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Resumo: A Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino, criada por alvará de 25 

de junho de 1760, foi uma das principais materializações do despertar do Estado-Polícia 

para a necessidade de regulamentar e legislar a respeito da segurança e saúde pública, 

das práticas higienistas, da assistência social, da educação, das deslocações 

interterritoriais, da circulação de panfletos e outras formas de cultura, entre outras 

resoluções, em virtude de uma nova ordem social e da felicidade dos povos. Com base 

na análise de processos de clérigos, encontrados no fundo da Intendência no ANTT, o 

nosso objetivo procura entender a articulação entre o funcionamento desta instituição e 

a jurisdição que o intendente teve em matéria eclesiástica. 
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Abstract: The Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino, created by charter of 

25th June of 1760, was one of the main expressions of the awakening of the Police State 

for the need to regulate and legislate on the levels of security, public health, social 

assistance, education, interregional displacements, distribution of flyers and other forms 

of culture, amongst other dispositions, to better improve the creation of a new social 

order and the promotion of people’s happiness. Our research of several prosecutions, 

regarding clerics, traced in the Intendência fund, on ANTT, aims to understand the 

connections between the institution functioning and the jurisdiction held by the 

intendent, on religious matters. 
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Crimes de Religiosos na Intendência Geral da Polícia (1790-1800)1 

 A presente comunicação dividir-se-á em três assuntos principais. Em primeiro 

lugar, uma breve contextualização a respeito da criação da Intendência, sua evolução em 

termos de funcionamento e objetivos ao longo do tempo, referindo também os 

principais agentes históricos ligados à instituição. Num segundo momento, serão 

explicitadas as matérias em que o Intendente Geral da Polícia teve jurisdição, 

procurando esclarecer a função e objetivos pelos os quais se orientou. Por fim, 

destacando a sua jurisdição em matéria eclesiástica, abordaremos, em linhas gerais, 5 

dos 11 processos que constam do período entre 1790 e 1800, que passaram pelas mãos 

da Intendência. 

A Intendência Geral da Polícia  

 A historiografia lançou, desde a década de 40 do século passado, quer sobre a 

instituição, quer sobre o intendente Diogo Inácio de Pina Manique, uma miríade de 

abordagens e perspetivas. De entre o vasto leque de autores, destacamos Augusto da 

Silva Carvalho, Albino Lapa, Adérito Tavares, Maria Alexandre Lousada, Laurinda 

Abreu, entre outros. É, com base na leitura destes que, procuramos agora expor o nosso 

próprio olhar sobre a atuação da Intendência. 

 A Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino, criada por alvará de 25 de 

junho de 17602, enquadrou-se num contexto nacional de dinâmicas de reforma do 

século XVIII, em que se verificou um esforço progressivo por parte da Coroa em 

intervir e controlar o campo da proteção social3, tendo em vista a constituição do 

chamado “Estado-Polícia”.  De acordo com juristas da época, como Pascoal de Melo 

Freire e Francisco Coelho de Sousa e Sampaio, pretendia-se com a formação de um 

“Estado-Polícia” não só garantir a paz e a justiça, mas também promover o bem-estar 

																																																																				
1 Esta comunicação retoma o trabalho de seminário realizado na Unidade Curricular de Novas 
Instituições: Inquisição, Misericórdias e Academias, sob orientação científica da Doutora Maria Antónia 
Lopes, a quem agradeço os comentários e sugestões que então me fez. 
2ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador no Portugal das Luzes. Lisboa: Gradiva, 2013, p. 
107. 
3 LOPES, Maria Antónia – A intervenção da Coroa nas instituições de proteção social de 1750 a 1820. 
Revista de História das Ideias. 29 (2008) 131-176. Também disponível em: 
https://www.academia.edu/5902231/_A_intervenção_da_Coroa_nas_instituições_de_protecção_social_de
_1750_a_1820_Revista_de_História_das_Ideias_no_29_Coimbra_2008_pp._131-176, consultado em 25-
01-2017, às 11h37m. 
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geral dos povos, intervindo em diversos domínios da vida social – desde a 

administração pública, cultural e económica às práticas higienistas, de segurança e 

controlo social, atividades lúdicas, educação e fomento populacional – que, como 

recuperaremos adiante, constituirão as áreas de jurisdição do Intendente. 

Comparativamente às cortes europeias, como nos adverte Laurinda Abreu, 

Portugal chegava com “algum atraso à gestão racional da criminalidade”4, pautando-se 

o quadro normativo português por uma grande falta de clarificação e por confusões 

jurisdicionais, que eram sobejamente aproveitadas pelos transgressores, bem como 

pelos seus defensores. 

