa 
(Fonte: http://www.diplomatatours.pt/imagens/hoteis_de_charme/convento_sao_paulo.jpg) 
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1834 Concluída a Guerra Civil entre liberais e absolutistas – conflito que, iniciado dois anos antes, dita a vi-

tória de D. Pedro IV e o exílio permanente de D. Miguel – D. Frei Francisco de São Luís é libertado por força 

de uma portaria do Marechal Duque da Terceira com data de 26 de maio. Naturalmente regressa à vida ativa 

sendo logo agraciado com um conjunto de importantes nomeações. O Regente Duque de Bragança – D. Pe-

dro IV – designa-o Guarda-mor do Real Arquivo da Torre do Tombo, eleva-o a Conselheiro de Estado efetivo 

e, já eleito deputado, atribui-lhe o cargo de Presidente das Cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência do “infaustíssimo falecimento”16 do monarca, a 24 de setembro, D. Maria II assume o trono e 

indica o augusto beneditino para Ministro e Secretário dos Negócios do Reino. Ainda nesse ano eleva-o “à 

dignidade de gram cruz da Ordem de Christo”,17 honraria decretada por Sua Majestade em carta particular 

“do seu real punho”,18 que D. Frei Francisco de São Luís conserva com estima. Em 1835, no decurso de inci-

dentes parlamentares, de acesas críticas dos seus pares e de artigos caluniosos em alguns periódicos do 

reino, o Bispo-conde requer dispensa do cargo a 17 de fevereiro. A Rainha D. Maria II satisfaz o pedido, mas 

fá-lo Par do Reino e, em 1836, nomeia-o Presidente da Câmara dos Pares. Uma vez mais, a instabilidade in-

terna e as dissidências políticas conduzem a novo golpe de Estado – a Revolução de setembro – um 

“espectaculo triste”, diz D. Frei Francisco de São Luís, “tendente a substituir a lei fundamental, intimamente 

ligada á dynastia, por uma constituição que, pela sua má organisação, não [poderia] viver muito tempo”.19 

Clara referência do monge beneditino à abolição do texto orgânico de D. Pedro IV e ao consequente restabe-

lecimento da Constituição de 1822 – acontecimento que o força a solicitar a exoneração dos cargos públicos 

assumidos por decreto, designadamente o de Guarda-mor do Real Arquivo da Torre do Tombo.  
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Deputados oposicionistas do Norte desembarcam no Terreiro do Paço a 9 de setembro de 1836 
(Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-OkMSfEulcLg/VB7p34QbQWI/AAAAAAAAK2M/Et0JJ6M1e8E/s1600/1-DSC00681.JPG) 

Ordem de Cristo 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Cristo) 

Desembarque do exército liberal 
(Fonte: SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História de Portugal. Vol. 8) 

Morte de D. Pedro IV (24 de setembro de 1834). Nicolas-Eustache Maurin. Litografia colorida. 1836. Palácio Nacional de Queluz | © PSML 

(Fonte: http://dpedroiv.pt/cronologia/1834/setembro/24/d--pedro--duque-de-braganca--morre-no-quarto-d--qu/130#datas) 

 Real Arquivo da Torre do Tombo 
(Fonte: http://antt.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/17/2013/10/PT-TT-AA-0020_c0002.jpg) 

Cortejo fúnebre de D. Pedro IV para o Mosteiro de S. Vicente de Fora (1834) 
(Fonte: SERRÃO, Joaquim Veríssimo – História de Portugal. Vol. 8) 

S. M. I. O Senhor D. Pedro restituindo Sua Augusta Filha a Senhora D. Maria Segunda, e a Carta Constitucional aos Portugueses (Litografia de 

Nicolas-Eustache Maurin. 1832. Pormenor. Museu Nacional Soares dos Reis | © DGPC/ADF) 
(Fonte: http://dpedroiv.pt/cronologia/1834/setembro/18/decretada-pelas-cortes-a-maioridade-da-rainha-d--m/128#datas) 

Caricatura de D. Pedro IV e de D. Miguel disputando a coroa portuguesa, por Honoré Daumier. 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Liberal_Wars.jpg) 

D. Maria II (1819-1853) 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

Marechal Duque da Terceira 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Jos%C3%A9_de_Sousa_Manuel_de_Meneses) 

Sala da Câmara dos Pares do Reino 
(Fonte: http://purl.pt/5854/1/images/pi-6559-p/net/pi-6559-p_0001_1_t0.jpg) 

Preciosa encadernação da Primeira Constituição Portuguesa 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

Constituição de 1822 guardada na Torre do Tombo 
(Fonte: A monarquia portuguesa: reis e rainhas na história de um povo) 

D. Maria II jura a Constituição de 1822 
(Fonte: https://www.parlamento.pt/VisitaParlamento/PublishingImages//rainha_dmaria2.jpg) 
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1838 Porventura pela consideração votada a Suas Majestades e pelo apurado sentido de responsabilidade 

cívica, D. Frei Francisco de São Luís retoma as lides parlamentares na qualidade de deputado das Cortes 

Gerais e Extraordinárias pelos círculos de Lisboa e de Viana do Minho. Mas é breve a sua estada na política. 

