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“Não pretendemos fundar uma nova religião; queremos tão somente expurgar a Religião Cristã das 
corrupções seculares, reivindicar as liberdades da primitiva Igreja Lusitana – por tanto tempo sujeita ao 
jugo estrangeiro de Roma – e difundir por todo este país uma doutrina que seja a católica e apostólica, 
numa igreja portuguesa e não romana” (LOC, 1884: VI)1.

Esta expressão programática, transcrita do prefácio da primeira edição do Livro de Oração Comum 
da Igreja Lusitana (IL), publicado em 1884, mas parafraseando declarações formais anteriores, tem 
sido abundantemente glosada como máxima da matriz identitária da nova confissão religiosa que 
nesses anos se forjou. Todavia, convém recordar que no parágrafo anterior do mesmo texto se punha 
em paralelo o movimento reformador lusitano com o que mais de três séculos antes havia tido lugar 
na Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Irlanda, Escócia, Suécia e Noruega, estados cuja revolução 
religiosa foi no geral mais além de ter sacudido “o jugo do despotismo espiritual e estrangeiro” para 
reconquistar “as suas antigas liberdades como igrejas nacionais, reformadas e independentes”, 
como reza o mesmo prefácio.

A tensão seminal entre o afã de conservar a catolicidade e apostolicidade da Igreja, respondendo 
em simultâneo à sedução do modelo eclesial de pureza evangélica mais radicado nos escritos 
neotestamentários, é congénita à própria concepção da Igreja Lusitana e terá dado origem a alguns 
equívocos e acesos debates em vários momentos da sua história. Mas essa “dupla personalidade” 
é também uma das marcas da identidade anglicana que desde o berço moldou a IL e reflete-se na 
expressão que escolheu para lema: unidade no certo, liberdade na dúvida, caridade em tudo2.

Pareceu-nos por isso oportuna a celebração do 50º aniversário da assinatura da Concordata com 
a Comunhão Velho-Católica de Utreque para uma reflexão sobre esta inspiração velho-católica 
nos primórdios da Igreja Lusitana. O período da nossa pesquisa balizou-se entre 1878 e 1911, 
correspondente sensivelmente ao que podemos chamar a primeira geração da Igreja Lusitana 
(Santos 1997). 

Os limites deste ciclo merecem explicação. 1878 é o ano a que respeita o primeiro relatório da Igreja 
Episcopal Reformada em Portugal, instituição prototípica da IL e também, não por acaso, ao ano de 
publicação do Regulamento do Registo Civil em Portugal (decreto de 28-11-1878), diploma de grande 
simbolismo (não obstante o posterior atraso na sua efetiva regulamentação) pela circunstância de 
pela primeira vez isentar uma parte da população, se bem que então apenas a ínfima minoria “não 
católica”, da tutela da Igreja para os actos de registo de nascimento, matrimónio e óbito. Em 1911, 
sob o novo regime republicano, publica-se a Lei de Separação do Estado das Igrejas, aspiração antiga 
das comunidades religiosas reformadas mas que surgiu num contexto de tal laicização e mesmo 
antipatia pelo espírito religioso que quase diríamos trouxe às igrejas minoritárias mais dificuldades 
que vantagens.

As fontes utilizadas para esta pesquisa foram essencialmente as publicações periódicas da esfera 
da IL nesse período, sobretudo A Reforma (Porto, 1877-1889), O Evangelista (Lisboa, 1892-1901) e 
o Egreja Lusitana (Vila Nova de Gaia, 1894-1923). Acessoriamente recorremos aos relatórios anuais 
da IL, ao Livro de Oração Comum (1884) e a atas do sínodo ou da comissão permanente do mesmo 
sínodo. 

Rastreando a imprensa evangélica portuguesa, a primeira referência ao movimento anti-infalibilista, 
ou seja à egressão de padres católicos da Igreja de Roma em consequência da decisão tomada pelo 
Vaticano I que consagrava o dogma da infalibilidade papal, encontra-se no jornal A Reforma, que 

1 Atualizámos a ortografia, como faremos noutras citações documentais.
2 Erroneamente atribuída a Santo Agostinho e com diversas variantes desde pelo menos o século XVII, como esclarece, com 

fontes, a página https://en.wikipedia.org/wiki/In_necessariis_unitas,_in_dubiis_libertas,_in_omnibus_caritas [consulta em 
Junho 2016].



A N G L I C A N  A N D  O L D  C A T H O L I C  I N  P O R T U G A L ,  S P A I N  A N D  E U R O P E 17

We do not want to found a new religion; we just want to purge Christian religion from secular corruptions, to 
claim the primitive Lusitanian Church’s freedoms – by such a long time subject to the foreign yoke of Rome 
– and spread throughout this country a doctrine which is the catholic and apostolic one in a Portuguese 
and not Roman Church1 

This programmatic expression, quoted from the foreword to the first edition of the Common Prayer 
Book of the Lusitanian Church (LC), published in 1884, but in accordance to earlier formal statements, 
has been currently appointed almost as an axiom of the identitary matrix of the new church forged 
during those years. However, it should be recalled that in the previous paragraph of the same text, 
Lusitanian reformation movement was placed in parallel with the one that more than three centuries 
before took place in Germany, England, Denmark, Ireland, Scotland, Sweden and Norway countries, 
whose religious revolution was in general much beyond shaken “the yoke of spiritual and foreign 
despotism” to regain “ their ancient freedoms as national, reformed and independent Churches”, as 
the same foreword states.

The seminal tension between the eagerness to conserve the catholicity and apostolicity of the 
Church, but at the same time responding to the seduction of an ecclesial model of evangelical purity 
more rooted in the New Testament writings, is congenital to the design itself of the Lusitanian Church, 
and may have given rise to some misunderstandings and heated debates at several moments of its 
history. Actually, that kind of “double personality” is also one of the marks of the Anglican identity 
that rooted the LC’s foundation and is fully reflected by Saint Augustine’s statement the Church 
choose as motto: unity in certain, freedom in doubt, charity in everything2.

So, the celebration of the fiftieth anniversary of the Full Communion Concordat between LC and 
Utrecht’s Communion seemed to us an opportunity for reflection about old catholic’s inspiration 
in the early times of LC’s history. Our research was mapped out between 1878 and 1911, slightly 
corresponding to what one could call the first generation of the Lusitanian Church (Santos 1997). 

Neverthless, the limits of this cycle deserve same explanation. The year of 1878 corresponds to the 
first report of the ‘Portuguese Episcopal Reformed Church’, the very first name of LC, as well as, and 
not by chance, to the publication of first Portuguese Civil Register Regulation (Decree of 28 Nov. 1878), 
a diploma of great symbolism (notwithstanding the subsequent delay in their effective regulation) for 
the first time to exempt a part of the population – even reduced, at the time, to the tiny “no-Roman 
Catholic” minority – from the tutelage of the RC Church concerning registration acts of birth, marriage 
and death. In 1911 the new republican regime published a law on the separation between the State 
and the Churches, which was an old aspiration of the reformed religious communities. However, this 
law arose in a context of such secularization and even dislike of any religious feeling that we may 
admit it to have brought more difficulties than advantages to those minority churches.

The sources used for this essay were essentially LC periodicals of that time, namely A Reforma (Oporto, 
1877-1889), O Evangelista (Lisbon, 1893-1901) and the Egreja Lusitana (Vila Nova de Gaia, 1894-1923), 
Synod and synod’s standing committee’s minutes, LC’s annual reports, the Book of Common Prayer 
(1884) and other official documents of the Church. 

Tracking the Evangelical Portuguese press, the first reference to the ‘anti-infallibilist movement’, 
i.e. the egress of Catholic priests from the Church of Rome as a result of the decision taken by the 
Vatican I referring to Pope’s infallibility, was found in the newspaper A Reforma, which in September 
1877 publishes a letter some years before directed by Father François Junqua3 to the Archbishop 
of Bordeaux, explaining the reasons why he decided to left the Roman Church. Emphatizing his 

1 Lusitanian Common Prayer Book 1884, p. vi. Excerpt translated, as well as press quotations and other sources.
2 Erroneously attributed to St. Augustine and with several variants since at least the seventeenth century, as it clarifies, with 

sources, the page https://en.wikipedia.org/wiki/In_necessariis_unitas,_in_dubiis_libertas,_in_omnibus_caritas [Jun. 2016].
3 François Junqua (1821-1899), doctor in theology and parish priest in several French dioceses, with a prominent role in the 

defense of the apparitions of Lourdes. In 1872 joins the anti-infallibilist movement and leaves the Roman-Catholic church, 
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em Setembro de 1877 publica a carta anos antes dirigida pelo padre François Junqua3 ao Arcebispo 
de Bordeaux explicando os motivos pelos quais se desligava da comunhão romana. Acentuando a 
sua discordância da nova definição dogmática, Junqua evocava os protestos similares de Döllinger4, 
do padre Michaud5 e outros “ilustrados doutores e padres, na Alemanha, na França, na Suíça, na 
Espanha e na Itália (que) não quiseram partilhar da responsabilidade desta prodigiosa apostasia” 
(REF, 20.9.1877)6.

Em Novembro do mesmo ano, a propósito de uma pastoral do Vigário-geral de Aveiro acerca da 
propaganda protestante naquela diocese, Guilherme Dias7, em editorial, chama a atenção para a 
distinção entre catolicismo e romanismo e recorda que “depois de 1860 têm-se criado muitas igrejas 
evangélicas na Espanha e um sem número na Itália” referindo também a Áustria, a Alemanha, 
que “tem os velho católicos” e os progressos da reforma religiosa na Venezuela, México, Estados 
Unidos da América, Canadá (referindo-se em especial à acção do Pe. Chiniquy8) e outros países 
(REF, 1.11.1877), sendo esta a primeira vez em que encontrámos a designação “velho-católicos” no 
jornalismo acatólico português (Fig. 1).

Durante os anos seguintes aumentam no periódico as referências aos reformadores ou críticos da 
infalibilidade e do ultramontanismo. Nos editoriais de três edições reproduz-se o longo discurso 
com que o bispo Strossmajer9, em pleno Concílio, protestou contra o novo dogma proposto e 
pôs em causa o próprio primado papal (REF, 28.3, 4.4. e 18.4.1878); surge uma notícia acerca do 
quinto sínodo velho-católico10 celebrado em Bona e da histórica decisão de abolir o celibato 

3 François Junqua (1821-1899), doutor em teologia e pároco em várias dioceses francesas, com papel de destaque na 
defesa das aparições de Lourdes. Em 1872 junta-se ao movimento anti-infalibilista e abandona a igreja católica-romana, 
integrando-se na igreja galicana. Perseguido pelas suas ideias, chegou a ser preso e só em finais do século pode exercer 
livremente o seu ministério na capela de São João Batista, que fundara em Bordéus (www. galican.org).

4 Johann Joseph von Döllinger (1799-1890) foi um padre, teólogo e historiador alemão. Professor de teologia de Munique, 
aproximou-se dos movimentos do catolicismo liberal francês e do movimento de Oxford, na igreja de Inglaterra, criticando 
o ultramontanismo católico. Em 1870, com outros professores da sua universidade e muitos padres bávaros, declara 
firmemente a sua oposição ao novo dogma da infalibilidade papal e acaba por ser excomungado pelo arcebispo de Munique. 
É acolhido pelos bispos velho-católicos holandeses, que o pretenderam elevar ao episcopado, o que recusou, dizendo não 
desejar criar um cisma religioso na Alemanha. Reservou à vida académica as últimas décadas de vida, retirando-se de 
polémicas religiosas (www.fr.wikipedia.org; www.newadvent.org). 

5 Eugène Michaud (1839-1917), padre dominicano francês, foi vigário da igreja da Madalena, em Paris. Em 1872 abandona a 
igreja católica em protesto contra o dogma da infalibilidade papal e junta-se a Döllinger em Munique, passando depois a 
exercer como professor de teologia velho-católica em Berna (www.fr.wikipedia.org).

