
D. João de França Castro e Moura 
(Bispo do Porto)*

João de França Castro e Moura nasceu a 19 de março de 1804, na freguesia 
de S. Cosme de Gondomar, tendo por pais António João de França e D. Rosa 
de França Castro e Moura, proprietários naquela freguesia.

Depois de começar na escola primária da sua terra o primeiro estudo das 
letras, foi confiado à solicitude de um tio materno, Dr. José de França Castro e 
Moura, que era então Vigário Geral da Comarca eclesiástica de Penafiel e em cuja 
casa deu entrada em outubro de 1815, com pouco mais de 11 anos de idade.

Ali estudou Latinidade e Filosofia e, tendo sentido vocação para a vida 
eclesiástica, ou sendo para ela encaminhado por influência do tio e da família, 
foi em 1820 estudar Francês, Retórica e Teologia no Seminário do Porto.

Foi como aluno desse Seminário que recebeu a Tonsura e Ordens Menores. 
Mas o desejo de dar à sua vida uma irradiação mais larga e uma formação 
espiritual mais profunda, e o pensamento de algum dia vir a ser missionário 
em terras distantes, fizeram-no bater à porta da Congregação da Missão e 
da sua Casa Provincial de Rilhafoles, em Lisboa, na qual ingressou, como 
noviço, em outubro de 1823.

Terminado o seu Noviciado, ou ao menos o primeiro ano estritamente 
exigido, mesmo aos que entram já clérigos, mas antes de findos os dois 
anos que precedem, normalmente, a emissão dos votos religiosos, pode 
ele ver satisfeitos os seus desejos de vida missionária em terras de Oriente.

* Nos 150 anos do falecimento de D. João de França Castro e Moura, bispo do Porto (1862- 

-1868) publicamos esta breve resenha biográfica facultada pela Congregação da Missão, 

em resposta ao pedido dirigido à Comissão das comemorações. Trata-se de um texto 

escrito na década de 50 do século XX e deixado em manuscrito pelo P. Bráulio de Sousa 

Guimarães, da referida Congregação, agora publicado com algumas notas de correção.
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É que a agitação política que se seguiu à revolução de 1820 e à pro-
mulgação da Constituição de 1822 e ao movimento de Vila Franca de 
1823, chegou a fazer-se sentir, pouco a pouco, por terras do Ultramar, 
determinando em Macau, por fins de 1823, uma efervescência que seria 
de funesto efeito para a ação missionária: os padres lazaristas Gonzaga e 
Joaquim Gonçalves foram obrigados a fugir, o primeiro para o Cantão, o 
segundo para bordo de barco inglês, chegando a ser presos, embora soltos 
logo depois; os padres Leite e Maia, ficando, no entanto, o primeiro com 
residência forçada até nova ordem, no convento de S. Francisco, de onde 
passou a Singapura, o segundo no Colégio ou Seminário de S. José, onde 
era professor.

A necessidade de enviar para Macau pessoal novo levou o Superior de 
Lisboa a escolher para aquela Missão dois estudantes, um, o nosso João de 
França, outro o seu companheiro Jerónimo José da Mata, que ambos eram 
muito prendados e mostravam desejos de vida missionária em longes terras e 
que, por indulto apostólico, foram autorizados a fazer votos religiosos antes 
de embarcar, em 1 de abril de 1825, embora não tivessem decorrido os dois 
anos de Noviciado exigidos pelas Constituições.

Com os dois estudantes ia o jovem sacerdote lazarista, P. Joaquim de 
Miranda e Oliveira, de 28 anos de idade e 10 de vocação religiosa. A viagem 
durou quase sete meses, sendo em outubro que aportaram a Macau.

Ali ficaram residindo no Real Colégio de S. José ou Seminário das Missões, 
a cargo dos Padres Lazaristas, e onde continuaram os seus estudos. Embora 
o Bispo de Macau, D. Fr. Francisco de Nossa Senhora da Luz Chacim, que 
andava em conflito com alguns padres do Seminário por motivos de ordem 
política, não tivesse primeiro querido admitir as demissórias do Superior 
da Congregação da Missão para efeitos da ordenação dos dois minoristas 
Castro e Moura e Jerónimo da Mata, acabou por ordená-los subdiáconos 
em 1827. Tendo, porém, falecido nos princípios do ano seguinte, em 31 de 
janeiro, não pôde conferir-lhes as outras ordens maiores que foram receber 
em Manila, nas Filipinas, sendo o Bispo de Ilhocos que os ordenou de diá-
conos e presbíteros em 1829.

Deve ter sido pelos fins do ano a última destas ordenações, pois foi já em 
princípios de 1830 que, de regresso a Macau, lá celebraram a sua primeira 
missa no meio dos seus confrades, no Real Colégio de S. José.
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Durante este tempo tinha-se tornado cada vez mais precária e difícil a 
situação dos nossos missionários portugueses na China. Eram de verdadeira 
perseguição os ventos que sopravam do lado da Corte imperial. 

A 14 de outubro de 1826 morrera de uma apoplexia, em Pequim, o P. José 
Nunes Ribeiro que, sob o nome chinês de Ly-Hong-Tchen era presidente 
do Tribunal das Matemáticas. Não foi substituído. O seu 1.º ajudante, 
P. Veríssimo da Serra (em chinês au-Xu Sien) teve de ir à Europa assistir 
a sua mãe com grave doença. Foi proibido de regressar. O 2.º ajudante, 
P. Caetano Pires Pereira, já idoso e cansado, retirou-se também com igual 
proibição de regressar, e no caminho para Macau de «ter comunicação 
com os povos».

O motivo desta atitude hostil das estâncias oficiais, explica-o o P. Nicolau 
Pereira de Borja, lazarista, em uma carta de 30 de novembro de 1829:

«Os chinas têm conhecido que o primeiro fim da entrada dos europeus na corte de 

Pequim há sido a pregação do Evangelho, ao qual, há vinte anos para cá, têm feito uma 

guerra sistemática, por suspeitarem, da sua promulgação, fins sinistros contra a segurança 

política do Império, condenando, por isso, por lei estável, à morte, os pregadores do 

Cristianismo, e ao desterro, os chinas que o abraçarem».

Foi neste ambiente de hostilidade e perseguição que começou a vida 
sacerdotal e missionária do P. João de França Castro e Moura.

A primeira dificuldade a vencer, depois de iniciado, em Macau, nos 
rudimentos da intrincada difícil língua chinesa, era penetrar no interior do 
celeste império, cada vez mais vedado aos europeus.

Foi em companhia de um missionário espanhol, já conhecedor do país, 
que o P. João de França fez, disfarçadamente, a viagem para Fo-quiem, na 
China. Não foi tão grande o segredo nem tão completo o disfarce que o não 
chegassem a saber as autoridades imperiais, que por meio de embarcações 
mandaram perseguir os viajantes sem todavia os alcançarem. Eles puderam 
chegar, de facto, a casa do Vigário Apostólico, Mons. Carpena, onde se 
acobertaram durante um mês, saindo depois, sozinho, o P. João de França 
para Xangai, onde chegou em outubro de 1830.

Mais iniciado já então nos mistérios da vida chinesa, habituado pela 
experiência às acidentadas e penosas viagens e dotado de grande energia e 
força de vontade, o P. João de França resolveu não ficar por ali, mas afoitar-
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-se-á a ir mais longe e a penetrar no interior do País, chegando até Nanquim 
onde era difícil a situação religiosa.

O Bispo daquela diocese, o lazarista D. Caetano Pires Pereira, continuava, 
por motivos de ordem missionária, a residir em Pequim, de onde governava 
a diocese de Nanquim por intermédio de um Vigário Geral. O que para 
tais funções fora nomeado, o P. José Joaquim de Miranda, também filho de 
S. Vicente de Paulo, que falecera pouco depois, em 1828. Era preciso acudir 
àquela situação, e como o P. Castro e Moura, apesar de bastante novo, pois 
tinha 26 anos, dera já provas de energia, zelo, inteligência e prudência na 
ação, foi nomeado Vigário Geral de Nanquim em 1830.

Não tardou, porém, que a saúde do zeloso missionário se sentisse 
abalada em consequência do clima daquela região, que as inundações do 
rio Yan-tse-Kiang tornavam particularmente doentia. Tomado de febres 
violentas, o padre João de França esteve de cama desde agosto até fins de 
dezembro de 1831.

Nessa altura chegaram a Macau os padres Domingos José de Brito de 
Santo Estevão Henriques e Vitorino José de Sousa e Almeida, o subdiácono 
António Lino de Sousa e Silva, e os minoristas António Leite de Amorim e 
José Rebelo de Sousa Pinto, todos da Congregação da Missão, os quais tinham 
embarcado em Lisboa, em 31 de julho de 1831. Este último e o P. Vitorino 
não tiveram coragem para arrostar com os sacrifícios que se impunham, 
retiraram-se da China e parece que da Congregação. O minorista Leite de 
Amorim, «estudante de boas esperanças», no dizer do cronista, foi vitimado 
por uma tuberculose, em Macau, em 13 de setembro de 1833.