 Não obstante as diversas áreas que cabiam na sua jurisdição, tendo em conta a 

documentação que nos chegou dos primeiros 20 anos de vigência da Intendência Geral 

da Polícia, conclui-se que a mesma se voltou grandemente para questões ligadas ao 

crime e aos criminosos5. 

Ao tempo de D. Maria I, com a nomeação de Diogo Inácio de Pina Manique6 para 

o cargo de Intendente Geral da Polícia da Corte e do Reino, em 17807, teve lugar um 

importante ponto de viragem no funcionamento desta instituição8, passando o 

intendente a estender a sua autoridade a todos os magistrados judiciais do Reino. Além 

disto, acumulou diversos outros cargos9. Opôs-se ainda, vigorosamente, ao espírito e 

prática do liberalismo.  

O seu empenho contra os “ideais afrancesados” granjearam-lhe a conotação de 

“odioso e fanático funcionário da contra-revolução”10, ignorando e menorizando a sua 

																																																																				
4 Cf. ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 109. 
5 Ideia amplamente reforçada pelo Livro de registo das Leis da Polícia, de 31 de Agosto de 1765, referido 
e devidamente analisado por ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 109-110. 
6 Nascido em 1733, formou-se em Leis pela Universidade de Coimbra, em 1758. É nomeado juiz do 
crime do bairro do Castelo de São Jorge, em Lisboa, a partir desse mesmo ano. Foi um importante e 
eficiente colaborador de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, que sobreviveu ao seu 
afastamento político em 1777. Cf. TAVARES, Adérito e PINTO, José dos Santos – Pina Manique: um 
homem entre duas épocas. Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 1990, p. 13-14. 
7 Por diploma de 18 de janeiro. Porém, a sua nomeação já fora preparada dias antes, por Decreto de 15 de 
janeiro de 1780. Cf. ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 111. 
8 ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 111-118. 
9 Como Superintendente-Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos, Contador da 
Fazenda, Administrador-Geral da Alfândega do Açúcar, Desembargador dos Agravos da Casa da 
Suplicação e Fiscal da Junta de Administração da Companhia de Pernambuco e Paraíba. Ver ABREU, 
Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 111-118. 
10 Cf. TAVARES, Adérito e PINTO, José dos Santos – Pina Manique: um homem..., cit., p. 14. 
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ação política reformadora no Portugal de finais do Antigo Regime11. Contrariando esta 

perspetiva que denegriu a imagem do intendente, destacamos as inovações que 

introduziu, tendentes à centralização de poderes. Por exemplo, é a partir da sua 

nomeação que assistimos à fixação do ordenado de intendente (1600$000 réis anuais), à 

atribuição de um lugar no Conselho Régio e à confirmação da sua jurisdição sobre todos 

os ministros da justiça. Além disso, é responsável pela introdução de novidades em 

termos jurisdicionais: defende a correção como punição para os considerados “pequenos 

crimes” e afirma a autoridade do intendente no que toca à gestão dos tempos de cárcere. 

É nesta dinâmica do exercício de funções de correção da conduta dos criminosos, bem 

como de outras franjas mais frágeis da sociedade, que se deve entender a fundação da 

Casa Pia, a 24 de maio de 1780. 

A jurisdição do Intendente Geral da Polícia 

De acordo com a conceção corporativa da sociedade12, as competências judiciais  

de que dispunha a Intendência Geral da Polícia para superintender crimes e criminosos 

serviram, muitas vezes, de pretexto a outros corpos sociais para afrontar o intendente. É 

à luz deste enquadramento, como nos diz Laurinda Abreu13, que devemos analisar o 

longo documento Jurisdição do Intendente Geral da Polícia, 179114.  

De acordo com Pina Manique, a redação deste documento, onde se desfiam as 

85 áreas em que a Intendência deveria superintender, detendo jurisdição cumulativa 

com os restantes corpos da sociedade de Antigo Regime, surgiu em resposta ao pedido 

efetuado pela Rainha nesse sentido15.  