6 Para abreviar as citações indicamos as fontes da imprensa apenas pela abreviatura do título e a data de publicação.
7 Guilherme Dias da Cunha (1844-1907), sacerdote português, emigrou para o Brasil em 1868. Aí entrou em conflito com o 

bispo de Pelotas por difundir ideias liberais e ser maçon. Regressado a Portugal, aproxima-se do movimento metodista 
de Diogo Cassels e Robert Moreton e em finais de 1875 faz profissão de fé na igreja do Torne. Em 1877 funda A Reforma, o 
primeiro jornal protestante português, de que é o principal redator. Entretanto liga-se à Igreja Lusitana e é o primeiro pastor 
da igreja do Redentor, no Porto. Publicou obras de polémica e apologética evangélica, como Ecos de Roma (1873), Resposta 
à Instrução Pastoral do Exmo. Bispo do Porto (1878), Vozes da História (1885), O que é a Missa (1888). Nos começos da década 
de 1890 regressou ao Brasil, onde se radicou, sendo aí mais conhecido pela sua atividade em sociedades maçónicas (Silva 
2005).

8 Charles Chiniquy (1809-1899) foi um padre católico canadiano que se tornou pastor protestante. Sacerdote inconformista, 
entrou em litígio com o bispo de Chicago, que o suspendeu e excomungou. Em 1858 abandonou a Igreja Católica e ligou-se 
à Igreja Presbiteriana, exercendo como ministro e professor. Figura controversa que despoletou sentimentos contraditórios 
e pregador inflamado, tornou-se muito conhecido quer no Canadá e Estados Unidos, quer em diversos países europeus e 
na Austrália, por onde andou em digressão fazendo conferências e promovendo os seus livros, como Cinquante ans dans 
l’Église de Rome (1885) e em especial Le  prêtre,  la femme et le confessionnal, publicado em 1875 (www. en.wikipedia.org; 
www.es.wikipedia, org; www.biographi.ca). Esta última obra (O padre, a mulher e o confessionário), de crítica à confissão 
auricular, foi traduzida em diversas línguas e tornou-se muito popular em Portugal, com várias edições nos séculos XIX e XX.

9 Josip Strossmajer (1815-1905) foi um importante político, académico, promotor de instituições culturais e bispo católico 
croata. No concílio Vaticano I (1869-70) ficou célebre o seu longo discurso contra o dogma da infalibilidade papal, não 
obstante as dúvidas suscitadas quanto à sua autenticidade. Se bem que se tivesse aproximado de Döllinger e do bispo 
velho-católico Reinkens, Stossmayer manteve-se fiel à disciplina e hierarquia católica (www.en.wikipedia.org).

10 Usaremos por vezes a sigla VC para abreviar a designação Velho-Católicos.

1. N’ A Reforma, o primeiro jornal protestante 
português, faz-se a primeira referência aos 
“velho-católicos” (Nov. 1877).

 In A Reforma, the first Protestant Portuguese 
paper, the ‘Old Catholics’ are mentioned for 
the first time (Nov. 1877).
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disapproval of the new dogmatic definition, Junqua evoked similar protests of Doellinger4, Father 
Michaud5 and other “illustrated professors and priests in Germany, France, Switzerland, Spain and 
Italy [that] did not want to share the responsibility of this miraculous apostasy” (REF, 20.9.1877)6.

In November of the same year, commenting a pastoral letter issued by Aveiro’s general vicar, about 
the Protestant propaganda in the diocese, Guilherme Dias7, in an editor’s article, calls reader’s 
attention to the distinction between Catholicism and Romanism and reminds that “after 1860 many 
Evangelical churches have been created in Spain and a countless of them in Italy” referring also to 
Austria, Germany, who “has the old Catholics” and the progress of religious reform in Venezuela, 
Mexico, United States of America, Canada, through the action of the father Chiniquy8, and other 
countries (REF, 1.11.1877), this being the very first time that we found the designation “old-Catholics” 
in Portuguese no-Catholic press (Fig. 1).

During the following years references to reformers or critics of infallibility and ultramontanism 
increase in that news paper. In the editorials of three issues the Reforma reproduces the long speech 
with which the Bishop Jossip Strossmayer9, at Vatican I, protested against the proposed new dogma 
and put in question papal primacy itself (REF, March, 28, April 4 and 18.4.1878); the newspaper 
publishes a note about the fifth old-Catholic synod10 held in Bonn and its historic decision to abolish 
clergymen’s mandatory celibacy (REF, 1.8.1878); in several texts Doellinger and father Hyacinthe 
Loyson11 are quoted and at the same time were selected to be published some essays of the well 

integrating itself in the Gallican church. Pursued by his ideas, he became a prisoner and only at the end of the century can he 
freely exercise his ministry in the chapel of St. John the Baptist, which he founded in Bordeaux (www.galican.org).

4 Johann Joseph von Döllinger (1799-1890) was a German priest, theologian and historian. Professor of theology in Munich, 
he approached the movements of French liberal Catholicism and the Oxford movement in the Church of England, criticizing 
Catholic Ultramontanism. In 1870, with other professors of his university and many Bavarian priests, he firmly states his 
opposition to the new dogma of papal infallibility and ends up being excommunicated by the archbishop of Munich. He was 
welcomed by the Old Catholic Dutch bishops, who wanted to elevate him to the episcopate, which he refused, saying he did 
not wish to create a religious schism in Germany. He reserved for academic life the last decades of life, withdrawing from 
religious controversies (www.fr.wikipedia.org; www.newadvent.org).

5 Eugène Michaud (1839-1917), French Dominican priest, was vicar of the church of the Magdalene, in Paris. In 1872 he left the 
Catholic church in protest against the dogma of papal infallibility and joined Döllinger in Munich, and later became professor 
of Old-Catholic theology in Bern (www.fr.wikipedia.org).

6 To abbreviate the citations we indicate the sources of the press only by the abbreviation of the title and the date of 
publication.

7 Guilherme Dias da Cunha (1844-1907), Portuguese priest, emigrated to Brazil in 1868. There he came into conflict with the 
bishop of Pelotas for spreading liberal ideas and being a Freemason. Returned to Portugal, he approaches the Methodist 
movement of James Cassels and Robert Moreton and in late 1875 makes profession of faith in the church of Torne. In 1877 he 
founded A Reforma, the first Portuguese Protestant newspaper, of which he is the main editor. In the meantime it connects 
to the Lusitanian Church and is the first pastor of the church of the Redeemer, in Oporto. He published works of controversy 
and evangelical apologetics, such as Ecos de Roma (1873), Resposta à Instrução Pastoral do Exmo. Bispo do Porto (1878), Vozes 
da História (1885), O que é a Missa (1888). In the beginnings of the 1890s he returned to Brazil, where he settled, being best 
known for his activity in Masonic societies (Silva 2005).

8 Charles Chiniquy (1809-1899) was a Canadian Catholic priest who became a Protestant pastor. A nonconformist priest, he 
filed a litigation with the bishop of Chicago, who suspended him and excommunicated him. In 1858 he left the Catholic 
Church and joined the Presbyterian Church, serving as minister and teacher. A contentious figure who sparked conflicting 
feelings and inflamed preacher, he became well-known both in Canada and the United States and in several European 
countries and Australia, where he has been touring for conferences and promoting his books such as Cinquante ans dans 
l’Église de Rome (1885) and especially Le prêtre, la femme et le confessionnal, published in 1875 (www.en.wikipedia.org; www.
es.wikipedia, org; www.biographi.ca). This last work, a strong criticism of auricular confession, was translated into several 
languages and became very popular in Portugal, with several editions in the 19th and 20th centuries.

9 Josip Strossmajer (1815-1905) was an important politician, scholar, promoter of cultural institutions and Croatian 
Catholic bishop. In the Vatican Council I (1869-70) his long speech against the dogma of papal infallibility was celebrated, 
notwithstanding the doubts raised as to its authenticity. Although he had approached Döllinger and the old Catholic bishop 
Reinkens, Stossyer remained faithful to the discipline and Catholic hierarchy (www.en.wikipedia.org).

10 We will use sometimes the abbreviation OC to avoid repeat Old Catholics.
11 Charles Loyson (1827-1912), better known by the religious name of Pére Hyacinthe, was a French priest and religious who 

became the superior of the Discalced Carmelites. Preacher eloquently became well known for his sermons in the churches 
of Madeleine and Notre-Dame in Paris. A critic of the positions of the Catholic Church in Vatican I, he left his order and was 
excommunicated (1869). The following year he joined Döllinger’s group in critiques of papal infallibility and approached the 
old-Catholic movement. In 1879 he founded an independent Catholic church in Paris, under the protection of the Anglican 
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obrigatório (REF, 1.8.1878); citam-se, em vários textos, von Döllinger e o padre Hyacinthe Loyson11, 
ao mesmo tempo que se publicam trabalhos do conhecido economista belga Émile de Laveleye, 
nomeadamente o clássico Do futuro dos povos católicos (REF, 5.12.1878 a 6.3.1879), obra que viria a 
tornar-se extremamente popular no protestantismo latino.

Três figuras emergem em diversas notícias e transcrições durante este período: von Döllinger 
(Fig. 2) e as suas posições sobre o papado; Jacinto Loyson (Fig. 3), com trechos dos seus sermões 
e notícias sobre os começos da Igreja Galicana que instituiu em França e o também famoso padre 
Chiniquy (Fig. 4), por essa altura em missão na Austrália. Todavia, a própria corrente velho-católico 
ganha expressão em diversos números d’A Reforma (a partir de Junho de 1884, subtitulada Echo da 
Igreja Lusitana) com informações sobre os seus sínodos e outras reuniões, abertura de igrejas e os 
progressos do movimento na Alemanha, Suíça, França e Itália, aqui personificada na dissensão do 
conde de Campello12, que fora secretário papal e cónego de São Pedro.

Numa edição de Novembro de 1888, A Reforma intitula de forma similar dois textos distintos. Na 
última página, sob a epígrafe “Os Velhos Catholicos” abre-se deste modo uma notícia:

“Cento e quarenta cinco bispos da Santa Igreja Católica em comunhão com a Igreja Anglicana reunidos 
em conferência (…) debaixo da presidência do Arcebispo de Canterbury”… (REF, 4.11.1888).

Na prática, transcrevem-se, com o devido rigor, algumas decisões da Conferência de Lambeth 
realizada nesse ano a propósito do relacionamento e garantia de intercomunhão com as igrejas VC 
da Holanda, Alemanha, Suíça e Áustria, enquanto em relação aos “reformadores” na Itália, França, 
Espanha e Portugal os bispos anglicanos esperavam que pudessem “adoptar formas tão sãs de 
doutrina e de disciplina e que tenham uma organização tão católica que nos permitam dar-lhes um 
reconhecimento mais completo” (Ibid.).

Preenchendo a primeira página desse mesmo número, um editorial intitulado “Os velhos catholicos 
em Portugal”, começa por recordar a separação de Roma do conde Campello e as razões que 
apresentara para o fazer, para de seguida esclarecer que tais razões são idênticas às posições de 
todas as igrejas em comunhão com a Igreja Anglicana, a da Escandinávia, a dos Velhos Católicos 
na Alemanha, na Suíça, na Itália e na Espanha e à da Igreja Lusitana. “Esta igreja – continua – aceita 
a Sagrada Escritura como a única regra da fé, cujas doutrinas se acham resumidas nos três Credos 
da Igreja Antiga, a saber: o dos Apóstolos, de Niceia e de Santo Atanásio. Rejeita as inovações do 
Romanismo mas não a fé Católica e Apostólica, nem os usos da Igreja Primitiva.”, após o que faz 
extensa transcrição do prefácio do Livro de Oração Comum de 1884 e continua com detalhes da 
liturgia, sublinhando as fontes utilizadas para a sua composição (Idem).

Já em 1889, o jornal anunciava com destaque na capa uma “Conferência popular na Capela 
Católica, Apostólica e Evangélica no lugar do Torne (…) sobre “A Igreja Antiga em Portugal” (REF, 
6.7.1889), a proferir por Diogo Cassels13 (Fig. 5), que aliás acreditamos ter sido o autor dos dois textos 
precedentes. 