Quanto ao P. Domingos Henriques foi mandado em 1832 para Nanquim, 
seguido de algum tempo depois pelo P. Lino de Sousa que, entretanto, tinha 
sido ordenado presbítero. Isto permitiu ao P. Castro e Moura retirar-se de 
Nanquim. Já por assim o impor o estado da sua saúde, já pela necessidade 
de ir prestar, em Pequim, assistência ao Bispo D. Caetano Pires, assoberbado 
de trabalho e também doente e idoso.

Partindo para Pequim, onde residia este prelado que, ao governo da sua 
diocese de Nanquim, da qual há muitos anos estava ausente, juntava a 
administração da diocese de Pequim, vaga desde 1815, o P. João de França foi 
nomeado Vigário Geral desta última diocese, continuando assim as funções 
que desempenhara em Nanquim, e que deixara entregues ao P. Henriques. 
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A sua nomeação para Vigário Geral de Pequim visava também a manter a 
continuidade do Padroado Português e a obstar à nomeação para esse posto 
de um padre estrangeiro que para tal fim estava já disposto a entrar na capital 
da China, a expensas da Propaganda.

Foi a 2 de novembro de 1833 que o P. Castro e Moura saiu de Nanquim, 
estando um mês depois em Chan-Tong, onde parece ter feito o seu quartel 
general, pois «em setembro de 1835 tomava conta de uma das duas missões 
em que se dividia aquele extenso território». Uma epidemia de febre tifoide 
que grassou naquela região, em junho de 1836, deu-lhe ensejo de exercitar 
a sua caridade dedicando-se, como desvelado enfermeiro, ao serviço dos 
pobres, à custa de grandes trabalhos e fadigas que o fizeram cair também 
gravemente enfermo, chegando a correr perigo a sua vida.

A ação notável que exerceu como Vigário Geral de Pequim mereceu-lhe 
o elogio que já dele fazia, em 1834, numa carta para Lisboa, o P. Nicolau 
Pereira de Borja. Falando do Bispo D. Caetano Pires, sobrecarregado com o 
governo de duas dioceses, escreve: «o espírito deste prelado se reanimou no 
belo Vigário Geral, P. Castro, cujo zelo não pode ser excedido».

Não menos honrosas são as palavras com que a ele se referiria, mais tarde, 
numa carta de 25 de janeiro de 1840, o insuspeito Mgr. Mouly:

«Havia mais de dez anos, escreve, que eu e ele estávamos em correspondência 

sem nunca nos termos visto, vivendo ele a sul e eu a leste e noroeste da capital, e na 

Mongólia estes últimos anos. Este estimável confrade não perde em ser conhecido; pelo 

contrário, melhor avultam então a sua virtude e os seus talentos. Eu via bem que dano 

seria deixar ele esta diocese, por cuja prosperidade trabalhava há quinze anos na qualidade 

de Vigário Geral; e que estando ao par de todos os negócios e do estado dos sacerdotes 

e dos cristãos, estava, independentemente do seu raro mérito, mais preparado do que 

ninguém para a administrar».

Não antecipemos, porém, sobre os acontecimentos a que esta carta se 
refere.

Em 29 de julho de 1837, um insulto apoplético deixou leso de um lado o 
Bispo D. Caetano Pires. Uma carta do P. José Joaquim Leite, de 17 de janeiro 
seguinte, informando o Superior de Lisboa deste acidente, apresenta-nos «o 
P. Castro de saúde, em outubro de 1837, trabalhando animosamente como 
Vigário Geral de Pequim, mas distante da cidade oitenta ou mais léguas».
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Os padecimentos do Bispo de Nanquim foram-se no entanto agravando 
e, a 2 de novembro entregou a sua alma a Deus, numa dependência da 
catedral de Pequim onde residia. «Esta igreja dedicada a Nossa Senhora, 
escreve o P. Pereira de Borja CM, carta de 21 de setembro de 1839, foi logo 
confiscada pelo chinas».

«Depois – continua a mesma carta – governa o Bispado de Pequim o grande e forte 

Castro, o qual desde mais de dez anos tem trabalhado oculto nas Missões. Ele teve ânimo 

de penetrar até à dita igreja de Pequim, onde esteve com o dito senhor Bispo por espaço 

de oito dias na festa do Pentecostes, o que foi para ele de muita grande consolação, 

conforme o que de seu próprio punho me comunicou na última carta que me dirigiu».

Estas e outras informações deixam-nos entrever o que foi durante anos de 
laborioso apostolado, a vida arriscada e aventurosa e abnegada do P. Castro 
e Moura que tomando Chan-Tong como centro da sua irradiação fazia sentir 
por toda a diocese de Pequim a sua ação de missionário e a sua vigilância 
de Vigário Geral, à custa de enormes fadigas a que nunca se poupava, e 
de contínuos perigos a que toda a hora se expunha. Ele sabia, no entanto, 
conciliar os ardores do zelo com as cautelas da prudência e os auxílios 
espirituais da oração de molde a tornar o seu ministério apostólico mais 
eficaz e mais duradouro.

A morte do Bispo D. Caetano Pires agravou, na diocese de Pequim, a 
situação do Padroado Português, cujos direitos o P. Castro e Moura e todos 
os lazaristas portugueses se empenhavam em manter.

A supressão das ordens religiosas, em Portugal e seus domínios, imposta 
pelo sectarismo maçónico promulgada ditatorialmente pelo Decreto de 30 de 
maio de 1834, apenas viria a dar razão aos inimigos dos nossos seculares 
privilégios em matéria de evangelização do Oriente, privando as Missões 
do seu elemento indispensável de vida que são os missionários religiosos.

A Congregação romana da Propaganda Fide vendo sem a devida assistência 
religiosa vastas dioceses do Extremo Oriente, insistia em confiá-las a bispos 
e missionários de outros países, no que não menos empenhadas andavam 
certas potências estrangeiras, invejosas das nossas prerrogativas e desejosas 
de tomarem a nossa sucessão.

Foi assim que a Santa Sé propôs nomear Bispo titular de Claudiópolis 
e administrador apostólico de Pequim o P. João de França, enquanto o 
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governo português de D. Maria II, em novembro de 1841, o nomeava Bispo 
residencial de Pequim, continuando a tradição hierárquica das dioceses do 
nosso Padroado. De um lado e de outro, eram reconhecidos os seus méri-
tos e prestada homenagem aos seus incomparáveis serviços. Mas o Bispo 
eleito, D. João de França não esquecia a sua qualidade de português, nem 
o passado glorioso das Missões da China pelas quais tanto se dedicara. 
E quando chegaram ao seu conhecimento estes factos, o que foi com alguma 
demora por estarem interrompidas as comunicações entre Macau e Pequim, 
escreveu a Sua Santidade uma carta respeitosa, mas firme, agradecendo a 
honra de ser escolhido para Bispo de Claudiópolis mas declarando não a 
poder aceitar por colidir com a sua apresentação como Bispo de Pequim, 
pois se aceitasse perderia implicitamente a qualidade que muito prezava de 
cidadão português.

O tempo ia passando, o P. Castro e Moura continuava a governar a diocese 
como Vigário Geral, mas a Santa Sé instava pela solução do caso. Por isso, 
por Breve apostólico datado de 28 de abril de 1846, encarregava o Vigário 
Apostólico da Mongólia, Mgr. Mouly, lazarista francês, da administração da 
diocese de Pequim, transferindo para ele a jurisdição de que gozava o Vigá-
rio Geral, D. João de França, mas só no caso de este se manter na mesma 
atitude anterior, da qual Mgr. Mouly tinha o encargo de o procurar dissuadir.

Vejamos como o Vigário Apostólico da Mongólia, em carta de 25 de 
janeiro de 1849 ao Superior Geral, P. Étienne, dá conta das diligências feitas 
e do resultado conseguido.

«Estava-se em meados de fevereiro de 1847. Cansada das tergiversações de D. João de 

Castro, eleito Bispo de Claudiópolis e administrador apostólico de Pequim, com respeito 

à aceitação deste cargo e à sua consagração de Bispo in partibus, Roma queria decidi-

damente liquidar o assunto após sete anos volvidos de demoras e de espectativa. Nesse 

sentido me prescrevia, caso ele se obstinasse ainda em recusar, que fosse eu mesmo tomar 

conta da administração daquela diocese de Pequim, à frente da qual já há muitos anos 

não havia bispo, enquanto tinham um, e às vezes dois, todas as províncias do Império.

Convencido da virtude e da capacidade do nosso muito amado e respeitável confrade 

português e, persuadido, por outro lado de que, sendo Vigário Geral e estando à frente 

de todos os negócios desde há quinze anos, era mais próprio do que qualquer outro, e 

sobretudo do que eu em particular, para administrar Pequim, decidi-me a usar ainda de 

todos os meios imagináveis próprios para conseguir que aceitasse e fosse sagrado Bispo.
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Como há seis anos que eu o exortava, em vão, pelas cartas mais fortes e mais 

instantes, bem sabia que novas cartas, só por si, não teriam resultado mais feliz e, por 

isso, lhes quis juntar, desta vez, uma embaixada solene. Assim é que foram designados 

dois padres e quatro catequistas para irem, com as minhas cartas e súplicas dos cristãos, 

nomeadamente da nossa igreja francesa, tentar arrancar-lhe o desejado consentimento 

na aceitação daquela administração apostólica e na sua sagração de Bispo in partibus 

infidelium. 

