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INT ODU() JlO

lhante , de que se e'teve longe: então como que se vê o estadista meditando

no eu gabinete, como que e admira o orador na tribuna, e o poeta exallando- ,

e em ua hora da mai feliz e ardente in piração.

Foi levado por e ta con iderações, e pelo suave empenho de demonstrar de

algum modo o nos o reconhecimento á hospitalidade amiga e generosa que

lemo encontrar no eio do Imperio do Bra iI, que emprehendêmos e tomámos

obre os hombro a diflicil e trabalhosa tarefà da obra a que demos o titulo de

Galeria dos Bra Üeiro Illu tre .

O titulo da no a obra indica bem claramente, que tomámos por ponto de

partida a época glorio a da Independencia do Brasil; mas por certo que nlIo

desconhecemos quanto e enriqueceria a nos a galeria com um grande nu

mero de varõe illustre, que e as ignalárão nos seculos anteriores, e ainda

nos primeiro anno do actual.

De de o padre Jo é de Anchieta, que embora nascido no velho mundo, foi o

apo tolo do novo, e tornou- e Brasileiro por uma vida inteira consagrada ao

Bra iI, de de o padre Jo é de Anchie~a, dizemo, até o padre Caldas, o irustre

poeta e famo o orador fluminense poderiamos contar uma in igne phalange

de benemerito , que e libertárão ,da lei da morte pelos serviços mais

relevante.

Mas assim comprehendida e dilatando-se pelo spaço immenso de mais de

tres seculos a no sa tarefa tornava-se pe ada de mais para no as mesquinha

forças, 'e não poderia ser completamente de empenhada conforme o program

ma que nos impozemos, principalmente porque pediriamos debalde ao passado

os retratos de muilos dos eus homens celebres.

Começando porém da época da Independencia do Brasil, nós partimos do

berço do Imperio, começamos a nos a marcha ao grito do Ypiranga, e con

templamos ainda vivos muitos dos illustre cidadãos, que devem enriquecer a

nossa galeria, ou sentimos ainda frescas e recentes as recordaçaes daquelles

que já descêrão ao tumuJo.

do. homens notaye; e eminent de um palz

livro da hi toria delle.

do ~ ito do trabalho~ do e tadi la ,do di-

plomata , do gen rae ,do admini tradore do abio do

"1~C::Vu... poeta e d arti tas de uma nação e. tá n rrado o gredo do

"' gran~e aéont cimentos politico, do progre o moral material

da pro açõe , do triumpbo, da gloria, tamb m á vez da

decadencia deIla.

lém da importancia immen a que debaixo d te ponto de i ta

apresentlIo a biograpbia, accre ce que todo o po os naturalment e ufanão

de ver perpetuada a memoria de eus heróe ,e yarõe henemerito ou no canto

dos poeta, ou no monumentos que a gratidão nacional lhe con agra ou

emfim e principaIInente nos e cripto de biographo con ciencio o 'que ão

ao mesmo tempo uma ju ta ati fação para o contemporan o e um the-

OUlO precio o re ervado para a lJosteridade; um tributo de gratidao devido

aos benemerito , e, o que não importa meno , um incentivo pod ro o, que

convida os filho a eguir os e emplos do pai , e que faz succeder por novos o

antigos benemerito .

Mas a simples relação do feito' do grand homens ainda não é tudo:

a nação, como a familia, e apraz de con rvar incleley I a imagem, e a figura

de seus membros mais di tincto .

A patria, como a mais extremo a da mãi, e eda ia ante ~~ retratos de

seus fiTho : os contemporaneo que n m todo conhcc m de perto os seu

concidadão mais as ignalado , e a posteridade) qu é apenas herdeira de

sua fama) folgãO de procurar na fronte do sabio os calculos profundos de

ua vasta intelligencia, no olhos do guerreiro o fogo marcial que brilhára

no campos de batalha. Encontra- e finalmente um encanto indi ivel em ter

junto da historia do her6e, ou do hom m minente, a imagem de seu rosto:

ntão parece que e renova o pa sado, ou que e testemunha scenas bri-
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Assim, pOIS, fica bem determinado, bem explicito o p~nsamento da obra,

que tomámos a peito realisar.

Foi e é nossa idéa bosquejar s6mente sob o ponto de vista historico a

vida e o caracter dos homens que se tem illustrado no beIlo Imperio Ame

ricano; desenhar as principaes figuras, que tem deixado vestigios de súa

passagem neste paiz e em sua scena politica desde a Independencia até os

nossos dias; em uma palavra, apresentar os quadros e a historia do Brasil.

neste periodo, expondo a par dos retratos os feItos dos seus varões que mais

se tem distinguido.

Podemos ufanar-nos de que o nosso empenho fosse bem recebido e acoro

çoado pelos Brasileiros, e muito nos honra a d.istincção com que S.' M. o

Imperador o Sr. D. Pedro II se dignou de tomar debaixo de sua immediata

protecção especial a Galeria dos Brasileiros lilustres.

E' uma gloria immensa para o Brasil, e que a posteridade aquilatará

devidamente, o facto de se sentir sempre a influencia benefica e protectora

do Imperador, onde quer que se trate de dar impulso ás scier~ciasJ ás letras,

ás artes, e á industria no seio do paiz cujos destinos lhe forão confiados

pela Providencia.

Animados por este magestoso incentivo,' e certos da continuação do favor,

do publico, a nossa obra progredirá -esperançosa e constantemente dirigida

pelo mesmo pensamento.

Em nossos trabalhos biographicos esmerilhando cuidadosos a vida publica

do homem, suspenderemos nossos passos diante do lar domestico; e cerra-

remos os olhos ao proceder particular: não pertence ao escriptor a vida in,tima

do cidadão : s6mente á tradição cabe revelar esses detalhes para completar o

caracter dos homens celebres.

Nossa missão, pois, se resume exclusivamente em transmittir á posteridade os

traços dos principaes personagens dó heroico drama da Independencia do

Brasil, e daquelles outros que, herd~iros desse legado glorioso, dirigem o paiz

em sua marcha regular. Dos primeiros a maior parte já pagou o tributo á morte,

e não são mais que somb~as illustres do Pantheon historico do Brasil; alguns

porém restão ainda, como venerandos monumentos do passado, e com seu

exemplo, seus conselhos, e sua experiencia, animão aquelles que, jovens ainda,

e cheios de VIgor e de esperanças, continuão a obra grandiosa de seus

paIs.

Para estes ultimos, representantes das novas idéas, nossas biographias

serão ap~nas a primeira parte de suas vidas, parte sem duvida a mais difficil ,

porém ao mesmo tempo a mais gloriosa; porque é ella o laço, o annel, a

'cadêa que prende duas épocas da historia do Brasil, o passado, época de lutas

tremendas, e de organisação depois da victoria; e a actualidade, periodo de pro

gresso e de civilisação.

Tal é o fim a que se propõe a Galeria dos Brasileiros ltlust,,.es : prazá ao céo

que eIla corresponda aos nossos desejos, ás nossas esperanças, e aos tr~halh~s a

que não nos poupamos, e que possa concorrer no presente e no futuro para a

gloria deste pÇ)rtentoso paiz, que Deos accumulou de favores e de riquezas, e a

quem deu filhos tão dignos, e cidadãos tão dedicados.
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mudança de politica qu então se deu collocou-o na opposiÇãO, onde sob

uma plla e dilTer nte teve ainda occasião de dar provas de sua firmeza e activida

de : naquelles tempos em qu a oppo ição nlIo era, como hoje, um simples descon

tentamento, mas uma luta tenaz e con, tante, o seu e pirito rerelou todos os recursos

de um habil politico.

Com a entrada do mini terio d '1841 recnperou a sua po i{:ãO de chefe da maio

ria, e distinguio-se como pre idente do Rio de Janeiro, combatendo a rebellião de

1842, e foi nessa época nomeado senador e conselheiro de estado: a provincia

ainda conserva a lembrança dos beneficios que d ve á sua administração vigorosa.

Sendo encarregado de organisar um novO ministerio em 20 de Janeiro de 1843,

occupou nelle a pasta da justiça, e depois a de estrangeiros, até Fevereiro de 1844,

em que fez apparecer a questão de gabinete' que mudou novamente a politica

do paiz,

ainda mais notavel no ministerio; desde o começo declarou que não aceitaria im-

posiçõ nem governaria por direcções estranhas.

Era aiuda muito moço na vida e na politica para que seus antigos chefes se

resi1rnas em a ceder-lhe o primeiro lugar e a trabalhar sob as suas vistas; dahi

pro," io uma divergencia entre o novo ministro da justiça e os homens que dirigião

a omnipolent maioria.

~ . sim, apezar da situaçãO que elle creára, e que elevou ao poder os homens da

maioria foi repellido por elle ; e o odio politico dos eus antigos alliados chegou

a lal ponto que reunirão o eleitores mineiro para cas arem o diploma do homem

que acabava de obter a mai brilhante reeleiçãO.

Tem por i so H. H. Carn iro Leão renunciou a suas opi!liões de liberalismo

moderado e quando m 1 34 a morte de D. Pedro I anniquilando as esperanças

d un e o recei d" outro, destruia a barreira que dividia os antigos partidos,

o cu talento d u-lhe uma p ição emin nte nesta camara poderosa, que obrigava

a retirar-se da Teu \lcia o homem que ella mesma elevára.

Organi ou- e ntão o cclebre gabinete de 19 de Setembro de 1837; e nesta oc

ca ião deu H. H. Carneiro Leão uma prova de sua penetração d,e homem politico:

de denhando o pr tigio de uma pa ta, preferia conservar-se na camara como chefe

da maioria dominar o mini terio de ta po ição re peitavel que o seu talento e a

sua influencia então deci iva lhe as eguravão.

Iniciando- e em 1840 o projecto da maioridade combaleu-o apresentando oulro

com uma rerorma da constituiçãO; repentinamente porém o r tirou sem prévio ac

cordo c m o gabinete ~ talv z por uma de a re oluções promptas e decisivas, que

o seu e pirito previdenle e a ua firm za de vontade lhe fazião tomar muitas vezes.

Deste facto Te ulLou a indeci ão que mostrou o governo do regente nesse periodo,

e a lei que declarou a maioridade e inaugurou o reinado actual em 23 de Julho

de 1840.

,
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O:\ORIO Hermeto Carneiro Leão, farquez de Paraná, nasceu na provincia

de Minas Geraes, villa de Jacub , em 11 de Janeiro de 1801; era filho

legitimo do coron I icoláo Tetto Carneiro Leão e de ua prim ira mu

lher D. Joanna Severina _ ugusta Lcmo .

Partio em 1820 para a uni er idade de Coimbra onde tomou o gráo

de bacharel em direito no anno de 1 .2'.

omeado juiz de fóra de S. eba tião em 1826 ervio depoi div r o

lugares de magi tratura, como o de auditor de marinha e ouvidor do Rio

de Janeiro, e no fim de tre ou quatro anno de ercicio foi ele, ado ao

cargo de de embargador da relação de Pernambuco com xercicio na

desta cÓrte; na occasião, em que devia ntrar para o uprem tribunal d ju tiça,

como lhe veda e pela lei a ua qualidade d con elhcir de e tado, apo utou- .

Percorreu por con eguinte na carreira da magistratura todo o cargo e toda a

honras, faltando-lhe unicamente o ultimo degráo de hierarchia judiciaria, que não at

tingio, porque já então o estadista dominava o magi trado, o homem politico fazia

desapparecer o juiz.

Foi eleito deputado por Minas á segunda legi latura, que começou a funccionar

no anno de 1830. Honorio Hermeto Carneiro Leão ligou- c ao partido moderado'

apezar de não ser orador, a sua actividade e energia, a sua dialectica cerrada o

distinguirão logo entre os seus coIlega .

Chegou finalmenle o memoravel dia 30 de Julho de 1832 uma da data maIs

celebres do Brasil: nno entraremo no alcance politico do acontecimento que en

tão se passárão, deixando que a posteridade julgue de que lado e tava a razão e

a justiça.

Apezar de haver adherido ao plano da convenção, II. H. Carneiro Leão apre

sentou-se na sessão de 30 de Julho resolvido a combatê-lo; separou-se de seu anti

gos alliados, e pronunciou-se com tanta firmeza e energia contra o projecto, que

conseguio produzir na maioria um fraccionamento, que, ligando-se á opposiÇão,

supplantou o partido moderado, e rejeitou a idéa da reforma constitucional.

Deste facto data propriamente a influencia dc H. II. Carneiro Leão; sua decisão,

o seu pronunciamento franco e energico, e sobretudo o feliz resultado de que foi

corôada sua iniciativa, o collocárão immediatamente á frente do novo partido que

havia organisado, porque era de facto um novo partido .este que se havia formado

da fusão dos opposicionistas com os liberaes divergentes.

Tornou-se pois o homem da situação, e depois do famoso ministerio de quarenta.

dias, foi chamado para fazer parte do gabinete de Setembro em que occupou a

pasta da justiça.

Contava então pouco mais de trinta e um annos: seu caracter independente, que

se havia revelado bem claramente no curto espaço de sua vida politica, tornou-se
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Vollou então á oPPOsiÇãO, e nella manteve-se empre firme até a elevação do

ministerio de 29 de Setembro de 184 ,ao qual prestou serviços relevantes com a sua

presidencia de Pernambuco em '1849, e com a sua missão ao Rio da Prata em 1851.

Teve o officialato da ordem do Cruzeiro em i O de Agosto de '1841 e a grão-cruz

da de Christo em 18 de Março de 185 f .

Carta real de S. M. D. Pedro V de grão-cruz da real ordem militar porLugueza de

Nossa Senhora da Conceição de Vi1la Viçosa, em 26 de Janeiro de f 856, carla im

perial de Visconde de Paraná em 10 de Julho de t 852; e de marquez do mesmo

titulo em 5 de Dezembro de '1854.

Quando, em 5 de S<'lembro de f 853, o Visconde de Paraná foi chamado para a

organisação de um novo mi?isterio, a politica do paiz, essa politica que desde '1830

tinha dominado inteiramente o espirito publico, estava de todo gasta.

A luta, que durante tantos annós havia animado com a sua agitação febril as ques

tões de governo e administração, desapparecia, deixando ap6s si a reacção, e com

ella o lethargo de todas as paixões politicas, a descrença nos poucos principios que

havião:..servido de: norma e de programma ás diversas opiniões.

Um dos dous partidos enfraquecido, deco~posto, sem harmonia e sem ligação,

havia tudo perdido, até o nome que o distinguia; alguns homens notaveis pela Slla

influencia passada, restos de um grande nucleo, lembravão ainda, como hoje, esses

liberaes iIlustres que havião dirigido os negocios do paiz durante os primeiros annos

de sua organisação, e inaugurado por uma revolução legal o reinado actual.

O ultimo ministerio do Marquez de Paraná é a historia contemporanea que todos

conhecem.

RUe realisou o grande pensament.o da conciliação proclamado do alLo do throno e

foi o iniciador de uma nova politica.

Fallecen no dia 3 de Setembro de '1856, sendo presidenle do conselho, ministro

e secretario de estado dos negocios da fazenda, senador do Imperio, conselheiro de

estado, ministro do supremo tribunal de justiça; official da ordem do Cruzeiro, grão

cruz da de Chrislo, da Aguia Branca da Russia, da ordem militar da Conceição de

ViI1a Viçosa, provedor da Santa Casa de l\fisericordia.
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o gráo de Bacharel formado no mez de Setembro, e aos 20 de Outubro chegou ao

Rio de Janeiro para a companhia de eu pai, que então serv'a no Supremo

Tribunal d Justiça; ao 9 de ~ovembro foi nomeado juiz do crime do bairro do

Sacramento ne la cÓrLe, lugar que começou a ervil' com o de juiz de fóra no

dia 4 de ovembro de 1832. Ia fazer 20 annos em 21 de Dezerilbro!

Em 19 de ~Iarço de '1833 foi nomeado juiz de direito chefe de policia da

côrte contando, como se v , muito meno d 21 annos. A época era melindrosa:

filho d um bom m qu e oecupava xc1usiYamente dos seu dever s como ma

gi trado, e que se con erva a empre estranho á politica, o filho continuou na

me. ma reda até o anno de 1 40. Em 1835 ca ou-se com a Sra. D. Maria Custodia

Ribeiro d'U]iv ira Qu ir6s filha leO'ilima do abastado capitalista o eommcndador

Manoel Jo é Ribeiro d'Oliveira, já então falleeido, e de ua mulher D. Engraci

Maria da Co La Ribeiro filha do tenente coronel ManoeI Jo é da Co~ta, a qual

é hoje a r". conde a da Piedade por ser viuya em segundas nupeias do con~e

lheiro de e tad Jo é Clemente Pereira. Occupou o lugar de chefe de policia

de de Março de 1833 até o mez de hri! de 1844 com uma ligeira interrupção

de o meze em 1840.

Em Iarço de 1842 foi nomeado desembargador da Relação do Rio de Janeiro,

continuando no e ercicio de chefe de policia: ap nas pois obte e a demi são desse

cargo continuou a servir na Relação até laio de '1848, em que da camara dos depu

tado pa sou a occupar o ministerio da jusliça, em 29 de Setembro de 1848, onde

e con rvou até Maio de 18 2.

Em '1838 foi eleiLo deputado á ssembléa Provincial e logo um dos pr'meiros;

em '1840, apezar de candidato da opposição, obteve o .0 lugar entre o Deputados

do Rio de Janeiro para a Camara di sohida em pr paralorias no anno de 184~. Re

eleito na de 181:3, ser io neHa até 1844 em que foi tambem dis olvida di~cutindo-se

o oto de graças de que fÔra r lator, tendo previamente pedido e obtido demissão de

chefe de policia.

oItou á Camara dos D pulado m 1848 donde sahio como vimo", para o l\Ii

nisterio; reeleito dahi em diant , constantemente foi eleito e escolhido senador em

18 '4.

Quando em larço de 1833 entrou para o cargo de chefe de policia, este cargo

não tinha atlribuições; não podia dar uma busca, e até hêi' ia quem lhe contestava o

direito de ordenar prisões; a con ignação para a policia apenas era para pagar a

secretaria e dei ava menos de dous conto annuaes para e entuaes.

Eis como se exprime o Relatorio do Sr. Marquez de Palma em '1833: cc Ochefe de

policia está quasi limitado a transmittir noticias aos juizes de paz, e a r cebe-Ias

dcllc para as communicar ao governo.

É facil portanto ajuizar que o chefe de policia é quasi um nome ão que não

serve senão para compromeller o magistrado que o tiver.

UZEBIO de Queirós Coitinho faltoso Camara na ceu aos 21 de Dezembro

de 1812 em . Paulo de Loanda ao tempo em que eu pai o conse

lheiro Euzebio de Queir6s Coitinho da ilva ali en ia o lugar de

ou idor geral da comarca.

Era e Le coo elheiro ca ado com sua prima D. Catharina ~ 1. de

Queir6s Camara. Foi juiz d f6ra de B ngu la, ou idor geral de ngola,

e depoi desembargador da Babia com e erci io d ouvidor na comarca

do Serro do Frio então illa do Principe em ! lina G rae , donde

foi escolhido em 1821 para r um d fundador ~ da relação de

Pernambuco. omeado deputado para a ÓrLe de PortuO'a] pr frio

Ir servir naquella relação o lugar de procurador da corÓa por ord m do ntão

ministro José Bonifacio d Andrada e ilva qu lhe volava grande e tima em

consequencia da adhe ão que moslrára ao princIpIO da independ ncia pro

clamando ás colonias de 'Africa, convidando-a a que se separa. em do Portugal

para se unirem ao Brasil. Em 18:20 veio tomar a enIo como de embargador aggra

vista na casa da supplicação' em 1821 foi nomeado de embargador do Paço e chan

celler governador das justiças na relação da Bahia, donde regre ou para o Rio

de Janeiro em 1828 por ser da primeira organi ação do Supremo Tribunal de

Justiça. Seu filho quinto de nascimento, mas primogenito dos dous unico que

escapárão ao clima deletereo d'Africa Portugueza, veio para o Rio de Janeiro

contando tres annos de idade: tinha ei anDOS quando levado 'ao erro do Frio

apren~eu ali as primeiras letras; em 1822, aprendeu latim em Pernambuco com

o padre Francisco do Rego Barros; em 1826 e 1 21 frequento o seminario de

S. Jo é, estudando philosophia racional e moral com o padre me tre FI'. Peres, rhe

torica e grego com o padre mestre FI'. Cu todio de Faria. EsLe profes or fazia do

seu discipulo tal conceiLo que no attestado de frequencia d clarou ser tão di tincto

. que se ne"'0/3as aulas houvessem premios~ os seu mesmos condi cipulos proclamarião

que a elle competia. Em 1828 repetia na Bahia a aula de rhetorica quando se

abrio o curso juridico de Olinda, para onde foi remettido em companhia do pri

meiro lente daquella Academia e seu director interino o desembargador Lou

renço José Ribeiro.

Seu exame de latim foi por onde começou a nova Academia, a sim como

foi o primeiro esLudante que se habilitou para nena se maLricular. Tinha acabado

de fazer H> annos, teve por condiscipulos homens feitos e alguns dos que mais

se tem distinguido. EntretanLo coube~lhe a honra de ser premiado com o actual

Bispo do Rio de Janeiro o Sr. conde de Irajá, que já era acerdoLe e lenLe de

lheologia moral no seminario de Olinda. Foi premiado ou proposto a premio cm

todos os quatro annos desse curso em que houverão premios. Fechada a Aca

demia antecipadamente 'pelas perturbações politicas de 1832, fez acto e tomou

~E
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O publico facil de illudir-se com os nomes quer e~igir delles os mesmos ser

viços que recebia do intendente geral da policia, ma elJe de facto nenhuns serviços

poderá prestar, e para disso nos convencermos basta ponderar que não tem juris

dicÇão para passar um só mandado de bu ca, um só mandado do prisão.

Entretanto a cidade estava inçada de ladrões que ataca vão as casas mesmo nas

ruas mais frequentadas da cidadé como Ourives, Quitanda, Ouvidor, &c.

Pedro Hespanhol era seu chefe, que espalhava o terror, mas passeava impunemente:

as fabrica de cobre trabalhavão até na rua do Cano 1

A actividade da policia apprehendeu em 1833 denlro de poucas semanas mais

de seis fabricas, uma dellas em tão grande escala, que excedia em alguns misteres

á Casa da Moeda. Pedro Hespanhol foi preso depoi - de resistencia, que o deixou tão

ferido que em alguns dias morreu; sua quadrilha foi dispersada, indo amaior parte para

as galés, sendo o seu ultimo feito o ataque da ilha da Caqueirada: onde foi arruinado

o infeliz Liberal: pagáTão quatro co~ a pena ultima o seu arrojo' algumas dezenas de

seus s cios forão purgar nas galés seus attentados.

O thesouro foi roubado; mas a perseverança da policia conseguio em alguns

mezes rehaver quasi todo o roubo, prender os salteadores, e se todos não pagárão suas

culpas) dependeu isso do jury de Nictheroy, então de escandalosa c~lebridade.

Diligencias importantes sobre o papel moeda descobrirão as fabricas até mesmo

em Portugal, onde e encontrárão provas e fabricas por indicações feitas pela policia

do Rio de Janeiro.

Já em 1836 assim se exprimio o Sr. Limpo, V~sconde d'Abaeté, no seu Relatorio :

( Só uma actividade que não cansa, um zelo que não desmaia, podem explicar algu

mas importantes diligencias, que se tem feito nesta capital. Além das prisões de muitos

facinorosos, apprehendeu-se, em o mez de Dezembro do anno proximo passado, a

um Francez cerca de 90 contos de réis em notas falsas. A fabrica foi vigiada cons

tantemente pela policia por espaço de mais de um mez, e a apprehenslIo das notas

eífectuou-se precisamente na occasião. em que ellas ião ser introduzidas na circula

ção. ma diligencia delineada com tanta perspicacia, seguida com tanta perseverança

e executada com tão feliz resultado, fazia honra á policia mais bem montada.

No Senado o Marquez de Barbacena exultava a nova actividade da policia, na

Camara dos Deputados os membros de partidos oppostos elogiavão o joven chefe de
policia.

O Sr. Vasconcellos, então ministro, Marinho, OUoni e Limpo, de idéas inteiramente

oppo tas, o elogiavão. O jury chegou a ter onze sessões annuaes, das quaes oito pre-

ididas pelo chefe de policia para pÔr em dia processos atrasados desde 18081 Em

1833 em Dezembro houverão os disturbios da Sociedade Militar; o chefe de policia

então em nullidade em politica não era nem eleitor; as ordens erão transmittidas

directamente aos juizes de paz; n'estes dias elJe nem teve a disposição da força da

policia; o ministro mandou prender ao juiz encarregando a direcção ao juiz de

paz da Gloria João da Silveira do Pillar; o chefe de policia inspirava tão pouca con

fiança em politica que só foi informado do que se fazia depois de tudo feito. O

ministro procurou substitui-lo; e chegou a offerecer ao Sr. Paulino (Visconde do Uru-

.guay) esse lugar, o que não foi aceito; e como as questões politicas cessárao toman-. ,
do as deliberações todas o ministro com os juizes de paz, e no mais o chefe de po
licia agradou e foi conservado.

Do tempo do ministerio os factos sao muito recentes e publicos. Da vida parla
mentar o mesmo.