11 Charles Loyson (1827-1912), mais conhecido pelo nome religioso de Pére Hyacinthe, foi um sacerdote e religioso francês 
que chegou a superior dos Carmelitas Descalços. Pregador eloquente tornou-se muito conhecido pelos seus sermões nas 
igrejas da Madeleine e Notre-Dame, em Paris. Crítico das posições da Igreja Católica no Vaticano I, egressou da sua ordem e 
foi excomungado (1869). No ano seguinte juntou-se ao grupo de Döllinger nas críticas à infalibilidade papal e aproximou-se 
do movimento VC. Em 1879 fundou em Paris uma igreja católica independente, sob proteção da igreja anglicana, mais tarde 
legalizada como Igreja Galicana e sob jurisdição da arquidiocese velho-católica de Utrecht já no final do século. (www.
en.wikipedia.org; www.galican.org; Houtin 1922; Mayer 1983). 

12 Enrico Campello (1831-1903), conhecido como conde de Campello por ser de familias nobres, teve uma rápida ascensão 
como sacerdote católico, chegando a cónego da basílica de S. Pedro, em Roma. A falta de resposta aos seus desejos de 
reforma da igreja, levou-o a distanciar-se da comunhão romana em 1881, após o que funda em Roma uma comunidade de 
inspiração velho-católica, de que chegou a ser bispo (www.treccani.it/enciclopedia).

13 James (Diogo) Cassels (1844-1923) foi um dos principais iniciadores da reforma religiosa em Vila Nova de Gaia. Nascido 
numa família inglesa radicada em Portugal, fundou em 1868 a igreja e escola do Torne e mais tarde outras igrejas e escolas. 
Ligou-se inicialmente à igreja metodista e em 1880 à Igreja Lusitana, na qual foi ordenado. Director e redactor dos jornais 

2. Johann  von Döllinger (1799-1890), uma das 
principais figuras do Velho-Catolicismo na 
Alemanha

 Johann  von Döllinger (1799-1890), one of the 
leading figures of Old-Catholicism in Germany.
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3. Charles Loyson (1827-1912), conhecido como 
Padre Jacinto, fundador da Igreja Galicana em 
França.

 Charles Loyson (1827-1912), known as Pére 
Hyacinthe, founder of the Galican Church in 
France.
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known Belgian economist Émile of Laveleye, notably the classic The future of Catholic Peoples (REF, 
from 5.12.1878 to 6.3.1879), book that was to become extremely popular in Latin Protestantism.

Three personalities emerge in various notices and transcripts during this period: Johann von 
Doellinger (Fig. 2) and his views on Papal authority; Hyachinte Loyson (Fig. 3), with excerpts from his 
sermons and news about the beginnings of the Galican Church he had instituted in France and also 
the famous Father Chiniquy (Fig. 4), by that time in mission in Australia. But also the old-Catholic 
current itself gains expression in several issues of the Reforma (from June 1884 subtitled as Echo of 
the Lusitanian Church), with information about their synods and other meetings, opening of churches 
and the progress of the movement in Germany, Switzerland, France and Italy, in this last country 
personified in the abjuration of Count di Campello12, former Pope’s secretary and Canon of Saint 
Peter.

In the edition of November 1888, A Reforma entitles similarly two distinct texts. On the last page, 
under the heading “The Old Catholics” opened this way the news:

“One hundred and forty five bishops of the Holy Catholic Church in communion with the Church of 
England gathered in Conference (…) under the presidency of the Archbishop of Canterbury”… (REF, 
4.11.1888).

In the most practical way, the note transcribes, with due rigor, some decisions of the Lambeth 
Conference held that year about the relationship and guarantee of intercommunion with the OC 
churches of Holland, Germany, Switzerland and Austria, while in relation to the “reformers” in Italy, 
France, Spain and Portugal the Anglican Bishops hoped that they could “adopt forms so sound of 
doctrine and discipline and which have a Catholic organization so that will allow us to give them a 
more complete recognition” (Ibid.).

Filling the entire front page, of that same publication, an editorial entitled “The Old Catholics 
in Portugal,” begins by recalling the separation of Rome from Count Campello and the reasons 
he had put forward to do so, and then clarifying that such reasons are identical to the positions 
of all Churches in communion with the Anglican Church, the Church of Scandinavia, Old Catholics 
in Germany, Switzerland, Italy and Spain and the Lusitanian Church. “This church,” he continues, 
“accepts Holy Scripture as the only rule of faith, whose doctrines are summarized in the three 
Creeds of the Ancient Church, namely: that of the Apostles, Nicaea and St. Athanasius. It rejects the 
innovations of Romanism but not the Catholic and Apostolic faith, nor the practices of the Primitive 
Church, “after which he makes extensive transcription of the foreword of the 1884 Book of Common 
Prayer stretching the quotations with details of the liturgy, underlining the sources used for its 
composition (Idem).

Already in 1889, the same newspaper announced prominently in its front cover an so called: 
“Communal Conference in the Catholic, Apostolic and Evangelical Chapel in the place of Torne (...) 
about “The Ancient Church in Portugal” (REF, 6.7.1889), to be delivered by James Cassels13 (Fig. 5), 
who we believe to have been the author of the two precedent texts. 

church, later legalized as Galican Church and under the jurisdiction of the old-Catholic archdiocese of Utrecht by the end of 
the century. (www.en.wikipedia.org; www.galican.org; Houtin 1922; Mayer 1983).

12 Enrico Campello (1831-1903), known as Count of Campello for coming from noble families, had a rapid rise as a Catholic 
priest, reaching the canonicate at St. Peter’s Basilica in Rome. The lack of response to his desire to reform the church led 
him to distance himself from Roman communion in 1881, after which he founded a community of Old Catholic inspiration in 
Rome, of which he became bishop (www.treccani.it/encyclopedia).

13 James (Diogo) Cassels (1844-1923) was one of the main initiators of religious reform in Vila Nova de Gaia. Born in an English 
family settled in Portugal, in 1868 he founded the church and school of the Torne and later other churches and schools. 
He was initially linked to the Methodist church and in 1880 to the Lusitanian Church, where he was ordained. Director and 
editor of the newspapers Capella do Torne (1892-1894) and Egreja Lusitana (1894-1923), published in 1908 A Reforma em 
Portugal. His educational and welfare work earned him great social recognition, being awarded by the Government and local 
authorities. Its name was attributed to a street of Vila Nova de Gaia (1910) and has since 1938 a monument in one of the main 
gardens of that city. On this figure, see in particular Peixoto 2001; 2005.

4. Charles Chiniquy (1809-1899),  padre 
canadiano que se tornou pastor e escritor 
protestante.

 Charles Chiniquy (1809-1899), a Canadian 
Catholic priest who became a Protestant 
pastor and writer. 

5. James (Diogo) Cassels (1844-1923), um dos 
fundadores da Igreja Lusitana.

 James (Diogo) Cassels (1844-1923), one of the 
Lusitanian Church’s founders. 
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Entretanto, A Reforma suspende a publicação por esses anos e a Igreja Lusitana lança em 1893 um 
órgão oficial, O Evangelista, onde continuaremos a recensear a pista velho-católica. Logo em Junho 
desse ano Diogo Cassels assina um extenso “Communicado” onde explana, voltando a reproduzir 
trechos do prefácio do LOC, as bases doutrinais e crenças da IL. A certo ponto esclarece:

“os membros da Igreja Católica Lusitana em nosso país acham-se por enquanto em pequeno número, 
mas não estamos isolados. Estamos em comunhão com as Igrejas Velho Católicas e muitos outros 
cristãos que se acham em maior número do que os membros da Igreja Romana” (EVANG, 1.6.1893), 

seguindo de imediato a noticiar o Congresso Internacional Velho-Católico de Lucerna, realizado 
meses antes e a apresentar as resoluções aí tomadas, descrevendo com todo o detalhe (aparentando 
mesmo ter estado presente) os serviços religiosos, pregações e outras reuniões do congresso. No 
final do longo artigo Cassels encadeia, em citação de um diário portuense, a notícia da passagem 
do Pére Hyacinthe e sua congregação em Paris para a jurisdição do arcebispo jansenista de Utreque 
(Ibid.). 

Ainda em 1893, publica o Evangelista diversas notícias sobre o desenvolvimento dos VC na Boémia, 
Suíça e outros países. Grande destaque é dado à excomunhão pelo Papa do novo arcebispo de 
Utreque, Gerard Gul, sagrado pelo bispo Rinkel. A informação, colhida no Rotterdam Oud Katholick, 
transcreve a missiva papal e as respostas do visado e do Cabido de Utreque (EVANG, 1.9.1893). 
Em Outubro desse ano o jornal noticia uma conferência feita por Diogo Cassels no Torne acerca 
da sua terceira viagem à Suíça, descrevendo as diversas igrejas, de diferentes denominações, 
incluindo católicas-romanas, que tinha visitado, louvando a abertura ecuménica do povo suíço e a 
oportunidade de ter podido assistir a uma conferência do Padre Loyson (EVANG, 1.10.1893). 

Por essa altura, começa o Evangelista a publicar “Os Jansenistas”, uma detalhada narrativa histórica 
dos começos e desenvolvimento daquela corrente religiosa (Fig. 6). O extenso artigo, quase como 
um folhetim, publicar-se-ia quase em todas as edições do boletim entre 1 de Outubro deste ano e 
15 de Junho de 1895, totalizando mais de 60 páginas. Numa segunda parte o artigo ensaiava, com 
bastante minúcia, a história dos movimentos VC e suas principais figuras nos países onde tal reforma 
teve lugar. Infelizmente, o texto – provavelmente o mais antigo fresco histórico destes grupos vindo 
a lume em Portugal – ficou incompleto, interrompendo-se a colaboração quando já se anunciara a 
conclusão, o que nos impede de conhecer a sua autoria, que com toda a verosimilhança apontamos 
a Diogo Cassels.

Nesses tempos, o noticiário VC é abundante n’O Evangelista: os progressos na Alemanha, com base 
no relatório do 13º sínodo dos velho-católicos daquele país (Dez. 93); o apoio de Utreque à “Petite 
Église” galicana de França (Jan. 94); o conde de Campello e a reforma na Itália (Mar. 94); amplo 
noticiário sobre o desenvolvimento das confissões VC na Holanda, Alemanha, Suíça, Itália, França, 
Áustria e Boémia (Jul. 94); a consagração de um templo VC na Alemanha (Jul. 94); o congresso 
internacional velho-católico de Roterdão (Ago. 94); o episcopado velho-católico na Áustria (Abr. 
95); a nomeação do bispo Weber para suceder ao bispo Reinkens na Alemanha (Ago. 95) e diversos 
outros textos. 

Em finais de 1897 dedicam-se largas páginas à Conferência de Lambeth desse ano, destacando-se as 
decisões concernentes às relações com as igrejas e comunidades VC, mantidas nos mesmos moldes 
e termos das resoluções de 1888. Particularizando diversos países referem-se Espanha e Portugal, 
dizendo-se deste último apenas que “o movimento em Portugal, que está intimamente ligado com o 
de Espanha, tem cinco Clérigos e uns 336 comungantes” (EVANG, 1.11.1897). Para todas estas igrejas 

Capella do Torne (1892-1894) e Egreja Lusitana (1894-1923), publicou em 1908 A Reforma em Portugal. O seu trabalho 
educativo e assistencial granjeou-lhe grande reconhecimento social, sendo condecorado pelo Governo e pelas autoridades 
locais. O seu nome foi atribuído a uma rua de Vila Nova de Gaia (1910) e tem desde 1938 um monumento num dos principais 
jardins daquela cidade. Sobre esta figura veja-se em particular Peixoto 2001; 2005.