O P. Kho, nosso confrade chinês, foi afinal só com dois catequistas, por não ter podido 

o P. Cheng acompanhá-lo com os seus; mas tudo foi inútil. O P. Castro agradecendo-me, 

embora, o grande desejo que eu tinha de o ver, como os outros, sagrado Bispo admi-

nistrador, bem como a minha extrema gentileza de o ir sagrar no lugar que ele quisesse, 

respondeu-me que só aceitaria se Roma lho impusesse por uma ordem formal.

Como então estava de regresso a França o nosso caríssimo e respeitável confrade 

P. Faivre, encarreguei-o de ir ver de passagem o P. Castro para tentar fazê-lo mudar de 

disposições. Não foi mais feliz na sua diligência: o P. Castro permaneceu inabalável, e 

uma nova resposta a segundas cartas minhas fez-me saber que ia partir, sem demora, 

para Macau, e talvez para a Europa; e que me pedia viesse encontrar-me com ele numa 

cristandade da Igreja francesa de Pequim, a dez léguas da capital, para lá deliberarmos 

juntos sobre as novas disposições da Santa sé».

Como a data fixada para a entrevista era 10 de janeiro de 1848, e a carta 
só chegou a 2 do mesmo mês, véspera do Corpo de Deus, não podendo a 
partida ser no dia seguinte por causa da solenidade e procissão projetada, 
foi na sexta-feira, 4, que Mgr. Mouly empreendeu viagem, conseguindo, 
não sem custo e após várias peripécias, chegar no próprio dia 10, às 11h 
da noite, a Hou-ling, onde o esperava o P. João de França, com dois padres 
chineses, Cheng e King, este último lazarista. Após o descanso da noite 
que ia adiantada, o P. Castro veio ter, no dia seguinte, com Mgr. Mouly para 
tomar conhecimento das cartas de Roma que, vista a sua recusa de se deixar 
sagrar Bispo in partibus, estabeleciam em lugar dele, como Administrador 
da diocese de Pequim, o Vigário Apostólico da Mongólia.

«Vindo eu, porém, escreve Mgr. Mouly, mais com o intento de o sagrar que de o 

substituir, de viva voz lhe repeti tudo quanto de há seis ou sete anos por muitas vezes 

lhe tinha escrito, enquanto julguei mais próprio para alcançar que consentisse na sagração 

geralmente desejada. Mas uma vez, porém, perdi o meu trabalho e o meu tempo, pois 

era irrevogável o partido que tomara, ficando inflexível.
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Tive então finalmente de abrir a minha caixa e entregar-lhe a carta da Sagrada Con-

gregação que, após sete anos de expectativa do seu consentimento para ser sagrado 

Bispo in partibus, terminava com aquela longa questão permitindo-lhe regressar à Europa, 

estabelecendo-me Administrador apostólico em seu lugar».

O P. Castro e Moura inclinava-se respeitoso perante as ordens formais de 
Roma, mas mantinha-se até ao fim inquebrantavelmente na sua fidelidade 
aos interesses de Portugal no Oriente. Se o histórico Padroado Português 
naquelas regiões soçobrava, era em consequência de atos ruinosos dos 
governos de Portugal e não por covardia ou deserção dos missionários 
lazaristas que foram até ao fim, com atitudes de nobreza e abnegação 
como a de D. João de França, os últimos abencerragens dos primeiros 
missionários no Oriente.

Tomada esta decisão que julgava imposta pelo seu dever, o P. Castro e 
Moura não se demorou em preparativos de viagem, sendo aliás, com o seu 
sucessor de uma correção perfeita que cadenciava, não só o seu espírito 
fraternal de bom religioso, mas o zelo com que procurava, acima de tudo, 
os superiores interesses das almas.

«Era uma sexta-feira, escreve Mgr. Mouly. Fixou imediatamente a partida para Macau 

para a terça-feira seguinte. No dia imediato, fez partir o P. Cheng para lhe ir alugar um 

carro que viesse buscá-lo naquele dia».

Aqui o Vigário Geral da Mongólia e novo Administrador da diocese de 
Pequim presta, ao seu antecessor, a homenagem sentida cujos termos já 
noutro lugar referimos, e proclama as suas incontestáveis qualidades e méritos 
para continuar no governo daquelas cristandades.

«Continuei ainda – acrescenta – mesmo depois de lhe ter apresentado as cartas de 

Roma, a exortá-lo para que se deixasse impor as mãos, ficando eu mesmo de dar por 

não recebidas as letras da Sagrada Congregação que me estabeleciam em seu lugar, mas 

tudo isso foi mais uma vez inútil».

Antes de se separarem, e prevendo calúnias e contradições que poderiam 
surgir, Mgr. Mouly pediu ao P. João de França:

«1.º uma carta atestando a lealdade, franqueza e desinteresse do dito Mgr. Mouly, 

nesta questão, na qual, em vez de qualquer diligência para o fazer partir e instalar-se no 

seu lugar, fizera, pelo contrário, quanto pudera para o sagrar e determiná-lo a permanecer;  
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2.º uma carta latina para os seus padres, e outra chinesa para os cristãos, pelas quais lhes 

comunicasse as novas disposições da Santa Sé a seu respeito, e os exortasse à obediência 

devida ao chefe da Igreja universal, reconhecendo o Pastor que lhes havia dado.

Todas estas coisas – informa Mgr. Mouly – me concedeu ele de muito bom grado, e 

em termos tão favoráveis quanto podia desejar; favor pelo qual lhe somos muito gratos, e 

que não pouco contribuiu para me fazer tomar pacificamente posse desta administração.

Depois de me ter entregado as suas folhas de poderes e os seus papéis, comunicou-me 

o estado dos negócios da diocese; e no dia 15, às quatro horas da manhã, deixava-me 

para ir para Macau, de onde já me escreveu várias cartas, numa das quais me anuncia 

que deixará Macau em dezembro».

Foi a 15 de junho de 1847 que o P. João de França deixou definitivamente 
aquela diocese de Pequim que tanta solicitude e desvelos lhe merecera. Até 
ao fim, se nunca esquecera os direitos da sua Pátria e procurava servi-los 
com zelo e desinteresse nunca desmentidos, soubera, no entanto, pôr acima 
de tudo o serviço da Igreja e das almas, o respeito e obediência ao Soberano 
Pontífice e a delicada caridade com os seus confrades, fossem embora de 
nacionalidade diferente.

Tendo chegado a Macau em agosto, lá se empenhou ainda, junto das 
autoridades portuguesas, por que se acudisse à cristandade de Pequim e se 
honrassem as tradições do nosso passado missionário. Vendo, porém, que 
resultavam inúteis as suas palavras e os seus esforços, pensou em utilizar em 
outro campo de apostolado o seu zelo e as suas energias, e, nesse sentido, 
se dirigiu, em fins de 1850, para a ilha de Timor, disposto a consagrar o 
que lhe restava de forças à salvação das almas timorenses. Esbarrou, porém 
com uma dificuldade que não lhe parecia possível superar: era a variedade da 
língua falada pelos timorenses, muito diferente da língua chinesa a que estava 
habituado. Já cansado, aliás, de tantas lutas e trabalhos passados, julgou que 
continuar ali era perder inútil e ingloriamente o seu tempo, e embarcando 
no brigue Mindelo regressou a Lisboa aonde chegou a 1 de abril de 1853.

Entretanto chegara a Lisboa, em 2 de dezembro de 1852, uma delegação 
constituída por dois cristãos chineses. Francisco Leu, natural e residente em 
Pequim, vinha em representação dos cristãos da diocese de Pequim tratar, 
na capital portuguesa, de assuntos relacionados com o Padroado, nomeada-
mente, do regresso do Padre Castro e Moura e do reforço de missionários. 
Este encontrava-se ainda em Timor e só haveria de chegar a Lisboa, em abril 
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seguinte, pelo que completamente alheio a todas estas diligências. O outro 
elemento da delegação era José Li, intérprete do primeiro e estudante no 
seminário de Macau, onde se preparava para o sacerdócio. É pena que a 
revista Universal Lisbonense que nos dá esta notícia no seu número 22 de 
9 de dezembro de 1852, nada nos diga com quem e como decorreram as 
conversações. É certo, porém, que o P. Castro e Moura não regressou à China.

Todavia o pensamento das missões do Oriente e o desejo de lhe ser útil 
não abandonou o seu espírito durante os primeiros tempos que passou na 
Pátria. Interessando-se pela causa das Missões e do Padroado junto das enti-
dades oficiais, albergaria ainda vaga esperança de poder retomar o caminho 
da China, em condições menos desalentadoras.

Se não ele, outros que pudesse formar para o futuro. Aconteceu que o P. 
Veríssimo Monteiro da Serra, missionário lazarista, expulso da China apesar 
de pertencer ao Tribunal das Matemáticas de Pequim, em parceria com o P. 
Luís Bernardino da Natividade, egresso franciscano da Falperra, resolveu abrir 
um pequeno Seminário, em casa de família, na Vila do Bombarral, de onde 
era natural, com finalidade de formar sacerdotes destinados às Missões da 
China. Já com o pequeno Seminário em funcionamento, vergado ao peso dos 
seus 76 anos morre o padre Veríssimo em 9 de outubro de 1852, e a pequena 
fundação fecha portas. É nesta altura que chega a Lisboa o P. Castro e Moura, 
juntando-se ao projeto e fazendo tudo para que reabrisse e continuasse o seu 
objetivo sob a direção, agora, do P. Luís Bernardino da Natividade.