O documento, datado de 15 de junho de 1791, profundamente influenciado por 

Pascoal de Melo, compreendia desde o controlo ideológico, através da fiscalização da 

informação que circulava e dos ideais afrancesados, maçons e jacobinos, às políticas 

sanitárias, culturais, sociais, educativas e criminais. Verificava-se também a 

superintendência sobre atividades económicas, no domínio da segurança pública, do 

culto, da moral e costumes, bem como em questões ligadas à tranquilidade pública e 
																																																																				
11 TAVARES, Adérito e PINTO, José dos Santos – Pina Manique: um homem..., cit., p. 13-14. 
12 Sintetizada por HESPANHA, António Manuel e XAVIER, Ângela Barreto – “A representação da 
sociedade e do Poder”, in MATTOSO, José (dir.) e HESPANHA, António Manuel (coord.) – História de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2014, vol.4, p. 145-171. 
13 Cf. ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p.125. 
14 ANTT – Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569. 
15 Cf. ANTT – Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569 e ABREU, Laurinda – Pina 
Manique: um reformador..., cit., p.125. 
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gestão urbana do espaço: os incêndios, a construção de imóveis, a recuperação de 

calçadas e outras obras públicas, a mendicidade e a mobilidade em geral.  

A Intendência Geral da Polícia era também responsável pelo bom 

funcionamento da Casa Pia e pela atenta vigilância dos profissionais ligados à saúde – 

médicos e boticários – e dos funcionários ligados ao setor económico e comercial – 

fabricantes, comerciantes, corretores do comércio, etc. Tinha igualmente a seu cargo a 

proteção das camadas mais frágeis da sociedade, por exemplo, as criadas de servir, 

muitas vezes suscetíveis a abusos sexuais no espaço doméstico, mas também os 

expostos, as prostitutas, mendigos, vagabundos e os “pobres” em geral16. 

Apesar de não ter conseguido transformar a Intendência Geral da Polícia num 

tribunal, a atuação de Pina Manique fez-se sentir em todas as áreas mencionadas no 

documento de 1791, que acima referidos de forma resumida. 

Ao longo dos 85 pontos que compõem a Jurisdição do Intendente Geral da 

Polícia, de 179117, apenas nos 18.º e 65.º artigos, “Da boa ordem dos Conventos de hum 

e outro sexo, em que se devem conter segundo as suas izençoens” e “De fazer observar 

a inteira guarda dos Domingos, e festas”, respetivamente, se nota a superintendência, ou 

a procura desta, em matéria religiosa, por parte da Intendência18. Aspeto que nos leva a 

concordar com Laurinda Abreu, quando afirma que “Pina Manique omitia o direito de 

que se arrogava de actuar sobre os eclesiásticos relapsos”19, mas também pelo facto de, 

entre 1790 e 1800, ter exercido alguma influência sobre crimes que 11 eclesiásticos 

perpetraram, dando-nos conta das suas prisões e destinos através de parte dos respetivos 

processos20. São alguns desses casos que pretendemos contar-vos de seguida. 

Os crimes de religiosos (1790-1800) 

A jurisdição que a Intendência Geral da Polícia procurou ter em matéria 

eclesiástica deve compreender-se num contexto de fragmentação e debilidade interna do 

																																																																				
16 ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p.126-127. 
17 Com base neste documento, Laurinda Abreu elaborou um pertinente quadro que dividiu em quatro 
áreas principais de atuação da Intendência Geral da Polícia, sendo elas: o controlo de comportamentos, 
medidas socias e de saúde pública, controlo de espaços e salários, preços e quantidade. Cf. ABREU, 
Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 128-129. 
18 Cf. ANTT – Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569. 
19 Cf. ABREU, Laurinda – Pina Manique: um reformador..., cit., p. 127. 
20 Cf. ANTT - Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569. 
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corpo clerical21, mas também de reformismo ao nível do mesmo. Além disso, frisamos 

que no âmbito das relações com o poder eclesiástico, Sebastião José de Carvalho e 

Melo, por intermédio do designado “despotismo esclarecido”, pretendia a criação de um 

Estado secular, ainda que católico, em que a Igreja e o clero estariam subordinados ao 

poder da Coroa, não interferindo na jurisdição temporal do rei. Servindo esse efeito, 

constituía condição sine qua non colocar termo às situações de exceção que envolviam 

o corpo clerical, pelas imunidades e privilégios de que gozavam, colocando-os fora da 

jurisdição do Estado22. 

Neste sentido, a Intendência Geral da Polícia não julgou os crimes e criminosos 

que explicitaremos de seguida, pois como vimos, apesar das intenções de Pina Manique, 

esta instituição não conseguiu adquirir, nem o estatuto, nem as funções, de um tribunal. 

Portanto, pela análise documental feita, a ilação é que a Intendência encaminhou e 

articulou as decisões tomadas com as instituições eclesiásticas vigentes. É, neste 

sentido, que se deve compreender a jurisdição cumulativa e a interpenetração entre as 

esferas da Igreja e do Estado, neste contexto específico. 