6. O jornal lusitano O Evangelista, onde foi 
publicado o estudo “Os Jansenistas”

 The Lusitanian magazine O Evangelista, where 
it was published the essay ‘The Jansenists’.
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Meanwhile, A Reforma interrupts its publication and LC launches in 1893 an official magazine, called 
“O Evangelista”, where we will continue to register the Old Catholic track. Soon in June of that same 
year, James Cassels signs an extensive “Communiqué” where, reproducing excerpts from the LOC 
preface he explores, the doctrinal bases and beliefs of LC. At certain point he clarifies:

“The members of the Lusitanian Catholic Church in our country are a small number for the moment, but 
we are not isolated. We are in communion with the Old Catholic Churches and many other Christians 
who are in greater numbers than the members of the Roman Church” (EVANG, 1.6.1893),

and went on to report about the Old-Catholic International Congress of Lucerne, held several months 
earlier, and to present the resolutions adopted there, describing the religious services, preachings 
and other meetings of the congress in full detail (seeming to have been there). At the end of that long 
article, Cassels adds, quoting an Oporto’s newspaper, the news of the transition of Pére Hyacinthe 
and his congregation in Paris, to the jurisdiction of the Jansenist archbishop of Utrecht (Ibid.).

Also in 1893, the O Evangelista publishes several news about the development of the OC in Bohemia, 
Switzerland and other countries. A major highlight is given in the September to the issue of the 
excommunication by the Pope, of the new Archbishop of Utrecht, Gerard Gul, consacrated by Bishop 
Rinkel. The information, collected in the Rotterdam Oud Katholick, transcribes the papal letter and 
the answers given by the Archbishop and the Chapter of Utrecht (EVANG, 1.9.1893).

In October 1893 the newspaper reported a conference by James Cassels at Torne about his third 
visit to Switzerland, describing the various churches, of different denominations, including Roman 
Catholic, which he had visited, praising the ecumenical openness of the Swiss people and the 
opportunity to attend a conference of Father Loyson (EVANG, 1.10.1893).

That same year begins in the Evangelista, the publication of “The Jansenists”, a detailed historical 
narrative of the beginnings and development of that religious movement (Fig. 6). The long article, as 
a feuilleton, would be published almost in all editions of the bulletin between October of this year 
and June of 1895, totalizing more than 60 pages. In a second part, the article also gave a very detailed 
account of the history of OC movements and their main characters in the countries where this reform 
took place. Unfortunately, the text – if not the most detailed, at least the earliest historical fresco of 
these groups coming to light in Portugal – remained incomplete, so the collaboration was interrupted 
when its conclusion had been announced, which prevent us from knowing its authorship, which with 
all credibility we point to James Cassels.

For those years, news on OC are abundant in the O Evangelista: progresses in Germany, based on 
the report of the 13th Synod of the Old-Catholics in that country (Dec. 93); Utrecht’s support to the 
Gallican ‘Petite Église’ of France (Jan. 94); to the Count of Campello and Reformation in Italy (Mar. 94); 
extensive covering on the development of OC confessions in the Netherlands, Germany, Switzerland, 
Italy, France, Austria and Bohemia (Jul. 94); the consecration of an OC Church in Germany (Jul. 94); 
the Old-Catholic International Congress of Rotterdam (Aug. 94); the Old Catholic Episcopacy in 
Austria (Apr. 95); the appointment of Bishop Weber to succeed Bishop Reinkens in Germany (Aug. 95) 
and several other texts.

At the end of 1897, long pages were devoted to that year’s Lambeth Conference, with particular 
emphasis on decisions concerning relationships with churches and OC communities, maintained 
in the same way, and in the terms of the 1888 resolutions. Particular mention is made of Spain and 
Portugal, with the latter referring only to “the movement in Portugal, which is closely linked with that 
of Spain, has five clergymen and about 336 communicants” (EVANG, 1.11.1897). For all these churches, 
the Bishops asked again sought proofs of orthodoxy, liturgy, and fidelity to Catholic principles as a 
condition of recognition or intercommunication.
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voltavam os bispos a solicitar provas de ortodoxia, liturgia e fidelidade aos princípios católicos como 
condição de reconhecimento ou intercomunhão.

Todavia, as referências explícitas aos VC reduzem-se substancialmente a partir dessa altura. Na 
transição do século começa a colaborar regularmente no Evangelista o ex-padre romano Joaquim 
dos Santos Figueiredo14 (Fig. 7). Em Maio de 1899 cabe-lhe o obituário do padre Chiniquy; em Fev. 
1900 assina “O despertar dos padres católicos romanos”, recenseando os padres egressos de Roma 
em França e em Março do mesmo ano. A propósito de uma polémica com um autor católico que o 
teria acusado de incoerência pelo facto de ter colaborado com as igrejas metodista e presbiteriana 
antes de ingressar na lusitana, Figueiredo explana as bases doutrinais da IL, explica pedagogicamente 
as diferenças entre os diferentes grupos acatólicos, para concluir que 

“A Igreja Evangélica [referindo-se a todas exteriores a Roma] vive dentro daquele grande e santo 
princípio: unidade na certeza, liberdade na dúvida e caridade em tudo. A Igreja Católica Evangélica 
[referindo-se à IL] vive aquela vida que Cristo lhe comunica, e por isso é que há-de regenerar o mundo.” 
(EVANG, 15.3.1900).

Desde 1892 Diogo Cassels tem em Vila Nova de Gaia o seu próprio jornal. Primeiro uma espécie 
de circular-informativa, designada singelamente Capella do Torne, de que saíram sete números 
até 1894, e a partir deste ano o Egreja Lusitana, que haveria de publicar-se ininterruptamente até à 
morte do fundador, em 1923 (Silva 1995b). 

Num dos primeiros números da Capella do Torne (Maio 93) Cassels reproduz com pequenas 
variações o “Comunicado” pouco tempo antes publicado n’O Evangelista, explanando longamente a 
natureza da IL e a circunstância dos lusitanos se acharem em comunhão de ideais e convicções com 
as igrejas VC, enumerando as resoluções do congresso de Lucerna. Aliás, as mesmas informações do 
congresso VC voltam a ser reproduzidas no primeiro número do Egreja Lusitana, logo em Janeiro de 
1894, num texto intitulado “A organização da Igreja Lusitana” que abre com a explicação: “A Igreja 
Lusitana não é isolada porque está em comunhão com a Igreja Grega, a Igreja Velho-Católica, e com 
outros cristãos reformados que se acham em maior número do que os membros da Igreja Romana” 
(EL, Jan. 1894).

Em Julho desse ano extrai-se do Relatório Anual da IL uma notícia sobre o desenvolvimento das 
igrejas VC em diversos países, e em Dezembro volta-se a reproduzir as resoluções do Congresso 
de Lucerna. Naturalmente, mais que uma preocupação noticiosa ou informativa, torna-se aqui 
evidente uma apologética que tenderíamos a ver como demasiado insistente, mas que requer 
contextualização no que se refere à natureza e fins da publicação (Silva 1995b). 

A capa da edição de Julho 1895 anuncia uma conferência sobre “A antiga Igreja Católica e a 
Reforma”, a proferir pelo Rev. António Luiz Fernandez, “ex-clérigo católico em Roma”. Os números 
seguintes reproduzem d’O Evangelista várias matérias sobre personalidades e os movimentos 
VC, fornecendo-se detalhes mais originais sobre o conde Campello e o seu projecto de uma ideia 
autónoma em Itália (Set. 97, Nov. 99) ou do Padre Miraglia, de Génova, igualmente líder de uma 
congregação dissidente (Jul. 1900, Jun. 1901). 

Em Julho de 1902 Cassels publica nova apresentação da IL. Começa por evocar os formulários 
oficiais da Igreja – regulamento geral e cânones, prefácio e liturgia do LOC e os artigos de fé – para 
reafirmar que a IL não é uma igreja isolada ou com aspectos inovadores em matéria de fé, ordem e 
costumes. O posicionamento eclesiológico da IL é assim exposto:

14  Joaquim dos Santos Figueiredo (1865-1937). Sacerdote católico, foi coadjutor da igreja de Santa Cruz, em Coimbra. 
Republicano e adepto de reformas religiosas para que não via esperança, deixa a Igreja Católica Romana em 1892 e adere 
à Igreja Metodista no Porto, passando em 1894 para a Igreja Presbiteriana (Lisboa) e em 1898 para a Igreja Lusitana. Nesta 
confissão dirige a congregação de São Paulo (Lisboa), preside ao sínodo durante décadas e foi eleito bispo em 1922, não 
chegando a ser sagrado. Publicou várias obras e numerosos textos na imprensa periódica de crítica e apologética religiosa, 
sendo autor de uma precoce história da Igreja Lusitana, com edições em 1909 e 1910 (Peixoto 2005: 296-8). 
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However, explicit references to OC are substantially reduced from that point onwards. In the 
transition of the century the former Roman priest Joaquim dos Santos Figueiredo14 (Fig. 7) began to 
write regularly in the Evangelista. In May 1899 he wrote the obituary of Father Chiniquy; in February 
1900, he signed “The awakening of Roman Catholic Priests”, listing the priests who objurgated from 
Rome in France in March of the same year. Answering to a controversy with a Catholic author who 
accused him of incoherence for having collaborated with the Methodist and Presbyterian churches 
before joining the Lusitanian Church, Figueiredo explains the doctrinal foundations of LC, and 
pedagogically explains the differences between the different non-catholic groups, to conclude that:

“The Evangelical Church [referring to all external to Rome] lives within that great and holy principle: 
unity in certainty, freedom in doubt and charity in everything. The Evangelical Catholic Church [referring 
to LC] lives that life that Christ communicates to it, and that is why it will regenerate the world.” (EVANG, 
15.3.1900).

Since 1892 James Cassels has his own newspaper in Vila Nova de Gaia. First a kind of an informative 
circular newspaper , with simplicity, called Capella do Torne, with several issues until 1894, and from 
this year onwards the Egreja Lusitana, which was to be published without interruption till the death 
of the its founder in 1923 (Silva 1995b).

In one of the first issues of the Capella do Torne (May 93), Cassels reproduces with small variations the 
“Communiqué” shortly before published in O Evangelista, explaining with large detail the nature of 
LC and the fact that the Lusitanians find themselves in communion of ideals and convictions with the 
OC churches, from which lists the resolutions of the Congress of Lucerne. In fact, the same information 
of the OC congress is again reproduced in the first issue of the Egreja Lusitana in January, 1894, in 
a text entitled “The organization of the Lusitanian Church” which opens with the explanation: “The 
Lusitanian Church is not an isolated Churche, because it is in communion with the Greek Church, 
the Old-Catholic Church, and with other Reformed Christians who are in greater numbers than the 
members of the Roman Church.” (EL, 1.12.1902).

In July of the same year, a report on the development of the OC churches in various countries was 
extracted from the LC Annual Report, and in December the resolutions of the Congress of Lucerne 
were reproduced again. Of course, rather than a news or information concern, it becomes evident an 
apologetic effort that we would tend to see as too insistent, but which requires contextualization as 
regards the nature and purposes of that publication (Silva 1995b).

The front cover of the July 1895 edition announces a conference on “The Old Catholic Church and the 
Reformation,” to be delivered by Rev. António Luiz Fernandez, “former Catholic clergyman in Rome.” 
The following issues reproduce several contents on personalities and OC movements, providing 
more original details about Count Campello and his project of an autonomous Church in Italy (Sept. 
97, Nov. 99) or on Father Miraglia, of Genoa, also leader of a dissident congregation (Jul. 1900, Jun. 
1901).

In July 1902 Cassels publishes a new presentation of LC. He begins by evoking the official statements 
of the Church – general regulations and canons, preface and liturgy of the CPB, and the Articles of 
Faith – to reaffirm that LC is not an isolated church or with innovative aspects of faith, order and 
customs. The ecclesiological positioning of LC is thus exposed:

“With Rome there can be no communion at all because of their traditions, customs, wrong doctrine, and 
power tending to destroy the national Churches.