I

nENEO Evangelista de Souza, filho legitimo de João EvanO"eli ta de Souza e de
ua mulher D. lUarianna de Souza e ilva na ceu a:" de Dezembro de

~ 1813 na fregu zia do Arroio Grande, di tricto de Jaguarão, pr ,incia de .
Pedro do Rio Grande do Sul. 1TO anno de 18.:..2 veio para a cÔrle conclu~r ua
educação, e Ireando a ua carreira comm rcial no anno de 1 2~' como cai

~~~Ixeiro do negociante de fazenda . ntonio Jo é Pereira d Imeida. Ap zar
t&~~)de sua tenra idade, tanta aptidão mo trou para o commcrcio por tal fórma

,se houve no de empenho de eu devere que retirando- e o r. 1m ida á
V;'<:~'íl vida privada quatro anno depoi, não e e qu ceu d r ommendar o eu

joven caixeiro a um amigo que e tavano ca o d aprov itar o eu ervi o .
Em 1 ~9 poi entrou Irenêo EvanO" li ta de ouza para a muito acr di
tada ca a c mmercial de Ricardo arrulh r o qual reconhec ndo I go a

felizes dispe içõe de que era dOlado, comprazeu- e :>m auxilia-lo a d em'oh -la n
carregando-o pouco depois da direcção da ua ca a de commercio á qual o a o iou
no Iode Janeiro de '1836, e deixando-o á testa do eu negocio quando no auno
seguinte se relirou para a Europa.

Desde e 'a época a ca a de Carrutber e C". da qual Iren A o Evangeli la de Souza
era socio gerente, tornou-se uma da principa de ta corte pelo elevado credito que
lhe grang ára a sua habil direcção. Para dar maior d senvohimento ainda a ua
operaçoes commerciaes, emprehendeu Irenêo Evangeli ta de ouza em 1840 uma
viagem á Europa, estabelecendo durante ua c tada ali uma ca a em Manche ter ob
a firma de Carruther , de Cc:Uro e C".

Regressando ao Rio de Janeiro em J841 , ca ou- e a 11 de bril des e me mo
anno com sua sobrinba D. Maria Joaquina de Souza, que, conjunctamente com toda a
sua farnilic, fôra buscar ao Rio Grande em 183;).

Querendo concorr r por sua parle para o progres o commcrcial da provincia
onde nascêrtl, e (aLeleceu no anno de 184~ uma ca"a no Rio Grand ob a firma de
Cal'rutbers Souza e C". \. aclivid(lde do sue pirilo, porém, não se atisfc2; com tão
pouco. TO élfino de 1846 fez acquisição do bello e tabelecimento de fundição e e taleiro

a Ponta d Arêa, levandc-o logo gradualmente da decadencia em qu se acha a ao
tado pro pero e florescente que pouco annos depoi o tomárão o primeiro e tabele

cimento de se genero na America meridi nal. esse mesmo anno, tendo ido pelo
corpo comm rcial do Rio de Janeiro eleito pre idente da commi ão da praça do
commercio, teve mercê do llabito de Christo.

Em 1847, achando- e na cidade do Rio Grande, organi ou ali a companhia Rio
Grandense de reboques a vapor, para facililar o erviço da barra da provincia.

Por decreto de 2-1, de Janeiro de 1850, foi agraciado com o officialato da ordem da
Rosa, na qual foi elevado a commendador em '16 de Maio de 18 'i em remuneração
dos serviços prestados na confecção dos regulamentos para a execução do codigo
commercial. Nesse anno fundou em New-York uma casa commercial sob a firma de
Carruthers Dixon e C", e revcrtenuo nessa época ao paiz os avultados cabedaes em-

pregados no trafico da escravatura, em virtude da cessação desse illicito commercio,
iniciou Irenêo Evangeli ta de Souza o e pirito de associação entre nós organisando
nes e me mo anno de 18'"' 1 o Banco do Bra i1 que tão as ignalados serviços prestou
a e ta praça e quE! tres annos depois, pela ua fu ão com o Banco Commercial,
ervio de nucleo á instituição de credito que boje funcciona com o mesmo titulo e

para cuja fundação podero amente concorreu Irenêo Evangelista de Souza.
Logo em guida forão por ene cr ada': a companhia de illuminação a gaz, a da

e trada de ferro de Petropoli, a de navegação e commercio do Amazonas e a de
diqu fluctuante.

Em 30 de bril de 1854, por occasião da inauguração da primeira via ferrea
no Ura ii levada a effi ito pelo eu genio emprehendedor, foi agraciado com o titulo
de Barão de Jauá. Em Julh de e anno tran fe"rio a propri ilade do estabelecimento
da Ponta d Af(~a a uma companhia que organi ou e da qual é o principal accionista e
admini trador. inda ne anno fundou nesta praça c m uma ca a filial em Londre!l,
a oci dade bancaria em cornrnandita ob a firma de 3Jauá ~lac Gregor e C., que a
de peito da inju ta e de abrida guerra que p r muit tempo solTr 11, tem prosperado
cm bem dos int re ados e da praça do Rio de Janeiro, qu nella encontra sempre
um podero o auxiliar.

:U-m Julho de 1806, e tabeleceu uma casa bancaria em J1ontevidéo ob a firma
de )Iauá C. que muito bons serviços já tem prestado ao c mmercio da Republica
Oriental, a cujo governo por arias ezes e em épocas bem criticas acudirao nosso
di tincto patricio com emprestimos de seus capitaes, promovendo ainda por e ta
fórma o interes'es do Imperio.

lém de ta cmpreza' por Ue me mo creada , o Barão de Jauá tem concorrido
com seus e forço , sua va ta intelIigencia e sua fortuna para a realisação de toda
quanta emprezas de algum vulto existem no paiz.

Entre o concc ionario da projectada estrada de ferro de . Paulo, figura ainda
o nome do Barão de Mauá, que pretende levar a elTeito mai esse importante me
lhoramento por meio de capitaes levantados em sua maxima parte fóra do paiz.

a ultima eleiçõe para deputados, o circulo do Rio Grande resolveu unanime
ment , em signal do apreço em que tem o seu distincto comprovinciano, dar-lhe um
lugar na camara temporaria, na qual já tivera a sento como supplente desde o anno
de '18:)0. Ahi por varias veze tem feito ouvir o nobre Barão, sempre que e trata
de que tões commerciae , pugnando pelos direito da ela e a que pertence e sus
tentando difTerentes medidas tendente a beneficiar a industria do paiz.

O Barão de Mauá é membro honorario do ln tituto Historico e Geographico do
Bra ii, thesoureiro do Hospicio de Pedro 11, e socio de muitas outra instituições de
beneficencia.

eu talento não vulgar e seus erviços, a amenidade do seu Irato e sua nunca
desmentida probidade) tornão-o um dos caracteres mais distinctos de que o Brasil
com razão se póde ufanar.
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de que o povo se reunia para jurar fidelidade á Constituição que as côrtes

estavão fazendo, e sem perda de tempo reunio a camara de Maricá, onde se

achava, fê-la prestar e tomar juramento, e ordenou luminarias, Te Deum e

outras publicas manifestações de regozijo popular de que elle mesmo estava

sinceramente po uido.

30 de laio de e anno entrou em exercicio do lugar de juiz de f6ra da

cÔrle, e por s e tempo foi eleito presidente da camara municipal, da

qual recebeu a ignado por seus collegas um documento em que se mani

fe ta admiraçãO e reconhecimento pela energia e coragem admiraveis que

de nvolveu no dia 5 de Junho, oppondo - se destemidamente aos otliciaes dos

halalhõe portuguezes que, in urgidos e armados no largo do Rocio, querião

que e jura e a Constituição portugueza e se desse ao principe D. Pedro uma

junta de nove membros que a sisti sem a seus despachos, o que era coagi -lo

a fazer unica e exclu ivamente o que fosse da vontade de Avilez.

Ainda como presidente da camara desta cÔrte, foi elle quem suscitou a

idéa e levou a execução a celebre representação de 9 de Janeiro de 1822, e

po uido de amor e santo zelo pela causa de sua nova patria, penetrou acom..

panhado de seus collegas no palacio de Bobadella , onde encontrou o principe,

que de ia mai tarde ser o primeiro Imperador brasileiro, recostado ao throno

de seu pai. Ali falIou-lbe com tanta força e eloquencia dos perigos imminentes

a Portugal e ao Bra iI se Sua Alteza Real partisse como exigião e urgião os

Portuguezes, que este, tocado de suas razões, accedeu aos desejos ardentes do

povo bra ileiro e deixou escapar de seus labios esse famoso « FICO» que foi o

fiat-lux, a aurora venturosa de uma nova éra de esperanças para o Brasil.

e se dia e creveu-se no livro das leis eternas o facto mais tarde realisado de

no a independencia, e José Clemente, que foi um dos mais ardentes corypheus

de a causa santa e gloriosa, é s6mente por este, quando mesmo outros titulos

não ti es e, credor de nosso profundo e eterno reconhecimento; tanto mais

que e sa sua dedicação no momento em que Portugal mais e empenhava em

recalcar a cabeça do gigante que en aiava esse brado de morte, que lhe querião

sopitar antes que reboasse em todos os angulos do mundo, attrahio-lbe o odio e

a vingança portugueza que não erão por certo mui Caceis de affrontar sem riscos

e perigos, e que muito o fizerão soffrer.

Dado aquelle primeiro passo, José Clemente não soube mais descansar. a

cÔrte trabalhava com empenho e sofreguidão, já propondo ao principe a reunião

de uma assembléa geral das provincias do Brasil, já animando-o e incutindo-lhe

17 de Fe,rereiro de 1787 nasceu JosÉ CLEMEiTE PEHEIRA, no lugar

de Adem, vilIa de Cast lIo - Mendo, comarca de Trancoso,

bi pado de Pinhel em Portugal.

Seus pais, Jo é Gonçalves e D. )Iaria Pereira, confiárão sua

~:P;~~' educação litteraria a um eu tio acerdote o qual habilitou-o no

preparatorio nece arios para matricular-se na [niver idade de

Coimbra onde obteve o gráo m direito e canone .

TO tempo da inva ão do Franc ze na Penin ula Jo é Clemente

ali tou - s no balalhã academico que então organi ou - m

Porlugal e de que foi commandanl Jo é Bonifacio d ndrada e

Silva.

Na carreira das armas não tardou muito que ua coragem e aplidno o tor

nassem conhecido muito vanlajo amenle pelo que foi elevado a capitão e

commandante de uma das guerrilha que mai damno cau ou á arma franceza .

De Portugal pa ou a atacar os Francezes em He panha, debai o da orden

do duque de \J ellington, fazendo parte do famoso exercito anglo -luso, que

tanto concorreu pata a primeira quéda do Imperio, dando em suas arma o

mais terrivel golpe e obrigando-os á evacuação da Penin ula com grandes

perda e innumeras derrota .

-esse exercito militou por muito tempo; TIO com a espada na mão a

abdicação de Fontainebleau, e ouvia de ua patria o echo da quéda ine pe

rada do mais assombroso astro do eculo.

Já não era preciso pelejar. A paz universal tinha tornado inutil a espada

do joven guerreiro. José Clemente deixa a Europa em 181 . e vem para o

Brasil começar uma nova carreira, em que tantos louros e tanta gloria o

esperavão.

Desconhecido na segunda palria qu abraçou vio-se obrigado a recorrer

á advocacia para viver, e as iro pa sou até 1819, tempo em que, graças a

seu merito pessoal e reputação adquirida, foi nomeado juiz de fóra encar

regado de crear a villa da Praia-Grande, hoje cidade de ictheroy, que com

effeito creou, alinhando e medindo com suas proprias mãos ruas e praça ,e

edificando uma capella que servisse de matriz e que hoje já não exi te.

Além di to, abasteceu d'agua a nova villa, e tantos outros seniços lhe

prestou que a camara municipal reconhecida dedicou-lhe em 1840 uma rua

que denominou de S. José.

Com verdadeiro enthusiasmo rec-ebeu, a 26 de Fevereiro de 1821, a noticiao
~~
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a idéa de lançar a primeira pedra fundamental do Imperio da Santa Cruz; e

f6ra da cÓrte communicava-se com muitos independentes como o coronel

Fontoura em fontevidéo, e outros em varias pro incias, merecendo por tudo

isto uma portaria do principe D. Pedro, em que lhe fazia ver o desejo que

tinha de que não se aproveitasse ene de uma licença.que como juiz de fóra

tinha alcançado, porque Sua Alteza, em vista de seu patriotismo e dedicação,

não podia prescindir de seus valiosos serviços.

O Ypiranga ouvio soar esse brado glorioso de um principe magnanimo que

deixa a patria e um throno fortalecido por muitos eculos, por um povo a quem

ama e a quem quer dar a mão como um anjo de salvação. O Brasil não é mais

uma pobre colonia, o riso de satisfação que se debuxa em todos os semblantes,

e a legenda, Indepenclencia ou ~Morte, que se lê nos laços que trazem todos os

individuos, dão prova ao mundo que chegou o dia de levantar-se gigante o

imperio americano. Resta s6mente acclamar Imperador o principe que por n6s

tudo sacrificou e confeccionar uma ConstituiçãO que sirva de base a seu

governo; e é ainda José Clemente quem dirige a famosa circular de 17 de

Setembro de 1822 em que se exige um juramento previo de manter e defender

a Constituição tal qual no -la desse a assemblé,a constituinte e legislativa. Mas

assim como seus serviços a Portugal prestados em sua mocidade forão

depreciados e esquecidos, assim tudo' o que fez pelo Brasil foi interpretado

e commentado por seus inimigos de modos que vio-se José Bonifacio na

portaria de 11 de Novembro trata - lo e a seus amigos de facção occulta e

tenebrosa, de furiosos demagogos e anarchistas que ousavão temerarios

com o maior machiavelismo calumniar a indubitavel constitucionalidade do

~mperador .e de seus mais fieis ministros. Mudou José Clemente de. idéas, ou foi

infamemente calumniado ?

Seja como fÓr, na devassa que se seguio á deportação forão pronunciados

por demagogos José Clemente e muitos de seus partidarios mais notaveis;

mas este homem que foi desterrado por demagogo recebe a 17 de Fevereiro

de 1824 a dignitaria do cruzeiro juntamente com Labatut, general da inde

pendencia , e sendo essa a segunda vez que se distribuio aquella condecoração.

Nas primeiras eleições para deputado foi eleito pelo Rio, por S. Paulo e

por .Minas I e por .esse tempo foi pelo [Imperador elevado a intendente

geral da policia, e depois chamado para o ministerio, em que, conciliando

as funcções de ministro e de intendente, prestou a esta cidade relevantes

servIços.

O Codigo Criminal que hoje nos rege é ·obra sua refundida por Bernardo

Pereira de Vasconcellos , e o Conimercial de 1847 deve a elle como relator da

commis5ão que apresentou o projecto primitivo em '1834 o ter passado no

senado, embora com grandes alterações.

A provincia do Pará considerou - o digno de representa - Ia na camara dos

senadores, e mandou seu nome na)ista triplice para um dos lugares daquella

corporação. Sendo escolhido pela cor6a, tomou assento entre os anciãos da

patria e sustentou sempre ali o prestigio de seu nome.

Agora acompanhe - se o illustre Brasileiro em outra phase de sua vida e

ver-se-ha que o homem politico, que tanto pugnou pela independencia do

Brasil, em nada avulta mais que o homem da caridade que concebeu o plano

e realizou a construcção dos dous mais bellos e mais uteis edificios de~ta côrte,

onde o pobre que soffre do corpo eo que soffre do espirito achão remedio e

cura para seus males.

Com eITeito, José Clemente Pereira, deputado geral, senador do Imperio,

ministro da justiça e duas vezes da guerra, não vale mais, e talvez nem tanto

quanto José Clemente, provedor e fundador dos hospitaes da Misericordia e

Pedro II, que rivalisão com os primeiros do mundo e são elles mesmos em seu

genero os primeiros da America.

Na construcção e direcção desses hospitaes não poupou o provedor cousa

alguma 'que pudesse ser util á humanidade pobre a quem dedicára os ultimos

quinze annos de sua vida. Consultou a Academia de Medicina sobre o local que

nem por isto foi bem escolhido, procurou para dirigir o serviço sanitario das

enfermarias os medicos e cirurgiões mais notaveis, e conhecendo os grandes

serviços que na Europa prestão as irmiIas de caridade de S. Vicente de Paulo,

chamou - as ao Brasil e proveu delIas os seus dous hospitaes. Sabe - o Deos

se com isto prestou ou não um serviço ao soffrimento, mas em todo o caso

suas intenções erão puras e suas vistas da mais sublimada caridade.

O Rio de Janeiro lhe deve nessas duas obras monumentaes que levaráõ á

mais remota posteridade o nome e a gloria de José Clemente, uma divida de

coração que não lhe p6de pagar, porque a caridade é de Deos e s6 elIe tem o

poder de remunerar aquelles que sacrificão a vida do mundo por essa, a mais
I

sublime das virtudes.

Este grande homem, este grande vulto duplamente amado e respeitado dos

Brasileiros, deixou a peregrinação da vida em 1854, no meio de lagrimas e

bençãos de uma população de infelizes que perdêrão nelle um pai sempre

solicito em minorar - lhes os soffrimentos e as miserias.

O' Senhor. D. Pedro I nomeou - o desembargador, 'dignitario do cruzeiro,

intendente da policia, ministro do imperio, grande dignitario da ordem da

Rosa, e occupou - o em mais duas repartições ministeriaes.

O Senhor D. Pedro II nomeou - o ministro da guerra em 23 de Março de

1841, senador em 31 de Dezembro' de 1842, conselheiro de estado em 14 de

Setembro de 1850, e primeiro presidente do tribunal do commercio em 4 de

Setembro ao mesmo anno.

Foi eleito deputado á assembléa geral por Minas, S. Paulo, e quatro vezes

pelo' .Rio de Janeiro, senador por Alag6as uma vez, duas pelo Rio de Janeiro

e uma pelo Pará por onde foi escolhido.

Emfim, e como a prova mais saliente de seu merecimento pessoal e de

suas virtudes, recebeu José Clemente do Senhor D. Pedro II a maior honra

que um monarcha póde despender com um subdito. Sua Magestade mandou

elevar -lhe uma estatua no Hospicio de Pedro II, defronte da sua que occupa

uma das salas daquelle grande edificio.

.J>--- ~
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na a sembléa provincial do Rio de Janeiro, da qual recebeu a maior prova

de consideração, sendo por ella escolhido para entrar na lista dos vice-presi

dentes daquella provincia .

O magistrado integro tinha reunido á sua corÓa de gloria novos louros

colhido na tribuna. Seu nome já era tão conbecido, quanto respeitado, e o

regente Feijó, apreciando com justiça as qualidades que o distinguião, despa:

chou-o pre idente da provincia que o tinha eleito deputado.

E e cargo importante que ene desempenbou tão habil quanto honradamente,

d u-Ihe lal popularidade que em 1836 foi eleito por aquella provincia para

repre enta-la na camara dos deputados da nação.

E ta prova d consideração nunca mais lhe foi retirada até a sua entrada

para o senado, alvo na eleição de 1844, em que sabio segundo supplente, o que

o não privou de tomar a sento por ter fallecido um deputado, e entrado para o

enado o primeiro upplente.

a camara ligou- se ao lado politico de que erão chefes Bernardo Pereira

de a concello ,e Iarquez de Paraná; mas não só nunca se levantou para

defender e u tentar idéas exageradas, tão em moda naquelles lempos,

como até me mo não tomou parte em di cussõe puramente politicas e de

partido.

E a ab tensão n'uma época em que não havia outra base nem outra

mal ria de di 'cus ão que não fo e a politica de partido, Jonge de prejudicar

sua reputação, fazendo - o cahir no esquecimento, que para os homen politicos

é a morte, deu -lhe pelo contrario a reputação de grave, prudente, e moderado.

É que ene teve occa ião de e mo trar e fazer -se lembrado.

Como reJator da commi ão que em 1836 apresentou o projecto de interpre

tação ao acto addicional de que foi o mai e trenuo defensor, teve elle occasião

de mo trar - se muito mai vantajo amente do que o poderia fazer nessa

questões pequenas que absorviao todo os' animos e e tragavão tão bellas

idéas e tão robustas intelligencia .

o anno de 184,0 foi o Sr. Paulino pela primeira vez fazer parte do

conselho da corÓa, aceitando a in tancias de seus amigos e correligionarios

politicos a pasta da justiça do ministerio de 23 de Maio, em que esteve apena

dous meze , cahindo com seus collegas no dia 23 de Julho, em que subio ao

throno imperial o enhor D. Pedro II; mas nem por ter ido tão curto o seu

governo, passou elle desapercebido e indifTerente para o paiz.

No enado u tentou uma longa di cussão sobre o projecto de lei de 3 de

AULINO JOSÉ OARE DE OUZA boje' i conde d RUGLAY, nasceu na

~"'-a~,__"'-·U cidade de Pari no anno de J807.

tP Ainda muito moço, deixou sua cidade natal e veio para o .Iaranhão

• 'lU'~~'''''I' 1em companhia de seus pai o Dr. Jo é ntonio oare de ouza e

D. Antonia lagdalena oare de ouza.

aquella pro incia começou a fazer o primeiros e tudo para a

carreira das letras, que tão brilhantemente percorreu e em qu logrou

muito merecidamente crear um nome con iderado re peitado

dentro e fóra do Imperio pela naçõ culta qu reconhecem nelle

o diplomata eminente e o e tadi la profundo do Bra il.

a idade de quinze annos deixou ua familia e pa sou a Portugal,

com o fim de estudar na ni er idade de Coimbra, onde, com effeito, matri

culou-se e estudou até o quarto anno de direilo e canone ; não podendo

tomar o gráo naquellas materias por ter ne se anno rebentado a revoluçãO

em favor de D. ligueI de Bragança e ter- e em con equencia fechado a

Universidade.

Voltando ao Brasil, o Sr. Paulino não quiz perder lantos annos de fadiga ,

e com os olhos no fuluro esperançoso que ua vasta intelligencia lhe promettia,

re olveu pro eguir na carreira que havia começado, para o que dirigio - se

á provincia de S. Paulo, onde já então exi tia a Academia de direito, e ahi

terminou sua vida escolar, tomando o gráo de bac' areI no anno de 1831.

A politica que naquelle tempo revolvia todas a cabeças, e absorvia em

seu turbilhão todas quantas intelligencias o Bra iI produzia, nenhum

attractivo teve para elle, ou se o teve ncontrou em seu juizo recto e em

sua vontade mais forte que suas inclinaçõe ,uma barreira insuperavel. O

Sr. Paulino atirou-se para outro lado : e colheu a magi tratura, e pouco

tempo depois de formado alcançou o de~pacho de juiz de fóra de S. Paulo,

donde no fim de oito mezes foi removido para a córte, no lugar de juiz

do crime do bairro de S. José I a que lambem foi annexado o expedien te da

Intendencia da policia.

Com a execução do Codigo do Processo deixou o juizado do crime de 110

José e pa sou a occupar o do civel da segunda vara da cÔrte.

O acto addicional creando as assembléas de provincia, abrio tim novo

campo em que brilhárão e se fizerão conhecidas muitas intelligencias que não

tinhão alcançado entrar no seio da representação geral do paiz. Foi desse

numero o r. Paulino, que estreou brilhantemente sua carreira parlamentar

•



esse governo pronunciar-se com tanta decisao e firmeza; e a correspondencia

de S. Ex." com a legação ingleza, em que se oppõe á arrogancia de uma nação

poderosa que tudo quer levar pela força, a firmeza e re' ignaçao, calma e

fria da nação fraca que prefere a extincção ao aviltamento de sua dignidade

e de seus brios, é um padrão de gloria para o ministro, para a corÔa e para

o palz.
Foi ainda nesse seu ministe.io que o Brasil colligou-se com o genel'al

Urquiza para derrubarem o tyranno Rosas, e neste empenho tomou uma

parte muito activa o ministro dos estrangeiros.

Com as republicas do Uruguay e do Perú concluio o tratado de commercio,

limites e navegação fluvial de 23 de Outubro de 18<:>1, e depois de ter prestado

todos esses serviços ao paiz, deixou o poder a 6 de Setembro de 1853, sendo

dous dias depois nomeado conselheiro de Estado ordinario.·

A 2 de Dezembro de 1854 foi-lhe concedido, por graça imperial, o titulo

de Visconde de Uruguay, com grandeza; e em 185~ foi encarregado, como

enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, de uma missão especial

junto á c6rte de Napoleão, dando dessa vez mais uma prova de intelJiO"enciao ,

patriotismo e talento diplomatico. O fim daquella difficil missão era regular

os nossos limites com a Guyana Franceza, que tinha a pretenção de estender

sua posse até á margem esquerda do Amazonas.

O nosso ministro mostrou a sem razão d'esta pretenção, e provou á luz da

evidencia que o rio Oyapok é a divisa dos dous paizes, como se deprehende

não só. das tradições e idéas arraigadas entre os dous povos, como e princi

palmente dos proprios tratados entre enes celebrados. De volta dessa missão

o Sr. Visconde de Uruguay não tem mais tomado parte activa nos negocios do

paiz, limitando-se a tratar deHes como senador do Imperio.

Diversas nações da Europa honrárão neHe o distincto estadista brasileiro

concedendo-lhe condecorações de suas ordens o mais estiOladas.

O Sr. Visconde de Uruguay, senador 'do Imperio e official da ordem imperial

do Cruzeiro, foi agraciado em 18 O por S. M. o rei de Napoles com a

gran-cruz da ordem de S. Gennaro; pelo rei da Dinamarca em 1852 com a

da ordem real de Danebrog; pelo imperador d'Austria, no mesmo anno, com

a da ordem imperial da Cor6a de Ferro, e pelo rei de Portugal com a da

ordem de Christo daquelle reino.

Além disto, é membro honorario da academia Tiberina de Roma; da aca

demia Archeologica da Belgica; da academia britannica de Sciencias, Artes e

Industria; da sociedade de Zoologica de Aclimatação de Paris; da sociedade

Animadora das Sciencias, Letras e Artes de Dunkerke; do Instituto Historico

Geographico brasileiro e do do Rio da Prata, e da sociedade Auxiliadora

da Industria Nacional do Rio de Janeiro.

O Sr. Visconde de Uruguay é casado com a Exma Sra. D. Anna de Macedo

Alvares de Azevedo, com quem se desposou a 20 de Abril de 1833.

Dezembro de 1841, apresentado pelo senador Vasconcellos, com as emendas

que lhe forão annexas.
as eleições que se seguirão á.maioridade do Imperador tomou uma parte

muito activa, e tendo sido reeleito deputado, foi, em 1841, chamado ao

ministerio de 23 de Março occupando novamente a pasta da justiça.

Como membro d'aquelle governo, e particularmente como ministro da

justiça, tomou medidas energicas e até certo ponto violentas, para reprimir o

movimento revolucionario de_~pertado em linas e S. Paulo.
Este procedimento do Sr. Paulino, que se tem alguma desculpa é s6mente

a de ter sido aconselhado por circumstancias extraordinarias, deu-lhe na

opiniãO publica o conceito de violento e parlidario.
Em 1843 cahio o ministerio de 23 de Março, e subio o de 20 de Janeiro. O

Sr. Paulino continuou neste, passando a 8 de Junho a occupar a pasta

dos Negocios estrangeiros por ter passado a da Justiça ao l\larqnez de Paraná.

Continuou com essa pasta até 2 de Fevereiro de 1844, quando, retirando- se

do p~der, foi para a Camara dos deputados fazer decidida opposiÇãO ao gabinete

que subira naquella data.
Foi nesse anno que, pela dissolução da Camara, procedeu-se a novas

eleições, em que, como já se sabe, sahio segundo suppl nte. Tomando assento

em razão de ter morrido o conego Januario e entrado para o Senado o Marquez

de Caxias, collocou-se novamente nos bancos d;l opposiçãO, e nelles perma-

neceu firme até o fim da legislatura.
Nas eleições de 1848 foi reeleito deputado pela provincia do Rio de Janeiro,

que elIe por tantos almos representára; mas foi esta a ultima vez, porque logo

ap6s essa eleiçãO o povo que o tinha honrado com seu voto desde 1834, que

lhe t.inha em todas as legislaturas subsequentes confiado a guarda e defesa de

seus mais sagrados direitos, quiz dar -lhe uma prova mais subida de sua estima

e seu reconhecimento, elegendo -o seu representante na Camara vitalicia,

para onde entrou por carta imperial de 2'1 de Março de 1849.

em foi esta a unica e a primeira vez que igual honra coube ao distincto
•

senador pelo Rio de Janeiro. Já antes a mesma provincia tinha offerecido seu

nome áconsideração da cor6a, e o Maranhão o tinha tambem uma vez incluido

na lista triplice para um senador.

A 8 ele Outubro desse anno entrou para o ministerio de 29 de Setembro

de 1848, e occupou pela segunda vez a pasta dos negocios estrangeiros, em

que muito se distinguio da primeira.

Nesse ministerio, sem duvida a mais gloriosa phase da vida publica do

Sr. Paulino , contribuia elle efficazmente para a destruiçãO do cancro roedor

da sociedade brasileira - o commercio infame de carne humana.

Seu brilhante discurso pronunciado na Camara dos deputados, a 15 de

Julho de 1850 'o elevou-o e collocou o governo elo Brasil em uma posiÇãO tão

nova quanto nobre e respeitayeL Foi com effeito a primeira vez que se vio
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Já nesse tempo era o r. Limpo de Abreu muito éúnhecido no paiz e
ju tamente reputado uma de no sas celebridades mais eminentes; por isto
e por depositar nel1e toda a confiança que infundia sua carreira tão adian