Mas a exiguidade do espaço, obriga a procurar outro lugar e o P. Castro 
e Moura moveu toda a sua influência nesse sentido. Entre o mosteiro de 
Bouro e o antigo Colégio de Cernache do Bonjardim, opta-se por este último 
porque, entre as muitas razões para nós desconhecidas, havia uma que, essa 
sim, lhe era particularmente querida. É que este edifício tinha pertencido à 
sua Congregação desde 1791 até 1834.

Assim, fez todas as diligências para que fosse destinado a Seminário ou 
Colégio das Missões o que o governo efetivamente concedeu por decreto 
de 2 de agosto de 1856.

A 14 do mesmo mês, já o Seminário pôde reabrir, e desta vez sob a 
direção ou reitoria do P. Castro e Moura. Mais uma vez, um padre vicentino 
toma parte ativa e primacial na vida do Seminário das Missões Ultramarinas. 
Só a título de curiosidade, António Barroso, foi aluno deste Colégio e tal 
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como o P. Castro e Moura, será grande missionário, em Angola e na Índia, 
e igualmente Bispo do Porto.

A missão que caberia ao P. Castro e Moura pouco mais seria do que a 
de pôr o Seminário em pé e firmá-lo em boas e sólidas bases. A idade e os 
achaques, e as fadigas resultantes do seu longo e penoso apostolado no 
Oriente, não tardariam obrigá-lo, em junho de 1857, nos fins do primeiro 
ano letivo, a retirar-se para a Quinta do Pinheiro, em Campanhã, para prestar 
assistência à sua mãe que vivia só. Lá o iriam buscar mais tarde, em fevereiro 
de 1862, para o fazerem Bispo do Porto.

Não o deixariam, por muito tempo, gozar este descanso bem merecido. 
Os seus talentos e virtudes, a operosa e inteligente ação missionária que 
realizou no Oriente, o esclarecido e abnegado patriotismo com que servira, 
nessas terras longínquas, os interesses de Portugal, atraíram sobre ele as 
atenções e a gratidão do Governo, que na vacância da Sé do Porto pelo 
falecimento, em 21 de abril de 1859, do Bispo D. António da Fonseca 
Moniz, propôs para aquela Mitra o antigo Bispo eleito de Pequim, D. João 
de França Castro e Moura.

A nomeação do Governo data de 27 de fevereiro de 18631 e, logo que ela 
teve conhecimento, partiu o eleito para Lisboa a agradecer a El-Rei a honra 
que lhe era concedida.

Confirmada a nomeação pela Santa Sé, foi a 29 de junho que na Igreja 
do Loreto, em Lisboa, foi sagrado pelo Núncio Apostólico, Mgr. Inocêncio 
Ferrieri, assistido por dois bispos resignatários de Cabo Verde.

Pouco depois dirigiu-se por mar para a sua diocese aonde chegou a 10 de 
julho, indo instalar-se na quinta da Mitra, em Santa Cruz do Bispo, onde ficou 
até 20 de agosto. Nesse dia, regressou, mas só a 30 é que fez a sua entrada 
solene, em luzido cortejo que do Paço o acompanhou até à Sé Catedral.

A saudação pastoral que dirigiu ao clero e fiéis da sua diocese, e que tem 
a data da sua entrada solene na Sé, é um documento notabilíssimo, rico da 
mais sólida doutrina e vazado em esmerada forma literária.

«Ainda que acostumado desde há muito tempo – escreve ele – às fadigas e trabalhos 

apostólicos, Deus sabe e Nos é testemunha do terror, susto e perturbação que se apossou 

do Nosso ânimo, quando ouvimos a voz do soberano que nos propunha e nomeava 

1 27 de fevereiro de 1962.
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para a cadeira episcopal desta Santa Igreja Portuense, envolvida até aqui por uma longa 

série de Prelados sábios e virtuosos. Submersos num mar de dúvidas e incertezas, não 

sabíamos dar-nos conselho, nem resolver o que devíamos fazer em tal conjuntura; e não 

era porque duvidássemos da grandeza do Senhor e das suas misericórdias infinitas, mas 

porque receávamos não corresponder aos desígnios da sua Providência».

E evocando o passado, sempre saudosamente recordado, da sua vida 
missionária:

«Parecia-nos – acrescenta – que a nossa genuína vocação tinha sido para catequizar 

rudes e ignorantes, e para tirar das trevas do erro e da sombra da morte bárbaros e gen-

tios; e como assim preferíamos levar a longes terras a palavra do Evangelho. Por muito 

tempo, hesitámos sobre o partido a seguir; mas vendo que o nosso regresso a Pequim, 

para onde iam as tendências do nosso coração, se tornara impossível, e lembrando-nos 

de que não podia deixar de ser obra de Deus um lance para que não tínhamos influído 

nem com o pensamento, e confiando que o mesmo que nos chamava pela voz do 

Soberano viria em Nosso socorro, submetemos os ombros ao grave peso do Episcopado, 

formidável aos mesmos anjos».

Lembrando depois que a confirmação apostólica e a sagração episcopal 
o tinham já vinculado à igreja portuense como a esposa sua, dirige uma 
palavra de saudação e exortação fraterna às almas que lhe estão confiadas, 
começando “com cordial afeto” pelo Il.mo e Rev.mo Cabido:

«A todos e a cada um de vós, seus respeitáveis membros, exortamos no Senhor que, 

cheios do Espírito Santo, se edifiquem mutuamente uns aos outros, e que no sacrifício 

de louvor quotidiano oferecido ao Senhor se hajam com respeito, atenção e devoção 

fervorosa. Nós esperamos que continuarão a ser, pelo edificante exemplo de uma vida e 

costumes irrepreensíveis, o modelo e espelho de todo outro clero».

Saudando depois paternalmente todo o clero secular, particularmente 
os párocos e os vigários da vara, lembra-lhes igualmente os seus deveres e 
responsabilidades:

«Lembrai-vos, veneráveis irmãos, que sois as sentinelas colocadas pelo Senhor sobre 

os muros da Cidade Santa para vigiar e chamar incessantemente de dia e de noite, e 

advertir seus filhos dos perigos que os ameaçam; que sois os medianeiros entre o céu e 

a terra, e os enviados ordinários que o Senhor manda aos homens para lhes intimar as 

suas ordens e os instruir na sua lei».
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Enumera depois os principais atos da sua missão pastoral:

«Mas debalde procurareis – continua ele – santificar os outros se vos não santificardes 

primeiro a vós mesmos. Por isso, a primeira das vossas obrigações é dar bom exemplo a 

vossos paroquianos em todas as vossas ações. O vosso bom exemplo será uma instrução 

contínua e sempre frutuosa; ele persuadirá mais que a eloquência de todos os vossos 

discursos». E incitando-os depois a um apostolado operoso: «Não basta – diz-lhes – que 

sejam irrepreensíveis os vossos costumes, é necessário que vos abraseis de zelo pela 

salvação das almas cometidas ao vosso cuidado, e que sejais incansáveis no desempenho 

de todas as obrigações do vosso ministério. Contudo, adverti que este zelo deve ser pru-

dente e ilustrado, e não precipitado e indiscreto. Há muitos corações duros e obstinados 

que resistem à força e violência, mas poucos que deixem de ceder ao suave império da 

mansidão. Se o Apóstolo recomenda a Timóteo que ameace e repreenda, também lhe 

diz que inste por todos os meios, e rogue com toda a paciência».

Retrata-se nestas palavras o espírito do próprio Prelado, que recordando 
as objurgatórias do profeta Ezequiel contra os pastores indignos, que se 
apascentam a si mesmos, sem cuidarem das ovelhas «embrenhadas nos 
matos espessos», exorta instantemente os seus párocos a não incorrerem 
em tais ameaças.

Admoestações semelhantes dirige a «todo o clero em geral», lembrando-
-lhes «a respeitável imagem, do seu caráter e santidade do seu destino», e 
frisando que «na liturgia da ordenação tudo respira trabalho, peso e amargura» 
sem «uma só palavra que ressinta a ideia de elevação ou repouso».

Recomenda-lhes, particularmente,

«a devoção, profundo acatamento e respeito com que devem celebrar os divinos 

mistérios da nossa religião, ponderando seriamente na santidade infinita da vítima 

imaculada que se oferece em nossos altares». «Não sigais – acrescenta – o deplorável 

exemplo daqueles sacerdotes que, esquecidos da santidade do seu ministério, se presen-

tam tratando os divinos mistérios com tal irreverência e aceleração que mais servem de 

escândalo que de edificação aos fiéis».

Exortando-os a servirem sempre de exemplo aos fiéis «nas palavras, na 
conversação, nos atos de caridade e na honestidade de todas as ações», 
desenvolve estes pontos de um programa de vida sacerdotal em palavras 
de apostólica veemência das quais citaremos apenas a parte final, relativa à 
honestidade de costumes:
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«Não há coisa – diz – que seja de mais graves consequências para o nosso ministério, 

e para o bom êxito dos seus trabalhos, como a honestidade que deve acompanhar-nos 

sempre em todas as palavras e ações. Um sacerdote, diz S. Jerónimo, deve ter uma cas-

tidade própria e um pudor sacerdotal, de sorte que em todas as ações respire a pureza 

angélica, que é fruto do retiro, da oração, das vigílias e do jejum. Por isso, fugi das 

companhias perigosas e de todos os divertimentos profanos que não podem conciliar-

-se com a gravidade e o decoro do nosso estado, nem com os ditames do Evangelho».