14 Joaquim dos Santos Figueiredo (1865-1937). A Catholic priest, he was coadjutor of the church of Santa Cruz, in Coimbra. 
Republican and adept of religious reforms so that he did not see hope, leaves the Roman Catholic Church in 1892 and joins 
the Methodist Church in Porto, passing in 1894 to the Presbyterian Church (Lisbon) and in 1898 to the Lusitanian Church. In 
this confession directs the congregation of São Paulo (Lisbon), presides over the synod for decades and was elected bishop 
in 1922, not becoming sacred. He published several works and numerous texts in the periodical press of religious criticism 
and apologetics, authoring an early history of the Lusitanian Church, with editions in 1909 and 1910 (Peixoto 2005: 296-8).

7. Joaquim dos Santos Figueiredo (1865-1937), 
antigo padre católico-romano, tornou-se um 
dos principais líderes e escritores da Igreja 
Lusitana.

 Joaquim dos Santos Figueiredo (1865-1937), a 
former Catholic priest who became one of the 
main Lusitanian leading figures and writers.
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“Com Roma não pode haver comunhão alguma por causa de suas tradições, costumes, doutrina errada, 
e poder tendente a destruir as Igrejas nacionais.
Desejamos viver em paz com todas as Igrejas ortodoxas não episcopais, que aceitam connosco todas as 
grandes verdades católicas.
Com as Igrejas Episcopais (fora de Roma) comungamos não só em todas as doutrinas fundamentais, 
mas também admitimos a mesma forma de governo (que julgamos de instituição Divina) e usamos com 
elas quase a mesma forma de culto público.
Não concordamos, é verdade, com todas as doutrinas ensinadas pelos Velhos Católicos e a Igreja 
Católica Grega, mas concordamos no essencial, a saber: que nenhuma doutrina ou disciplina pode 
ser obrigatória a não ser que possa ser provada pela Sagrada Escritura e a tradição unânime da Igreja 
Primitiva, enquanto esta se conservou unida.” (EL, 22.7.1902).

Em Abril de 1907 Cassels clarifica no seu jornal o que (se) entendia pelos termos católico, protestante, 
jansenista e velho-católico. “Católico” significa “universal” e aplica-se historicamente “aqueles que 
sustentaram e ensinaram a fé ortodoxa e verdadeira, a saber: os três principais mistérios da fé 
cristã”; o nome “protestante”, para além da sua óbvia relação com a Reforma do século XVI, tem sido 
dado genericamente “a todos os reformadores que protestaram contra as inovações medievais da 
Igreja Romana”, sendo que, nota Cassels, “a grande maioria das igrejas protestantes são ortodoxas 
e pregam o que se chama a fé católica resumida nos três principais mistérios da fé cristã (…) a 
Santíssima Trindade, a Incarnação do Verbo e a Redenção. Acrescenta ainda, depois de observar 
que “muitos membros da Comunhão Anglicana frequentemente protestam contra a classificação 
de protestante”, que “o termo protestante não se encontra na liturgia e cânones da Igreja Lusitana, 
aonde muito propositadamente não foi colocado” (EL, 1.4.1907).

Depois de explicar o Jansenismo detêm-se com vagar na expressão Velho Católicos, especialmente 
aplicada 

“aos católicos na Alemanha, Suíça e Áustria que saíram da Igreja Católica Romana em 1870 quando 
foi promulgado o novíssimo dogma da Infalibilidade Papal, mas genericamente pertence a todos os 
Cristãos que, mantendo a Fé Católica e a Ordem Apostólica protestam contra os dogmas do Vaticano e 
contra as inovações da Idade Média (…). É um apelo a todas as Igrejas Cristãs para se unirem sobre as 
bases da Igreja primitiva” (Ibidem).

Folheando os primeiros três grandes jornais da Igreja Lusitana fica claro que o movimento de reforma 
católica que a partir de 1870 se espalhou pela Alemanha, Suíça, Áustria, Holanda, França e outros 
países não podia deixar de interessar profundamente à primeira geração da IL, sendo as notícias 
colhidas na imprensa internacional absorvidas com avidez e prontamente replicadas nos periódicos 
analisados, se bem que em ciclos descontínuos e através de programas muito centrados em actores 
particulares, como é o caso de Diogo Cassels. 

Está quanto a nós fora de dúvida, não obstante opinião diversa de um ou outro autor moderno, 
a matriz e a vocação anglicanas na génese da IL, e para o recordar, mais que o papel de uma ou 
outra personalidade ou a representatividade da imprensa (assumidamente de combate e dirigida a 
finalidades concretas), temos de recuar ao período de gestação da IL e aos seus formulários oficiais.

A IL celebra a data de 8 de Março de 1880 como momento do seu sínodo constitutivo, reunido em 
Lisboa sob a presidência do bispo Henry Riley, um presbítero hispânico pouco tempo antes sagrado 
na Igreja Episcopal dos EUA para apoiar o movimento de reforma (também com algumas nuances 
velho-católicas) que se desenvolvia no México. Todavia, estamos em crer que em 1875, ou quando 
muito em 1876, já os fundamentos principais da IL estavam lançados e o edifício em acelerada 
construção. 

Justifiquemos estas datas. Os antecedentes da IL podem reconhecer-se, como é geralmente 
admitido, na congregação que o presbítero episcopal Herreros de Mora15 (Fig. 8) estabeleceu em 

15 Angel Herreros de Mora (1815-1876), nascido em Madrid, foi um sacerdote e professor católico. Em 1843 liga-se ao Jansenismo 
e começa a ser perseguido pelas autoridades, sendo obrigado a fugir de Espanha. Na França, Inglaterra e Estados Unidos 
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We wish to live in peace with all the non-Episcopal Orthodox Churches, who accept with us all the great 
Catholic truths.
With the Episcopal Churches (outside of Rome) we communed not only in all the fundamental doctrines, 
but we also accept the same form of government (which we judge as Divine institution) and we use 
almost the same form of public worship as theirs.
We do not agree, is true, with all the doctrines taught by the Old Catholics and the Greek Catholic 
Church, but we agree on the essential, namely, that no doctrine or discipline can be binding unless it can 
be proved by Sacred Scripture and the unanimous tradition of the Primitive Church, while it remained 
united.” (EL, 22.7.1902).

In April 1907 Cassels clarifies in his newspaper what was then understood by the terms Catholic, 
Protestant, Jansenist, and Old Catholic. “Catholic” means “universal” and applies historically “those 
who have sustained and taught the orthodox and true faith, namely: the three principal mysteries of 
the Christian faith”; “Protestant”, in addition to its obvious relation to the Reformation of the sixteenth 
century, has been generically given “to all reformers who protested against the medieval innovations 
of the Roman Church” being clear, as Cassels notes, that “the great majority of Protestant churches 
are orthodox and preach what is called the Catholic faith summarized in the three main mysteries 
of the Christian faith (...) the Holy Trinity, the Incarnation of the Word and the Redemption. After 
noticing that “many members of the Anglican Communion often protest against the classification 
of Protestants,” Cassels adds that “the term Protestant is not found in the liturgy and canons of the 
Lusitanian Church, where it has not been purposely placed.” (EL, 1.4.1907).

After explaining the Jansenism Cassels stops with wandering in the expression Old Catholics, 
especially applied

“to Catholics in Germany, Switzerland, and Austria who left the Roman Catholic Church in 1870 when 
the very new dogma of Papal Infallibility was enacted, but generally belongs to all Christians who, by 
maintaining the Catholic Faith and the Apostolic Order, protest against the dogmas of the Vatican and 
against the innovations of the Middle Ages (...). It is an appeal to all Christian Churches to unite on the 
foundations of the early Church.” (Ibidem).

It is clear from the first three major newspapers of the Lusitanian Church that the Catholic reform 
movement that spread to Germany, Switzerland, Austria, the Netherlands, France and other countries 
from 1870 onwards could not fail to deeply interest the first generation of LC. The news collected in 
the international press were avidly absorbed and promptly replicated in the mentioned periodicals, 
although in discontinuous cycles and through programs very focused on particular actors, as is the 
case of James Cassels.

It is to us beyond doubt, notwithstanding the diverse opinion of one or another modern author, that 
we have to go back to the gestation period of LC and its official forms to find the Anglican matrix and 
vocation in the genesis of LC, and to remind it, rather than the role of one personality or another or 
the representativeness of the press (especially these newspapers, which were admittedly of combat 
and directed to concrete purposes).

Actually, LC celebrates the date of March 8, 1880 as the moment of its constitutional synod, held 
in Lisbon under the presidency of Bishop Henry Riley, an Hispanic clergyman who had been 
consecrated short time before in the US Episcopal Church to support the reform movement (also 
with some Old-Catholic nuances) that developed in Mexico. However, we are to believe that in 1875, 
or by much in 1876, the main foundations of LC were already launched and the ‘building’ was under 
accelerated construction.

Let us justify these dates. The antecedents of the LC can be recognized, as it is generally accepted, in 
the congregation that the episcopal presbyter Angel Herreros de Mora15 (Fig. 8) established in Lisbon 

15 Angel Herreros de Mora (1815-1876), born in Madrid, was a priest and a Catholic teacher. In 1843 he was linked to Jansenism 
and began to be persecuted by the authorities, being forced to flee Spain. In France, England and the United States, he 

8. Angel Herreros de Mora (1815-1876), ex-padre 
católico espanhol, recebido no anglicanismo e 
um dos percursores da Igreja Lusitana.

 Angel Herreros de Mora (1815-1876), a former 
Catholic priest, admitted in the Episcopal 
Church and one of the precursors of the 
Lusitanian Church.
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Lisboa em 1868, dois anos depois legalizada como Igreja Evangélica Espanhola, igreja a que se foram 
apresentar e em alguns casos propor como ministros diversos padres que a partir do Vaticano I (em 
consequência directa das decisões do concílio ou não) abjuraram a igreja romana (Afonso et al 2005).

Ora, em Maio de 1875 Herreros de Mora é eleito bispo, segundo algumas fontes pela sua 
comunidade, segundo outras por um “comité” de seis sacerdotes (ex-padres católicos) que se lhe 
haviam juntado. Comunidade pobre, não tendo o próprio D. Angel meios de subsistência, a igreja era 
apoiada financeiramente pela Igreja Episcopal americana e o próprio Cónego Godfrey Pope, capelão 
anglicano da capital16 (Fig. 9), intercedeu junto de uma sociedade missionária de Londres para 
apoio à Igreja Evangélica Espanhola. Em finais desse mesmo ano de 1875, o Rev. Lewen Tugwell, 
representante dessa sociedade, vem a Lisboa e confirma as informações de Pope, ao mesmo tempo 
que decide “to employ four reformed Portuguese priests” (Noyes 1897: 119-20), o padre Henrique 
Ribeiro para trabalhar em Sevilha e os restantes para Portugal. Quem seriam esses padres? O próprio 
Mora, António Ribeiro de Melo (que substituiu o fundador após a sua morte)?

Por coincidência ou não em Janeiro de 1876 são fundadas as congregações de Rio de Mouro, Sintra 
(dirigida pelo Rev. João Joaquim da Costa Almeida, tido como o primeiro padre católico a egressar 
e a unir-se a Mora) e de São Paulo, em Lisboa, pastoreada então pelo Rev. Manuel A. Pereira Júnior; 
em Janeiro de 1877 abre-se trabalho similar na rua de São Marçal, também na capital, sendo 
pastor o Rev. José Nunes Chaves. Estas três igrejas foram de facto o núcleo da IL no sínodo de 1880, 
agregando-se-lhes ainda nesse ano a Igreja do Torne e a Igreja Evangélica Espanhola.

O Rev. Herreros de Mora morre em Maio de 1876, mas nessa altura diversas notícias dão conta de 
que as três congregações de Lisboa de alguma maneira se federam sob a designação de Igreja 
Episcopal Reformada em Portugal (IERP), embora os únicos relatórios anuais publicados pareçam 
ser os respeitantes aos anos de 1878 e 1879 (Fig. 10). Ainda em 1876 sai dos prelos em Lisboa Os XXXIX 
Artigos da Igreja Episcopal Reformada comparados com a Bíblia, naturalmente como afirmação de 
adesão da novel denominação à comunhão liderada pela Igreja de Inglaterra (Fig. 11). 