tada, e sem nenhuma nodoa, antes intelligente e honradamente percorrida,
o governo da Regencia nomeou-o, por decreto ·de 26 de Maio de 1837,
mini tro adjunto do con elho supremo militar e de justiça, em <{Ue servio
até i 2 de Fevereiro de i 838 te.mpo em que pedio e obteve sua demissão,
orrerecendo ao mesmo tempo os vencimentos a que tinha direito, para as
d peza do E lado a braço com a rebellião do. Rio Grande do Sul.

m 6 degráo faltava ao r. Limpo para tocar ao fastigio da magistratura
bra ileira. . E a tinha ju tos titulo para merecer aquella eminente posiÇãO
a que não devem chegar enão o homens di tinctos no paiz por sua
illu traçao e por uas qualidade moraes; tambem a 14 de Maio de i 846
baixou a carta imperial que o nomeava mini tro do supremo tribunal de
ju tiça, lugar em que muito pouco tempo permaneceu, aposentando- se a
8 de larço de 1818 com os vencimentos de desembargador apezar da proposta
do Sr. Pimenta Bueno, então mini tro da ju tiça interino que lhe queria
dar, como já e tinha feito a outro o ordenado por inteiro.

O moço que por eu proprio impul o atirou - se á carreira das letras e
neHa e colheu a magistratura é agora chegado ao fim d'aquella ardua missao
em cujo desempenho foi colhendo sempre desde o primeiro até o ultimo
pa o o louros que nunca faltão ao homem de verdadeiro merito.

Orelatorio da ju tiça, apresentado pelo Sr. Feijó á assembléa geral de 1832
falla do r. Limpo de quem aquelle enhor recebeu elicaz coadjuvaçao n~
repres ão dos crimino"o , no" termo mais laudatario e lisongeiro pos ivei .
S. E a exprime - se a im: « É á integridade e amor da ju tiça do de em
» bargador que nestes ultimos tempos ervio de promotor, que se deve na
» suas i ita ás cadêas a descoberta de tantos desgraçados, inteiramente
» e quecidos e até fatalmente abandonado. »

O r. Feij6 referia - se ao e lado da cadeas, e á miseravel situação do
presos, e demora do processo.

Além deste documento que tanto honra ao Sr. Limpo, e tanto abona sua
conducta como magi trado, mereceu aquelle ~enhor do presidente do upremo
tribunal de justiça, quando obteve sua aposentadoria, um outro em que se
declara que fóra a siduo em de empenhar com zelo e actividade os deveres
do emprego, conduzindo -se sempre com muita intelligencia e probidade, e
tornando- se digno de toda a con ideraçao e e tima de seus collegas.

Tão breve quanto e 'ige o pouco e paço reservado a este trabalho tem sido
esboçada a vida do Sr. Limpo de Abreu encarada pelo lado da magistratura;
mas nao foi 6mcnte por ahi que se fez notavel aquelle cavalheiro e portanto
é preciso acompanha - lo em outra pha e de sua existencia. ão fôra criveI
que um moço dotado de uma intelligencia tão robusta como a do Sr. Limpo,
e animado pelas a pirações que são um verdadeiro e constante apanagio

• TO."lO PAULL"O LnlPo DE AmlE', Yi. conde DE AUAETÉ, na ceu em
Li boa a 22 de etembro de f 798.

Seu pai, Ianoel do Espirito Santo Limpo, tenente-coronel do
corpo de Engenheiro , lente de mathematicas do collegio dos

obres, director do Observatorio astronomico, e socio da Aca
demia real de sciencias de Li boa, morreu deixando-o ainda
muito pequeno eD? companhia de ua mai, Dona laria da Iater
nidade de Abreu e Oliveira, a qual tendo recebido do rei
D. Joao I uma pen ão que devia er paga no Rio de Janeiro,
trouxe-o comsigo para e ta cidade pouco depoi da mudança da
côrte para o Bra iI.

r o Rio, o r. Limpo de Abr u foi tudar no eminario de
S. José as faculdade necessaria para matricular- e no cur o

de direito da Uni er idade d Coimbra, tendo ,-i ta de eguir a carreira da
magistratura.

Preparado convenientemente, partio para Portuaal em 1815, e tendo fre
quentado a aulas de direito em que muito e di tinguio, fez ua formatura a
19 de Maio de 1820, e a 17 de Julho tomou o gráo de licenciado em lei, não
podendo tomar o de doutor apezar de estar para i to habilitado com todos os
exames, por ter receio que rebénta se a revoluçãO que já naquel1e tempo se
preparava com grande afan, e ter por i to deixado a metropole e partido para
o Rio em Setembro de J820.

Chegado a e ta côrte, foi em eguida de pachado juiz de f6ra da villa de
S. João d'EI-Rei, por decreto de 22 de Janeiro de J8_1, e tendo de empenhado
este cargo por algum tempo com distincção, m.erceu depoi o de ouvidor
interino da COl arca do Rio das [orle que não menos repulaçã lhe grangeou.

Por decreto de 7 de Fevereiro de J823 , foi nomeado ouvidor da comarca do
Rio Grande do orte, mas não foi exercer e te lugar porque o governo precisou
de seus serviços em Paracatú, comarca de lina G raes, para onde foi
nomeado por decreto de 24 de Setembro do me mo anno, e onde se casou
com a Hxma Sra Da Anna Luiza Carneiro de Iendonça, filha legitima do tenente
coronel de milicias Joao José Carnei~o de Mendonça abastado fazendeiro e
negociante.

A 12 de Outubro de 1826, o governo imperial, querendo remunerar s us
bons serviços e aproveitar eus conhecimento nao vulgares, despachou-o
desembargador ordinario da relaçao da Bahia, e a 19 de Deiembro de f 828,
deu-lhe exercicio na casa da supplicaçao do Rio de Janeiro, onde servio até a
extincção desse tribunal, e occupou uma casa de aggravos e o lugar de

promotor da justiça.
Quando se executou em 1833 a reforma judiciaria, foi nomeado des

embargador da Relaçao do Rio de Ja,neiro, onde servio até 13 de Maio
de 1846, tendo como desembargador mais antigo presidido aquel1e tribunal

desde Maio até Dezembro de 1844.
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daquella faculdade, se conservasse arredado da unic~ scena em que podia com
mais largueza pÔr em jogo todos os seus recursos .mtellectuaes, e faz~r-se

conhecido e subir. OSr. Limpo ao chegar ao BrasIl entregou - se corajosa e
esperançosamente á onda politica que tão alto o elevou e em que de sua parte
tão notavel figura fez desde seus primeiros annos.

Minas Geraes foi a provincia do Imperio que o escolheu para representa -la
na assembléa geral legislativa. Eleito pela primeira vez em 1824, foi
reeleito até a legi latura de 1843 que foi dissolvida em '181'1) e em que não
foi considerado por se achar f6ra do Imperio em virtude do movimento revo
lucionario que em 1842 teve lugar nas provincias de Minas e S. Paulo; dahi
por diante foi sempre eleito até o anno de 1847 em que entrou para o senado.

Na camara defendeu sempre e sustentou com muito calor e distincção
as idéas liberaes, em cujo partido militou com muita popularidade, sendo
elle mesmo um de seus chefes mais conspicuo\:.

Em 1830 e 1831 foi nomeado membro das commissões que examinárão
e emendárão o projecto dos. Codigos do Processo Criminal e Penal, e em
1834 sustentou e defendeu as reformas que se convertêrão em lei do Estado
pelo acto addicional á constituiçãO.

Na discussão calorosissima que suscitou o projecto em 184·0 apresentado
de considerar maior, e elevar ao throno o Sr. D. Pedro H, foi elle um dos
membros mais proeminentes da opposiÇãO, e nesta occasião assumio uma
posiÇãO tão brilhante e elevada, que o Dian'o do Rio) folha que não era
de suas idéas, exprime-se a seu respeito nestas pala,'ras: « Assim ficou a
» camara pendente da indicaçãO do Sr. Limpo e é hoje o Sr. Limp::> quem
» tem de dar a direcção á discussão da camafa, e não s6 isso, como tambem
» ao espirito publico 11 »

Foi presidente da camara nas sessões de 1832, 1833 e '1845, e completou
sua carreira parlamentar entrando para o senado por carta imperial de 13
de ovembro de '1847, tendo já sido seu nome tres outras vezes offerecido á
escolha do Imperador pela provincia de Minas de que é senador.

Resta considerar alguns factos mais importantes da vida administrativa e
diplomatica do Sr. Limpo, na qual encontrar-se-ha o masmo homem eminente,
que já é conhecido como magistrado e como legislador.

Tendo no anno de 1833 rebentado na capital de )linas Gerae um movimento
sedicioso, que obrigou o presidente a mudar para outro lugar a séde do
goveI'no, e achando-se a provincia em um gráo extraordinario de agitação,
e a capital constantemente ameaçada, foi o Sr. Limpo de Abreu nomeado
presidente daquella provincia, e seguio para ali em fins daquelle mesmo anno.

Suas maneiras e suas qualidades o fizerão logo estimado e respeitado dos
Mineiros, e elle, prevalecendo - se dessas boas disposições, logrou, sem derramar
uma gotta de sangue pacificar a provincia, depois do que instou por sua
demissão, que obteve em 1835.

Os Mineiros agradecidos derão-lhe dessa vez mais uma prova de consideração.
U Sr. Limpo foi nomeado vice-presidente pela assembléa provincial, a quem
naquella época competia tal attribuiç'ão.

Ao chegar de sua prcsidencia de Minas foi nomeado pelo primeiro Regente,
por decreto de '14 de Outubro de '183;), ministro da justiça e interinamente
do Imperio passando a 3 de Junho de 1836 a occupar.a pasta dos estrangeiros.

Fazendo parte do ministerio da maioridade, ene occupou pela segunda vez
a pasta da justiça, e posteriormente dirigio pela segunda, terceira e quarta
vez a dos negocios estrangeiros nos rninisterios de 1845, 1848 e '18f)3.

o primeiro desses ministerios o Sr. Limpo muito se distinguio pela energia
com que se portou em relaçãO á Inglaterra, sendo o autor do protesto contra
o bill appro,'aclo l)elo parlamento britannico, que sujeita os navios brasileiros

suspeitos de empregar - se no trafico ao julgamento dos tribunaes inglezes.
Esse protesto energico e patriotico do illustre ministro brasileiro contra o

acto de violencia, e da mais inqualificavel prepotencia nunca se riscará da
I

memoria e do coração daquelles que dão o devido apreço á honra e dignidade
de sua patria.

No ministerio de 18;)3 o Sr. Limpo de Abreu foi quem deu ao ministro do
Brasil em Portugal as instrucções qne regulárão e dirigirãO as negociações
que precedêrão á convenção de 12 de Janeiro de 18;);), que teve por duplicado
fi TI a prevenção e repressão do crime tão escandalosamente generalisado em
Portugal da falsificaçllo da moeda e dos papeis de credito, com curso legal nos
dous paizes, e a extradiçãO dos individuos convictos desse crime.

Desse ministerio sahio o Sr. Limpo de Abreu em 14 de Junho de 18;);),
por assim ter entendido necessario, como manifestou no senado, logo que a
expediçãO que o governo mandára ao Paraguay não teve, por motivos inde
pendentes de sua vontade, todos os resultados que se devião esperar.

Em 1851 o Sr. Limpo celebrou, por parte do Brasil, com o plenipotenciario
da Republica do Uruguay, os tratados de 12 de Outubro, e nesta difficil
commissão portou-se juntamente com o outro plenipotenciario brasileiro, de
modo que o ministro dos estrangeiros, em aviso de 21 de Outubro do mesmo anno,
lhes dirigio, por ordem de Sua Magestade Imperial, as mais significativas
expressões de louvor.

Quando em 18;);) rebentou em Montevidéo a revoluçãO que destruio a
autoridade do presidente legal daquelIa Republica, o Sr. Limpo de Abreu
foi enviado pelo Brasil com plenos poderes para proceder como exigissem as
circumstancias extraordinarias em que se achava aquelle paiz; e nesta tão
diflicil quanto arriscada missão ainda uma vez angariou elle a estima e a
consideração do governo e do povo brasileiro, por ter delIa sahido tão bem
quanto era para desejar e esperar de sua capacidade.

Ao terminar tão satisfactoriamente essa missão, foi o Sr. Limpo encarregado
de uma outra, junto ao governo da Confederação Argentina, e neste novo
empenho foi tão feliz como no primeiro, celebrando a 7 de Março de 18;)6
um tratado de commercio e naíegação que é do maior alcance para o futuro
dos dous paizes.

Assim que em lontevidéo procurou o Sr. Limpo de Abreu libertar o governo
imperial de quaesquer vinculos que pudessem compromettê-lo nas perturbações
e difliculdades que ali surgem e pullulãO quasi diariamente, e no Paraná
esforçou-se quanto pôde por estabelecer com um governo estavel, e com o
paiz cheio de vida e de futuro as bases de uma politica franca e liberal que,
segundo a opiniãO mais imparcial e esclarecida, convirá ampliar e desenvolver,
com o que ganharáõ ambos os Estados, e não menos os interesses geraes da
paz, do progresso e da civilisação.

Sua Magestade, que não sabe esquecer seus bons servidores, tem estendido
sobre o Sr. Limpo sua imperial munificencia, concedendo-lhe por carta de
29 de Julho de '1840 o titulo do conselho; a 2 de Agosto do mesmo anno, a
·graça de gentil-homem de sua camara; a 9 de Fevereiro de '1841, o fôro de
fidalgo cavalleiro; a 25 de Março de 1845, a dignitaria da ordem imperial
do Cruzeiro; a :14 de Junho de 1848, o lugar de conselheiro de Estado ordi
nario; a 26 de Junho de 18<)'2, a gran- cruz da ordem de Christo, e a 2 de
Dezembro de 18;) 4, o titulo de Visconde de Abaeté com grandeza.

Além destes titulos e condecorações que bem mostrão a consideração em
que tem suas eminentes qualidades o Chefe do Estado, o Sr. Visconde de
Abaeté foi condecorado por carta regia de 17 de Uutubro de 18;);) com a
gran- cruz da ordem portugueza de Jos;;a Senhora da Conceição de Villa
Viçosa.
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exigencias de Portugal levár:io sua colonia ao extremo de dar o passo gtorioso

de sua independencia.

Ahi chegando, foi immediatamente eleito deputado á assembléa constituinte

convocada em 23 de Março e reunida na cÔrte do Rio de Janeiro a 3 de Maio

de 1823.

e a assembléa tempestuosa o Sr. Araujo Lima tornou-se muito notavel,

e quando depois do~ nllimo esforços daquella congregação dos primeiros

homens do Bra ii, o Imperador Pedro I fulminou-a com o decreto de disso

luçao, e teve de nomear um minislerio, chamou-o para a pasta do Imperio

que occupou apenas por lres dias, porque tendo sido nomeado a t 4 de

ovembro, deixou o minislerio a t 7 do mesmo roez.

Dissolvida a constituinte e jurada a 25 de Março de 1824 a constituição

do Imperio, procedeu- e ás eleições para d,eputados á nova assembléa geral

legislativa. Pernambuco nao esqueceu ainda dessa vez eu di tincto filho que

já tanlo se linha feito notavel, quer na constituinte portugueza, quer na

brasileira, a que por aquella provincia tinha sido mandado; elegeu-o seu

deputado á assembléa geral, e ahi o Sr. Araujo Lima, a favor de seus grandes

conhecimentos e de seus reconhecidos dotes oratorios, como de muitas

ou:ras qualidades, adquirio uma posiçao eminente, sendo na terceira sessllo

de 1827 eleito presidente, o que ainda tornou a ser por muitas yezes, como

veremos.

Durante e ta legislatura foi eIle chamado pelo Imperador Pedro I ao

ministerio do Imperio, cuja pasta recebeu a 2 de ovembro de 1827 e deixou

a 15 de Junho de 1828.

Nesse anno proc'edendo-se á eleiçao de deputados á 2° legislatura, o Sr.

Araujo Lima foi reeleito por Pernambuco, e continuou sempre a sê-lo em

todas as oulras legislaturas até sua entrada para o senado.

Por todo o tempo que continuou na camara dos deputados elIe sustentou

sempre no mesmo pé o prestigio e influencia de que gozára de de o principio

de sua carreira parlamenlar; é assim que o vemos presidente da camara em

t 8 ice-presidente em 1831, t 832 e 1833: e novamente presidente em

183 1836 e 1837.

Durante todas as commoções que abalárão o Troperio desde a abdicaçao até

a regencia unica do Sr. Feijó, o Sr. Araujo Lima não appareceu senão como

deputado, sendo apenas uma vez encarregado das duas pastas da justiça e

t?fi't ERNAMBUCO ê a provincia natal do Sr. PEDRO DE ARAUJO LIMA, Marquez
de OLINDA.r

I. ascido em 1787, viveu em companhia de seus pais até o anno de

~I~'~J 1i 813, em que deixou sua beIla patria e foi bu car em outro climas

a instrucçao e a sciencia, que seu e pirito ávido de grande fuluros,

<rc~~~ ali nao tinha achado ufficiente; porque o regimen colonial que

entao pesava sobre o Bra iI n:Io permiLlia a e te paiz mai do que

os primeiro rudimentos do conhecimento humano., e e. t me mos,

\."-"i~~-'-'~ sabe Deos com quanto se lutava para o adquirir, i to como SÓ no

lugares mais populosos, como a principaes capilaes, é que se

encontravão pessoas habililada para os ensinar.

O Sr. Araujo Lima teve a fortuna de na cer em lugar onde, ainda que

escassa, nao faltava completamenle aquella e pecie de in trucçao; tambem

por isso, quando em i 813 partio para LLboa, já levava de Pernambuco

estudados e sabidos os preparatorios de que tinha nece idade para matri

cular-se na Universidade de Coimbra a que se destinava, e onde tomou gráo

de doutor em Canones no anno de f 819.

Immediatamente que terminou seus estudos em Portugal regressou ao

Brasil, onde sua estrella feliz lhe preparava um caminho brilhante para um

futuro ainda mais brilhante de gloria.

Chegando á sua patria em 1820, foi logo despachado Ouvidor da comarca

de Paracatú, provincia de Minas Geraes; nao chegou porém a exercer esse

lugar, porque pouco tempo depois de sua nomeação, foi eleito deputado

ás cÔrtes constituintes de Lisboa no anno de 182 t, fazendo entao parte dos

50 deputados brasileiros que se batêr:Io corajo amente contra os 130

portuguezes, que já em sua ausencia e a despeito mesmo de sua presença,

prevalecêrao-se a principio de estarem sós e depois da maioria de numero para

supplantarem as justas reclamaçõ,es contra as audaciosas pretenções de

reduzirem o Brasil, a quem tinhao elevado á categoria de reino-unido, ao

antigo e miseravel estado em que vivêra antes da vinda e estabelecimento da

Familia Real no Rio de Janeiro.

Sabe-se o resultado dessa luta desigual ~ gloriosa para os poucos filhos do

Brasil que na capital da melropolc ousárão levanlar a voz contra o odio

encarniçado de uma populaçao inteira.

O Sr. Araujo Lima voltou ao Brasil com ~eus companheiros quando as

•



GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.f4

~~---------------------'----------------'

~

estrangeiros que só otcupou por 40 dias a contar de 3 de Agosto a 13 de

Setembro de 1832.

Depois desse dia voltou outra vez ao seio da camara legislativa, donde

sahio no anno de 1837 para o senado por eleição de Pernambuco, e pouco

tempo depois, a 18 de Setembro do mesmo anno, ultimo dia da regencia

Feijó, para o ministerio do Imperio, onde veio pela terceira vez tomar sobre

seus hombros o peso daquella pasta que muito pouco o sobrecarregou desta

occasião , porquanto o regente Feijó achando-se a braços com a revolução

do Pará ainda mal extincta, com a do Rio Grande do Sul em toda a sua força
I

e com uma forte opposiÇão na camara dos deputados, tomou a resolução

de resignar o poder a 19 de Setembro daquelle anno, e em virtude disto e

de ser elle ministro do Imperio, coube-lhe, como manda a constituiçãO, a

regencia interina do paiz.

A popularidade de que gozava em ambas as camaras, fez que a 22 de Abril

de 1838 fosse por elJas confirmada a regencia que até ali exercêra interina

mente. Esta inOuencia porém que lhe permittia dispÓr de uma grande maiol'ia,

a~sim na camara temporaria como na vitalicia, não o defendeu contra o·

pronunciamento das provincias que lhe trouxerão serios embaraços.

A Bahia a 7 de Novembro de 38 declarou-se independente até a maiorL

dade do Sr. D. Pedro lI. O Maranhão por motivos da creação dos prefeitos,

levantou o estandarte da revolta bem conhecida com o nome de balaiada ;

e o Rio Grande do Sul continuou a resistir ás forças da legalidade e a ter

sobre ellas vantagens que lhe permiLtirão invadir a provincia de Santa

Catharina onde tomárão a cidade da Laguna.

Era preciso da parte do novo regente muita força de espirito e energia

de vontade para resistir a todos esses poderosos obslaculos que desde o

principio de seu governo vierão antepÓr-se e empecer sua marcha; aquellas

qualidades porém não lhe faltavão) e graças a ellas ene foi pouco a pouco

desassombrando o caminho que tinha de seguir em sua administração.

A cidade da Bahia, atacada a 13, 14 e H, de Março de 1838, rendeu-se e

com ella roí por terra completamente anniquilada a revolta que ali se

leyantára.

Os balaios depois de mil sacrificios e de immensa carnificina tiverão tambem

de ceder nos fins qe 1840 aos esforços do coronel Luiz Alves de Lima, a

quem o regente confiára no principio daquelle anno a pacificação da pro

vincia do Maranhão.

O Rio Grande do Sul emfim que não pÓde ser totalmente pacificado, foi

ao menos reduzido a uma posição bem precaria.

Apezar de todos esses trabalhos e de muit 5outros serviços prestados ao

paiz, os jornaes acllárão naquel1a guerra motivos para em principios de

18-40 se declararem em opposiÇão aberta á regencia do Sr. Araujo Lima, e

esse echo da imprensa repercutio nas camaras que logo depois de sua

abertura naquelle anno se declarárão em maioria contra elIe.

Todo o Brasil conhece o resultado dessa opposição, que trouxe como

consequencia a maioridade do Sr. D. Pedro II, e portanto a relirada do Sr.

Araujo Lima da suprema adminislração do paiz.

Se este lhe deve bens, QU males por essa sua administração, não discu

tiremos, nem mesmo nos convém fazê-lo; o que é certo porém é que um

homem menos activo e energico, teria sem remissão deixado sossobrar a náo

do Estado batida de todos os lados por tempestades politicas e tufões

revoluciona rios.

Em 1848 o Sr. D. Pedro II chamou-o ao ministerio de 29 de Setembro

como ministro dos estrangeiros e presidente do conselho, lugar que deixou a

8 de Outubro de 1849, tendo a 6 de Outubro de 1848 deixado a pasta da

fazenda que exercêra desde 4 de Setembro do mesmo anno.

No corrente anno de 1857, tendo pela morte do Marquez de Paraná ficado

acephalo o ministerio por e]]e creado, resignou este o poder na proximidade

da abertura das camaras, e por esta occasião foi o Sr. Araujo Lima encar

regado de organisar como o fez o actual ministerio de que é presidente e

ministro do Imperio.

S. M. I. o Sr. D. Pedro II, querendo dar- uma prova publica do gráo de

apreciação em que o tinha, agraciou-o com o titulo de Visconde de

Olinda e mais tarde em 1854 com o de Marquez do mesmo nome; além

disto, condecorou-o com a Gran Cruz da Ordem de Christo e officialato do

Cruzeiro.

Estrangeiras o Sr. Marquez de Olinda conta as seguintes condecorações:

Gran-Cruz de S. Estevão da Hungria; da LegiãO de Honra da França; e S.

Mauricio e S. Lasaro da Sardenha.
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de estudar mathematicas, que com effeito estudou e em que sahio formado

no anno de 182;).

Como estudante logrou o Sr. Torres ad1luirir uma reputação que, apezar

de creada tão longe de seu paiz natal, não deixou por isto de chegar até ahi,

tanto que vindo eIle para o Bra iI em 1826, foi nesse mesmo anno nomeado

lente substituto da Academia Militar, o que não foi certamente pequena honra

nem pequena prova de intelligencia para um moço de 23 annos de idade que

apenas tendo deixado o bancos de estudante, nao teve por isso mesmo

tempo nem occasião de se fazer conhecido por outros trabalhos que não sejão

os escolare .

esse lugar servlO o Sr. Torre desde 1826 até '1833 em que pedio sua

demissão, não sem duvida porque lhe faltassem as qualidades necessarias

para o magi terio, mas talvez porque não visse naquella carreira o futuro que

aspirava, e divisasse pelo contrario ao longe e em outras direcções mais t lIos

horizonte.

Seja como fôr, é para lamentar que o Sr. Rodrigues Torres não sacrificasse

um pouco do interesse que o levou a dar aquelle passo, pelo amor da mocidade

brasileira, que não tinha naquelle tempo,' como tem hoje, muitos lentes que

a animassem e a illustrassem com seus conhecimentos; e tanto mais é isto

para sentir- e quanto o Sr. Torres, além do muito aproveitado tempo que

levára na Universidade de Coimbra, tinha ainda vo~tado a Europa em 1827

e applicado-se em Paris até 1829, sem duvida a estudos de sua profiSSãO.

Regressando pela segunda vez ao Brasil, começou o Sr. Torres a apparecer

muito vantajosamente na scena politica, a ponto de ser em 1831 chamado á

pasta da marinha pela regencia de Lima e Silva, Braulio l\Iuniz e Costa

Carvalho.

Apezar de começar sua carreira administrativa sob os peiores auspicios,

pois que, como bem se sabe, naquelle tempo calamitoso, os motins e sedições

surgião a cada instante uns das ruinas dos outros, e isto não s6mente na

c6rte, mas ainda nas provincias e especialmente nas do Norte que tiverao

cada uma sua sublevação particular; apezar de todos esses embaraços, dizemos,
embaraços poderosos para um moço que pela primeira vez toma as redeas do

poder, o Sr. Rodrigues Torres sahio-se hem e retirou-se do ministerio con

ceituado e prestigioso, de modo que logo depois em 1832 foi novamente

chamado para a pasta que deixára; persistindo ainda toda a agitação geral

do Imperio, e especialmente das provincias do Pará que mesmo em 1832 ,pro..

13 de Dezembro de 1802 nasceu no Porto das Caixas, freguezia

de ILaborahy, provincia do Rio de Janeiro, o r. JOAQUnl Jo É

RODRlG ES TORRES, depois vi conde de hADORAHY.

Forão seus pais o Sr. lanoel.To é Rodrigues Torres, já

fallecido, e D. Emerencianna Iathilde Torres, os quae não

poupárão cuidados e meios de educa-lo no sãos principio da

mais severa moral, cujo influxo ainda hoje se e -erce e manife ta- e

em todos os actos e na vida inteira do Sr. de lLaborahy, em quem

nenhuma acção conhecida jámai marcou o brilho do nome de

honesto e honrado que adquirio entre seu concidadãos e que

ninguem poderá recusu-Ih'o.

É que do mesmo modo por que as primeiras idéa e as impresnõcs da infancia,

s~o as que mais se gravão na memoria :dos homens, e alli permanecem sempre

vivas, assim tambem os primeiros principios de educação que recebemos de

no sos pais, são os que hão de em todo o tempo servir de norma a nossas

acções e a todos os actos de nossa vida. Feliz quem teve pai zeloso que

não esquecêrão, ou não abandonárão a educação de seus filhos, e que lhes

dérão desde o berço o germen e a base de toda a felicidade na terra: uma

consciencia apurada, e uma alma propensa para o bem tanto quanto instruida

nas sendas da honra e da virtude.

esse ponto o Sr. Visconde de I aborahy não tem que invejar a pessoa

alguma, e a prova a mais palpitante do quanto cus pais se e merárão por

sua educação está na vida mesma desse ca alheiro.

Não foi porém s6mente o moral de seu filho que os pais do Sr. de Itaborahy

quizerão e procurárão por todo o modo desenvolver e aperfeiçoar, o lado

intellectual não lhes mereceu menos cuidado, porque bem vião elles que as

luzes da intelligencia são a primeira condição e condição e::;sencial de todo

o progresso e desenvolvimento humanitario.

Assim pois ao mesmo tempo que com seus exemplos e conselhos ensiná

rão-lhe o caminho da honra; confiando-o a bons mestres .que lhe illuminassem

o espirito, procurárão ensinar-lhe tambem o caminho da gloria.

Foi por isto que ainda em mui tenra idade e depois de ter o Sr. Rodrigues

Torres os seus estudos primarios , mandou-o seu pai estudar preparatorios no

Seminario de S. José, donde sahio habilitado para matricular-se na Univer

sidade de Coimbra a que se destinava, e para onde partio em 1821 com o fim

i,~~---------~---_._~--_.------- ,---~~~---_. -.....o...-..o.--"------'------ec<:~~~.,.
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clamou-se independente; de Pernambuco que tere a guerra terri 'el dos

Cabanos ou de Panellas de Miranda e Ceará a braços com a de Pinto M.adeira

que hayia começado em 14 de Dezembro de 1831 e que term'inou cm 13 de

Outubro de 1832, entregando Pinto Madeira as armas ao general Labatüt

commandante das forças da legalidade.

o meio de todos esses ab smos que se abrião diante dos passo dos

regentes e que empecião a marcha regular de ,eu governo, ainda não nau

fragou a boa reputação e conceito cm que era tido o ministro da marinha;

ao contrario a habilidade com que por sua parte concorreu para que o

governo do paiz se sustentasse firme no posto que a maioria da nação lhe

havia confiado, o fez ainda mais estimado e tornou-o muito popular, e, pecial

ment.e na provincia do Rio de Janeiro, da qual leve cm 1833 a honro a missão