E rebatendo um velho preconceito, em termos que são sempre atuais:

«É um engano, meus irmãos se vos persuadis que ganhais a estimação e benevolência 

do mundo profano familiarizando-vos com ele e com as suas máximas; quanto mais ele 

nos vê entre seus frívolos passatempos, tanto menos ele nos estima e menos nos respeita, 

até chega a desprezar-nos assim que observa que nós praticamos os seus costumes».

E frisando um ponto de ordem prática em que a honestidade dos clérigos 
se deve particularmente evidenciar: 

«Dai também aos fiéis o exemplo desta mesma honestidade em o exterior do vosso 

traje e dos vossos vestidos, onde deve aparecer sempre a modéstia do hábito clerical, 

como indício da vossa honestidade interior. O hábito clerical adverte o povo para res-

peitar o ministro, e adverte a este para respeitar o seu caráter, trazendo-lhe à memória 

a honestidade do seu ministério e das suas funções. A importância e gravidade desta 

matéria (que desgraçadamente é por muitos tratada de leve) bem se deixa conhecer do 

cuidado que sempre mereceu aos Concílios, assim gerais como particulares, e a todos 

os prelados, e não menos se depreende das graves penas e censuras irrogadas aos que 

violam estas leis disciplinares».

Não menos repassadas de zelo e solicitude pastoral são as exortações que 
o Prelado dirige a todos os fiéis de qualquer condição ou estado. Incita-os, 
antes de tudo, a conservarem fielmente o sagrado depósito da fé recordando-
-lhes os carateres de divindade da religião que professam e pondo-os de 
sobreaviso contra «as vozes da impiedade e da irreligião», e contra aqueles 
que «armados de novos sofismas, calúnias e blasfémias, pretendem lançar por 
terra um edifício que o mesmo Deus se dignou fundar, e abolir do coração 
do homem uma Religião tão antiga como o mundo e uma Igreja que conta 
mais de dezoito séculos».

Não tarda, porém, a acrescentar que esta fé tem de ser prática pois «fé 
sem obras é como um cadáver sem alma e sem vida». E depois de lembrar 
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que o amor de Deus e do próximo tem de ser o primeiro testemunho desta 
fé, aponta, como um dos primeiros atos em que se deve provar o amor de 
Deus, o cumprimento do «preceito mais antigo e universal, mais suave e útil 
ao homem, assim para o tempo como para a eternidade, que é o descanso 
e santificação do dia do Senhor».

Neste preceito insiste evocando a lei positiva do Sinai, a Tradição dos 
povos, as prescrições da Igreja, as vantagens materiais e espirituais, temporais 
e eternas, do descanso do sétimo dia, tanto para os indivíduos como para 
sociedade. E felicitando os habitantes do Porto pelo seu «amor ao trabalho», 
pelo seu «amor e dedicação pelo esplendor do culto», pela sua «caridade 
sempre fértil em recursos, para aliviar a humanidade aflita» os adverte, con-
tudo, de que «pecam neste ponto, e embaciam o lustre de suas heroicas 
virtudes», fazendo «o que é mais custoso e difícil», e deixando de praticar 
«o que é mais cómodo e suave».

E apelando para o seu coração e a sua docilidade:

«Nós vos pedimos – exclama – pelas entranhas de Jesus Cristo que acabeis com esta 

profanação, que é estranhada pelos próprios hereges que estão fora da Igreja Católica; e 

a troco de um lucro incerto ganhais bens mais sólidos e seguros, e ainda neste mundo 

o Senhor vos compensará, abençoando o vosso trabalho da semana. Nós esperamos da 

vossa docilidade que assim o fareis, e que haveis de honrar, por esta forma, o começo 

do nosso episcopado, fazer toda a nossa alegria».

 Acentuando como deve ser cristãmente passado o domingo para evitar certos 
abusos pagãos, e como devem ser respeitados os templos em que o Senhor 
habita, o Bispo do Porto associa, com o Evangelho, ao dever de amar a Deus, 
o preceito de amar os homens, nossos irmãos, lembrando como devem tremer 
«todos aqueles cujas aversões são implacáveis, cujas inimizades são eternas, 
cujas entranhas se não comovem em presença das misérias do seu próximo».

E depois de exortar insistentemente os pais a cumprirem para com os seus 
filhos os sagrados deveres que pormenorizadamente lhes recorda, convida 
a todos a que rezem com ele «pelo santíssimo Padre Pio IX, para que Deus 
Nosso Senhor prolongue os seus dias e o proteja e livre dos seus inimigos, 
dissipe a conjuração dos maus e conceda à Santa Igreja paz e tranquilidade».

Recomendando ainda às orações dos fiéis o Chefe de Estado e o seu 
Governo, acrescenta a seguir: «Pedi, finalmente, ao Senhor que nos conceda 
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os socorros eficazes da sua misericórdia, sem os quais todo o nosso trabalho 
será vão e inútil, porque nem o que planta a árvore, nem o que a rega, faz 
alguma coisa se Deus não der aumento».

Termina com o voto bem próprio do seu coração de Pastor: «A paz de Deus, 
aquela paz cujas delícias excedem toda a inteligência e compreensão humana, 
reine em vossos espíritos pela graça e pelos merecimentos de Jesus Cristo, a 
quem seja dada honra e glória, por todos os séculos dos séculos. Ámen».

Esta pastoral, que foi geralmente bem recebida do clero e dos fiéis, expri-
mia, sob forma de advertências e exortações paternais, as grandes linhas de 
um programa de renovação espiritual. Toda a vida e ação do Prelado tendeu 
a realizar este programa. Em defender a Igreja.

Pela sua pregação apostólica, pelas suas visitas pastorais, pela solicitude 
dispensada ao seu Seminário, pelos exercícios espirituais do clero, pela 
atuação direta, sempre oportuna e sobrenatural, ao mesmo tempo prudente 
e simples, firme e paternal, junto dos sacerdotes como dos fiéis, e, mais 
que tudo, pelas virtudes sacerdotais de que deu exemplo constante, e que 
do paço episcopal do Porto irradiaram pela diocese e pelo país, D. João de 
França foi um Bispo modelo, exerceu um apostolado fecundo e deixou do 
seu episcopado memória abençoada.

Compreende-se que o zelo em emendar abusos e corrigir desordens, 
mais ou menos inveteradas não se exercesse, às vezes, sem dificuldade e 
uma certa reação. Mas o Bispo do Porto sabia triunfar dos obstáculos com 
paciência e com firmeza, e mais preocupado de fazer o bem do que afirmar 
a autoridade, procurava agir segundo o espírito do Evangelho, prosseguindo 
firme e animosamente o fim desejado mas dispondo para isso, com suavidade 
e prudência, os meios mais oportunos.

Da sua firmeza em defender a Igreja e os seus direitos não tardou ele a 
dar público e eloquente testemunho perante a Câmara dos Pares em que 
tinha assento. Não considerando o seu título de Par do Reino como simples 
distinção honorífica, não se resignava D. João de França a ser «mula de reforço» 
do governo, segundo a gíria parlamentar corrente, nem mereceria o apodo 
lançado por uma voz autorizada contra os bispos complacentes e covardes, 
reduzidos à condição de «cães mudos que nem sequer sabem ladrar…».

O liberalismo maçónico de então, instalado nas cadeiras do poder, forçava 
sucessivamente por escravizar e amordaçar a Igreja, esbulhando-a dos seus 
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mais elementares direitos, e procurando arbitrariamente assumir funções que 
à autoridade eclesiástica exclusivamente competem.

O Bispo Castro e Moura levantou desassombradamente um brado de 
revolta contra estes abusos e vexames. Deixando entregue o governo da 
diocese ao cónego Joaquim José Correia de Vasconcelos, deão da Sé e 
provisor do Bispado, foi a Lisboa tomar assento na Câmara dos Pares, e lá 
pronunciou, a 11 de fevereiro de 18632* um discurso famoso de que citamos 
os passos principais, segundo as notas publicadas pelo Bem Público de 7 
de março e seguintes:

«Sr. Presidente – Nesta ocasião em que os representantes da nação fazem chegar até 

ao trono a expressão dos seus sentimentos a respeito do sistema de governo que seguem 

os conselheiros responsáveis da coroa, diz-me a consciência que não posso ficar silencioso, 

quando santos deveres me obrigam a falar, e quando finalmente um voto, que não tivesse 

prévia explicação, não só deixaria de exprimir os meus verdadeiros sentimentos, como 

daria margem larga a inexatas apreciações e erróneos conceitos.

Só a voz do dever me poderia impelir a tomar a palavra neste recinto. Nascido longe 

das grandezas, acho-me, a pesar meu, elevado a elas, que o são decerto, e muito gran-

des, a de ter a honra de sentar-me entre tão distinta assembleia, e ter como colegas e 

mestres cavalheiros tão ilustres por tudo quanto há de mais glorioso entre os homens: o 

nascimento que recorda grandezas e brilhantes feitos históricos, a ciência e os serviços 

militares e civis que dão testemunho de elevado merecimento pessoal.