A liturgia utilizada nestas igrejas seria certamente a tradução do Book of Common Prayer da mesma 
igreja inglesa, fosse em edição castelhana recebida dos EUA, fosse a tradução portuguesa de 1849 
publicada pela Christian Knowledge Society; não obstante, algumas fontes referem que já nessa 
data o Cónego Pope, com Henrique Ribeiro de Albuquerque, Nunes Chaves e talvez Pereira Júnior 
terão iniciado os estudos conducentes à elaboração de uma liturgia própria (que viria a editar-se 
apenas em 1884). 

Em Fevereiro de 1878, para aproveitar a oportunidade da Conferência de Lambeth, a “Igreja Episcopal 
Reformada em Portugal e Espanha” dirige um memorial aos bispos ingleses, expressando:

“(…) Apesar de nos chamarmos Episcopais, por ora não o somos senão de nome e por convicção; 
e por isso rogamos instantemente a Vas. Exas. Rev.mas. que nos consagrem um Bispo – o primeiro 
duma Igreja independente peninsular. (…) Existindo há dez anos em Portugal e Espanha uma obra 
que se diz Episcopal, temos uma necessidade imediata e imperiosa dum Bispo – para ordenar os 
nossos candidatos ao ministério, para dar a confirmação aos nossos filhos, para nos auxiliar e 
dirigir na obra da organização, para unir-nos mais intimamente e animar tanto os nossos agentes 
como as nossas congregações em geral, por meio da superintendência e de conselhos cristãos.”17

contacta com igrejas e organizações protestantes; no regresso a Espanha (1856) é preso, conseguindo escapar com o apoio 
da embaixada dos EUA, país onde é recebido como presbítero da Igreja Episcopal. Em 1867 vem para Lisboa, onde pouco 
depois funda uma comunidade anglicana, que viria a ser legalizada em 1870 como Igreja Evangélica Espanhola. Após o 
Vaticano I, vários padres católicos, descontentes com as decisões conciliares, juntam-se a D. Angel, que viria a ser eleito 
bispo dessa comunidade em 1875, sem que fosse sagrado (Afonso et al. 2005). 

16 Thomas Godfrey Pope (1837-1902), irlandês, médico e doutor em teologia, veio para Lisboa em 1864 como capelão da 
comunidade anglicana na capital. Entrou em contacto com Herreros de Mora e o grupo de padres que o apoiavam, sendo 
um dos principais mentores da criação da Igreja Lusitana. Em 1880 foi eleito presidente do sínodo desta igreja e em 1894 
escolhido para bispo, ministério que não quis aceitar por ser estrangeiro (Peixoto 2005: 310-11).

17 Arquivo Histórico da Igreja Lusitana.

9. Thomas Godfrey Pope (1837-1902), irlandês, 
foi capelão anglicano em Lisboa e um dos 
fundadores da Igreja Lusitana.

 Thomas Godfrey Pope (1837-1902), an 
Irishman, was the Anglican chaplain in Lisbon 
and one of the founders of the Lusitanian 
Church.
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in 1868, two years later legalized as Spanish Evangelical Church, church to which came to present 
themselves, or even propose as ministers, various priests that from the Vatican I abjured from the 
Roman church as a direct consequence or not of the decisions of the Council (Afonso et al 2005).

In May 1875, Herreros de Mora was elected bishop, according to some sources by his community, 
according to others by a “committee” of six priests (former Catholic priests, it is understood). Being 
a poor congregation, with Don Angel himself having no means of self maintenance, the church was 
financially supported by the American Episcopal Church, and thus, the Canon Godfrey Pope (Fig. 
9), Anglican chaplain at the Portuguese capital16, interceded with a missionary society in London to 
support the Spanish Evangelical Church. At the end of the same year of 1875 Rev. Lewen Tugwell, 
a representative of that society, came to Lisbon and confirmed Pope’s informations, and at the 
same time decided “to employ four reformed Portuguese priests” (Noyes 1897: 119-20), one, Father 
Henrique Ribeiro , to work in Seville; the rest of them in Portugal. Who would those priests be? 
Herreros de Mora himself, António Ribeiro de Melo (who replaced the founder after his death)?

Coincidentally or not, in January of 1876 were founded the congregations of Rio de Mouro, Sintra (led 
by the Rev. J. J. Costa Almeida, currently appointed as the first Catholic priest to abjure and join to 
Mora’s group) and the one of São Paulo, Lisbon, then ministered by Rev. Manuel A. Pereira Júnior. In 
January of 1877 another congregation opens its doors in the street of São Marçal, also in the town, 
being pastor Rev. José Nunes Chaves. These three churches were in fact the core of LC in the synod 
of 1880, adding to them in the same year the Torne’s church and the mentioned Spanish Evangelical 
Church.

Rev. Herreros de Mora died in May 1876, but at the same time several notices indicate that the 
three congregations of Lisbon somehow federate under the name of Episcopal Reformed Church 
in Portugal, although the only published reports concerns to 1878 and 1879 (Fig. 10). Still In 1876, 
was printed the book Os XXXIX Artigos da Igreja Episcopal Reformada comparados com a Bíblia [The 
39 Articles of the Episcopal Reformed Church in Portugal compared with the Bible], obviously as 
an explicit affirmation of the accession of the new Church to the communion led by the Church of 
England (Fig. 11).

The liturgy used by the church would certainly be the translation of the English Book of Common 
Prayer, whether in Spanish edition received from the USA, or the Portuguese translation of 1849 
published by the Christian Knowledge Society. Nevertheless, some sources indicate that already 
on that date the Canon Pope, with Henrique Ribeiro de Albuquerque, Nunes Chaves and perhaps 
Pereira Júnior will have begun the studies leading to the elaboration of a proper liturgy (that would 
only be published until in 1884).

In February 1878, to seize the opportunity of the Lambeth Conference, the “Episcopal Reformed 
Church in Portugal and Spain” addresses a memorial to the English bishops, expressing:

“(...) Although we call ourselves Episcopalians, we are for the moment only of name and conviction; 
and therefore we urge Your Most Reverend Excellencies to consecrate us a Bishop, the first of an 
independent Church in the peninsula. (...). There has been for ten years in Portugal and Spain a work, 
said itself Episcopal, we have an immediate and imperious need of a Bishop – to ordain our candidates 

contacts Protestant churches and organizations; in the return to Spain (1856) he is arrested, being able to escape with the 
support of the US embassy, country where he is received like presbyter of the Episcopal Church. In 1867 he came to Lisbon, 
where he soon founded an Anglican community, which was to be legalized in 1870 as the Spanish Evangelical Church. After 
Vatican I, several Catholic priests, dissatisfied with the Council’s decisions, joined Don Angel, who was to be elected bishop 
of that community in 1875, without being sacred (Afonso et al., 2005).

16 Thomas Godfrey Pope (1837-1902), an Irishman, doctor and doctor of theology, came to Lisbon in 1864 as chaplain to the 
Anglican community in the capital. He came in contact with Herreros de Mora and the group of priests who supported him, 
being one of the main mentors of the creation of the Lusitanian Church. In 1880 he was elected president of the synod of 
this church and in 1894 was chosen for bishop, ministry that he did not want to accept for being a foreigner (Peixoto 2005: 
310-11).

10. Frontispício do Relatório de 1878 da Igreja 
Episcopal Reformada em Portugal.

 Title page of the 1878 Report of the 
Reformed Episcopal Church in Portugal.

11. Frontispício da primeira publicação dos 
XXXIX Artigos da Igreja de Inglaterra em 
Português (1876)

 Title page of the first publication of the 
XXXIX Articles of the Church of England in 
Portuguese (1876)
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Além do pedido de sagração de um bispo (repare-se como a petição recua a Mora a tradição 
episcopal portuguesa), os memorialistas afirmam ser uma “igreja constituída quanto à doutrina 
e disciplina sobre o modelo da Igreja de Inglaterra”, declarando formalmente aceitar os 39 Artigos 
daquela igreja e diversos outros pontos de doutrina anglicana (Ibid.).

Portanto, e em síntese, liturgia, doutrina, caráter episcopal e organização eclesiástica deixam fora de 
qualquer dúvida a natureza anglicana do núcleo fundador da IERP, certamente estruturada em torno 
da figura do Cónego Pope mas onde os ex-padres católicos que se haviam ligado a Mora teriam 
também, por essa via, adquirido idêntica sensibilidade litúrgica e conhecimento doutrinal sobre os 
fundamentos do anglicanismo. 

1880, todavia, veio acentuar o caráter nacionalista (e não só nacional, como até aí) da IL. No ano das 
comemorações do tricentenário da morte de Camões, todo o país exultava em fervor nacionalista, 
exaltado pelos republicanos, a maior parte da inteligentsia cultural e todos os outros opositores à 
Monarquia que viam no evento um símbolo da necessidade de regeneração da nação portuguesa 
perante o decadentismo da instituição real, da Igreja Católica ultramontana, do parlamentarismo 
rotativista, etc. Também por esses tempos a antropologia e a arqueologia tinham erigido os 
“lusitanos”, uma das principais tribos pré-romanas da Península Ibérica, como antepassados míticos 
da gesta portuguesa (Leal 2000).

Por isso a Igreja Lusitana nasceu, como não podia deixar de ser, fortemente embalada por este fervor 
nacionalista, insistindo até à exaustão (sobretudo após a publicação do LOC em 1884, cujo prefácio 
se tornou peça ontológica) num discurso legitimador que radicava a IL na primitiva igreja peninsular, 
anterior à tutela da Igreja portuguesa por parte de Roma, negociada em troca do reconhecimento 
papal da independência nacional (1179), sublinhando com igual insistência a originalidade pré-
romana da liturgia adoptada. 

Esta narrativa holística, glosada com pontuais variações mas quase sempre com larga cópia de datas, 
detalhes e outras informações eruditas de história eclesiástica, tornou-se ferramenta apologética 
de grande alcance, sobretudo junto das camadas ilustradas da população e especialmente do 
clero romano que se pretendia seduzir. Naturalmente, para os sectores mais humildes, o discurso 
simplificava-se e recentrava-se quer na crítica aos vícios do clero, quer nas mensagens fundamentais 
do Evangelho (Silva 1995a).

A insistência neste mito fundacional da IL, na verdade com escassa evidência histórica, não deixou 
de aproximar os reformadores portugueses daqueles que na Alemanha, na Suíça ou na França 
empreendiam movimento análogo, embora no caso lusitano a critica ao infalibilismo papal 
constituísse apenas um tópico entre a vasta panóplia dos “erros e omissões do Romanismo”.

Em tempos mais modernos, Cassels e outros autores evocavam com frequência um conjunto 
de figuras tutelares consideradas quase como precursores da reforma religiosa em Portugal, 
nomeadamente Alexandre Herculano, correspondente de von Döllinger e a quem A Reforma, em 
1888, por ocasião da trasladação dos restos mortais do historiador para os Jerónimos, dedica 
extenso panegírico pela mão de Rodrigues de Freitas, primeiro deputado republicano pelo Porto; o 
bispo de Viseu D. António Alves Martins, de quem se terá chegado a esperar, segundo Cassels (1908: 
31-2) a adesão à nova igreja e, do mesmo modo o oratoriano António Pereira de Figueiredo.

Pereira de Figueiredo, tradutor da Vulgata latina (Fig. 12), era especialmente considerado nos meios 
protestantes porque a sua edição da Bíblia em português (1778-1821) circulava, com as devidas 
autorizações eclesiásticas, a par da tradução de Ferreira de Almeida nas igrejas evangélicas, o que 
servia de argumento na polémica das “bíblias falsas” muitas vezes levantada pelo clero católico. Mas 
Figueiredo foi também autor de algumas obras como a Tentativa Teológica (1766), livro muito bem 
recebido nos meios jansenistas (Santos 1982). Se bem que Cassels o considere “um dos pioneiros da 
reforma religiosa no país” (1908: 22), o oratoriano representou essencialmente uma linha regalista e 

12. Frontispício de um dos volumes da tradução 
da Bíblia de Pereira de Figueiredo (1791).

 Front page of one of the volumes of the 
translation of the Bible into Portuguese by 
Pereira de Figueiredo (1791).
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to the ministry, to give confirmation to our children, to help us and to lead the task of the organization, 
to unite us more closely and to animate both our agents and our congregations in general, through 
superintendence and Christian advise.”17

In addition to the consecration of a Bishop (note how the petition recedes to Mora the Portuguese 
episcopal tradition), the memorialists claim to be a “constituted church regarding doctrine and 
discipline on the model of the Church of England,” formally declaring to accept the 39 articles of that 
Church and several other points of the Anglican doctrine.