de representa-la na camara dos deputados. Foi a primeira vez que o Sr.

Rodrigues Torres se apresentou na tribuna do representantes do paiz mas já

antes disto todo elle conhecia os talentos oratorios do novo deputado, que como

mini tI'O mais de uma vez tinha levantado a voz no seio de ambas as camaras.

Como deputado o Sr. Rodrigues Torres distinguio-se menos por orador

eloquente, que o não é, do que por argumentador fino e consummado. Enuncia

facilmente suas idéas, sua linguagem é precisa e limada e seus argumentos de

uma logica cerrada, difficilima de desfazer. É um desses homens que convence,

mas que não commove, que sabe fallar a razlio, mas que ignora os meios

de tocar o coração.

Por todas estas qualidades elle occupou log~ na camara uma posiÇãO

eminente, e abraçando as idéas saquaremas tornou-se um dos mai eminentes

d'entre seus chefes.

E la inOuencia que eIle exerccu como deputado que continuou sempre a

ter até 1814, estendeu-se além de te ann? em que foi eIle eleito senador

p la l)rovincia do Rio de Janeiro, e ó a conciliação emanaJa do throno e

executada pelo gabinete Paraná pÔde, fazendo desapparecer a divisão politica,

fazer tambem desapparecer de um e de outro·lado aquelles individuos que

mais se elevavão acima dos outros cm cujo numero está o Sr. Torres.

Em 1837 o, regente Feijó quiz aproveitar-se de sua pratica adquirida no

ministerio da marinha, nomcétndo-o para aquella pasta.

Em 1840 foi o ~r. Torres deslocado de sua repartição favorita, sendo

chamado a occupar a pasta do Imperio e interinamente a da marinha, muito

tempo porém não durou neste ministerio, e quando em 1843 o Sr. D. Pedro II

o chamou outra vez ao ministerio, voltou já pela quarta vez a dirigir os

negocios tão atrasados da repartição da marinha.

Este ministerio deixou elle para subir novamente ao poder em 18 í9 como

ministro dos negocios da fazenda, que continuou a ser até 18::>3', em que cahio

aquelle ministerio, justa ou injustamente accusado de ter muito durado e

pouco feito pelo paiz.

Por sua parte o Sr. Haborahy prestou ao Brasil um serviço importantissimo

fazendo passar nas camaras o projecto de creação do Banco do Brasil, de que

,'eio ser presidente, pelo fallecimento do conselheiro Lisboa Serra.

Em '1841 teve o litulo do conselho e a condecoração de Official da Ordem

Imperial do Cruzeiro, e em Setembro de '1853 foi nomeado conselheiro de

Estado.

No dia . de Dezembro de 1854 S. M. Imperial o Sr. D. Pedro II concedeu-lhe

o titulo que hoje tem de Visconde de Itaborahy.
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de ser nomeado presidente da camara em 1828, tendo já sido vice-presidente

na sessão de 1827.

Terminado o quatrienni da primeira legislatura, procedeu-se em 1829

ás eleiçõ s d noyo deputados e o Sr. Co ta Carvalho ainda pela terceira

vez mereceu de ua provincia natal a honra de representa-la.

a nova camara aberta em 1830 alcançou eIle de seus collegas desde logo

a me ma con ideraçlIo que já linha merecido aos da camara passada, pelo que

foi scolhido para pre idi-la durante toda a se ão daquelle anno.

O anno de 1 31 que devia v r a terminação do primeiro imperio, estava

tambem d tinado para er aqu lle m que coubes e ao Sr. Costa Carvalho

a mais elevada honra a qu p6de a pirar um cidadlIo, a honra de ter em suas

mãos o leme do estado e o de-tino de sua patria.

abdicação de 7 d Abril de 1831 deixou o Brasil acephalo, porque o

principe herd iro da corôa ap na conta a 6 anno . Para dar remedio a tão

grave mal reunirão-se logo o enadores e deputados que se achavlIo no Rio

de Janeiro ao t mpo da ahida do r. D. Pedro I, e nomeárão uma regencia

de ·tres cidadão , que deviã funccionar até a abertura das camaras pelas

quaes foi nomeada a regencia permanente ainda composta de tres membros.

esta entrou com o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e deputado João

Braulio 1uniz, o r. Costa Carvalho, que depois de ter com seus collegas

lutado corajo amente contra a facçõe que e levantavlIo cada dia e a cada

canto do imperio, retirou-se por doente para S. Paulo, e nlIo assignou mais

papel algum official como Regente de de 18 de Julho de 1833.

Tendo-se reconhecido a necessidade de uma revislIo na constituição que

nos regia. e appar cendo em consequencia a lei da reforma ou acto addicional,

que mandava sub tituir a regencia triRa pela unica, ou de um s6 individuo,

resignárlIo o poder os regent de 1831, e o r. Costa Carvalho, um dos tres,

embora retirado da administraçlIo, foi justamente apreciado pelo paiz, cujos

deputados autorisárão em 1835 ao novo regente Feij6 para lhe conferir a

Gran Cruz da Ordem Imperial do Cruzeiro em remuneraçlIo de seus serviços.

Em razão de ter estado occupando o lugar de regente do Imperio não

pôde ser eleito deputado á 3' legislatura, e assim tendo deixado a direcção

dos negocios do paiz} foi para S. Paulo, onde pa sou os annos de 1835 e 1836

como director do curso juridico daquella cidade.

Em 1837 foi eleito deputado por aquella provincia; em 1839 trocou o título

de deputado pelo de senador do Imperio a que foi levado pela provincia de

o É DA COSTA WRYALHO, actualmente marquez de 1 IOl\"TE LEGRE, é

filho legitimo de Jo é da Co ta de Carvalho e D. ]Knez Maria da

,Piedade Costa. asceu a 7 de Fevereiro de 1796 na fregu zia de ossa

enhora da Penha da província da Bahia, uburbio da capital.

Ainda muito moço foi a Portugal e tudar na univer idade de

Coimbra na qual tomou o gráo de doutor em lei em 1819 na idade

li.1"~~/"/ de 23 anno .

Apena concluio seu e tudo, voltou á terra natal e ahi abraçou e

eguio a carreira da magi tratura, em que com çou p lo lugar de

juiz de f6ra e ouvidor da cidad de Paulo, lugare te que

occupou de de 18.... 1 até 182_.

e e ultimo anno ca ou- e naquella cidade com D. Gen bra de Barros

Leite, sua primeira mulh r, que falleceu em 1837 pejo que pa ou a segundas

nupcias em 1839 com D. laria Isabel de ouza e I im, hoje marqueza de

Monte Alegre.

O principe D. Pedro; depoi imperador Pedro 1 tinha por aquelle tempo

accedido aos votos dos Bra ileiro , que de lina , . Paulo e Rio de Jan iro

lhe tinhao mandado repre entações peUindo-lhe que não parti se, como lhe

fôra ordenado pelas cÔrtes portuguezas. Logo que determinou- e a ficar no

Brasil, resolveu tambem o principe convocar uma a embléa con tituinte

legislativa para o Brasil e de facto a convocou a 3 de Junho de 1822 e a

instal10u a 3 de laio de 1823.

Nesta primeira assembléa brasileira, cujo fim lastimavel ninguem .ignora ,

teve assento o Sr. Costa Carvalho eleito pela provincia da Bahia onde teve

seu berço.

ão sabemos a qual dos dous grupos pertenceu eJIe na constituinte; mas

acredilamos, que moço, cheio de fogo e de patrioti mo, nlIo podia ter

abraçado outro estandarte que não o dos patriarchas da independencia do

Brasil, os illustres irmlIos Andradas.

Em f 826 reunio-se na cÔrte a primeira assembléa geral legi latíva dos

representantes das diversas provincias do Brasil, como foi determinado pela

constituiçlIO jurada a 25 de Março de 1824, Nessa illustre corporação dos

mais eminentes filhos das provincias brasileiras figurou o Sr.. Costa Carvalho

como representante da Bahia que já outr'ora o tinha mandado á constituinte.

Logo na primeira 1 gislatura eIle se distinguio muito entre seus collegas 1

de quem seus talentos e dotes oratorios nlIo vulgares alcançárao a honra
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ergipe, qu~ quiz por si só pagar de um modo generoso ri divida sagrada que

o Brasil tod~ havia contrahido com aquelle homem.

Nem foi !Jómente aquella porção do povo brasileiro a quem o Sr. Costa

Carvalho não era ligado por laço algum de familia ~ ou nascimento, quem

quiz dar um publico testemunho de apreç,o ás qualidades civicas e relevantes

serviços prestados ao paiz pelo regente decahido; S. M. I. o Sr. D. Pedro II,

um anno quando muito depois de sua ascensão ao throno agraciou-o em

1841 com o titulo de barão de Monte Alegre, que conservou até 1843 em

que foi elevado a visconde do mesmo nome em que esteve até 2 de Dezembro

de 1854 em que foi novamente elevado a marquez de Monte Alegre que é

hoje.

Em 1842 foi nomeado presidente da provincia de S. Paulo, onde era

conhecido e muito estimado, razões por que foi ene de preferencia escolhido

para aquella commisslIo, visto que achava-se naquelle anno abalada por

movimentos revolucionarias a provincia que lhe foi confiada.

E -ta sua administração ainda mais lhe grangeou a estima dos Paulistas

que sempre forão seus amigos e admiradores.

aquelle mesmo anno foi o Sr. Monte Alegre nomeado conselheiro de

estado extraordinario, passando a ordinario dahi a 11 annos, em Março de

185q.

Em 1843 recebeu do senado a honra de presidir a sua se slIo; e de S. M.

o rei dos Francezes a Gran-Cruz da LegiãO de Honra por motivo de ter elle

a~jstido como testemunha ao ca amento do principe de Joinville com

S. A. l. a Sra. D. Francisca.

Em 1848, o "isconde de fonte Alegre organisou o ministerio de 29 de

Setembro e foi presidente do conselho desde 8 de Outubro de 1849 até 11

de Maio de 1852, dia em que retirou-se do ministerio em que dirigia os negocios

do Imperio.

Nesse ministerio cabe ao Sr. de Monte Alegre parte da accusaçlIo que lhe

faz o paiz de nlIo ter feito no periodo de cinco annos o bem que podia em

prol do desenvolvimento intellectual e material de que tanto carecemos. É

verdade que subindo ao poder no tempo calamitoso da revoluçlIo de Per

nambuco, o ministerio de 29 de Setembro esteve muito empenhado em destruir

aquelIe terrivel flagello e reparar suas funestas consequencias.

O Sr. marquez de fonte Alegre é presidente da sociedade de Estatistica

do Brasil; e da associaçlIo Central de Colonisação do Rio de Janeiro; é

membro honorario da sociedade Auxiliadora da Industria Nacional; do

Instituto Historico e Geographico Brasileiro; da academia imperial de BeBas

Artes e de outras sociedades; porém um dos seus titulas que mais o deve

ufanar é o de creador da imprensa na provincia de S. Paulo, em cuja capital

fundou o primeiro periodico, denominado Pharol Paulz'stano, de que foi

redactor desde seu apparecimento até Julho de 1831,

Como magistrado o Sr. Monte Alegre foi sempre respeitado e tido na

maior consideração; parlamentar el1e soube grangear o nome que ainda

hoje o distingue e foi exactamente na tribuna que alcançou a po~içlIo eminente

a que mui cedo se elevou e e~ que se acha hoje collocado; administrador

foi sempre recto e justiceiro, ,tanto quanto prudente e intelligente; emfim,

qualquer que seja o lado por onde se encare sua vida publica, o Sr. de

fontc Alcgre é sempre um nome respeitavel e um vulto venerando.

o
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~~~~... UIZ ALVES DE LIMA E SILYA, 10 Barão de CAXIAS, Conde e l\Iarquez do

_mesmo titulo, nasceu a 25 de Agosto de 1803, no arrayal do Porto

J... da Estrella, da provincia do Rio de Janeiro, e foi baptisado na fre

':?):~~~ guezia de Inhomerim, a que o mesmo arrayal pertencia. E' filho

~ legitimo do fallecido Marechal de Campo, Senador do lmperio,

~ Francisco de Lima e SilYa, e de D. l\Iarianna Candida de Oliveira

Bello, tambem fallecida.

Casou a 6 de Janeiro de 1833 com D. Anna Luiza Carneiro

Vianna, actual larqueza de Caxias, Dama Bonoraria de Sua Ma

gestade a Imperatriz, filha legitima do Conselheiro Paulo Fernandes

Vianna e de D. Luiza Rosa Carneiro da Costa, ambos fallecidos.

Seu pai o destinou á mesma profissão das armas que abraçára, e a que se

havião dedicado todos os seus anfepassados; pelo que, quando ene apenas

contava cinco annos de idade, obteve assentar-lhe praça no 10 Regimento

de Infantaria de linha da côrte, a 22 de ovembro de J808, sendo Comman

dante do dito Regimento seu AvÕ o Brigadeiro José Joaquim de Lima da

Silva.
RI-Rei o Sr. D. João VI (então Principe Regente) querendo agracia-lo,

em atlenção aos serviços de seu pai e avÔ, mandou que se lhe contasse

tempo de serviço desde o dia da praça, como foi declarado por Aviso Regio.

Completando seus estudos preparatorios, dedicou-se ao do curso de sua arma

na Real Academia Militar da cÔrte; e concluio-o em 18'J~, sendo já Alferes,

havendo obtido approvações plenas em todas as doutrinas do dito curso.

Cedendo á louvavel ambição de adquirir conhecimentos theoricos superiores

aos especiaes de sua arma, deu-se ao estudo do curso de engenharia na

mesma Academia; e quando s6 lhe faltavão dous annos para conclui-lo,

tendo tido sempre approvações plenas DOS outrás que estudou, foi esco-

lhido pelo Sr. D. Pedro 1, em Outubro de 1822, sendo então Tenente,

para o lugar de Ajudante do Batalhão do Imperador, nessa occasião organi

sado pelo mesmo Augusto Senhor com aqueHa denominação, e com o nobre

destino de marchar para a provincia da Bahia, afim de expellir d'ali as tro

pas lusitanas que, sob o Commando do Brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de

Mello, ousavão impugnar a realisação da independencia do Brasil, que havia

sido proclamada naquelle mesmo anno. Nesse pleitear heroico de urna nação

que sustentava o nome que havia escripto na lista das nações independen

tes o Tenente Luiz Alves de Lima e Silva traçava pelo seu valor as primei-,

ras le:ras do nome com que a historia do seu paiz ha de apresenta-lo á
posteridade.

Depois da gloriosa luta da independenéia, o joven Tenente do Batalhão do

Imperador, em consequencia da recommendaçâo especial de seus Chefes, e

de seu General, teve a satisfação de ver seu nome na lista dos primeiros

agraciados com a condecoração da Ordem Imperial do Cruzeiro, no gráo de

Cavalleiro, na mesma occasião da instituição desta Ordem. Send já Capitão

daquelle Batalhão, seguio com elIe para Montevidéo (então capital da pro

vincia bra -ileira Cisplatina) em Junho de '1825, afim de sustentar a integri

dade do Imperio ameaçada pela revolta do General D. Juan Antonio LavaIleja.

Nes3a porliosa luta de perto de quatro annas, o CapitãO Luiz Alves de Lima

e Silva, na posiÇãO de lajor de Brigada da columna da vanguarda, susten

tou a reputação que ganhára na guerra da independencia.Entrou em todos

os recontros das forças do General Oribe com as imperiaes que guarnecião

a praça de l\lontevidéo, e dirigio pessoalmente quasi todas as sortidas destas

forças contra as si'iantes. Dessas sortidas releva commemorar ,a em que o

Capitão Lima, á testa de uma companhia de caçadores, e de alguns guerri

lhas a cavallo, assaltou um lanchão armado, e guarnecido por 50 homens do

inimigo, que, occultando-se durante a noite no Arroio do Pando, sahia de

dia a roubar as embarcações mercantes que das outras provincias do Imperio

se dirigião a l\lontevidéo. Para levar a cffeito este arrojado lance, teve de

atravessar com imminenle risco a linha elos sitiantes da praça; mas elle fê-lo

com tal sagacidade e fortuna, que não foi presentido pelas forças do com

mando do General Oribe, debaixo de cuja protecção estava o lanchãO, o qual

foi tomado, e toda sua guarniçãO aprisionada. Este feilo de bizarria, peque

no pela luta, mas grande pela arrojada concepção e execução de seu pla

no, e pela importancia de suas consequencias para os si iados, pôz ao peito

do CapitãO Luiz Alves de Lima, que o concebeu e executou, a Commenda

da Ordem 1\Jilitar de S. Bento de Aviz. Estabelecida a paz com a Confedera

ção Argentina, teve elle em premio de seus serviços a promoção ao posto

de Major. E porque não houvesse vaga deste posto em nenhum dos corpos

de 'II linha, aquella promoção teve lugar para o 10 Regimento da 21
, ficando

porém servindo no Batalhão do Imperador, a que pertencêra, até abrir-se

vaga neste, o que se deu dentro de poucos mezes. Havendo sido por este tem

po ('1829) creada a Urdem da Rosa, o Major Lima mereceu a honra de ser

incluido na lista dos primeiros agraciados com a dita Ordem, no gráo de

t9 ~
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da provincia, em tão melindro a conjunctura; e qu • 1'e cllti entos taes não

podiãO deixar de ser ominosos para o re uHado dessa direcção. Considera

ções semelhante, por elle lealmenle feitas ao entãu Regcnt do lmperio ,

Conselheiro Pedro de Araujo Lima, hoje ~Iarquez d, Oliuda, demoverão-o

dessa idéa.

Se tão ponderosas razões inhibião o Tenente-Coron 1 Lima de ir mani

fe tal' nas regiões do Sul do Jmperio o:zelo que o caracterisava pela manu

tenção da paz publica e das instiluições nacionaes, ellas não tiverão a mes

ma força para inhibi-lo de o ir fazer nas regiões do Norte. O Maranhão se

havia conflagrado, e os negocios ali tinhão assumido um caracter assustador,

depois que os revoltosos de:,sa provincia.,segunda vez se apossárão da cidade

de Caxias, e que sua' l'orça recebêrão incremento, pelo incremento de sua

audacia não reprimida. ~ntão o joven Commandante dos Municipaes Perma

nente., que havia sido promovido a Coronel a 2 de Dezembro de 1839, re

cebeu a Carla Imperial de 14· do mesmo mez e armo, nomeando-o Presidente

da referida provincia do laranhão, e o encargo ele commandar em chefe

todas as forças que ali tinhão de operar contra a revolta, ficando assim reu

nidas. em uma só pessoa as duas autoridades.

O novo Presidente partio pois para seu destino levando grande numero de

officiaes de sua escolha para serem empregados na provincia. Esses officiaes,

vendo no crescente prestigio do seu digno companheiro d'armas um penhor

de mais lisongeiro futuro, voluntariamente se offerecêr~o para acompanha

lo, e para partilharem dos perigos que o esperavão. Chegando a Maranhão,

o Presidente achou a populaçãO, que se conservára fiel, sob a pressão do ter

ror incutido pela fama das atrocidades praticadas pelos rebeldes, os quaes

em numero de dez a doze mil se havião assenhoreado de todo o centro e sul

da Provincia. A capital do Maranhão estava entrincheirada, a artilharia do

Forle de S. Luiz encravada, e a mór parte da riqueza da provincia deposi

tada a bordo das embarcações mercantes que estavão no porto.

O novo Presidente, encarand.o como de necessidade primaria restabelecer

a confiança no povo, e a ordem na_ administração: mandou desencravar'a

artilharia do Forte de S. Luiz, c arrasar as forlificaçõas que cercavão a ci

dadc pelo lado de terra; lJrovidenciou efJlcazmente para fazer correr desas

sombrado o mecanismo admini trativo; inspeccionou os Corpos que tinha

de conduzir ao encontro dos rebeld. s; cortou os ablisos que encontrou na

instrucção, disciplina, e fornecimento destes, c restabc~eceu a regularidade

na arrecadação e na despeza dos dinheiros publicos.

Na perseguiçãO dos rebelde o Presidente reprovou e cohibio o systema

barbaro: que antes seguião as tropas legalistas, ele vingar crueldades com cruel
dades.

Segundo esse systema atroz, ao prisioneiro rebelde não era permittido

quartel. A crueldade para com seus companheiros encarniçava os rebeldes,

e lhes infundia a coragem do desespero, preferindo morrer combatendo até

a ultima, ao supplicio quc contavão como certo se cahissem no poder dos

Cliefes legalistas.

As ordens terminantes do Presidente Commandante em Chefe a tal respei-

, to, forão religiosamente exe,cutadas. A guerra desceu então das alturas de

sua ferocidade, e por assim dizer humanisou-se. Os revoltosos, vendo á testa

dos legalistas um homem que impunha ás suas baionetas o exterminio dos

rccalcitrantes, e a protecção aos vencidos, começárão a depôr as armas,

e da rapida reducção de suas forças foi consequencia a extincção da revolta,

e a paz da provincia. O Coronel Luiz Alves de Lima, tendo completamente

desempenhado a ardua e nobre missão que lhe fora commeUida, solicitou

do Governo Imperial sua exoneração dos cargos de Presidente e Comman

clante das forças da provincia, e essa exoneração lhe foi concedida a 2 de

Abril de 184'1. Os seus bons serviços prestados na pacificação da provincia

tendo-lhe merecido a honra de ser nomeado Veador das Serenissimas Prin

cezas Imperiaes a 2 de Agosto de 1R40, tíverão como complemento de

remuneração o ser elle promovido ao posto de Brigadeiro, e agraciado com

CavalJeiro. Apparecendo a quadra vertiginosa que produzio a re"oluçãO de

7 de Abril de 1831, elle não se deixou dominar pelo espirito revolncionario

que havia contaminado qua i toda a. tropa ~de guarnição á cÔrte. Sem tomar

ncnhuma parte activa na peripecias daquelle drama, esperou o desenlace,

c a cons quencias del1e, no posto de honra em que a força das circumstan

cias collocou, pela dupla qualidade de cidadão e de soldado. Depois da

abdicação do Sr. D. Peclro r, a tropa, cuja suborlinação e disciplina ha

vião ido profundamente abalada por doutrina perniciosas levantadas pelo

"ortice revolucionario, ameaçava a permanencia da desordem, e o saque á

cidade; enUio o Major Luiz Alves de Lima reunindo alguns officiaes eus

parentes e amigos, tomou com elles a louvavel deliberação de empunharem

a pingarda do soldado, e rondarem incessantemente as ruas commel'ciae

da cidade, por serem as mais ameaçada pela soldadesca desenfreada.

Esta reunião de ofliciae regularisou-se, e cons:ituio-se no Corpo que teve

a denominação significativa e heroica de - Batalhão de Officiaes-Soldados

voluntarios da Patria. - Deste batalhão foi o Major Luiz Alves, de Lima es

colhido 2° Commandante por acclamação de seus briosos camaradas officiaes

soldados, po to houvesse entre elles-muitos de patente mais elevada.

Por esse tempo tratou-se da organisação e instrucção da Guarda Nacional;

e o major Luiz Alves de Lima foi nomeado seu Instructor geral, com a

gratificação de 509000 mensaes, que ene cedeu a favor dos cofr~s publicos,

pela delicada consideração de ser então seu pai um dos Regentes do Imperio.

A dissolução da tropa de linha e da policial suscitou ao Ministro da Jus

tiça de então, Diogo Antonio Feijó, a idéa d(organisação de um Corpo regular

para a policia da cida~e, a que deu o nome de -Municipaes Permanentes-;

e estando nesse empenho, tendo já 123 homens' distribuidos por duas com

panhias incompletas de infantaria, e meia de cavallaria, convidou o Major

Luii Alves de Lim'a para encarregar-se da organisação e disciplina daquelle

Corpo; e tendo ene aceitado tal commissão, no m'esmo po to de ]\Jajor

assumio o commando do Corpo, para o qual affiuirão desde logo muitos

dos melhores Oflieiaes do Exercito, e Officiaes inferiores e soldados dos Cor

pos dissolvido, que elle escolheu dos de melhor conducta que conhecia.

Foi á testa desse Corpo de homens escolhidos, unico então incumbido da

guarda effectiva do socego publico, que seu Commandante o Major Lima

suffocou na Praça da Acclamação a revolta de 3 de _ bril de '1832, e em i\1ata

porcos a de '17 do mesmo mez e anno, tomando aos revoltosos naquelle dia

uma peça de artilharia, e neste duas, e aprisionando grande parte delles.

Por estes tempos já lavrava com intensidade o incendio da revolta na

provincia do Rio Grande do Sul, ateado em '1835. Então o gabinete de '19 de

Setembro de '1837 resolveu que um de seus membros fosse ao theatro das

operações naqueBa província, investigar as causas do prolongamento de tão

desastrosa guerra civil, e estudar os meios de pÔr-lhe termo. O Conselheiro

Sebastião do Rego Barros, que, como Ministro da Guerra, fazia parte da

quelle gabinete, foi o indicado para tal commissão; e o já então Tenente

Coronel Luiz Alves de Lima foi nomeado para acompanha-lo, afim de coadju

va-lo no qu pudesse, a bem do proficuo desempenho de Ulo imporlimte com

missão. Sem s r desligado do Corpo de Municipaes Permanentes, seguio

com aquelle 1inistro para a dita provincia de Rio Grande do Sul, levando

200 homens das praças addidas ao Corpo de seu Commando, por elle enga

jadas para irem reforçar os desfalcados Corpos de ia linha que se achavão

naquella província. "essa commissão, desempenhada a contento do Governo,

oube o Tenente-Coronel Lima conquistar por tal modo as symlJathias de seus

camaradas do E ercito do Sul, que, depois de sua volta, muitas cartas para

aqui dirigidas reclamárão o concurso de seus serviços ali; e até por parte

do Governo se fizerão inslancias para que elle voltasse ao Rio Grande.

O Tenente-Coronel Lima, porém, ponderou que existindo Empregados no

Excrcito do Sul dez ou doze Ofliciaes generaes de alta patente, não lhe era

licito contar com a abnegação delles, para que se não resentissem de o ve

r m om a patente de Tenente-Coronel, á testa da direcção dos negocios

~
~J"""-'?':'_-_-=--__~ ~ ,~



GAI.ERI DOS llRASlLEII OS lLLUSTRES

o titulo lle llarüo de Caxias) a 18 Lle JUlllO ue 1841. A propriu Província do dante em Chefe das forças ue opel'ações da provincia de MiuaH-Gel'acs, seguio

Maranhão, querendo dar-lhe uma distincta demonstl'ação Lle apreço pelo re- u grandes marchas para esta provincia pela estl'uda do lho P~eto; e reunin

levante sel'viço de havê-la al'runcado da voragem da anal'('hia, elegeu-o ullnni- do com toda promptidão as for'ças que~cxistião inaetiv,ls em Barbacena, S.

l11emente seu repl'csentunte na Camara dos Deputados. O novo Brighdeiro João d'EI-Rei, Hio <.lo Peixe, Pomba, etc., mnt'chou com ellas em soccorro da

estreou o seu generalato no Commando das Armas ua côrte, que o Goyerno capital da provincia, ameHçflC.1a pelos rebeldes, flue em força de mais ue 5,000

confiou-lhe cm 21 de Março de 18·i·2. homens pretcndiàu nssaltlll-a. A mHrcha do Generallegali ta foi operada com

A camara dos Deputados de que el'a memLH'o o Brigadeiro Barão de Ca- tanta rapidez c pericia que chegou com as for 'as de seu commando á cidade de

xius foi dissolvida em Maio de 181-2 ; e nesse mesmo mez 3nebentou a re- Ouro Preto quando [IS dos rebeldes ainda e tavão a uma legua de distancia

volta da. provincia de S. Paulo) nu cidade eLe Soroenba. Aquelle General della. O reforço que recebeu a capital fez os rebeliles desesperarem do exito

fui logo o escolhido pelo Govel'no para reduzir ao grernio da lei os Paulistas. feli? <.lo pretendido assalto; e pois burlados em sua tentatlva, mudárão de

E, pois, recebeu em 18 ue Maio a missão de commandal' em Chefe as forças plano, e seguirão immediatamente para Sabarã, onde, postando-se na forte

de operações na provincia de S. Paulo e a carta imp81'ial de i· Vice-Pre- posição do arrayal de Snnta Luzia, esperárão o ataqne, fJue contavão como

siuente da Provincin. Em menos ue 24 bOI'as embarcou com <.lestino ncidade certo da parte das forças legalistas. O General Bal'ão de Caxias não se fez es

de S;lnt08, levanl]o comsigo apenas 400 recrutas que devião servir de nucJeo peral' por muito tempo. Abalou·se com as forças que commanc1ava; e no dia

ao Exercito que foi autol'isado a organisal' com a Guarda Nacional da PI'O- 20 de Agosto encontrou as flos rebeldes. Tl'uvou-se a peleja, que foi porliosa

vincia, que foi posta á sna disposi~ão.Chegauo a Santos teve noticia de que mente disputada por ambus as partes, mas a final a completa del'rota UOS re

os revoltados Je ~ol'Ocaba, na força de mais de 2,000 homens, dirigião-se beldes) e o aprisionamento de todos os priocipaes chefes da revolta, sellúl'ão a

sobre a capital da provincia, da qual estavào distantes apenas tl'es marchas, victoria dos legalistas) e a inteira pacificação da importante provincia de Minas.

I01mediatamente o General abalou-se com u força de seu Commancl0, e cn- O General retirou-se para a côrte; e no alto da serra encontrou um proprio,

trou na capital no me mo dia em que os rebeldes c1evià(1 a eIla chegaI'; e port'ldor do Decreto de 29 ele Agosto de 184'2, pelo qual era elle promovido á

deixundo ahi um dos OfIiciaes do seu EstHdo-Maior encarregado ue preparar gr'aduação do posto de Marechal de Campo. A este Decreto acompanhava uma

a Ciclade para defemler-se de qualquer empreza cios rehelde:" partio II en- contidencial do então Ministro da Guerra o fallecido Conselheiro José Clemente

contra· los) conduzim!o d'ali duas peças de artilharia de pequeno calibre. PereÍl'a, noticiando-lhe que, apenas chegasse á côrt!:', seguiria para a provincia