Ausente da pátria por 28 anos, estranho portanto aos usos e costumes de uma 

sociedade quase completamente renovada, mais que muito esquecido da língua materna, 

em presença de novas leis, práticas e até ideias, temo que as expressões me faltem; e, 

contudo, sou forçado a falar».

Estas precauções oratórias apenas preparam uma entrada mais desas-
sombrada no assunto.

«Sou forçado a falar – continua – porque apesar da minha indignidade, permitiu Deus 

que fosse Bispo da sua Igreja. Sou bispo, e nessa qualidade tenho deveres a desempenhar, 

que não posso preterir sem pôr em grave risco a salvação eterna da minha alma. Sou 

par do Reino, representante de uma nação católica, que enquanto foi também potência 

católica, estendeu o seu poder até ao extremo oriente, encheu o mundo com a glória do 

seu nome, e alçou diante de todos os povos maravilhados a sua bandeira vitoriosa com 

2 * 14 de fevereiro de 1863.
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as Sagradas Quinas por brasão. E nesta qualidade, cabem-me também obrigações que 

não posso esquivar sem desdouro próprio.

Estes deveres, estas obrigações, se fosse possível esquecê-los, chamar-mos-ia à lem-

brança o juramento solene que há poucos dias prestei nas mãos V.ª Ex.ª Sr. Presidente, 

na ocasião em que tive a honra de tomar assento nesta câmara. Por esse juramento me 

obriguei igualmente a “observar e fazer observar, quanto couber em minhas atribuições, a 

Carta Constitucional de 29 de abril de 1826 e o Ato Adicional, ser fiel ao Rei e à Pátria”. 

Eis o que me obriga quebrar o silêncio».

Não se pode dizer que não seja hábil e diplomática a introdução com 
que o bispo-tribuno prepara a defesa dos direitos da Igreja. Essa defesa não 
seria, por isso, menos vigorosa e categórica.

«Sr. Presidente. Se como bispo devo defender a Religião Católica Apostólica Romana, 

única verdadeira, como par do Reino devo observar e fazer observar a Carta Constitucional. 

O que diz a Carta Constitucional no seu art.º 6.º? Que essa Religião Católica Apostólica 

Romana “continua a ser a Religião do Reino” Essa religião não é, como sabem todos 

os que me ouvem, formulada a capricho deste ou daquele indivíduo, mas ensinada aos 

homens pelo próprio Deus, e levada aos confins da terra pelos Apóstolos e seus discípulos, 

com sua fé, seus dogmas, suas leis, seus cânones, definidos, regulados e estabelecidos 

em seus concílios, e de tal sorte obrigatórios que quem o negar, pode ser tudo quanto 

se quiser, mas não católico, membro da Igreja de Jesus Cristo».

É provável que os princípios católicos assim afirmados não fossem con-
formes à doutrina governamental, pois nesta altura levantou-se o ministro 
da justiça a pedir a palavra, que lhe ficou reservada para o momento próprio.

O orador, no entanto, continuou imperturbável:

«Que um português, por infidelidade interior não siga esta religião santa, que é 

também a da sua pátria, isso é com Deus; não há na terra tribuna humana que possa 

julgá-lo, e nenhum tem direito a sondar os mistérios da sua consciência. Mas se um 

governo constitucional, que jurou manter e jurar a Carta Constitucional, desacatar ou 

permitir que alguém desacate a religião que ela reconheceu ser a do Estado, este governo 

deixou de ser o legítimo governo; é um poder de mero facto, e nada mais.

As leis e decretos que expedir contra as prescrições daquela disposição fundamental 

ficam eivados de nulidade. É essa disposição de uma ordem tão elevada, que por ela deverão 

explicar-se todas as outras disposições secundárias, sejam elas da própria Carta, quanto mais 

das outras leis, decretos e regulamentos, qualquer que seja a autoridade de onde emanam».
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Estas afirmações desassombradas faziam agitar-se nas suas cadeiras os 
representantes do governo e os caudilhos do liberalismo. Mas o orador, 
sereno, prosseguiu:

«Guiado por estes princípios, que me parecem incontestáveis, não posso deixar de 

deplorar uma série de atos pelos quais o poder executivo se tem considerado senhor de 

alterar, modificar, e até destruir, a legislação canónica, a pretexto de regular o exercício do 

real padroado, e executar as prescrições do art.º 75 da Carta Constitucional, entendido por 

uma forma inteiramente nova, que dista tanto da inteligência que se deu às doutrinas dele 

nas cortes de 1821, como da que teve desde 1826 até 1833, para não dizer mais nada.

Sr. Presidente, lendo esse art.º 75, acho nele o seguinte: “o Rei é o chefe do Poder 

Executivo, e o executa pelos seus Ministros de Estado. São suas principais atribuições…

nomear Bispos, e prover Benefícios eclesiásticos”. Se procuro a inteligência deste artigo 

pela prescrição do 6.º, acho que ele quer dizer: patronum facient dos, aedificatio, fun-

dus, isto é, que pertence ao Rei nomear e apresentar naqueles benefícios de que já era 

padroeiro, ou “ex vi” de alguma concordata feita com a Santa Sé, como a que teve lugar 

em 1778; mas nesse caso, deve o apresentado ser previamente examinado e, reconhecido 

idóneo, colado. A nada mais se estende o direito do padroeiro; e aos ordinários pertence 

a colação de todos os mais benefícios de que o rei não é padroeiro. Em que direito se 

funda, então, essa nova espécie de concursos por provas documentais para todos os 

benefícios eclesiásticos, sendo inteiramente desconhecidos, na história da Igreja e hoje 

pela primeira vez observados em Portugal?».

O orador tocava aqui num assunto fundamental: por um lado, o rega-
lismo liberal a querer dispor abusivamente dos benefícios da Igreja para os 
distribuir pelos seus apaniguados e afilhados políticos, mesmo moralmente 
e canonicamente indignos; por outro lado, a Igreja, pela voz de um prelado 
seu, a reclamar direitos e liberdades que essencialmente lhe pertencem. Não 
admira que a maçonaria se agitasse, e que nesta altura se levantassem, ao 
mesmo tempo, para pedir a palavra, os «dignos pares» Morais de Carvalho, 
Vicente Ferrer e Rebelo da Silva.

«Mas se essa nomeação – continua, impertérrito, o Bispo Castro e Moura – não 

provém “ex vi” dos títulos que reconhece o direito canónico, nem da concessão da 

Igreja, e se se quiser sustentar que pertence ao rei como chefe de estado, e como tal 

em direito seu, essência, inalienável e inauferível, isto é, se se subordina a esse artigo, o 

artigo 6.º da Carta, então este não passa de um contrassenso, de um fingimento; numa 

palavra, é um absurdo, que por honra dos poderes públicos não deve aí ficar, porque 



Ano 16 �  N.º 48 �  2.ª Série �  Set. Dez. 2018 233

a religião do estado não é a Religião Católica, Apostólica, Romana, mas simplesmente 

um estabelecimento eclesiástico, encarregado de uma parte da política administrativa. 

É uma religião puramente humana, que tem a seu cargo disciplinar as almas no sentido 

e segundo o interesse e as conveniências do governo».

Estas palavras focavam, com nitidez, as consequências a que naturalmente 
conduzia o retorço liberalismo regalista. Mas o orador acentuou ainda:

«Com efeito, Sr. Presidente, segundo os princípios constitucionais, a soberania reside 

essencialmente na nação, que delega o exercício do poder a representantes permanentes 

ou temporários. Toda a autoridade dos poderes públicos é uma delegação da nação; 

logo o que o poder executivo quer exercer na Igreja não pode ser senão uma delegação, 

nem mais nem menos que aquele que exerce no estado; e assim teremos uma religião 

constitucional, uma religião da sabedoria popular, uma religião da moda, e não a religião 

católica, apostólica, romana – uma religião humana, mas não a religião de Jesus Cristo 

que temos a ventura de professar.

Estas consequências parecem-me tão inegáveis como é o princípio. Jesus Cristo não 

deu nenhuma autoridade, na sua Igreja aos poderes humanos; se estes se arrogam a si 

alguma, não pode ser senão por um direito humano, que não pode recair também senão 

sobre uma igreja humana, portanto falsa, transitória, variável.

Se no ambiente de geral subserviência foi precisa coragem moral para afirmar estes 

princípios, mais necessária foi ainda para, como ilação lógica, tomar uma atitude de 

desassombrada intransigência em face dos abusos de governantes que exorbitam da sua 

própria e legítima esfera.

Como Jesus Cristo – clama o Prelado – não lhes deu nenhuma autoridade eclesiástica, 

a sua Igreja não lha pode reconhecer. E contudo não ignora, por uma longa e duríssima 

experiência, que os governos temporais têm por si a força, e recorrem a ela tanto mais 

facilmente quanto é mais forte a voz da consciência que lhes diz faltar-lhes a razão e 

a justiça. Pois, apesar disso, ensina que, saindo o governo do seu direito para invadir o 

Santuário, a desobediência aos seus mandatos é um dever, igual ao da obediência às suas 

determinações nos assuntos da sua competência. Ela diz-nos, tanto com a palavra como 

com o exemplo, que os governos da terra têm poder sobre o nosso corpo, a nossa vida 

e a nossa liberdade, nenhum sobre a nossa alma e a nossa consciência».