Therefore, in short, liturgy, doctrine, episcopal character and ecclesiastical organization leave out of 
any doubt the Anglican nature of the founding nucleus of the Episcopal Reformed Church, certainly 
structured around the figure of Canon Pope, but in which perhaps the various Catholic priests 
who had been linked to Mora would also have thereby acquired the same liturgical sensitivity and 
doctrinal knowledge about the foundations of Anglicanism.

However, the year 1880, emphasized the nationalist (and not only national, as before) character of LC. 
In the year of the commemoration of the third centenary of Luis de Camões’s death, the whole country 
exulted in nationalistic fervor, exalted by the Republicans, most of the cultural intelligentsia and all 
the other opponents of the Monarchy, who saw in the event a symbol of the need of regeneration 
of the Portuguese nation before the decadence of the Royal institution, the ultramontane Catholic 
Church, rotativist parliamentarism, etc. By that time, also, anthropology and archeology had erected 
the “Lusitanians”, one of the main pre-Roman tribes of the Iberian Peninsula, as mythical ancestors 
of the Portuguese deed.

For this reason, the Lusitanian Church was born, and could not fail to be, strongly cradled by this 
nationalist fervor, insisting to exhaustion (especially after the publication of its CPB in 1884, whose 
preface became an ontological piece) in a legitimizing discourse that rooted LC in the primitive 
peninsular church, prior to the tutelage of the Portuguese Church by Rome (negotiated in exchange 
for the papal recognition of national independence in 1179), underlining with equal insistence the 
pre-Roman originality of the adopted liturgy.

This holistic narrative, glossed with punctual variations but almost always with a large amount of 
dates, details and other scholarly information of ecclesiastical history, has become a far-reaching 
apologetic tool, especially among the enlightened layers of the population and especially of the 
Roman clergy that was intended to seduce. Of course, for the most humble sectors, discourse was 
simplified and refocused both on criticisms of clerical vices and on the fundamental messages of the 
Gospel (Silva 1995a).

The insistence on this foundational myth of LC, in fact with scarce historical evidence, did not fail to 
bring the Portuguese reformers closer to those who in Germany, Switzerland or France undertook a 
similar movement, although in the Lusitanian case the criticism of papal infallibility constituted only 
a topic amongst the vast panoply of “errors and omissions of Romanism”.

In modern times Cassels and other authors often conjured up a set of tutelary figures somehow 
considered almost as precursors of religious reform in Portugal, notably Alexandre Herculano, 
Doellinger’s correspondent, and to whom A Reforma in 1888, because of the transfer of the mortal 
remains of the historian to Jeronimos’ monastery, devotes extensive panegyric by the hand of 
Rodrigues de Freitas, the first Republican deputy for Oporto; the bishop of Viseu, António Alves 
Martins, who would have come to expect, according to Cassels (1908: 31-2), to join the new church 
and, likewise, the oratorian monk António Pereira de Figueiredo.

17 LC Historical Archives.
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foi o arquitecto de um pensamento promovido pelo Marquês de Pombal e D. José I, no seu combate 
aos Jesuítas e às interferências de Roma, no quadro do que Cândido dos Santos designou como 
Iluminismo Católico (Santos 1982, 2004).

Aliás, esta linha de análise entre setores aparentemente pouco representativos da canonística 
católica teve ainda reflexos tardios em obras como a Reforma do Papado, livro com que em 1877 
autor quase anónimo (A. M. R.) inaugurava uma “Bibliotheca dos Velhos Catholicos”18, extenso 
estudo em forma epistolar o qual, apesar do sugestivo título, foi completamente ignorado nos meios 
episcopais ou protestantes portugueses (Fig. 13). 

Voltando às narrativas fundacionais, importa observar, por outro lado, que a nova confissão religiosa 
portuguesa precisava de modelos, paralelos, analogias a partir das quais pudesse afirmar algo 
como: somos poucos e pobres mas não estamos sós, fazemos parte de um combate de maior impacto 
social. Onde procurá-los? Não interessando muito para este efeito as comunidades protestantes não 
episcopais (não obstante o sentido de partilha e comunhão nas verdades evangélicas essenciais 
e propósitos de regeneração da alma humana pela conversão a Cristo, para além das origens 
metodistas e presbiterianas de alguns dos líderes lusitanos), restariam apenas os anglicanos e 
os velho-católicos. Os anglicanos, cujo modelo doutrinal e organizacional não merecia qualquer 
discussão, não estavam contudo envolvidos em qualquer disputa ou conflito religioso que pudesse 
revestir-se de algum heroísmo, e como não consideravam a Europa propriamente como território 
de missão (não obstante a ação da Sociedade Bíblica, de diversas sociedades missionárias e de um 
ou outro ator individual mais empenhado) constituíam por isso um modelo algo “frio”, além de que 
para as reivindicações autoctonistas da IL (sobretudo no quadro algo melindroso do Ultimatum de 
1890), as aproximações e elogios à Grã-Bretanha teriam de ser caldeadas com alguma prudência e 
fraternal distanciamento.

Ficavam assim os velho-católicos em lugar de natural destaque. Comungando totalmente a doutrina 
católica e apostólica defendida pelos pró-episcopais lusitanos, tendo a Igreja de Roma como 
contraponto e adversário entre excomunhões e dissertações eruditas, movendo-se como pequenas 
minorias em países de outras tradições, atuando no modelo episcopal e com uma cronologia recente 
em tudo similar, naturalmente que mais facilmente Döllinger, Loyson, Junqua, Campello e muitos 
outros dissidentes eram convertidos em figuras heróicas da reforma católica evangélica, tanto 
mais que a distância e o desequilíbrio das fontes de informação esmaeciam as múltiplas nuances e 
contradições que tais personalidades e os seus grupos de influência também representavam.

Por vezes, também a perceção da IL a partir do estrangeiro favorecia esta aproximação. Disso 
é exemplo Lord Plunket, Bispo de Meath e Arcebispo anglicano de Dublin, que foi uma figura 
incontornável da história da IL, quer pelas visitas que fez a Portugal (1881, 1884, 1889, 1892), 
quer enquanto membro do Conselho de Bispos que no estrangeiro zelava pelos interesses da IL, 
desde logo no tocante à questão da sagração do primeiro bispo lusitano. Nos discursos que fez 
na Península sempre sublinhou a total independência e autonomia das igrejas ibéricas (salvo nas 
questões doutrinais e litúrgicas, que careciam de ratificação daquele Conselho) e a eliminação de 
qualquer tutela ou paternalismo por parte da Igreja da Irlanda ou outras. Em Novembro de 1896, 
pregando numa igreja inglesa, Plunket descreveu os movimentos peninsulares – segundo um jornal 
inglês reproduzido no Egreja Lusitana – dizendo que “a reforma em Espanha e Portugal é só uma 
parte do movimento maior em Alemanha, Áustria e Suíça, aonde mais de 100.000 pessoas que se 
denominavam «Velhos Católicos» tinham saído da Igreja romana durante os últimos vinte e tantos 
anos”. Por coincidência, o arcebispo Plunket representou a IL no Congresso Velho-Católico de 
Lucerna (1892) e esteve ainda presente noutros.

18 Na contracapa anunciava-se a continuação da Biblioteca com as obras Desvarios da Cúria Romana, O Papado perante os 
séculos, História da Igreja Portuguesa, Os Teólogos e Canonistas Portugueses e Os Velhos Católicos Portugueses, mas ao que 
tudo indica nenhuma delas chegou a ser publicada.
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Pereira de Figueiredo, the translator of the Latin Vulgata (Fig. 12), was especially considered in 
Protestant circles because his edition of the Bible in Portuguese (1778-1821), with the proper 
ecclesiastical authorizations, circulated alongside the translation of Ferreira de Almeida in the 
evangelical churches, which served as an argument in the polemic of the “false bibles” often raised 
by the Catholic clergy. But Figueiredo was also the author of some works like the Tentativa Teológica 
(1766), book very well received in the Jansenist means (Santos 1982). Although Cassels considered 
him “one of the pioneers of religious reform in the country” (1908: 22), the oratorian represented 
essentially a Regalist line, and was the architect of a thought promoted by the Marquis of Pombal 
and D. José I in his fight against the Jesuits and to the interferences of Rome, in the framework of 
what Cândido dos Santos designated as Catholic Enlightenment (Santos 1982, 2004).

Moreover, this line of analysis, mostly discussed in some less representative sectors of Catholic 
canonists, had still later repercussions in books like the Reforma do Papado [Papacy’s Reformation] 
with which an almost anonymous author inaugurated in 1877 a so-called Old-Catholic Library. It 
is an extensive study, in epistolary form, but despite its suggestive title, was completely ignored in 
Portuguese Episcopal or Protestant circles18 (Fig. 13).

Going back to the foundational narratives, it should be noted, on the other hand, that the new 
Portuguese religious confession needed models, parallels, analogies from which to say: we are few 
and poor but we are not alone, we are part of a struggle with greater social impact. Where could 
the church look for them? Being less interesting for this purpose the non-Episcopal Protestant 
communities (notwithstanding the sense of sharing and communion in the essential evangelical 
truths and aims of regeneration of the human soul by conversion to Christ, beyond the Methodist 
and Presbyterian origins of some of the Lusitanian leaders), only Anglicans and old Catholics would 
remain. 

The Anglicans, whose doctrinal and organizational model did not deserve any discussion, were 
however not involved in any religious dispute or conflict that might have any heroism, and as they 
did not even consider Europe properly as mission territory (despite the action of the Bible Society, 
of various missionary societies and of some more committed individual actors) thus constituted a 
somewhat “cold” model. On the other hand, in view of LC nationalist claims, especially in the sensitive 
framework of the 1890’s Ultimatum and diplomatic Anglo-Portuguese crisis, any approximations and 
accolades to Britain would have to be warmed with some prudence and fraternal detachment.

Thus the Old-Catholics stood in place of natural prominence. Sharing perfectly the Catholic and 
Apostolic doctrines kept by the pro-episcopal Lusitanian, having the Roman Catholic Church as a 
counterpoint and adversary through tension balanced between excommunications and erudite 
scholarly dissertations, surviving as small minorities in countries of other religious traditions, fighting 
for the episcopacy as LC did and mostly with a short history in all things similar to that of LC... it 
can be more easily understood that Doellinger, Loyson, Junqua, Campello, Chiniquy, and many 
other dissidents had been converted into heroic figures of the evangelical Catholic Reformation, 
considering, as well, that the distance and the sources of information’s imbalance greatly softened the 
multiple nuances and contradictions that such personalities and their influence groups represented.

Sometimes the perception of LC from abroad also favored this approach. One example may be 
the case of Lord Plunket, Bishop of Meath, Archbishop of Dublin and an inescapable figure in the 
history of LC, both for his visits to Portugal (1881, 1884, 1889, 1892) and as a member of the Council of 
Bishops which outside Portugal watch over the Lusitanian affairs, namely with regard to the question 
of the consecration of the first Bishop for this church. In speeches he made on the peninsula he 

18 In the back cover it was announced the Library would include the publication of the books Desvarios da Cúria Romana, 
O Papado perante os séculos, História da Igreja Portuguesa, Os Teólogos e Canonistas Portugueses and Os Velhos Católicos 
Portugueses, but seemingly no one was actually published. 