Usando dos estratagemas da guel'ra) o General expedio ordens em torlas as do Rio Gl'ande do Sul, onde a revolta já dar'ava pai' espaço de sete annos.

dil'ecçõt~s, indicando sua marcba, requisilando ás autoridades locues I'ações Com effeito, chegando á côrte a 22 de Setembro, o Genel'al recebeu o De

para 2,000 homens, que realmente não tinha, e dando outras pro\ idencias creto de 24" e Cal'ta Imperial de 28 do mesmo mez, que o nomeavão r..om

que podessem or.cultar aos rebeldes a verdadeira força uo Exercito de ope- munclante em Chefe das forças que operavão na ditll provincia do Rio Grande

raçõed, suas linhas de murcha, e seu ponto objectivo. A indecisão dos revol- do Sul, e Presidente da mesma provincia. As considerações que havião sido

tados sobre este objecto fez com flue elles nào a\'ançaS!:lem sobre a ciuade, apresentadas outr'ora ao Regente Pedro de Al'aujo Lima tinhão cahido ao im

c:tpital) e parassem distanle della duas legoas pouco mais ou m~nos. O ge- (Julso do sopro da fortuna; o Tenente-Coronel Luiz Alves de Lima e Silva de

neral então tomou posições, e de accordo com o Presidente da Provincia, Se- 1839 era o Marechal de Campo nal'ào de Caxias de 1842 !

nador José da Costa Carvalho
J

hOJe Marquez de Jonte Alegre, tratou de Chegalluo o General á provincia do Rio Grande do Sul, e pondo-se á testa

reunir com toua a urgencia a Guarda acional, e fez cortar as duas pontes do mesmo Exercito, encetou as operações de guerra. Depois de uous annos e

que esLavão na direcçao das estradas pelas quaes os rebeldes provavelmente meio de assiduos trabalhos, e de repetidos recontros, os rebeldes depuzerão

devel'ião seguir. Conseguindo reunir em poucos dias uma força respeitayel, as armas, restabeleceu-se a paz da pl'Ovincia, e todo~ os Rio-Grandenses cor

fez uma arrojada sortida sobre a cidtide de Campinas, e passando á reta- diRImente se congrassárão. O Governo Imperial, que já em 11 de Setembro de

guarda dos rebeldes sem ser preseutido, sorprendeu e derrotou no lugar 1843 havia conferido ao General, pelos seus importantes serviços do Sul, a

da Venua Grande, nas proximidades daquel'a eiuade, a fOI'ça que das Limei- Grà-Cruz da Ol'Clem de S. Bento de Aviz, elevou-o a 25 de Março de 18M) a

ras marchava contra ella, que até então se conservara fiel ao legitimo Go- Conde de Caxias, e promoveu-u na mesma data á effectividade do posto de

verno. Depois deste feito seguio immediatamEinte a atacai' a8 forças que tinha ~farechal de Campo em remuneração dos mais serviços que ali acabava de

pela frente na direcção da cidade de Sorocaba ; e fazendo dispersa-las, man- prestar. Os Rio-Graudenses, gratos ao General que lhes havia restituido a paz,

dou recolher todo o armamanto que entregflrão, e o que deixárão pelas es- de que estiverão privados por espaço de perto de dez annos, incluirão·o por

tradas e malos ; e fez' com que os individuos se retirassem para suas casas fluasi unanimidade ue votos na lista triplice para Senador pela sua provincia ;

debaixo da salvaguarda da amnistia que S. M. o Imperador lhes havia con- e tivel'ão a satisfação de ver recahir nelle a escolha de S. M. o Imperador, feita

cedido. por Carta] mperial do 1° de Setembro de 18M>.

Estan-do restabeleclda a tranquillidade publica por esse lado, seguia o Ge- Releva mencionar aqui que os Paulistas não se esquecérão de mostrar sua

neral com toda rapidez para o norte da provincia oude havia mais de mil gratidão ao General que levou a paz á sua hel'oica provincia, Estando este no

rebeldes armados na cidade de Taubaté, e suas immediaçães; fê-los depôr Rio Grande do Sul recebeu em Abril de 1844 o convite da Camara Municipal

as armlls, e marchou immediatamente para os limites da provincia com a de da ciuade de S. Paulo, e o competente diploma para ir tomar assento na Ca

Minas-Geraes. Quando dispunha as cousas para atacar os rebeldes que por mara dos Deputados como representante da provincia eru lugar do desembar

ahi tambem havião apparecido) recebeu ordem do Governo para voltar á gador Monteiro de nal'ros, que havia fallecido.

côrte, afim de marchar para a provincia de Minas-Geraes pela do Rio de A provincia do Rio de Janeiro tambem deu por esse mesmo tempo ao seu

Janeiro. Retrocedeu immediatamente e apresentou-se na oôrte a 23 de Julho, illustre filho uma demonstração de seu apreço e confiança pelos serviços que

deixando inteiramente pacificada a provincia de S. Paulo. lhe havia prestado nas crises arriscadas por que passára, confel'inrlo -lhe votos

Aqui teve a distincta honra de receber o decreto) com data do mesmo dia para representa-Ia na Camara dos Deputados; e effectivamente convidou-o

de sua chegada, pelo qual S. M. o Imperador nomeava-o seu ajudante de para tomar assento nesta Camara na vaga que deixou por falIecimento o Co

Campo, sendo o primeiro a quem essa honra foi conferida pelo mesmo Au- nego Januario da Cunha Barbosa. O General não pôde annuir a estes dous con

gusto Senhor. A 25 de Julho, 40 boras depois de haver chegado de S. Paulo, vites; inhibia-o a ardua, commissão em que se acbava empenhado. Depois

o General Barão de Caxias, que já havia recebido a nomeação de Commau- de um nnno de pacificada a provincia, e achando-se sua administração no es-
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lado normal, o General Conde de Ca ias solicitou do Go erno Imperial exone- cicio de suas funcções parlamentAres, como Senador do Impel'io. alta ad·

ração dos cargos que ali exercia; e € ta exonera ão lhe foi concedida por De- ministração do paiz, porém, e 'igio delle mais uma prova de dedicação; e
cretos de 8 e 9 de Outubro de 1846 j sendo nesses Decretos louvado os bons e o General nunca teve uma negativa para responder a taes exigencias, mesmo

importantes serviços que eile prestára na provincia, promovendo e conseguindo qmmdo eJlas imporlavão sacrificios. Em Junho de 185 tratava-se de reor

a inteira e completa pacificação della. Recolhido á CÔrte o General tomou as- ganisar o gabinete presidido pelo fin&do a.rquez de Paraná, e o General
sento no Senado, e continuou no e ercicio de Commandante das Armas, llJ~ar entrou para os Conselhos da CorÔa com a pasta da guerra, por decreto de
que sempre lhe foi conservado, por isso que não foi etrectivamente provido em- 14 do dito mez de Junho. O Exercito recebeu com lisongeiro enthusiasmo a
quanto elle desempenhou outras commissões, e do qual só foi exonerado a 21 ascensão de seu General ao alto cargo de seu ~Iinistro ; a imprensa ·recebeu-a
de Setembro de 1849, a pedido seu. com esperanças fundadas n,)s precedentes, na dedicação e no patriotismo do

As relações internacionaes do Imperio com as Republicas ribeirinhas do General; e o Corpo Legislativo recebeu-a com não equivocas demonstrações
Prata tl'Ouxerão a neces 'idade da organisação de um Exercito na )ll'Ovillcia do da mais alta confiança que deve inspirar o militar cuja espada esteve sem
Rio Grande do Sul, afim de operar contra as forças que, ao commllndo do Ge- pre pesando na balança da integridade das instituições, da honra e da digni

neral Oribe, sitiavão Montevidéo, e contra o General Rosas, Governador de dade do Paiz. O General Marquez fie Caxias começou sua campanha admi
Buenos-Ayres, e Chefe da Confederação Ar~e[Jtina. nistrativa com a Olesma energia, a mesma actividade e a mesma boa vontade

O Governo Imperial resolveu fazer escolha do indi~itado pela opinião pu- com que desempenhára suas urriscadas tarefas dd guerra. Tratou portanto
blica; e por Carta Imperial de 15 de Junho de 1851, e Decreto de 16 do mes- de providenciar logo de conformidade com seu conhecimento pra~ico das
mo mez, foi o General Conde de Caxias pela segunda vez nomeado Presidente necessidades vitaes da Repartição da Guerra, de fortalecer a disciplina do
da provincia do Rio Grande do Sul, e Commandante em Chefe do E -ercito Exercito; de regularisar o sy,:;tema de processos de formação de culpa nos
que oli se devia organisar. crimes militare ; de reduzir as des ezas provenientes do movimento do pes-

A' frente de 20,5>00 homens das tres armas o General penetrou 110 territo- soaI do Exercito; de firmar principios para melhor administração dos dinhei
rio da Republica do UrugU!'lY; e de combinação com o~ Generaes Urquiza e ros recebidos e consumidos pelos Conselhos Economicos. dos Corpos; de

Garsoo, manobrou por tal maneira que o General Oribe, vendo-se, por assim melhorar a sorte da officialidade, pelo razoavel e in,lispensavel augmento de al
dizer, cercado, depoz as armas, assignando uma capitulação com o General gumas da.s vantagens que eUa percebia; de crear Uffi centro admnistrativo do pes
Urquiza. Continuando-se as operações contra o Governador Rosas, o General soaI doExercito responsavel peja unidade e regularidadede sua disciplina e instruc
Urquiza, com as forças de seu commando, e uma divisão de 4,000 homens do çãa ; e emfim deu todas essas providencias que com lealdade e franqneza expõz ao
Exercito brasileiro, passou o Paraná, invadio o territorio da Confederação, en- Çorpo Legislativo nos relatorios que lho apresentou nas sessões de 1856 e 1857.

controu o Exercito de Rosas a 3 de Fevereiro de 1852 sobre o Arro~o Moron, Nesses trabalhos veio sorprehendé-lo a sentida morte do seu intimo e de.
cahio sobre elIe, e derrotou-o, seguindo.se a essa derrota a fuga de Rosas dicado amigo o farquez de Puraná, no dia 3 de Setembro de 1856; e por
para fóra do paiz. Decreto desse mesmo dia S. . o Imperador houve por bem honra-lo com

Concluida a missão que as forças alliadas tinbão pOl' objecto, o Exercito a Presidencia do Conselho de Ministros, continuando na pasta da guerra, car-

brasileiro regressou para o territorio do Impel'io; e ahi o G-eneral Conde de gos que exerceu até 4 d~ aio de 1857, em que solicitou e obteve exonera-
Caxias recebeu do Governo por galardão de seus serviços a promoção ao posto ção delles, com todos os membros do linisterio a que presidia.

de Tenente-General em 5 de Março de 1852, e a elevação a Marquez de Ca- O General Marquez de Caxias, além geral sympatbia que havia adqui
xias em 26 de Junho do dito anno. Chegando á côrte foi ex nerado dos dous rido no Exercito, recebeu do mesmo Ex.ercito durante o seu Ministerio, e

cargos que exercia por Decretos de 21 e 22 de Julho seguinte. tem recebido depois deste, mui lisongeiras provas daquella sympatbia; e cor-

Depois desta ultima importante commissão de guerra que o General ar- diaes manifestações de agradecimento pelo modo por que sempre pugnou
quez de Caxias teve de desempenhar, esteve elle tres annos no simples exer-\pelos seus essenciaes melhoramentos.
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1\1 1796 foi baptisado na freguezia da villa, hoje cidade, de Santo

Amaro, na Provincia da Bahia, o Sr. MIGUEL CALMON DU PIN EAL

MEIDA, MARQUEZ DE ABRAl\iES.

Seus pais forão os Srs. José Gabriel Calmon de Almeida e sua

~ mulher D. Maria Germana de Souza Magalhães.
r

Mandado para a Universidade de Coimbra, ali applicou-se e

distinguio-se muito entre seus coIlegas, pelo que foi premiado e

com muita aurea obteve o gráo de Doutor em Leis por aquella

Universidade no anno de 1821.

Logo que formou-se o GovernoPortuguez quiz aproveitá-lo para

a Magistratura e despachou-o Juiz de Fóra de Porto de Joz em

Portugal; elle porém não aceitou esse lugar retirou-se em 1822 para

o Brasil.

Ao chegar á sua provinci natal encontrou seus concidadãos exaltados

pelos motivos que derão lugar ao grito de nossa independencia; tomou par

tido com eIles e ajudou-os no intento de obter aquelle grandioso fim.

Por eS:3e tempo achava-se sua provincia a braços com a luta das tropas

do paiz com as portuguezas por causa de ter sido Ignacio Luiz Madeira

de Mello nomeado Governador das Armas em substituição a Manoel Pedro

de Freitas Guimaraes, Briga~eiro do Exercito e Brasileiro. Os Bahianos,

como era de esperar, tomárão partido por seu patricio, e o Sr. Calmon nes

sas conjuncturas foi nomeado pela villa de Abrantes membro <lo Conselho

interino de Governo installado na villa, hoje cidade, da Cachoeira, e esteve

firme naquelle posto por quasi um anno emquanto durou a luta do se

cretario do mesmo Conselho.

Em todos esses movimenLos tornou-se bem conhecido em sua provincia,

onde desde logo gozou de grande influencia, o que valeu-lhe um lugar de

seu representante na Assembléa Constituinte em que tomou assento, e da

qual era primeiro Secretario no mez em que o Imperador Pedro I a dis

solveu.
Nos principios de 1824 deixou seu paiz para II' vIajar a Europa, por

onde se demorou até os fins de -1826.

Durante sua ausencia seus comprovincianos não o esquecêrão, e quando

procedeu-se á votação para Deputados á primeil'a Assembléa Geral Legisla

tiva no anno de 1825, o nome do Sr. Calmon foi um dos que mais bem

aceitos foi, obtendo por isto aquelle senhor a honra de ser eleito deputado.

Em 1827 tomou assento na Camara dos Deputados, e no fim dessa sessão

foi cl1amado pelo Imperador aos Conselhos da Cor6a.

Nesse ministerio em que occupou a pasta da Fazenda, eITe deu execu

ção á Lei que fundava a divida fluctuante, e organisou a Caixa de Amor

tização da Divida publica fundada. Foi esse o tempo calamitoso de nossa

guerra com Buenos-Ayres} em que o Governo teve de lutar com mil em

baraços, e não podia distrahir a attenção para outro lado.

Demittindo-se em '1828 com mais quatro de seus collegas de ministerio,

o Sr. Calmon voltou ao seio da representação nacional, mas no fim da

sessão desse mesmo anno o Imperador precisou de seus serviços e chamou-o no

vamente ao l\finisterio da Fazenda. essa pasta servia até 1829, em que foi

deHa transferido para o iinisterio dos Negocios Estrangeiros, no qual per

maneceu até 1830, quando pedio e obteve sua demissão.

O Sr. D. Pedro I não quiz que seus serviços pela Independencia e pelo

Imperio fossem olvidados, e como remuneração delles condecorou-o com a

Dignitaria da Ordem Imperial do Cruzeiro, e com a Gran-Dignitaria da Or

dem da Rosa no mesmo dia em que esta ordem foi creada.

A importante figura que fez na Camara dos Deputados, em que logo se

distinguio como um de seus mais bellos talentos oratorios, não podia jámais

ser e.squecida por seus comprovincianos, tão apreciadores e aproveitadores dos

homens distinctos; nas eleições poi.s a que se proGedeu para Deputados á se

guoda legislatura foi o Sr. Calmon reeleito pela Bahia.

Nos primeiros annos dessa legislatura, em principios de 1831, partio elle

para a Europa com o fim de viajar. Achava - se portanto longe de sua patria

quando o povo amotinado levou o primeiro Imperador a abdicar em" seu Fi

lho o Throno que os Brasileiros lhe tinhão dado. Esta importantissi~a noti

cia foi sorprender bem longe do Brasil ao Sr. Calmon, que, sabendo ao

mesmo tempo de todos os movimentos que agitavão seu paiz d~pois da

ab icação, regressou da Europa e veio tomar assento na Camara dos De

putados nas sessões de 1832 e 1833, em que muito apparecêrão seus dotes

oratorios, ainda hoje mui ju t· mente reconhecidos e respeiLados.

Não foi reeleito para a terceira legislatura; por isto encerrou-se na Bahia

durante os annos de 1834, 183õ e 1836; mas por esse tempo não esteve

ocioso, antes buscou quanto p6de ser util a seu paiz, aconselhando a crea

ção das sociedades de Agricultura e de Colonisação, que forão com etTeito

fundadas, e que o elegêrão seu Presidente.
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A organisação dessas sociedades não era nem podia ser naquelles tempos

um facto de grande significação que chamasse a attenção do paiz; hoje porém,

que as cousas estão tão mudadas, é que se póde apreciar todo o seu valor,

e votar sinceros agradecimentos aos autores daquel1a idéa tão util quanto

vant,ajosa.
O Governo da Regencia não quiz deixar esquecido o Sr. Calmon; pre-

cisando de um Presidente para a provincia da Bahia lançou mão delle, no

meando-o para aquelle lugar em 183().

O Sr. Calmon porém não quiz aceitar a honra de presidir sua provincia

natal, pelo que o mesmo Governo despachou-o em 1836 Ministro Plenipoten

ciario do Brasil junto á corte de Vienna d'Austria, lugar que elle ainda

recusou aceitar.
Nesse anno houve no Senado uma vaga pela provincia da Bahia; o SI'.

Calmon apresentou-se candidato a ella e obteve entrar na lista triplice; o

Governo porém escolheu a outro para preencher o dito lugar.

Em 1837 tomou assento na Camara temporaria em qualidade de Deputado

supplente, e nesse posto concorreu com seus collegas para a resolução que

tomou o Regente Feijó de resignar o poder que lhe fóra confiado, e que de

facto passou ás mãos do Ministro do Imperio Pe~ro de Araujo Lima, depois

confirmado naqueIle aI to lugar.
Por occasião desta alteração politica o Sr. Calmon deixou o retiro em

que tinha vivido desde 1834, e veio pela vontade do novo Regente interino

occupar um lugar no ministerio de 19 de Setembro daquelle mesmo anno.

Nesse ministerio occupou a pasta da Fazenda e teve juntamente com seus

collegas de ver-se em serios embaraços, porque a revolução do Rio Grande

do Sul continuava sempre terrivel, menos por força que lhe fosse propria,

do que pela que· se lhe emprestava da c6rte, enfraquecendo-se as armas

da legalidade com ordens e disposições inqualificaveis.

Nem foi este o unico embaraço opposto á marcha do ministerio 'de 19

de Setembro; na Bahia rebentou a 7 de Novembro daquelle mesmo anno a

revolta que proclamou independente o Estado da RaMa até á maioridade

do Sr. D. Pedro II, e no Maranhão rebentou a guerra dos Balaios, tão ter

rivel pelos actos de atrocidade que commettião aquellas tropas desenfr ~adas.

Apezar de ~udo isto o Governo foi continuando e trabalhando quanto era

possivel não só por desafogar o paiz dos horrores da guerra, como por

avançar alguma cousa em sua administração.

O Ministro da Fazenda por sua parte nâo esteve de~cansado durante ef'se

tempo calamitoso; foi em sua administração que se encetou e regulou a

emissão dos bilhetes do Thesouro.

Durante esse seu mi~isterio vagou pelo Rio de Janeiro uma cadeira no

Senado; ainda se propôz a elJa e entrou na lista triplice, mas pela segunda

vez foi deixado de parte, sendo outro o escolhido.

Em 1839 deixou o ministerio que occupára desde 1837 e retirou-se para

a Bahia, donde em 1840 prop6z-se candidato a uma vaga de Senador pela

provincia do Ceará.

Desta vez foi ma-is feliz. O Ceará, que nunca o tinha visto, nem recebi

do delle o menor beneficio, incluio-o na lista triplice para seu Senador, e

o Regente, querendo dar áquella provincia um representante capaz de fazer

lhe todo o bem e advogar com toda a vantagem os seus mais palpitantes

interes es, escolheu-o para aqueBe lugar, d'onde se grandes bens não tem

feito á provincia que representa, é porque não tem absolutamente podido,

em vista das pessimas condições naturaes daquella parte do Brasil, que não

podem de modo algum ser reparadas nem mesmo melhoradas.

Poncos dias depois da acclamaçao do Sr. D. Pedro II tomou o Sr·

f:almon assento no Senado Brasileiro, sendo por esse tempo convidado por

aquelIe Augusto Senhor para fazer parte do Ministerio que en1:10 se orga

nISOU, e no qual não entrou por ter S. M. I. aceitado a escusa que 50 ...

licitára.

Ne!,se mesmo anno casou no Rio de Janeiro com a Sr.' D. Maria Caro

lina da Piedade Bahia, filha do Sr. Commendador Manoel Lopes Pereira

Bahia, hoje Barão de Merity.

Logo que foi dissolvido o Min isterio da Maioridade, e teve-se de organi

sal' outro, S. M. convidou novamente ao Sr. Calmon para fazer parte deste,

convite que elle aceitou, encarregando-se ainda da pasta da Fazenda.

Durava ainda por esse anno a revolução do Rio Grande do Sul, e para

mais complicação rebentou em Minas e S. Paulo a revolta que, embora su

pitada logo em seu começo, não pouco custou comtudo ao Ministerio, que

teve de exercer sobre os seus chefes mais influentes perseguições desculpa

veis pelas circumstancias em que uns e outros se achavãü collocados.

Em 1843 retirou-se o Sr. Calmon do 1\1inisterio, e no mesmo anno foi

nomeado Conselheiro de Estado ordinario.

Em 1844 foi encarregado pelo Governo Imperial de uma missão especial a

Berlim, cujo fim era negociar um tratado de commercio com o ZoJlwerein ,

e comquanto essa missão não tivesse o desejado effeito, não perdeu o nosso

encarregado o seu tempo, tendo obtido por meios indirectos que o Par

lamento Inglez revogasse a clausula que havia prohibido o consumo do

assucar produzido por túbalho escrayo ; clausula que, como é facil reconhe

c r, prejudicava muito profundamente aquelle importante ramo do nosso

commerclQ.

Regressando ao Brasil eIl? 1847 tem o Sr. Calmon continuado a servir

ao paiz e ao Monarcha no Senado e no Conselho de Estado, e a prestar

outros serviços de não pequena utilidade publica, como Presidente da So

ciedáde Auxiliadora da Industria acional e da Mesa do Recolhimento de

Santa Thereza para asylo da infancia desvalida; Commissario do Governo

no Instituto dos Meninos cégos; Presidente da Commissão Promotora do Ins

tituto dos Surdos-Mudos; Provedor da Santa Casa da Misericordia e Presi

dente da Imperial Academia de Musica Nacional.

Por Graça Imperial foi nomeado em 1849 Visconde de Abrantes, com

grandeza, e em 1854 Marquez dó mesmo titulo.
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pais não poupárão cousa alguma capaz de tornar o mais completa possivel

sua educação liUeraria. Como é muito geral e muito commum entre nós, e

principalmente na parte norte do Imperio, os desejos mais ardentes daquelle

casal forão que seu filho seguisse a vida sacerdotal; e por isto confiárão-o

aos cuidados dos Padres da Congregação do Oratorio, logo que fez no Recife

os seus primeiros estudos.

Com esses Padres estudou o Sr. D. ManoeI do Monte philosophia, racional

e moral, e estudou mathematicas com ós religiosos Carmelitas.

Continuava o Sr. Monte os seus estudos na cidade do Recife, quando no

anno de -1817 rebentou naquella cidade a celebre revolução que arvorou os

estandartes da republica do Equador, e que tão bellas exisLencias crestou sem

nenhum proveito resultar dahi para o paiz. Em vista deste accidente inespe

rado o Sr. Monte deixou aquelIa cidade, foco principal das desordens que se

seguirão á revoluçãO, e passou á cidade de Olinda em companhia de seu

irmão mais velho, que tanLo como elle pretendia dedicar-se á carreira eccle

siastica.

Em Olinda forâo os dous irmãos para o Seminario episcopal daquelIa cidade

~om o fim de se prepararem para satisfazerem os desejos de seus pais, e talvez

a suas proprias inclinações. Ali o Sr. Monte repetio alguns estudos que havia

feito no Recife e entrou logo no curso de theologia do Seminario, onde, por

sua intelligencia, appljcação ao esludo e boa conducta, teve logo muita acei

tação e gozou de grande estima entre os lentes, de modo que apenas concluio

o ultimo anno de theologia, foi encarregado de reger a cadeira de theologia

mora], durante a ausencia do lente proprietario que se achava com licença.

No seguinte anno chegou o Sr. Monte ao fim desejado de seus trabalhos es

colares, e deu á sua mãi o prazer de satisfazer a sua vontade, realisando sua

ordenação de presbytero. A ordenação não pôde ter lugar em Olinda porque

naquelle tempo achava-se vaga a diocese de Pernambuco; em vista disto veio

o Sr. Monte ao Rio de Janeiro e recebeu a uncção !:'acerdotal das mãos do

digno Prelado que então era Bispo desta diocese, o Exm.o Sr. D. José Caetano

da Silva Coutinho.

Este facto teve lugar a 17 de Fevereiro de 1822, e logo que o Sr. :Monte

recebeu a uncção sacerdotal, partio para sua Provincia, onde obLeve em pro

priedade a cadeira de theologia moral, que já interinamente havia regido,

em cujo concurso mostrou que havia ser um dia um dos mais brilhantes ta

lentos do nosso clero.

AMOS dizer duas palavras sobre uma vida calma e feliz; sobre um

dos mais illustres varões que têm visto a luz da existencia no

abençoado Tmperio do Brazi1.

O Sr. D. l\fA 'OEL DO Mo TE RODRIGUES DE ARAUJO é um dos Brasilei

ros que mais estima, respeito e veneraçãQ têm sabido grangear de

seus patricios e de lodos que o têm conhecido; seu nome é um
~;;:;::::::.."~I'

titulo de consideração a que se curvão os grandes e os pequenos,
~~VJIIlI

os sabios e os ignorantes; porque aos primeiros fascina com o bri-

lho de seu immenso saber e profunda sciencia, e aos segundos at

trahe com os thesouros da mais beBa das virtudes, a caridade, que

enche seu nobre coração, sempre disposLo a fazer o bem e a lançar

o balsamo da consolação sobre as chagas que acabrunhão e dilacerão o espi

rito de seus irmãos infelizes.

O Brasil deve ufanar-se de possuir em seu seio um homem em quem se

reunem e dão as mãos, para bem da humanidade e do soffrimento, uma scien

cia e erudição não vulgares e uma virtude angelica tão rara em nosso seculo,

tão rara em nosso paiz, e muito mais rara ainda em nosso clero de!)concei

tuado, e diremos mesmo, desmoralisado.

ós que o não conhecemos de perto) mas que o conhecemos bastante pelas

provas public.as que tem dado de sua sciencia e de seu saber, e pela voz elo

quente de milhares -de infelizes que nunca o encontrárão surdo a seus soffri

mentos; nós que nunca recebêmos delIe favor, ou obsequio, sentimo-nos

orgulhoso de termos de lançar neste pequeno artigo as primeiras pedras de

sua importantissima biographia; e quando, estudando attentamente as paginas

de sua vida votada ao estudo e á beneficencia, soubemos que esse Brasileiro

illustre n~nca deixou seu paiz natal, e nelle se fez tão grande quanto é, cresceu

muito mais de gráo o nosso orgulho; porque é essa uma prova viva de que no

Brasil, com os recursos que se tem n.esta nação tão joven, tão criança, já se

póde um homem tornar celebre, celebre pelas letras e celebre pela religião.

Os grandes homens dão nome e honrão aos lugares em que nascem, e entre

nós, que ha mingua e falLa delles, maior motivo tem para se ensoberbecer de ter

servido de berço a esse de quem ora nos occupamos, a muito illustre e já

muito conhecida provincia de Pernambuco. Foi ali com effeito que nasceu

em 1798 o Sr. D. Manoel do fonte, filho legitimo do negociante João Rodri

gues de Araujo e de D. Cath rina Ferreira de Araujo.

Desde que chegou á idad de poder applicar-se aos primeiros estudos, seus
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U novo padre e o novo lente dividio sua existencia no desempenho dos de

veres que aquelles dous cargos lhe impunhão, e assim se conservou até que

um acontecimento inesperado veio modificar seu teor de vida; a provincia que

o vio nascer e desenvolver em seu seio sua poderosa intelligencia, quiz mos

trar-lhe que Pernambuco sabe animar e acoroçoar os esforços de seus filhos,

tanto quanto galardoar seu merecimento, elegendo-o seu representante á As

sembléa Geral Legislativa. Por esse motivo deixou o Sr. Monte sua provincia

e veio em 1837 para o Rio de Janeiro, onde fez-se logo muito conhecido e

notado como clerigo instruido e virtuoso; o que levou o Regente, em nome

do Imperador, a escolhê-lo de preferencia a qualquer outro para occupar a

cadeira episcopal da diocese do Rio de Janeiro, vaga por morte de seu Bispo.

Esta escolha tão lisongeira para o Sr. Monte, quanto feliz para os dio

cesanos do Rio de Janeiro, foi feita por decreto de 10 de Fevereiro de 1839,

e confirmada pelo S. Pontifice Gregorio XVI, por Bulia de 23 de Dezembro

do mesmo anno.
Logo que terminou a legislatura a que pertencêra por eleição de Per-

namlmco, e que se procedeu á eleição para a seguinte, o Rio de Janeiro

apressou-se em escolhê-lo para seu Deputado, e comquanto nunca mais o

reelegesse por não ser elIe homem que servisse para as lutas politicas,

não deixou comtudo esta provincia de mostrar-lhe sempre todo o aca

tamento e respeito que é devido a suas eminentes qualidades.

O Bispo do Rio de Janeiro não confia a pessoa alguma os negocios de