E a seguir, marcando a sua atitude pessoal:

«Fundado nestes ditames sagrados e em obediência aos meus deveres, aproveito esta 

ocasião para pedir ao governo do meu país que revogue as disposições e decretos que 

nestes últimos tempos tem expedido, e que em minha consciência considero incompatíveis 

com os meus deveres de Bispo e de par do Reino, inconciliáveis com as leis canónicas 
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e ofensivas do art. 6.º da Carta; e, ao mesmo tempo, manifestar perante esta Câmara e 

o mundo inteiro, a firme resolução em que estou de não seguir, no governo da minha 

diocese e com o auxílio divino, outras leis e disposições que não sejam dimanadas da 

autoridade legítima da Igreja; sujeitando-me desta sorte, e desde já, a todas as conse-

quências desta resolução que me dita o sentimento do meu dever».

Prevendo possíveis violências da parte do governo acrescenta:

«Oxalá seja eu a única vítima, e que a resistência, que espero em Deus poder levar 

até ao fim, a quaisquer disposições ofensivas do direito da Igreja, convença aos senho-

res ministros da necessidade de fazerem uma Concordata com a Santa Sé, em que se 

definam devidamente os limites dos seus poderes, espiritual e temporal, para que de 

outra vez desapareçam as colisões inevitáveis entre eles, na atual situação das coisas, e 

se mantenha a paz e união tão necessárias ao bem da sociedade em geral, e o sossego 

e caridade entre todos os cidadãos».

O discurso na Câmara dos Pares terminou com estas palavras:

«Quando um cataclismo político abala toda a Sociedade, e quando as paixões exaltadas 

arrastam os poderes a medidas extremas, quem haverá que, deplorando-as no fundo da 

sua consciência, não diga que são inevitáveis consequências deste abalo?

Mas se acalmadas as paixões, se insiste em levá-las por diante, isso não sei como… 

Mas que ia eu dizer? Nada direi; e voltando-me para Deus de infinita misericórdia lhe 

pedirei que se digne fazer nascer sobre a minha pátria dias mais felizes e tempos mais 

ditosos. E se aprouver à divina bondade que, no último quartel da minha vida, veja os 

meus concidadãos transbordando de júbilo e alegria, direi como o santo velho Simeão: 

Nunc dimittis, Domine, servum tuum in pace: Senhor, se é vossa vontade, permiti que 

esta pequenina criatura, vosso servo, em paz descanse; quia viderunt oculi mei salutare 

tuum: pois que já vejo os meus votos cumpridos, os meus desejos satisfeitos».

O relato da sessão regista que o orador, tendo notado algum sussurro 
durante certas passagens mais veementes do seu discurso, não quis retirar-
-se sem estas palavras de humildade: «Se ofendi alguém no que disse, peço 
me perdoem».

De facto, as palavras serenas, mas fortes, do Bispo do Porto tiveram 
enorme repercussão. Os arraiais do liberalismo, tanto na imprensa como 
na tribuna, manifestaram-se em reação mais ou menos violenta, que mal 
escondia a surpresa e pasmo perante a apostólica liberdade a que não esta-
vam habituados de antístite português. No campo católico, houve, em geral, 
alvoroçado júbilo de que só reproduziremos alguns ecos.
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O Bem Público, no seu n.º de 7.3.1863; 7.8.63 comentava:

«Os senhores Ferrer e Morais de Carvalho explicaram de que maneira poderia o governo 

vencer as resistências dos prelados, falando no recurso à coroa, na detenção das tempora-

lidades, e até no Código Penal. Que deploráveis políticos! Como pode esquecer-se que os 

apóstolos também tiveram contra si os recursos à coroa, que o Código Penal os condenou 

à morte, e que a queima de S. Lourenço proveio da questão das temporalidades? Ainda 

não chegaram a compreender que um bispo com o Evangelho na mão é invencível – tão 

invencível que os derrota completamente quando os tiranos cuidam ter saído vitoriosos!».

Numa representação assinada em 23 de fevereiro do mesmo ano, os 
padres do Algarve escrevem a D. João de França que

«cheios de contentamento por saberem que S.ª Ex.ª levantou um brado católico 

no parlamento português a favor dos sagrados direitos da Igreja, tantas vezes e por tão 

estranho modo desacatados em Portugal, e no próprio seio da representação não podem 

dispensar-se de dar a S.ª Exª um solene testemunho de cordial agradecimento». 

E depois de historiarem os vexames feitos à Igreja:

«Doía-nos sobretudo o coração por não ouvirmos a voz dos nossos Pastores levantar-se 

vigorosa, enérgica e desassombrada, a pugnar incessantemente e conforme o preceito do 

Apóstolo pelos direitos da Igreja, pelos seus e das suas ovelhas. Esta voz, porém, suou, há 

pouco, na câmara dos dignos pares; saiu dos lábios, partiu do coração verdadeiramente apos-

tólico de V.ª Ex.ª e era a singela expressão das suas convicções católicas. Seja bem-vindo!».

O clero da Arquidiocese de Braga manifesta-se também nestas palavras 
em 23 de março de 1863:

«A apostólica liberdade e energia com que V.ª Ex.ª Rev.ma levantou a voz para advogar 

os direitos da Igreja na câmara alta encheu de consolação e prazer os verdadeiros cató-

licos, e lhes fez conceber a doce esperança de que, sendo os heroicos esforços de V.ª 

Ex.ª Rev.ma auxiliados pelo nobre concurso dos seus veneráveis colegas no episcopado, 

de que é prova notável a representação por eles feita sobre o decreto de 2 de janeiro de 

1862,serão enfim quebradas as grossas cadeias com que neste reino se tem pretendido 

ligar a Sagrada Esposa de Jesus Cristo.

Se tão admirável fortaleza excitou as iras dos inimigos, os mesmos vitupérios e insultos 

que estes arremessam à veneranda pessoa de V.ª Ex.ª Rev.ma, e que não o honram menos 

do que os aplausos dos bons católicos, mostram que a voz autorizada do benemérito 

Prelado portuense não será a do que clama no deserto, mas que assusta a impiedade e 

anuncia à Santa Igreja, em Portugal, dias mais prósperos».
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Expressiva na sua singeleza, a homenagem de um pároco, o reitor de 
Sandim, P. José Bento dos Reis, cuja voz parece bem ser o eco dos seus 
colegas no sacerdócio:

«“Hominem non habeo” – dizia desconsolado o paralítico do Evangelho. “Hominem 

habemus” – dizemos nós hoje, consolados e fortificados com a denodada firmeza com 

que V.ª Ex.ª Rev.ma, depondo respeitos humanos e afrontando as iras dos inimigos da 

Igreja, levantou, na Câmara, uma voz poderosa e consoladora, que veio ecoar em nossos 

corações, como um raio de esperança e de Salvação, etc».

Testemunhos semelhantes de júbilo e de gratidão surgiram de toda a 
parte, em oposição com as vozes discordantes dos políticos feridos, ou dos 
enfeudados à política, que porventura sentissem mais vocação para escravos 
dos caciques do que para filhos e ministros da Igreja.

O Prelado, no entanto, voltava à carga com um novo discurso na Câmara 
dos Pares, em 28 de fevereiro do mesmo ano. Começa por «pedir desculpa 
à Câmara pela involuntária perturbação que pusera nas suas práticas parla-
mentares», da primeira vez que nela falara. «O meu desuso dessas práticas 
– explica – o ardor das minhas convicções, e um génio forte, o mesmo 
que, protegido de Deus, me animou a correr grandes perigos nas longas 
e sobressaltadas peregrinações no Extremo Oriente, foram a causa disso».

Agradecendo, depois, ao ministro dos negócios eclesiásticos as atenções 
que lhe devia, e a circunstância, por ele recordada, de ser o seu despacho para 
Bispo do Porto, o primeiro que ele, ministro, lavrara, tomou ensejo para acentuar

«quanto deve ser grande – diz – a obrigação de consciência que me impeliu a patentear a 

divergência que neste ponto nos separa, pois que teve força para abafar as vozes da gratidão.

Afirmando não ser sua intenção suscitar discussões, unicamente quis declarar, depois 

de exaustos os meios de acabar particularmente a causa da divergência entre o mandato 

do governo e a sua consciência, que julgava acabado o tempus tacendi e chegado o 

tempus loquendi; visto que o governo tanto não queria desistir do sistema de invasões no 

domínio do poder eclesiástico, que pelo contrário seguia, desenvolvendo-o e ampliando-o, 

como acaba de mostrar no decreto de 9 de dezembro do ano passado.

E não se diga – acrescenta – que sou adversário do padroado régio. Não, não sou; 

bem pelo contrário, por ele sofri não poucos nem pequenos desgostos. Se puder ser 

acrescentado, que seja muito embora, até estimaria muito isso; mas que o seja por meios 

legítimos, por aqueles que a Igreja providentemente estabeleceu, sem menos cabo de seus 

direitos, nem infração das suas leis; isto é, por meio de uma concordata com a Santa Sé».
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Voltando, assim, a uma ideia já antes apresentada, insiste perguntando: 

«Porque não a faz o governo? Para que há de insistir em trazer as consciências per-

turbadas? Para que pôr os bispos na dura colisão de parecer que faltam aos seus deveres 

de súbditos resistindo, ou dos seus deveres de bispos cedendo a considerações diversas 

de paz e boa inteligência?».