13. Frontispício de A Reforma do Papado (1877), 
volume inaugural da anunciada “Bibliotheca 
dos Velhos Catholicos”.

 Front page of A Reforma do Papado (1877), 
first volume of an announced ‘Old Catholic 
Library’.
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No plano interno, foi certamente Diogo Cassels que terá levado mais longe esta aproximação ao 
velho-catolicismo. Merecem discussão os termos e significados desta proximidade, para o que 
parecem ter contribuído as suas visitas quase anuais à Suíça, a amizade com o Bispo Herzog, a 
sua presença (pelo menos) no Congresso Velho-Católico de Haia, em 1907 e talvez a sua grande 
curiosidade e gosto pela liturgia, patente nas detalhadas descrições que arquivava no Egreja Lusitana 
da sua participação, no estrangeiro, em serviços religiosos anglicanos, presbiterianos, metodistas, 
velho-católicos, católico-romanos e provavelmente de outras confissões.

A partir de certa altura parece-nos que Cassels, certamente instado por outros, diversifica a linguagem 
com que se refere a um dos seus temas de eleição no jornal, usando menos a expressão “Velho-
Católicos” (que ganhava cada vez maior sentido denominacional) e mais amiúde os termos “Antiga 
Católica”, “Católica Antiga” e similares. Mas certamente, à medida que envelhecia e perdia algumas 
referências da sua geração, foi ficando isolado, sobretudo face a tendências mais evangélicas que 
pareciam notar-se em alguns protagonistas da IL. As fontes não são tão claras quanto gostaríamos, 
mas a questão terá suscitado certo alarme, a ponto do Sínodo Diocesano ter sentido necessidade 
de intervir.

Na verdade, reunida em 25 de Abril de 1911, a assembleia deliberativa magna da IL entendeu, face 
a artigos publicados por Diogo Cassels no Egreja Lusitana, no Guardian e outros jornais ingleses, 
“dando a entender que nós somos «Velho Católicos», o que não é verdade, pois as igrejas dos «Velho 
Católicos», posto que merecendo toda a nossa simpatia, não são na sua maior parte evangélicas, ao 
passo que a Igreja Lusitana é não só Católica, como Apostólica e Evangélica”, reafirmar a natureza 
episcopal (anglicana) da IL, pedindo a Cassels que não insistisse em afirmações equívocas19.

Numa homenagem a Cassels publicada em 1932, Joaquim dos Santos Figueiredo, com sinceridade 
mas talvez alguma condescendência, interpretava a natureza e o sentir daquele obreiro:

“Quis realizar em Portugal o mesmo que intentou o célebre Padre Jacinto Loyson em França, e com 
melhores resultados o Dr. Döelinger na Baviera e outros sábios teólogos na Suíça e na Holanda. 
Nunca este pensamento de nacionalização da Igreja foi compreendido. E por isso não eram só 
contra ele os ultramontanos, que odientamente o atacavam; todos nós cristãos protestantes, seus 
amigos, conhecedores do seu valor, lhe movíamos forte oposição. E dizíamos-lhe: nós somos cristãos 
evangélicos; os padres, se se vêem subjugados pelo ultramontanismo, formem eles em Portugal a Igreja 
velho católica”20. 

E após evocar a alta consideração que Diogo Cassels tinha por personalidades como o Pe. Pereira de 
Figueiredo, o historiador Alexandre Herculano ou o bispo de Viseu Alves Martins, entendidos como 
pré-reformadores, Figueiredo conclui:

“Após a proclamação da República esperava Diogo Cassels que muitos padres liberais, reunidos em 
concílio, formassem uma Igreja de carácter velho católico. Esse sonho do estimado ancião não teve 
realidade” (Ibid.).

Este testemunho, a vários títulos valioso, do terceiro bispo-eleito dos episcopais portugueses (após 
Mora e Pope), parece-nos talvez algo desfocado pela deriva protestantizante que então dominava na 
Igreja. Circunscrever à figura de Cassels o “pensamento de nacionalização da Igreja” é quase ignorar 
alguns dos enunciados fundadores da IL, sendo que a mesma linha legitimadora das raízes da IL 
na história de Portugal, incluindo o oratoriano Pereira de Figueiredo como protagonizando “um 
sonho de reforma da Igreja portuguesa no reinado de D. José”, foi magistralmente defendida pelo 
mesmo Santos Figueiredo no seu Factos Notáveis da História da Igreja Lusitana, obra referencial da 
historiografia reformada portuguesa.

19 Arquivo Histórico da Igreja Lusitana.
20 Portugal Novo. Lisboa, nº 116, 7.12.1932, p. 3.
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always emphasized the total independence and autonomy of the Iberian churches (except in matters 
of doctrine and liturgy, which lacked ratification of that Council) and the elimination of any tutelage 
or paternalism by the Church of Ireland or others. In November 1896, preaching in an English church, 
Plunket described the peninsular movements – according to an English newspaper reproduced in the 
Egreja Lusitana – saying that “the reform in Spain and Portugal is only a part of the greater movement 
in Germany, Austria and Switzerland, where more of 100,000 people who called themselves “Old 
Catholics” had left the Roman Church for the last twenty-odd years”. Coincidentally, Archbishop 
Plunket represented LC at the Old-Catholic Congress of Lucerne (1892) and was still present in other 
meetings.

Internally, it was certainly James Cassels who took this approach to Old-Catholicism further. The 
terms and meanings of this proximity are worthy of discussion, for which his almost annual visits 
to Switzerland seem to have contributed, as well as his friendship with Bishop Herzog, his presence 
(at least) at the Old-Catholic Congress of The Hague in 1907 and perhaps his great curiosity and 
appreciation for the liturgy, as can be seen in the detailed descriptions of his participation, abroad, 
in religious services which took place in Anglican, Presbyterian, Methodist, Old-Catholic, Roman 
Catholic, and probably other church confessions.

From a certain point in time it seems to us that Cassels, certainly urged by others, diversifies the 
language with which he refers to one of his themes of election in his newspaper, using less the 
expression “Old-Catholics” (which gained more and more denominational sense) and more often 
“Ancient Catholic” or similar. But certainly, as he grew older and lost some of his generation’s 
references, he became isolated, especially in the face of more Evangelical tendencies that seemed to 
be noticeable in some LC protagonists. The sources are not as clear as we would like, but the issue 
raised some alarm, to the point that the Diocesan Synod felt a need to interfere.

In fact, gathered on April 25, 1911, the main deliberative assembly of the LC understood, in the 
face of articles published by James Cassels in the Egreja Lusitana, The Guardian and other English 
newspapers, “implying that we are «Old Catholics», which is not true, since the churches of the “Old 
Catholics”, though deserving all our sympathy, are not for the most part Evangelical, whereas the 
Lusitanian Church is not only Catholic, but Apostolic and Evangelical”, to reaffirm the Episcopal 
(Anglican) nature of LC, asking Cassels not to insist on equivocal statements19.

In a tribute published in 1932, years after Cassels’ death, Santos Figueiredo, with sincerity but perhaps 
some acquiescence, interpreted the nature and the feeling of that worker:

“He wanted to do the same in Portugal as did the celebrated Father Hyachinte Loyson in France, and 
with better results Dr. Döelinger in Bavaria and other wise theologians in Switzerland and Holland. 
Never has this thought of nationalization of the Church been understood. And so it was not only against 
him the Ultramontane, who hated him; all of us Protestant Christians, his friends, knowing his value, 
were strongly opposed to him. And we said to him: we are Evangelical Christians; the priests, if they feel 
subjugated by the Ultramontanism, should they form in Portugal the Old Catholic Church”20.

And after recalling the high regard in which Cassels had personalities such as Father Pereira de 
Figueiredo, translator of the Vulgate, the historian Alexandre Herculano or the bishop of Viseu Alves 
Martins, considered as pre-reformers, Santos Figueiredo concludes:

“After the proclamation of the Republic, James Cassels hoped that many liberal priests, meeting in 
council, would form a Church of an Old Catholic character. This dream of the esteemed elder did not 
come true”.

This valuable testimony of the third bishop-elect of the Portuguese Episcopalians (after Mora and 
Pope) seems to us perhaps to be somewhat blurred by the Protestant drift which then prevailed in 

19 LC Historical Archives.
20 Portugal Novo. Lisboa, nr. 116,7.12.1932, p. 3.
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Por outro lado, parece-nos também redutor encarnar apenas em Cassels o sonho de restauração 
de uma igreja católica nacional, independentemente de Roma, após a implantação da República. 
Como já discutimos (Silva 2011b), os desafios lançados ao clero católico, aos políticos e à população 
em geral, com larga expressão nos opúsculos da “Biblioteca Candal” (Afonso 2009: 285-93) e em 
diversos jornais, envolveu por certo outros autores além de Diogo Cassels, nomeadamente Eduardo 
Moreira e Santos Figueiredo, se bem que não estejamos já tão certos da atribuição a este último 
das Cartas abertas ao Clero católico-romano (1911). Naturalmente, que o episódio do Pe. José do 
Nascimento Neves e outras dissidências e aproximações à IL anunciadas em vários pontos do País 
(Silva 2011a; 2011b) certamente terão aberto a Cassels e à IL uma maior janela de esperança, que 
naturalmente se revelou efémera e inconsequente com a Lei da Separação e o andamento dos anos 
da primeira República.

Em suma, a figura e o pensamento de Cassels, longe ainda de serem compreendidos em toda a sua 
dimensão, não deixam de traduzir algumas tensões identitárias que acompanharam a IL desde a 
sua génese, como num olhar distante reflecte um editorial do Estandarte Cristão, órgão da Igreja 
Episcopal Brasileira, em 1908:

“Admirador sincero do grupo heróico dos Antigo-Católicos, não podemos deixar de simpatizar com a 
Igreja Lusitana, não só quanto ao seu programa, como também à sua posição actualmente não muito 
cómoda. Quase que insulada, entre o Romanismo e o Protestantismo, a heróica Igreja do Velho Portugal 
luta e luta com Deus, como Israel depois de passar o vau do Jabbok”21.
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the Church. Circumscribing to the figure of Cassels the “thought of nationalization of the Church” 
almost ignores some of the founding statements of LC, being that the same legitimating line of 
rooting LC in the history of Portugal, including the oratorian Pereira de Figueiredo as starring “a 
dream of Reformation of the Portuguese Church in the reign of D. José” was masterfully defended by 
the same Santos Figueiredo in his Factos Notáveis da História da Igreja Lusitana (editions in 1909 and 
1910) a referential work of the Portuguese Reformed historiography.

On the other hand, it seems to us also reductive personifying only in Cassels the dream of restoration 
of a national Catholic church, independent of Rome, after the implantation of the Republic. As 
discussed in another essay (Silva 2011b), the challenges placed to the Catholic clergy, politicians and 
the general population, with wide expression in the booklets of the “Candal Library” and in several 
newspapers, certainly involved other authors besides James Cassels, namely Eduardo Moreira and 
Santos Figueiredo, although we are not so sure of the attribution to the latter the: Cartas abertas ao 
Clero católico-romano (1911). Of course, the episode by Father José do Nascimento Neves and other 
dissidents and approaches to LC announced in various parts of the country (Silva 2011a, 2011b) 
certainly opened Cassels and LC a larger window of hope, which of course proved to be ephemeral 
and inconsistent with the “Law of Separation between the State and the Churches (1911) and the 
course of the years of the first Republic.

In short, and to conclude, the figure and the thinking of Cassels, still far from being understood in all 
its dimension, does not fail to reflect some of the identity tensions that have accompanied LC from its 
genesis, as in a distant look reflects an editorial of the Estandarte Cristão, newspaper of the Brazilian 
Episcopal Church, in 1908:

“A sincere admirer of the heroic group of the Ancient-Catholics, we cannot help but sympathize with the 
Lusitanian Church, not only in its program, but also in its not very comfortable current position. Almost 
insulated, between Romanism and Protestantism, the heroic Old Portuguese Church struggles with God 
like Israel after passing the ford of Jabbok”21.

21 O Estandarte Cristão, nº 313, quoted in EL, 15.4.1909. The biblical reference refers to the episode of Gen. 32:22ff., when Jacob 
struggles with the angel of God.
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