sua diocese; por si mesmo faz tudo, e tudo quer ver e decidir segundo seu

modo de pensar; é para lastimar, porém, que um homem tão distincto e tão

bem intencionado, não seja dotado de um pouco de energia com que

pudesse fazer frente e destruir esses enxertos de vicios e immoralidades que

por todo o paiz lavrão sobre o clero, mas que sem duvida em nenhuma parte

com tanta força como no Rio de Janeiro.

Um Bispo deve ter um coração bom, caridoso e sempre disposto a descul

par e a perdoar, como o tem o Sr. D. Manoel; mas um Bispo para ser

completo deve ter tambem muita energia e severidade, para não permittir

que o rebanho que lhe foi confiado, e principalmente que os pastores que

dirigem esse rebanho e que estão debaixo de suas ordens, se desmandem da

senda do dever e animem com seus exemplos a inclinação tão pronunciada

do seculo para a ~ncredulidade, e mesmo para a impiedade.

.Esta ultima qualidade falta completamente ao Bispo do Rio de Janeiro;

não é culpa delle; dotado de um coração eminentemente christão, elIe

não sabe ter palavras asperas para ninguem; quer corrigir com seus

exemplos de virtude e com seus sabios conselhos, e esse é todo o seu erro;

porque os homens que não são naturalmente bons, uma vez desviados do

bom caminho, não voltão a elIe senlio pelo receio do castigo, e comquanto

este moveI não possa fazer bons ~lerigos, fará comtudo que elles não dêm

escandalos publicos que partindo dos guardas da religilio tirào-Ihe todo o

prestigio aos olhos das massas, que não a vêm senão nos actos de seus mi

nistros sagrados pela Igreja.

S. M. o Imperador tem estendido sobre'o Sr. Bispo do Rio de Janeiro sua

munificencia nomeando-o capellão-m6r de sua augusta· pessoa e famBia,

dando-lhe o titulo de Conde de Irajá e condecorando-o com diversas ordens

nacionaes.

O SS. Padre Pio IX nomeou-o seu prelado domestico e assistente do solio

pontificio.

S. Ex.. Rev.m
., além de todos os bens que tem feito á sua diocese, prestou

a todo o paiz um grande valor publicando, em graça do clero brasileiro e no

empenho de ampHar sua illustração, diversas obras, como são o muito

afamado Compendio de Theologia Moral, e os Elementos do Direito Ca

nomco.
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pelo fallecimento do vice-almirante Tristão Pio dos Santos, para as tornar

a deixar em Abril, de 1842. As muitas obras que então ahi se começárão,

e a regularidade e economia na arrecadação e dispendio das rendas pu

blicas, são o testemunho da boa administração, que lhe grangeou na pro

vincia a immensa popularidade de que ainda goza.

Querendo o Governo dar-lhe um testemunho do alto apreço em que tinha

os seus serviços, por occasião da coroação de S. M. o Imperador nomeou-o

commendador da ordem de Christo.

]lepois desta época, entregue todo aos trabalhos da magistratura e par

lamentares, apenas teve a interrupção da curta presidencia da província

das Alagóas, de Junho a Dezembro de 1844, em que, atacado na capital

por forças superiores ao mando dQ chefe das mattas Vicente Ferreira de

Paula, puderão os revoltosos força-lo a retirar-se para bordo de um navio

de guerra; não conseguindo porém arrancar-lhe nenhuma das concessões

que exigião á ponta dos bacamartes e dos punhaes dos sicarios das mattas

de Jacuipe.·

Já desde 1842 o conselheiro Souza Franco, que andára alliado aos mo

derados de 1831 a 1837, e aos reorganisadores de 1838 em diante, tinha-se

recolhido de novo ás fileiras do partido ,progressista, no proposito de oppór

barreira aos excessos do partido conservador; e foi nestas fileiras que o paiz

o vio distinguir-se nas sessões de 1844, de 1848, e principalmente na de

1850, quando em unidade na camara sustentou a discussão contra todos os

outros membros, tomando a palavra todos os dias, e mais de uma vez por

dia, e em todas as questões.

Os estudos de parlamentar o havião lançado de preferencia nas questões

financeiras e commerciaes; das quaes se alguma vez sahio para com distinc

ção e brilho tratar de questões importantissimas, como a da maioridade e

da lei das terras, em que fez notaveis discursos, era para voltar de novo

aos seus estudos favoritos - os financeiros.

Chamado aos conselhos da coróa em 31 de Maio de 1848, fazendo parte

do ministerio Paula e Souza, occupou por quatro mezes, até 29 de Setem

bro, a pasta dos negocios estrangeiros, e interinamente por todu o mesmo

mez de Setembro a da fazenda.

Durante a sessão das 'camaras nesse anno, que foi tempestuosa e difficil,

o conselheiro Souza Franco sustentou na' primeira linha os actos do minis

~erio de que fazia parte, e firmou a reputação de estadista e de parlamentar

!
---------------------~~

ERNARDO DE SOUZA FRANCO, filho legitimo do negociante matriculado

da provincia do Pará Manoel João Franco, e de sua mulher D.

Catharina de Souza Franco, nasceu na capital da mesma pro

vincia em 28 de Junho de 1805.

Frequentando as aulas de preparatorios, quando sob a sábia

direcção do actual arcebispo da Bahia cursava a de logica, foi

n\l.....""_' em 27 de Maio de 1823 pronunciado e preso, por se ter en-
-..Ai 1/ " fr ,."

~l.7""'"volvido na luta da independencia da proYincia, e remettido para

Portugal a bordo da galera Andori'nha do Tejo, com 257 outros

independentes, parte dos quaes falleceu na viagem á fome, sêde

e outras privações. Os que escapárão, tendo sido recolhidos á

fortaleza de S. JuliãO, forão dahi soltos poucos dias depois da sua chegada,

e o joven Paraense voltou á sua patria em Fevereiro de 1824.

, Deu-se então ao commercio; mas bem depressa a sua vocação pelas

letras o fez deixar essa carreira, para continuar a cultivar o talento de

que era dotado na academia de Olinda, onde matriculou-se no anno de

1831, e tomou em 1835 o gráo de bacharel em direito, tendo durante

todo o curso distinguido-se já nas aulas, obtendo o primeiro premio ex

clusivo no primeiro anno e nos seguintes, já na imprensa, redigindo com

summa habilidade alguns jornaes, como a Voz do Beberzbe e D~'ario de

Pernambuco.

Voltando ao Pará em Março de 1836, assistio ainda em parte á luta

contra os rebeldes que assolárão a provincia, e servio de procurador fiscal

da thesouraria desde- Junho de 1836 até 16 de Agosto, em que foi no

meado juiz do civel da capital.

Eleito deputado para a legislatura de 1838 a 1841, tomou assento na

respectiva camara em Maio de 1838, sendo reeleito por qumze annos

consecutivos até 1853.

Neste intervallo foi nomeado presidente da provincia do Pará, em sub

stituição do general Andréa; e, embora joven e sem prestigio, tendo tomado

posse no dia 8 de Abril de 1839, póde manter a ordem ameaçada e

acabar de subjugar a rebellião que durante sua curta mas vigorosa admi

nistração deu os ultimos arrancos nos campos de Ecuipiranga e Mont'Ale

gre, e no rio Acará, sendo desde então que se póde dizer pacificada a

provincia; e deixou as redeas da· administração em Fevereiro de 1840,

reassumindo-as de novo, como vice-presidente, em Fevereiro de 1841,



administração no sentido dos interesses geraes da nação, como é indispensa

vel para a prosperidade e grandeza do imperio.

Foi nesta posiÇãO que, chamado de novo aos conselhos da corÓa no

dia 4 de Maio de 1857, alliou-se com o Sr. Jeronymo Francisco Coelho

ao respeitavel ancião o Sr. Marquez de Olinda, e mais collegas, o Sr. vis

conde de Maranguape, Pereira de VasconceJlos e Saraiva, para dirigirem

os negocios publicos segundo os patrioticos desejos da corÓa, de ver reu

nidos em uma familia os Brasileiros todos, e s6mente preferidos a capa

cidade e os serviços, sem attenção ás opiniões politicas anteriores.

O que o ministro da fazenda, por sua parte, tem feito neste proposito

está patente a todos; e todos os homens de boa fé confessão que nunca

deixou de consultar nos seus actos 05 verdadeiros interesses do paiz, e

servido o Monarcha com uma lealdade e dedicação digna de ser apreciada.

Esses actos estão por tal sorte recentes na memoria de todos, que não

é preciso recorda-los. Progressista em finanças, o conselheiro Souza Fran

co tem sabido adoptar as vantagens do progresso sem os perigos das brus

cas innovações; o credito, desenvolvido por meio da creação dos estabe

lecimentos bancarios, fo~-o comtudo com tão grave madureza, que a crise

financeira. que sobreveio no mundo commercial não encontrou o imperio

envolvido nessas excessivas especulações, que têm sido uma das principaes

. causas dos desastres de muitas outras praças commerciaes.

Sobre os serviços que o ministerio actual, pelo seu ministro da fazenda,

o conselheiro Souza Franco, tem feito ao paiz e ao Monarcha durante a

. crise financeira por que vamos passando, já preparando em Londres, com

grande' antecedencia, os fundos necessarios para as despezas exteriores,

ordiIi.arias e extra'ordinarias, e já dando a mão ao banco do Brasil, e o

dirigindo nas medidas que deve tomar para salvar a praça' do Rio de Ja

neiro, e com elIa as mais do imperio, das calamidades por que passárão as

dos Estados-Unidos, Hamburgo, e até. certo ponto a da soberba e riquissi

ma Londres; sobre tão avultados serviços, dizemos n6s, deixamos que. fal

lem os factos, os comparativamente supportaveis embaraços da praça, e a

confiança que renasce entre os commerciantes.
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dislinclo, que depoi em 1850 mere~eu-lhe a gloria de ser um dos principaes

chefes do parI ido progres~isla, e hoje do conciliador.

Foi em 18;:;3 que pela primeira vez, depois de 16 annos de vida parlamen

tar e de eJeiçl1e succe sivas, contra os esforços até das autoridades, que por

vezes, como em 1840, 1842 e 1849, lhe forão infensas na provincia, repeI1ido

da camara temporaria, para a qual fMa o unico eleito do partido progessis

ta, liberal ou luzia, teve de retirar-se á vida privada. Ahi mesmo porém o

acompanhou a popularidade de que gozava, e que se augmentára com a in

justa rejeiçãO de sua eleição, e o novo advogado teve o patrocinio das

principaes demandas do fóro do Rio de Janeiro, e por clientes a maioria

do corpo do commercio desta importante praçà da America Meridional.

ão tinha porém de durar muito a sua retirada da vida politica; e dous

annos depois, em 1855, reappareceu na camara temporaria como deputado,

por fallecimento do que o era, e foi dos primeiros a apoiar com sua voz po

derosa os principlos de moderação e concordia proclamados pelo gabinete

de que era chefe o Marquez de Paraná, pugnando comtudo para que eJles

se tornassem reaes e effectivos, passando a administração do primeiro perio

do, o da confusão dos partidos e amortecimento das paixões, para o do pro

gresso e reformas exigidas pelo paiz.

Havia no anno antecedente falIecido o senador pelo Pará, conselheiro de

estado José Clemente Pereira; e os Paraenses, dando mais uma prova do

apreço em que tinhão o seu illustrado patricio, o apresentárão em primeiro lu

gar na lista triplice, da qual o escolheu a corÓa no dia 5 de Junho de 1855,

que fóra o mesmo da chegada do vapor do Norte em que veio essa lista. A

corÓa manifestou por mais este acto de justiça o apreço que faz do Esta

dista Paraense,· e quanto conta com os seus serviços em prol do' imperio, e

firme dedicação á Sagrada Pessoa do Monarcha.

No senado continuou o conselheiro Souza Franco a abundar em provas

de que os seus principios de conciliação erão sinceros; e os seus discursas,

ainda os de opposiÇão, revelavão a moderação que é propria de um sena

dor, e a convicção de que s6 o respeito reciproco ás opiniões e pessoas p6de

dar em resultado o amortecimento das paixões politicas, e a regularidade da .

~')':' ---------------------_--0C~~~
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nada, na provincia de S. Pedro, foi dahi chamado pouco tempo depois, pelo

governo da primeira regencia, na menoridade de Sua l\Iageslade o Senhor

D. Pedro U, para occupar o novo e importante emprego de inspector geral

do thesouro nacional. (Creado pela lei que nessa época reform~ra esse esta

belecimento e suas dependencias, sendo ministro da fazenda o finado sena

dor Bernardo Pereira de Vasconcellos, então membro da camara tempo

raria.)

Entre os melhoramentos uteis ·que fizera adoptar nas repartições fiscaes,

cumpre notar a creação do serviço especial da stereometria, desconhecido

até então em as nossas alfandegas; uma nova formula de arqueação dos

navios mercantes para regular o pagamento do imposto de ancoragem; e a

systernati ação dos pesos e medidas nacionaes, tendo por collaborador

neste trabalho o finado Visconde de Jerumirim, então inspector geral da

caixa da amortização.

Na sessão de 1831, occupando-se a camara dos deputados' de providenciar

ácerca da introducçãO da moeda falsa de cobre na circulação monetaria do

Brasil, a qual havia já tomado proporções ameaçadoras, suggerio o deputado

Baptista de Oliveira a idéa de permittir-se aos possuidores dessa moeda que

a depositassem nas estações publicas designadas pelo governo, onde recebes

sem ,conhecimentos dos respectivos depositos, os quaes fossem provisoria

mente recebidos como moeda corrente nos pagamentos legaes, e pudessem

transferir-se por meio do endosso; devendo por oulra parte ser essa disposi

ção acompanhada da fixação do maximo pagamento legal, em moeda de

cobre, na quantia de mil i'éis.

Esta medida simples e pratica, não obstante ter sido menos conveniente

mente modificada pela camara, na parte relativa ao recolhimento da moeda

de cobre, pÔz termo a esse mal que tlagellava o paiz.

, Foi ainda nessa sessão que o mesmo deputado, fazendo parte da commis

são denominada do meio clrculante, de accordo com os seus dous coIlegas,

propÔz a medida da fixação do novo padrão monelario, na razão de dous

mil quinhentos réz's a ozlava de ouro de 22 quz'lates) para servir de regula

dor na circulação monetaria do paiz, e facilitar nessa parte a creação de um

banco, que, além de outras incumbencias, tivesse especialmente a seu cargo

uniformisar o meio circulante em todo o imperio.

Causas que não cabe aqui apreciar devidamente, fizerão que deixassem a

adminislraçí10 da fazenda no anno de 1834, tanto o inspector geral do the-

I
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Jit',~~~ ASCEU C..UmIDO BAPTISTA DE OLIVEll\A na cidade de Porlo-Alegre,

: provincia de S. Pedro, aos 15 de Fevereiro de 180 1 : sendo seus

pais Francisco Baptista Anjo, natural de Portugal, e D. Francisca

Candida de Oliveira, nascida na mesma provincia acima referida.

De~tinado por seu pai ávida ecclesiastica, foi mandado para o

seminario de S. José desta corte, no anno de t 817: e reconhecendo

ene que a sua vocação o não chamava para o sacerdocio, par~io

dahi para Coimbra, no anno de 1820, onde seguio os estudos que

fazem objecto das faculdades de mathematica, e de philosopbia;

tomando o gráo de bacharel formado na prime.ira no anno de 1824.

Havendo concluido os seus trabalhos academicos) retirou-se de Coimbra para

Lisboa, onde lhe dera honrosa hospedagem o seu dedicado amigo _larquez

de Alegrete, Luiz Telles da Silva. Ahi se demorou por alguns mezes, até que

lhe chegárão do Rio de Janeiro as ordens precisas para ir á França, com o

intuito de aperfeiçoar-se nos conhecimentos que adquirira na universidade

de Coimbra.

Sahindo de Lisboa, chegou a Paris no mez de Abril de 1825, onde per

maneceu cerca de dous annos, empregados em visitar todos os estabeleci

mentos de. instrucção publica, frequentando com especialidade os cursos da

escola polytechnica (obtida para esse fim a necessaria permi~são do governo

francez), na qual era professor de astronomia o distincto sabio Arago, que

o honrou com a sua amizade.

Não lhe sendo possivel visitar nessa occa ião a Inglaterra e a Allemanha,

como desejava, regressou ao Rio de Janeiro no começo do anno de 1827;

e foi immediatamente nomeado lente sub tituto da academia militar (sendo

ministro da guerra o finado Marquez de Lages), passando pouco tempo depois

a ser proprietario da cadeira de mecanica racional.

Do anno de 1830 em diante foi o lente de mecanica da academia militar

distrahido das funcções do magisterio em diversas occasiões, sendo chamado

a prestar serviços em commissões importantes: tomando nesse anno assento

na camara dos deputados, como representante da provincia de S. Pedro, que

o havia honrado com a eleição de· deputado para a segunda legislatura.

No anno de '183'1, depois de encerrada a tormentosa sess![o legislativa, na

presença das occurrencias extraordinarias que perturbárão profundamente o

estado politico do paiz, retirando-se da cÔrte o deputado Baptista de Oli

veira, com o intuito de ir restabelecer a sua saude, consideravelmente arrui-
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Não obstante a inteira confiança com que o honrava o regente do imperio,

o ministro dos negocios estrangeiros e da fazenda ten~o ponderosos motivos

para deixar a administração antes de encerrada a sessão legislativa nesse

anno, aceitou a missão diplomatica de S. Petersburgo, no caracter de enviado,

onde permaneceu no exercício desse posto até o anno de 184·3, em que fôra

mudàdo, no mesmo caracter, para a côrte de Vien~a.

Em ambas essas côrtes recebeu o enviado brasileiro distinctas provas de

consideração da parte dos respectivos governos; e teve a fortuna de grangear

a estima dos dous preeminentes estadistas da Europa cc o Conde de Nesselrode,

e o Principe de l\Jetlernich ».

Subindo ao poder o ministerio de 1844, julgou este conveniente cha

mar a esta côr:e o enviado de Vienna, substituindo~o ali outro agente di

plomatico de inferior categoria.

Chegado ao Rio de Janeiro, dedicou-se o ex-enviado de Vienna ao

exercicio do magisterio na sua cadeira da academia militar, até comple

tar o tempo para a sua jubilação, que obteve em principio do anno de 1847.

Em Maio desse mesmo anno foi ene chamado para fazer parte do mi

nisterio que se organisou nessa época, e no qual teve lugar a creação

da presidencia do conselho conferida por Sua l\1agestade o Imperador ao

conselheiro c( Manoel Alves Branco, » ministro da fazenda (depois visconde

de Caravellas).

Na repartição dos neg9cios da marinha fez o conselheito Baptista de

Oliveira, na curta duração do seu ministerio, alguns serviços notaveis, que

lhe grangeárão a consideração e a estima da distincta corporação da ar

mada. Entre outros cumpre assignalar a substituiçãO da antiga brigada

de marinba por um corpo militar de infantaria, com a denominação de

Fuzileiros navaes, destinado especialmente para fazer a guarda dos estabele

cimentos navaes, e a policia a bordo dos navios armados; passando o ser

viço da artilharia a ser incumbido exclusivamente ao corpo de imperiaes ma

rinheiros e á marinhagem auxiliar.

Retirando-se do ministerio, com os seus collegas, em Março de iR48, foi

o mesmo conselheiro encarregado pelo governo imperial de fazer o reco

nhecimento topographico da fronteira meridional do imperio; trabalho

este que executou no decurso do anno de 1849, dando deIle conta ao

governo imperial, na occasião em que regressou da provincia de S. Pedro,

afim de tomar assento no senado, na sessão legislativa de 18~0, como

representante da proyincia do Ceará, honrado com a escolha imperial

d'en~re os seis nomes apresentados na lista eleitoral dessa provincia.

Além das funcções de senador do imperio, occupa actualmente o conse

lheiro Baptista de Oliveira o lugar de director do Jardim Botanico da Lagõa

de Rodrigo de Freitas, para que fôra nomeado na anno de 18~1.

Pelo que re peita a distincções honorificas, teve o senador Baptipt.a de Oli

veira o titulo de conselho no anna de 183.2, que a lei annexára ao exercicio das

fllncções de inspector geral do tbesouro nacional. Foi depois agraciado em

diversas occasiões com as commendas da ordem de Christo, e da Rosa;

havendo sido honrado pelo Imperador Nicoláo com a Grãa-Cruz da ordem

de Santo, Estanisláo, na occasião em que se retirára de S. Petersburgo. E

ultimamente fez-lhe Sua Magestade o Imperador a graça de o nomeélr

Veador de Sua J\Iagestad~ a Imperatriz.

Ha deIle algumas proc1ucções publicadas nesta capital ~obre objectos lit

terarios e scicntificos, com especialidade ácerca de alguns pontos importan

tes da Astronomia em que apresentára resultados novos, e de elevado inte

resse para a scienc.ia, no ent~nder de homens competel1tes. Fez imprimir,

além disso, em S. Petersburgo um opusçulo, com o titulo de Systema Fi

nanez'al do Brasil) o qual, no cpnceito de pessoas entendidas, é um livro util.

É tambem o senador Baptista de Oliveira f o' vice-presidente do Instituto

Historico Geographico Brasileiro, membro da Palestra scientifica desta ca

pit.al, e de outras sociedades litterarias e scientificas da Europa e da America:.
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Regressando ao Rio de Janeiro na occasião em que o regente Feijó, renun

ciando o poder, confiou o supremo governo do imperio, na fórma da constitui

ÇãO, ao Exmo Sr. conselheiro Pedro de Araujo Lima, actualmente 1\Iarquez

de Olinda, foi o ex-ministro residente da Sardenha novamente chamado para

occupar o seu antigo posto de inspector geral do thesouro nacional.

E em Abril de 1839 o digno regente, em nome de Sua Magestade o Impe-
,

rador, honrou com a sua confiança o inspector do thesouro,' chamando-o a

fazer parte do ministerio, que então se organisára em circumstancias difEceis,

para substituir o ministerio denominado de 19 de Set~mbro, encarregando-se

f'Ile ao mesmo tempo das pastas dos negocios estrangeiros e da fazenda.

A situação dos negocios publicos em que estreára a direcçlIo de duas re

partições administrativas, sob a pressão de graves difficuldades, nascidas de

embaraços domesticos e internacionaes, não era por certo azada para que o

novo ministro pudesse realisar nellas todo o seu pensamento em materia de

administração; e apenas pôde e)]e, no curto pr~zo do seu ministerio, alten

der ás mais urgentes necessidades do serviço.

Na repartição dos negocios estrangeiros teve a boa fortuna de restabelecer

pelos seus actos a boa intelligencia entre o governo imperial e o da Grãa-Bre

tanha, a qual havia sido profundamente abalada em consequencia das ques

tões sempre desagradaveis sobre o trafico dos Africanos; e, como que lendo

no livro do futuro, provocou eIle nessa quadra a celebração de novas con

venções sobre este objecto, por meio de um mem01'andum dirigido ao governo

britannico. E posto que esse paSSO do J1rcvidente ministro brasileiro fosse en

tão recebido com demonstrações de não equivoco desfavor da parte da opinião

então dominante: fura eIle depois plenamente justificado pelas sérias occur

rencias que induzirão o governo imperial a tomar esse objecto na devida con

sideração.

Pelo que re<;,peita á repartição da fazenda, não se descuidou o mesmo mi

nistro de. dar provas das suas habilitações professionaes nessa parte. Porquanto,

a par de"outras medidas de importancia secundaria, tomou eIle a deliberação

as isada de re titnir á circulaçã~ o producto das consignações mensaes em di

nheiro, feitas pela alfandega desta capital á caixa da amortização; pondo

assim em harmonia o espirito da lei com os principios da sciencia economi- .

ca, e com os intercs~e da praça e do mesmo thesouro; medida essa cuja

conveniencia tcm sido reconhecida por todos os seus successores.

Achando-se autorisado por lei para augmentar a renda do Estado, pela ele

vação dos direitos de impor.J.él\ãO nos artigos que a pudessem supportar, creou

o imposto addicional sobre as bebidas espirituosas, elevando a cincoenta por

cento os direitos re pectivo ,cujo produc.lo constitue presentemen,te uma yerJ:>a

importante da renda publica.

souro, como o digno ministro, com qu-em ervira aquelle, na mais perfeita har

monia e reciproca confiança.

Encerrada a se ão legislativa do anno seguinte, em cujos trabalhos tomou

parte o conselheiro Candido Baptista de Oliveira, ainda como deputado pela pro

vincia de S. Pedro; qnando se di punha a retirar-se para esta provincia com

a sua familia, chegou ao Rio de Janeiro a infausta noticia de haver ali reben

tado no dia 20 de Setembro desse anno (183~), a deploravel revolução, que

durante cerca de 10 annos Oagellára essa interessante parte do imperio; e

n50 obstante as antigas relações pessoaes que o ligavão ao coronel Bento

Gonçalves da Silva, chefe de sa revoluçãO, não hesitou ene em 'aceitar de

bom grado a nomeação de ministro residente junto á côrte da Sardenha, de

vida á intervenção de prestimosos amigos, com o fim de--o tirarem da grave

situação em que se achava, na presença de uma administração que lhe era

desaffecta.

Chegando a Turim no mez de Junho de 1836 em companhia de sua fami

lia, recebeu logo no seguinte mez de Agosto a exoneração do seu posto de

ministro residente! retirando-se dahi para Paris, onde l)ermanec~u até meiado

do anno de 1837.

!
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mella, tendo já antes recebido do mesmo monarcha o habito de Christo com uma

tença e a propriedade do offieio de' tabe1lião do publico judicial e notas da

villa de S. Joao d'EI-Rei, em attenç~o aos bons serviços de seu pai e ás suas

qualidades, mais que dignas daquella distincç~o.

Pouco depois de empossado no juizado de Palmella, em Portugal, teve lu

gar na Peninsula a invasão franceza, que vinha com o prestigio de mil victo

rias conquistar para o irmao do vencedor do mundo uma cor6a e um Estado.

A côrte portugueza~ collocada na alternativa que lhe offerecião, de um lado

a França arrogante e orgulhosa de seus triumphos, e do outro a Inglaterra forte

e sempre pertinaz em não ceder ás aguias imperiaes, a Europa e o mundo a

que se atiravão com avidez, resolveu sabiamente escolher um meio termo,

deixando a antiga Metropole para vir estabelecer-se no Brasil; o juiz de Pal

mella quiz aproveitar essa opportunidade de voILar á sua patria e á sua fami

lia, e por isto muito se empenhou para fazer parte da comitiva real; porém sen

do preciso, para bem do reino, que as autoridades permanecessem em seus pos

tos, e manifestando o governo regencial a utilidade que resultava deste facto,

o Sr. Rezende desistio de seus desejos, e ficou em Palmel1a~ onde recebeu

com animo e coragem as tropas franco-hespaD;holas, que acommettião o reino

de Portugal.

Esta foi talvez uma das épocas em que o Sr. Rezende maiores serviços

prestou á sua patria. No ponto em que se achava nilo se teve com effeito que

lastimar grandes males que deixavão a consternação e a desolação por onde

passavão as tropas invasoras. A honra e a fortuna foi respeitada em Palmella

por esforços de seu juiz, que, revestindo-se de toda a coragem e energia, di

rigia-se a fazer reclamações e censura, onde e sempre que se dava um facto de

abuso de força da parte das forças ali estacionadas.

Por algum tempo marchár~o as cousas assim de um modo o mais satisfacto

rio, mas nem era criveI, nem mesmo imaginavel, que soldados acostumados a

derrubarem todas as barreiras, quer physicas, quer moraes, viessem aqui estacar

defronte de um s6 homem, embora por esse homem falIassem a razão e a justiça.

O vencido n~o tem direitos, sua lei é a vontade do vencedor, e pois o que fa

zer o juiz de f6ra de PalmeIla quando os Francezes, fechando os ouvidos á

sua voz, quizerão obriga-lo, e obrigárão o povo que lhe tinha sido confiado a

concorrer com o necessario para sua subsistencia e para a satisfação de seus

caprichos? Emquanto foi possivel resistir-lhe, eIle o fez; agora, porém~ que

sua influencia é nuHa e que sua pessoa attrahe sobre os que o seguem odios e

STEVÃO RmEIRO DE REZENDE, filho legitimo do Coronel Severino Ribeiro,

de distincta familia de Lisboa, e de D. Josepha Maria de Rezende,

'!! de abastada e importante familia de Minas Geraes, nasceu no arraial

~ dos Prados, Comarca do Rio das Mortes, Provincia de Minas em 20
~~~ ,
'r" de Julho de 1777.