Em janeiro de 1839 pede demissão – alegando razões de saúde – para se afastar 

de funções. Um ano mais tarde, a 5 de janeiro, é nomeado Patriarca de Lisboa, 

cargo “que de primeiro [recusa], e só por último [aceita], a instancias da senhora D. 

Maria II”,20 a quem revela estar “prompto para o altar e para a charrua, para o sa-

crifício e para o trabalho”.21 E, de facto, a missão cardinalícia revela-se espinhosa. 

De novo a oposição dos miguelistas e a difícil “conjuntura interna marcada, tanto pelas dissidências no cam-

po liberal, como pela animosidade dos absolutistas”,22 complexifica o processo de confirmação de D. Frei 

Francisco de São Luís que só se formaliza em 1843. Efetivamente, a 29 de abril recebe o breve pontifício do 

Papa Gregório XVI, que lhe concede a total e imediata jurisdição sobre a diocese de Lisboa. A 20 de julho, a 

Rainha D. Maria II entrega-lhe o barrete cardinalício na Capela Real do Paço das 

Necessidades. No entanto, a saúde debilitada não permite estender no tempo o seu 

patriarcado. Na madrugada de 7 de maio de 1845, depois de um mês de 

“desconsolado martírio”,23 o eminentíssimo Cardeal Patriarca de Lisboa falece no 

Palácio da Mitra, Marvila, com 79 anos. Sentindo próximo o fim, embora resignado, 

desabafa diante dos presentes: 

 

N’aquelle cofre estão dez annos que eu podéra ter ainda vivido. 

Alli, alli se verá o que são no âmago as tão invejadas doçuras do 

patriarcado!24 

 

Nos dois dias seguintes, em roupas cardinalícias, é visitado por uma incontável mul-

tidão de amigos, de admiradores, de fiéis e de pessoas de todas as hierarquias. Su-

as Majestades, D. Maria II e D. Fernando II, em estado de consternação, acorrem ao 

último adeus. Segundo relato necrológico de António Feliciano de Castilho, “dos 

olhos da Rainha e do Rei se [veem] correr lagrimas, se honrosas para o objecto d’ellas, mais honrosas ainda 

para quem as [verte]”.25 Sobretudo o monarca, admirador sincero do augusto monge beneditino, sofre com a 

perda de alguém que considerava um amigo e um pai, “(…) um servidor fiel e incançavel, um homem como, 

oxalá, houvera sempre ao pé de cada throno”.26 

 

D. Frei Francisco de São Luís Saraiva – ilustre cardeal limiano – está sepultado em S. Vicente de Fora, “sob 

as mesmas abobadas, em que desde D. João IV se tem ido congregar o pó de tantas grandesas terres-

tres”.27 Honraria devida a alguém que subiria à presença de Deus com a certeza de que tudo fez pelo país, 

pelas gentes e pela coroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quietae a vossa consciência delicada, pensae no céu que é vosso.28 
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Lisboa, século XIX 
(Fonte: http://corta-fitas.blogs.sapo.pt/tag/lembran%C3%A7as+de+lisboa) 

Papa Gregório XVI 
(Fonte: http://www.wikiwand.com/it/Papa_Gregorio_XVI) 

Paço das Necessidades 
(Fonte: http://0.fotos.web.sapo.io/i/oa813786f/17759204_KaS2P.jpeg) 

(Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_mnFTzIiFyoQ/TJ4psAjK42I/AAAAAAAAB6I/V7XPMEX-24Y/s1600/untitled.JPG) 

Palácio da Mitra 
(Fonte: http://www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial/images/stories/thumbs/QzpcSW5ldHB1Ylx3d3dyb290XGFjYXNhc2VuaG9yaWFsL2ltYWdlcy9jc2ltZ3MvTUVYSUE 
vbWl0cmEuanBn.jpg) 

D. Fernando II (1816-1885) 
(Fonte: http://geneall.net/images/names/pes_5680.jpg) 

Igreja de S. Vicente de Fora 
(Fonte: https://umapernaatrasdaoutra.files.wordpress.com/2013/02/sao-vicente-de-fora_thumb.jpg?w=187&h=244) 

A augusta Soberana de Portugal 
(Fonte:  http://purl.pt/13406/2/e-1196-a_JPG/e-1196-a_JPG_24-C-R0150/e-1196-a_0001_1_t24-C-R0150.jpg) 
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