Advirta-se, primeiramente, que não existem processos para todos os anos e que a 

sua riqueza informativa é muito variável, pelo que apresentaremos apenas súmulas 

gerais da investigação desenvolvida. Apenas especificaremos, resumidamente, 5 dos 11 

processos23, aqueles que nos pareceram mais interessantes. 

Em primeiro lugar, o caso datado de maio de 1790, que nos dá conta do insulto e 

tentativa de agressão pública – primeiro com uma arma de fogo, depois com uma faca – 

de Fr. António de Santa Ana, primeiro confessor das religiosas de Santa Clara de 

Coimbra, aos filhos do intendente, portas adentro do convento. Compreende-se a 

influência direta exercida sobre este processo, na medida em que lesa diretamente a 

figura do intendente, na pessoa dos seus filhos.  

Também o caso de despacho de prisão, em setembro de 1791, de Fr. José Xavier 

Pereira Valente, religioso da Congregação de S. Jerónimo, sendo-lhe apreendidos “os 

																																																																				
21 PINTO, Paulo Mendes e FONTES, João Inglês – “Ordens e Congregações Masculinas. Introdução”, in 
FRANCO, José Eduardo; MOURÃO, José Augusto e GOMES, Ana Cristina da Costa (dir.) – Dicionário 
Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal. Lisboa: Gradiva, 2010, p. 27-28. 
22 PAIVA, José Pedro – “A Igreja e o Poder”, in AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) – História Religiosa 
de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores; CEHR-UCP, 2000, p. 171. 
23 Ver ANTT - Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569 
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livros, e papeis assim manuscritos, e impressos”24. A notícia desta apreensão, leva-nos a 

presumir que este religioso teria adquirido e lido livros defesos e, eventualmente, teria 

também redigido sobre esses assuntos, que, porém, são, infelizmente, omitidos na 

documentação. 

O terceiro processo, ocorrido em junho de 1792, informa-nos acerca da 

desobediência do Prior do Convento da Graça, por não ter mandado um seu 

subordinado para fora do Convento de Lisboa. Defende-se um castigo exemplar para 

este, aspeto que faz todo o sentido tendo em conta o impacto e visibilidade do poder 

exercido pelo Rei, de modo a corrigir condutas, servindo de exemplo para a restante 

população. 

Em junho do mesmo ano, também se dá conta da conduta de Fr. Alexandre de 

Santa Rosa e Melo, monge beneditino, que trajava à secular e coabitava com uma 

mulher num beco da freguesia de São Miguel de Alfama. Considerada pouco decorosa a 

sua conduta, propõe-se que seja enviado para o Mosteiro de Paço de Sousa, de onde 

fugira. Através deste processo, denotamos o total desrespeito pelos votos eclesiásticos, 

com a agravante de que se tratava de um fugitivo de outro mosteiro.  

Por fim, um processo de fevereiro de 1794, em que nos é dada conta da prisão de 

quatro franciscanos, motivada pela a conduta moral que apresentavam em espaço 

público, frequentando tabernas, vestindo-se à maneira secular e jogando à lasca. 

Também neste processo a visibilidade do ato perpetrado, o desrespeito pelos votos 

eclesiásticos e a perturbação da vida da comunidade constituem, em parte, um lugar-

comum. 

De uma forma geral, após analisados os documentos que constam dos diferentes 

processos, verificámos que a Intendência Geral da Polícia teve conhecimento e exerceu 

a sua jurisdição, de natureza cumulativa, no domínio eclesiástico, nestes últimos anos 

do século XVIII. Temos, essencialmente, casos ligados à má conduta dos religiosos, 

porque se embriagavam em tabernas, porque vivam amancebados com mulheres, eram 

fugitivos da sua casa-mãe, envolviam-se em lutas ou jogos, eram desobedientes ou 

passavam largas temporadas fora dos conventos. Estamos, portanto, perante crimes que 

tinham maior visibilidade e um impacto direto na ordem pública e vida comunitária.  

																																																																				
24 Cf. ANTT - Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569.	
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Estamos conscientes de que para concluir algumas das histórias destes religiosos 

e para chegar a conclusões mais sólidas e seguras, necessitávamos cruzar esta 

documentação, com outra tipologia de fontes (correspondência do intendente, 

documentação produzida pelas instituições religiosas a respeito dos autoados, etc.) 

Ficam, porém, abertos novos caminhos de investigação neste âmbito, pois nem o 

trabalho desenvolvido, nem a presente comunicação, encerram de qualquer forma 

algumas das temáticas aqui afloradas. 

 

Gabriela Nóbrega 
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Fontes manuscritas 

Arquivo Nacional Torre do Tombo 

Ministério do Reino, Segurança Pública, mç. 454, cx. 569 
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