Educado desde seus primeiros annos com todo o esmero e cuidado

I que s6em ter por seus filhos os pais que, como os seus~ prez~o mais

que tudo a honra e a virtude, nunca se mostrou indigno do nome

que recebeu de sua familia, e pelo contrario mereceu sempre, por

suas boas qualidades e morigeração, a estima de todas as pessoas

que o conhecêl'~o apenas entrado no mundo, mas já pensando com um

criterio pouco commum em sua idade sobre as cousas da vida.

Tendo mostrado muita. viveza para os estudos primarios, aproveitou-se

suas disposições para as letras e mandou-se-o estudar mesmo em Minas os pre

paratorios, que ali então se ensinavão. Em breve, pois, ficou o joven Estevão

Ribeiro de Rezende prompto para exame em francez, latim, italiano, rheto

rica e philosophia, estudos em que ·muito se distinguio, e tanto que seu pai

logo que o teve nelIes preparado mandou-o para Lisboa a seguir para Coim

bra, onde devia estudar o curso de direito.

Separado de s~uspais e do lugar de seu nascimento, onde deixava tanta

sympathia, que quasi toda a população de S. José do Norte despedio-se delIe

com as provas do mais vivo pezar, caprichou o Sr. Rezende por continuar

longe de sua -familia a mesma norma de conducta que sempre seguira quando

em seu seio; e com effeito, em Coimbra comportou-se por tal modo, que em

breve foi muito estimado por seus collegas e bemquisto de seus professores.

Sua inte1l1igencia não desmentio, nos novos estudos a que se applicou, os

primeiros signaes de força e agudeza que dera em seus estudos primarios e se

cundarios; seu curso elIe o completou sem nenhum embaraço, antes pelo

contrario, recebendo sempre boas notas e muita consideração, o que lhe fa

cilitou ser aceito para a leitura do. desembargo do paço, primeira porta por

onde então se entrav.a para a carreira da magistratura. Antes, porém, que fi

zesse a leitura, morreu-lhe no Brasil seu pai, e essa noticia chegando-lhe a

Lisboa uaquelle tempo, quiz elle interromper sua carreira para vir á patria

beijar as mãos á mãi e apresentar-se-lhe depois de doutorado.