Rebate, depois, os argumentos aduzidos pelo ministro, mostrando a sua 
falta de fundamento e as contradições em que cai. E aceitando «a doutrina de 
S.ª Ex.ª de que as leis só podem ser derrogadas pela mesma autoridade que 
as promulgou, e que só ela pode também alterá-las ou suspendê-las» mostra 
que, devendo o padroado a sua origem à autoridade da Igreja, «é indispensável 
uma lei eclesiástica para derrogar ou alterar aquela, e não é o poder civil que 
pode fazê-lo». E assim, dos decretos abusivos de 6 de agosto de 1833, de 
2 de janeiro e 9 de dezembro de 1862, declara com afoiteza: «Não pode a 
minha consciência reconhecê-los. Devo, por isso, opor-me a esses decretos, 
porque me é impossível combiná-los com a obediência que devo à Igreja».

Esta intransigência apenas lhe é ditada, evidentemente, por imperativos 
de ordem moral superiores a quaisquer mesquinhas paixões pessoais.

«Obedecendo – afirma ele – ao dever do meu ofício e aos ditames da minha cons-

ciência, não cedo a nenhumas ideias da oposição, quer ao ministério, em geral, quer 

ao Sr. ministro, em particular, a quem tributo meu respeito, e voto gratidão! Consulto 

somente o meu dever.

“Creiam-me V.as Ex.as, ninguém lamenta mais do que eu ver-me na dura necessidade 

de dizer o que tenho dito, e sem dúvida teria ficado silencioso se, em lugar de uma, 

tivesse duas almas. Não tenho, porém, senão uma, que é do meu dever procurar salvar, 

e tenho demais que dar contas a Deus das almas que Ele confiou aos cuidados do meu 

dever pastoral um dos quais, é não consentir que seja negada ou usurpada pelos homens 

a menor parcela da jurisdição da sua Divina Esposa, a Santa Igreja».

Rebate depois doutamente, à face da história, do direito canónico e do 
interesse da própria sociedade civil, os erróneos princípios em que pretendem 
apoiar-se os apologistas da absoluta prepotência do Estado, e antevendo 
as ruinosas consequências a que podem conduzir tais princípios exclama: 

«Atentem bem nisto os Sr.s Ministros e dignos Pares. Achamo-nos à borda 
de um abismo e cairemos nele irremediavelmente se não recuarmos. Ai de 
Portugal! Ai de nós, se formos rebeldes à luz!».
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Como o anterior discurso, suscitou este uma reação viva, já no sentido 
de um aplauso fervoroso, sincera admiração e gratidão da parte de autênticos 
católicos, já no sentido de um combate aberto da parte dos caudilhos liberais 
e dos seus sequazes, aos quais não foram estranhos, infelizmente, um certo 
número de sacerdotes acorrentados à baixa política, e escravizados por ela.

Esta oposição, no entanto, não amedrontou nem desorientou o Prelado. 
Logo depois das pugnas parlamentares, lembrado das necessidades do reba-
nho que lhe fora confiado, D. João de França regressou à sua diocese para 
se entregar, com zelo, aos seus deveres de Pastor.

Assim, é que, de par com os vários serviços administrativos e com a 
organização do seu Seminário, empreendeu a visita pastoral da diocese, 
percorrendo, naquele ano e nos seguintes, as comarcas eclesiásticas de 
Ribatâmega e de Penafiel.

Em abril de 1864, regressou de novo ao Parlamento para defender os 
direitos da Igreja. Num discurso pronunciado na Câmara Alta a 14 desse mês, 
insurge-se vigorosamente contra medidas promulgadas pelo decreto de 2 de 
janeiro de 1862 contra a jurisdição episcopal, e apoia desassombradamente o 
Bispo de Coimbra na recusa por ele oposta à tomada de posse de um escrivão 
da sua câmara eclesiástica, nomeado pelo governo sem o seu aprazimento.

Regressando de novo à sua diocese, continuou as visitas pastorais inter-
rompidas, percorrendo as várias freguesias das comarcas eclesiásticas da Maia 
e da Feira. Em princípios de 1865, tinha a consolação de verificar que todas 
as paróquias da diocese, com poucas exceções, tinham sido por ele visitadas.

Nestas visitas, evidenciam-se o seu zelo apostólico de antigo missionário 
da China, e o empenho de trazer, de novo, ao cumprimento dos seus deveres, 
tanto o clero como os fiéis, com uma veemência de palavra, uma solidez 
de doutrina e uma intensidade de ação pastoral em que andavam sempre 
unidas a firmeza e a bondade.

Devendo celebrar-se em Roma, em 1867, soleníssimas festas do centenário 
do martírio de S. Pedro, dirigiu o Papa Pio IX convite a todos os Prelados 
do mundo católico para que a elas se associassem, honrando-as com a sua 
presença. O Bispo do Porto, cujo espírito «romano» é conhecido, acudiu 
pressuroso a este convite, e, saindo da sua cidade episcopal em fins de maio 
desse ano, foi juntar-se, em Espanha, a alguns prelados que se dirigiam ao 
mesmo destino, e, com eles, chegou à cidade Eterna a 12 de junho seguinte.
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Esperavam-no, à chegada, e acolheram-no em nome dos Portugueses, 
os fidalgos da Casa Real Rodrigo José de Melo e Sousa e seu irmão que, 
de viagem pela Europa, se encontravam, então, em Roma, O papa Pio IX 
acolheu carinhosamente o valoroso bispo missionário que, tanto na China, 
como em Portugal, tão abnegadamente servira e defendera os interesses da 
Igreja e das almas e não lhe faltaram, na Cúria Romana, testemunhos de 
como era conhecida e apreciada a sua atividade pastoral.

De regresso ao país, entregou-se, de novo, com incansável zelo, ao 
governo da sua diocese, continuou as visitas pastorais nas poucas freguesias 
onde ainda não tinham sido feitas, e mereceu pelo valor literário dos seus 
trabalhos oratórios e pastorais que a Academia Real das Ciências o admitisse, 
como sócio, no seu grémio.

Um dos objetos da maior solicitude do Bispo do Porto foi o seu Seminário. 
A atenção que lhe dispensou e o cuidado com que o reorganizou, provendo 
tanto às suas necessidades materiais como à boa formação intelectual e espi-
ritual dos alunos, fez dele, sem contestação, um dos melhores Seminários 
portugueses. Como instrumento de cultura criou nele uma excelente biblioteca 
que inaugurou em 1867, antes da sua partida para Roma3, e que enriqueceu 
com grande número de preciosos manuscritos. Entre estes, figura o original, 
escrito pelo próprio punho do autor do Tesouro da Língua Portuguesa, por 
Fr. Domingos Vieira, obra notável que depois veio a lume com o título de 
Grande Dicionário Português, ou Tesouro da Língua Portuguesa.

A vida de D. João de França Castro e Moura foi sempre exemplar, edifi-
cando todos pela sua piedade, pela sua caridade inesgotável, pelo seu amor 
ao trabalho, e por uma simplicidade e um zelo apostólico que até ao fim 
deixaram reconhecer nele o antigo missionário da China e um bom filho de 
S. Vicente de Paulo.

Sempre desprendido, e sempre preocupado com o bem da sua diocese, 
declarou, perante o Cabido da sua Sé, antes de morrer, que era à Igreja e não 
à família que deixava todos os seus bens adquiridos depois de tomar posse 
do bispado, e que queria fossem entregues ao Seminário para constituírem 

3 A inauguração ocorreu a 7 de junho de 1868, já depois do regresso do bispo de Roma, 

mas sem a sua presença, por se encontrar doente.



I G R E J A  P O R T U C A L E N S E240

um fundo destinado a custear a formação sacerdotal dos estudantes pobres. 
Ao mesmo Seminário, legou a sua livraria particular.

Foi a 11 de outubro de 18684 que, depois de ter dado até ao fim exemplos 
das mais belas virtudes e do maior fervor espiritual, entregou piedosamente a 
sua alma a Deus, com pouco mais de 64 anos de idade e 6 de episcopado.

O seu enterro foi ensejo de uma impressionante manifestação de pesar, 
e a sua memória ficou recordada, com saudade, como a de um dos mais 
dignos Prelados que se sentaram no sólio episcopal do Porto.

Dele foram impressas, em folheto separado, as duas principais orações 
parlamentares sob o título Discursos do Exmo e Revmo Senhor Bispo do 

Porto, pronunciados na Câmara dos Dignos Pares do Reino, em Sessões de 

11 e 28 de fevereiro de 1863, 41 pág., in 8 grande, sem data.
O retrato, a óleo, de D. João de França conserva-se, ao lado dos outros 

Prelados Portuenses, numa sala do Paço Episcopal do Porto.
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Bráulio Guimarães, C.M.5

4 16 de outubro de 1868.
5 O P. Bráulio de Sousa Guimarães, sacerdote da Congregação da Missão, nasceu em 1890. 

Foi ordenado presbítero em 1915. Faleceu em 1972, com 82 anos de idade. Durante a sua 

longa vida, foi reitor dos Seminários diocesanos do Funchal e de Évora, diretor espiritual 

do Seminário de Viseu, orientador de Retiros, pregador de Missões populares, provincial 

dos Padres da Missão, diretor das Filhas da Caridade, historiador, ensaísta e poeta.