De volta a Portugal fez sua leitura no desembargo do paço, e foi logo no

meado pelo Senhor D. João VI, em 2'1 de Junho de 1806, juiz de 1'6ra de Pal- !
~~~~----'-----'-~--~-------------------~
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máos desejos) agora que sem duvida com perigo eminente sem que dahi re

sulte bem para ninguem, agora é tempo de ceder á força das circumstancias.

E com effeito, o Sr. Rezende deixou Palmella e retirou-se para Lisboa, tendo

antes em companhia de um vereador occultado em um altar os dinheiros pu

blicos que tinha á sua disposiçlIO.

Recebendo d'EI-Rei a faculdade de voltar para o Brasil, elle o fez imme

diatamente, e ao chegar em sua patria natal, vio apreciados por seu devido

valor os serviços que acabava de prestar, e em attenção aos quaes o Senhor

D. João VI nomeou-o em 13 de Maio de 1810 juiz de fóra da cidade de S.

Paulo, lugar que foi elle encarregado de crear naquella cidade.

Em' 17 de Dezembro de 1813 deixou elle o juizado de S. Paulo, por ter

nessa mesma data sido nomeado fiscal dos diamantes) lugar importante que

teve de deixar no anno seguinte, em consequencia de ter sido nomeado em

12 de Setembro de 1814 desembargador da relação da Bahia.

Em toda a parte por onde passa o Sr. Rezende era geralmente estimado e

apreciado por suas qualidades, e cada um lugar que exercia dava-lhe novos. .
titulos e mais direitos para alcançar lugares mais subidos.

Felizmente naquelles tempos as qualidad<ts e aptidão davão direito; e é por

isto que o novo de'sembargador da Bahia foi a 29 de Março de 1817, quadra

calamitosa de revoluções) nomeado ajudante do intendente geral da policia,

e no seguinte anno de 1818, a 12 de Outubro, nomeado desembargador da

casa da supplicação.

A 10 de ovembro de 1821 foi nomeado superintendente geral dos con

trabandos, e nessa época em que o Brasil tanto precisou do esforço de seus

filhos, Estevão Ribeiro de Rezende esteve firme na estacada, prestando a seu

paiz e a seu principe os serviços que podia prestar.

Procurador da provincia de Minas Geraes, junto ao Principe D. Pedro, elle

mostrou-se tal qual era e captou por esse modo a estima' daquelle Principe,

que sempre o distinguio e que elevou-o ao ponto de nomea-lo, a 6 de Abril

de 1822, secretario de estado encarregado de todas as pastas para acompanha-lo

a Minas, onde uma nobre inspiração o levava com o fim de acalmar com

sua presença os movimentos sediciosos que ali começavão a manifestar-se,

a ponto de negar-se aquella provincia a obedecer ao Principe regente.

Veio a independencia, e logo após a necessidade de regular-se o pacto

fundamental por onde devesse o paiz se regular; o Imperador convoca para

esse fim a assembléa constituinte; e Minas, que attende para o merecimento

quando escolhe um alto funccionario, tanto quanto um qualquer empregado,

elege seu deputado ao Sr. Rezende. Cahe a constituinte em virtude do golpe

de estado do primeiro Imperador, tudo se amotina, parece que vamos ter

uma revolução, mas graças á boa escolha do Senhor D. Pedro I, mandando,

a 17 de Janeiro de 1823, ao Sr. Rezende para intendente geral da policia,

toda atempe tade se desfez sem deixar o mais ligeiro signal de sua aterradora

passagem, e nem por isto foi nécessario o emprego de armas e ameaças de

prisões e perseguições, bastou a influencia e a confiança geral de que gozava

o intendente para obter aquelle resultado. .

Em 14 de Outubro de 1824 chamou-o o Senhor D. Pedro I aos conselhos

da cor6a, encarregando-o da pasta do imperio, que teve a seu cargo até 21

de Novembro de 182~, em que recebeu o decreto de ,sua demiSSão, no qual

elogíaya-o muito o Imperador e lhe agradecia seus bons serviços. Naquelle

mesmo 'anno de 1824 foi ainda nomeado, a 1 de Dezembro, Desembargador

honorario do paço, e em 15 de Outubro de 1825 foi galardoado por Sua Ma

gestade o Imperador com o titulo e grandezas de BarlIo de Valença.

Neste anno veio o Sr. Rezende eleito por sua provincia á assembléa geral

legislativa, e ao mesmo tempo que tinha por essa honrosa eleiçao entrada

na camara dos deputados, recebia ainda de seus comprovincianos maior honra

e maior prova de estima e consideração, tendo seu nome n,a lista por elles

offerecida ao Monarcha para e colher os senadores do Imperio. Conjuncta

mente com Minas Geraes, quiz S. Paulo mostrar toda a sua affeição e agra

decimento pelo distincto Brasileiro, que em seu solo começou a carreira da

magistratura em que tantas glorias colheu, escolhendo seu nome para mandar

ao Imperador na lista dos que devião ser escolhidos seus senadores. Assim,

pois, era o Sr. Valença ao mesmo tempo deputado por Minas, e eleito sena

dor pela mesma provincia e pela de S. Paulo. Entre as duas provincias

optou pela de Minas, onde tinha seu berço e tudo o que ha de mais caro ao

coração do homem, sua familia e as cinzas de seus bons pais. Em vista de sua

opção, foi escolhido senador por carta imperial de 19 de Abril de 1826, e

nesse mesmo anno, a 12 de Outubro, passou a d~sembargador do paço effectivo

e foi aposentado por pedido seu; assim como t~mbem a 30 do mesmo mez e

anno foi o seu titulo de Barão elevado ao de Conde de Valença.

A 18 de Maio de 1827 entrou novamente o então Conde de Valença para

os conselhos da cor6a, e desta vez coube-lhe a pasta da justIça, em que func

cionou até 20 de Novembro de 1827, em que foi dissolvido o gabinete de que

fazia parte e com o qual tambem elle cahio, tendo sido tres dias antes nomeado

conselheiro de estado honorario.

Retirado da scena politica, ficou o Conde de Valença exclusivamente occu

pado com os deveres de enador do Imperio, e foi desse posto eminente que

elle aggregou em torno de si esse grupo de seus collegas, que fizerão a mais

heroica barreira aos excessos demagogicos que se desenvolvêrão no Brasil

pela retirada do fundador do Imperio.

Firme nesse posto, qu.e a honra e o dever lhe haviao indicado, o Conde de

Valença não descansou um momento emquanto não vio por terra a demagogia

e elevado ao throno do Brasil o filho do seu primeiro Imperador. Então faltá

rão-Ihe as forçaa para novas lutas; já tinha 63 annos, já tinha combatido com

uma geração inteira, nova geração despontava nos horizontes da patria, era

força ceder-lhe os negocios dessa cara patria. O.Sr. de Valença retirou-se

completamente da vida politica para entregar-se exclusivamente á vida privada.

hm 1848 o Senhor D. Pedro li elevQu-o a Marquez de Valença) e em 8 de

Setembro de 1856 veio a morte sorprendê-Io no seio de sua familia, e na

idade de 79 annos.

O i\Iarquez de Valença foi casado com a Exma. Sra. elidia Mafalda de Souza

Queiroz, filha do opulento fazendeiro Brigadeiro Luiz Antonio de Souza e sua

mulher D. Genebra de Barros Leite.

Era socio honorario do Instituto Historico e Geógraphico Bras.ileiro, socio

effectivo ,da sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, socio effectivo da

Instrucção Elemeutar, membro da sociedade de Agricultura do Reino da Sue

cia, dignatario llonorario da ordem imperial do Cruzeiro por carta de 16 de

Agosto de 1830, cavalheiro do habito de Christo, grãa-cruz. da m~sma ordem

e fidalgo cavalheiro da casa imperial.



J



AMOS escrever um eshoço hiographico tão pohre de datas quanto

nos permittem as poucas notas ligeiramente traçadas que nos forão

ministradas.

Seria talvez preferivel, em vista da completa deficiencia em que

estamos de maiores dados para a confecção de um trahalho que

possa mais tarde servir de hase a uma hiographia completa, pÓr

de parte o nome a que se refere esse trabalho, irremissivelmente.....-:::"""-,.
destituido do unico merecimento que por ventura possão ter os

outros do mesmo genero que temos puhlicado, e os que preten

demos continuar a publicar; queremos fallar das datas correspon

dentes ás phases mais importantes da vida daquelles homens com quem nos

occuparmos; seria talvez preferivel nada escrever sobre a vida do Exmo Sr. vis

conde de Maranguape, de quem não pudemos obter nem sequer o anno em

que nasceu; mas a importancia que tem tido e de que ainda hoje góza esse

senhor, protestaria altamente contra uma resoluçãO que tirasse de seu devido

lugar, para collocar em outro menos digno, o nome desse Brasileiro que tanto

tem apparecido no.s negocios de seu paiz.

Na alternativa pois de fazer um máo esboço de sua vida, ou de deixar em

esquecimento e do lado o nome do Sr. VISCONDE DE l\fA.RANGUAPE, preferimos

o primeiro partido, porque mil vezes preferimos ver taxar o nosso trabalho

de falto de gosto e de interesse, do que dar lugar a interpretações, quaesquer

.que sejão, de nossas intenções.

A' parte pois todo o juizo desvantajoso que de n6s se possa fazer, e entre

mos em materia.

CAETANO MARIA LOPES GAMA nasceu na 'provincia de Pernambuco, e teve por

pais o Dr. João Lopes Cardoso Machado e sua mulher D. Anna do Nascimento

Gama. Em Pernambuco elle estudou os primeiros preparatorios para a uni

versidade de Coimbra, onde estudou por alguns annos, voltando ao Brasil

depois de ter concluido o curso a que se .destinava, que foi de direito.

Começou sua vida no Brasil empregando-se na magistratura, na qual estreou

pelo lugar de juiz de f6ra do Penedo, na provincia das AlagÓas, onde esteve

muito pouco tempo, porque tendo sido nomeado ouvidor da mesma provincia

e comarca das Alagóas, teve d.e deixar o lugar de juiz de f6ra.

Era ainda ouvidor daquella provincia quando os primeiros movimentos de

independencia despertados nos diversos pontos do Brasil, ali forão repercutir.

o Sr. Lopes Gama tomou neIles uma parte muito activa, e tanto se distinguio

entre os que trabalhárão pela nossa emancipação polilica, que mereceu ser

eleito presidente do governo provisorio então estabelecido naquella provincia.

Logo depois dessa eleição elle recebeu outra-manifestação não menos hon

rosa do bom conceito em que era tido entre seus concidadãos, e foi esta o

diploma de deputado á assembléa constituinte, que ainda lhe deu a provincia

das Alagóas

Por esse tempo foi instituida a imperial ordem do Cruzeiro, e o Sr. Lopes

Gama, em remuneração de seus serviços em prol da independencia, foi um

dos contemplados na primeira lista dos condecorados com aquella ordem,

honra que é tanto mais apreciavel, quanto ella é pouco prodigalisada !

Dissolvida a assembléa constituinte, o Sr. Gama cahio nas boas graças do

governo, tanto que ao mesmo tempo que muitos deputados se recolhião des

gostosos a seus lares, e alguns erão mandados desterrados para f6ra de sua

patria, el1e foi um dos que recebêrão do governo provas de confiança e consi

deração, como é a sua nomeação para presidente da provincia de Goyaz.

Nesta presidencia prestou os serviços que estavão em suas forças, e forão

eIles apreciados de tal modo que em recompensa teve a commenda da ordem

de Christo do Imperio.

Eleito deputado á primeira legislatura da assembléa geral legislativa , o Sr.

Lopes Gama deixou a presideucia de Goyaz, afim de vir tomar assento, e lá

não mais voltou, porque ao terminarem os trabalhos legislativos, voltou á

magistratura que tinha deixado, e foi despachado desembargador da relação

da Bahia·, com exercicio na casa da supplicação:

Muito tempo não esteve no exercicio desse lugar, porque o governo impe

rial julgou necessario utilisar seus serviços em outra parte onde eIles fossem

mais uteis, e em virtude disso despachou-o presidente da provincia do Rio

Grande do Sul.

Essa segunda presidencia ainda teve elle de deixar para vir tomar assento

na assembléa geral, a que tinha sido eleito peja provincia de Goyaz, e foi

durante esse tempo que o governo nomeou-o intendente geral da policia, e

lhe conferio o titulo do conselho.

Tendo razões que lhe não permiltião continuar no exercicio de intendente

geral da policia, pedio e obteve sua demissão daqueIle importante cargo,

do qual passou novamente ao serviço da magistratura.

•
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Os filhos da provincia do Rio de Janeiro, agradecidos ao Sr. Lopes Gama

pelos serviços que este lhes havia prestado, quer como intendente da policia,

quer como magistrado, pagárao-Ihe a divida elegendo-o seu senador, lugar

em que foi confirmado pela escolha do chefe do Estado e sancção do senado.

Depois que foi eleito senador, o Sr. Lopes Gama tem sido diversas: vezes

chamado ao ministerio, e em 1842 foi despachado conselheiro de estado

effectivo.
Em 1844, quando a provincia das AlagÕas sublevou-se , e] expellio seu

presidente o conselheiro Bernardo de Souza Franco, actual ministro da fa

zenda, foi o Sr. Lopes Gama o homem que o governo imperial reconheceu

mais apto para acabar pacificamente aquelle movimento revolucionario, e o

governo fez uma boa escolha, porque, graças ao bom conceito, estima e

consideraçao que ali go'zava o novo presidente, conseguio sem derrama

mento de uma golta de sangue acalmar os animos, e chamar a seus deveres

aquella porção do povo brasileiro momentaneamente desviada do verdadeiro

caminho.

Este serviço seu, que de certo não foi dos menores por eIle pre6tados ácausa

publica, foi galardoado com a gram dignitaria da ordem da Rosa, e com o

reconhecimento dos Brasileiros em geral, e mui particularmente dos Alagoanos.

A 4 de Maio de 18õ7, tendo cahido o ministerio acephalo pela morte do

marquez de Paraná~ que o tinha organisado, foi chamado a organisar o novo

gabinete o Sr. marquez de Olinda, que escolheu para a pasta dos estrangeiros

o Sr. Lopes Gama, o qual aceitou o lugar, e continúa a desempenha-lo.

Durante este seu:ministerio recebeu o Sr. Visconde de Maranguape do rei

de Duas Sicílias a condecoração da gram-cruz da ordem real de S. Januario,

e além desla~:e [de outras ihonras e titulos que já temos mencionado, elle

conta os seguintes: Visconde de Maranguape, ministro aposentado do Supremo

Tribunal de Justiça, socio do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, da

sociedade Amante da Instrucção e da Auxiliadora da Industria Nacional, mem

bro honorario da Academia de Archeologia da Belgica e de varias outras so

ciedades scientificas e litterarias :estrangeiras.

..
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e por virtude da reforma judiciaria verificada neste anno, passou para a
Relação do Rio de Janeiro, onde permaneceu até Outubro de 1849. Nesse
periodo servio interinamente de procur~dor da corôa e fiscal do theso.uro
no impedimento do conselbeiro Maia, por: decretos de 4 e 7 de Novembro
de 1837.

Promovido por antiguidade na fórma da lei ao Supremo Tribunal de Justiça,
na vaga trazida pela aposentadoria do conselheiro José Bernardo de Figueiredo,
que presidia ao mesmo tribunal, entrou em exercicio no dia 30 do. referido'
mez de Outubro, servindo ahi até o dia 12 de Setembro de 1850 em que
foi aposentado com metade do ordenado. Assim terminou a carreira de
magistrado.

a carreira meramente administrativa foi nomeado presidente da provincia
das Alagôas por carta imperial de 13 de Novembro de 1826; mas to.mou
posse sómente em 14 de Fevereiro de 1828, por exigir o governo a sua pre
sença em 1827 na Camara dos Deputados, de que era membro. O exercicio
das respectivas funcções fez cessar o estado desagradavel e perigoso em que
se achava a provincia, devido ás desavenças existentes entre as principaes
autoridades-vice-presidente, commandante das armas e o.uvidor da co-'
marca. -Reintegrando no emprego o hahil escrivao da Junta da Fazenda
Joaquim da Silva Freire, que fôra suspenso pelo vice-presidente, conseguio,
á custa de vigílias daquelle intelligente funccionario, enviar para o thesouro,
como lhe fôra especialmente recommendado pelo ministro da fazenda Exmo

Miguel Calmon du Pin e Almeida, hoje 'Marquez de Abrantes, os orçamentos
e balanços que estavão ~m atraso, e regularisou em todos os ramos a r~par

tiçao da fazenda, que pela desintelligencia, ou antes guerra aberta, entre o
vice-presidente e escrivão da junta nao se achava em boa ordem.

Pouco mais pôde fazer no curto espaço de seis mezes de sua administra
ção, tendo de voltar á Camara dos Deputados, onde era com o governo
acremente censurado por um distincto parlamentar Mineiro, que imaginava
a presidencia das Alagôas uma posiçao deliciosa que desfructava o seu col
lega, emquanto elle se mortificava na lida atfanosa da opposiÇão.

De volta á Côrte, onde chegou em 7 de Setembro, achou já encerrada
a sessão legislativa, tendo-se demorado na cidade da Bahia por falta de na
vios. Mal repousava das fadigas de uma viagem incommoda, foi nomeado
presidente da provincia do Maranhao por carta imperial de 17~de Outubro;
e partindo para ali em Dezembro, chegou á cidade de S. Luiz em Janeiro
de 1829, e tomou posse do cargo em 13 do dito mez. Seu comportamento
na pre idencia das AlagÔas tinha sido bem aceito pelo Sr. D. Pedro I, de sau
do~a memoria, segundo manifestou aquelle principe magnanimo, quando o
presidente nomeado foi beijar-lhe a augusta mao em despedida: « Ora bem
(disse S. M. 1.), socegou uma provincia, vá agora socegar outra.»

Estas expressões do Fundador do Imperio carecem de explicaçao. Era
preconceito dominante naquelle tempo, mórmente nos governantes, que o

i~ANDIDO JOSE' DE ARAUJO VI~NA, VISCONDE DE SAPUCÁBY, nasceu em

cri!) de S~te~bro de 1793 n~ arraial d~ ~oDgonb~s, termo da Villa
Real (hoJe cIdade) do Sabara, da prOVInCla de l\hnas-Geraes; forão
seus pais o capitão-móI: 1\1anoel de Araujo da Cunha e D. 1\1arianna
Clara Vianna, ambos naturaes da mesma provincia de Minas.

~<5"\l"

Com decidida propensao para as letras desde os primeiros annos,
preparou-se na terra natal com os estudos necessarios para gra
duar-se em direito na universidade de Coimbra, valendo-lhe entao

(tíL~~fiI

os conhecimentos variados de seu amigo o Dr. José Teixeira da
~m~Fonseca Vasconcellos, depois Visconde de Caethé, que servia em

Sabará o lugar de juiz de fóra, e de seu mestre de latim, e tio,
\ y o eximio latinista, orador sagrado, e poeta, padre Joaquim Machado

Ribeiro; porque faltavao ali nesse tempo professores publicos que não fossem
de grammatica latina e de primeiras letras.

Depois de pacificada a Europa, e quasi extinctos os vestigios da invasao
franceza em Portugal, partio para Coimbra em '1816, e matriculou-se na
faculdade de direito em 16 de Outubro. Fez a sua formatura em 9 de Junho
de 1821, tendo merecido em todo o curso a estima de seus mestres, con
temporaneos, e condiscipulos, entre os quaes Joao Baptista Leitão, depois
Visconde de Almeida' Garret, que se comprazia de ouvir sua opiniao a res
peito das primeiras producções com que aqueHa aguia se ensaiava para tão
arrojados vôos; levou a condescendencia ao ponto de aceitar sua critica severa,
á qual se devem córtes e modificações consideraveis no retrato de Venus.

Voltando ao Brasil em Outubro de 1821 com o intuito de exercer a profissão
de advogado, obteve a nomeação de promotor dos residuos do. termo e co
marca da vilJa do Sabará., por provisao da Mesa da Consciencia e Ordens de
17 de Novembro daquelle anno; mas nao chegou a ter exercicio por se lhe
facililar a entrada na carreira da magistratura, sendo nomeado juiz de fóra
da cidade de Mariana por Decreto de 19 de Dezembro do mesmo anno.

Durante a .sua estada na Côrte resolveu-se a tomar estado, casando em 22
de Maio de 1822 com a Exma Sra. D. Anna Efigenia de Siqueira Ramalho,
filha de Luiz de Siqueira Ramalho e de D. Anna Angelica de Castro Ramalho.

Em 5 de Outubro do dito anno tomou posse do lugar de Juiz de Fóra de
Marianna; porque só então findava o triennio de seu antecessor o Exmo con
selheiro Agostinho Marques Perdigao Malheiros, e teve logo de tomar, como
presidente da Camara Municipal, parte activa na solemne acc1amaçao do Sr.
D. Pedro I, o que se effectuou no dia 12 daqueJle mez.

Reconduzido no mesmo lugar por decreto de 26 de Agosto de 18~5, não
preencheu o triennio, porque foi nomeado dezembargador da Relação de
Pernambuco, onde teve posse por procurador, por estar no exercicio de'
membro do Corpo Legislativo) no iode Setembro de 1827.

Despachado em 1832 para a Relação da Bahia, ahi tomou posse tambem
por procurador, estando no ministerio da fazenda, em 12 de Março de 1833;
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espirito republicano se agita,'a em todo o Brasil, com particularidade- nas
provincias do norte. Dissensões nascidas por ventura de meras rivalidades e
competencias enlre os homens influentes das localidades segundo os partidos
se pronunciavão, erão reputados pelos antagonistas como passos para a
republica: receiava-se que taes dissensões degenerassem em sedições e re
voluções que acabassem pelo estabelecimento do governo republicano. Assim
se figuravão na Côrte a desordens das AlagÔas e l\Jaranhão, designando-se
especialmente nesta ultima provincia o sertão de Pastos Bons como assento
de uma republica em effectividade!

O presidente Araujo Vianna não vio nas AlagÔas senão desavenças ou ri
validades locaes, e quando S. 1\1. 1. lhe perguntou, á sua chegada daquella
provincia, se havia ali muitos republicanos, respondeu-lhe que, ou os Ala
goenses erão os mais refalsados hypocritas, o que eIle não acreditava, ou erão
os mais dedicados monarchistas do Imperio, e amigos do systerna constitucio
nal representativo: taes forão os sentimentos que tinhão manifestado ao seu'
presidente.

Da mesma sorte não vio 110 Maranhão senão deploraveis effeilos da des
intelligencia entre as duas principaes autoridades, o presidente e o comman
dante das armas, que então era o Conde de Escragnolle, cuja morte foi
adiantada pelos desgostos immerecidos que lhe trouxe essa desintelligencia.
Achou em verdade grande indisposiçãO, principalmente na mocidade, contra
os homens nascidos em Portugal, e essa indisposição mal pÔde eIle fazê-la
ás vezes inellicaz; mas nunca destrui-la. Reconheceu, porém, que os Mara
nhenses erão verdadeiros monarchistas, e que ardião em desejos de ver
praticada a ConstituiçãO do Imperio. Pelo que pÔz todo o seu empenho em
satisfazer a tão justos desejos. Na sua administração completou-se a organi
sação. das Camaras Municipaes, segundo a lei do 10 de Outubro de 1828, e
se elegêrão os juizes de paz. Não foi pequeno o trabalho que teve em expli
car, e como que commentar as leis respectivas nas suas mais claras e sim
ples disposições; que tudo era objecto de duvida para homens pouco versados
em taes materias.

Foi elle que deu exercicio ao conselho geral da provincia, obtendo do
reverendo Bispo Diocesano casa para as sessões, e mandando pelo prestimoso
ofEcial de engenheiros José Joaquim Rodrigues Lopes adapta-la aos usos
para que se destinava.

Estaheleceu a Bibliotheca Publica da provincia por meio de donativos de
particulares, ou em livros, ou em dinheiro e serviços.

Acabou com o pernicioso costume da inhumação n(IS templos, dando maior
extensão ao acanhado cemilerio da Santa Casa da Misericordia, de que foi
provedor. E talvez fosse a provincia do Maranhão a que tomasse a dianteira
ás outras do lmperio neste melhoramento sanita rio e religioso.

Prestou efEcaz auxilio á justiça, mandando destacar na cidade de Caxias
o então 40 batalhão de' caçadores de l' linha, cujo casco fôra enviado para
a provincia, afim de preencher-se pelo recrutamento, o que fez desapparecer
o grande numero de assassinios que ali se perpetravão.

Até Maio de 1831 correu serena e prospera a administração do presidente
Araujo Vianna; mas chegando á cidade de S. Luiz nesse mez a noticia da
abdicação do Sr. D. Pedro J, começou a turvar-se a atmosphera politica,
e d'ahi vierão os deploraveis acontecimentos de Setembro. Comquanto
fossem remediados pelos de Novembro subsequente, nunca será essa época
lembrada sem dÔr. Os limites destas noticias não permittem o desenvolvimento
da materia, que consumiria longas paginas. A historia fará seu dever.

Ainda foi a provincia perturbada por novos movimentos, em que figur!ra
no ltapicurú Antonio João Damasceno, e no lcatú Antonio Ferreira da Costa.
Estes movimentos, depois de causarem males e despezas consideraveis) aca
bárão com a morte dos dous cabecilhas.

Entregando a administração da provincia ao successor o Exmo Sr. Joaquim

Vieira da Silva e Souza no dia 12 de Outubro de 1832, recolheu-se Araujo
Vianna a esta Côrte, e foi chamado pela Regencia para occupar a pasta da
fazenda por decreto de 14 de Dezembro do dito anno.

Reconhecendo a necessidade de se concluirem os trabalhos encetados na
Camara dos Deputados relativos ao melhoramento do meio circulante, pro
p6z á Regencia a convocação de uma sessão extraordinaria da Assembléa
Geral, onde se tratasse particularmente desse objecto, e a sessão teve com
effeito lugar em Abril de 1833, expondo elle então em seu relatorio as suas
idéas a semelhante respeito. As medidas .que se adoptárão resumem-se na
lei de 8 de Outubro de 1833.

Neste ministerio se verificárão as primeiras reformas da Alfandega e Con
sulado, e se organisárão diversas thesourarias provinciaes em conformidade
da lei' de 4 de Outubro de 1831.

Foi exonerado do cargo) por decreto de 2 de Junho de 1834, em resul
tado da desintelligencia havida com o presidente tIe S. Paulo, a quem nao
agradou a nomeação do inspector de fazenda daquella provincia. A Regencia ,
que nessa quadra se compunha dos Exmo

• Francisco de Lima e Silva, e João
Braulio Muniz, por estar ausente o Exmo Sr. Costa Carvalho, hoje Marquez
de Mont'Alegre, optou pela demissão do ministro, conservando o presidente.

Em 1841 foi outra vez chamado aos conselhos da CorÓa, e entrou na or
ganisação do Ministerio de 23 de Março com a pasta do Imperio, comparti
lhando os trabalhos que a esse ministerio sobreviêrão em consequencia das
desordens de S. Paulo e Minas. Foi neste ministerio que se ajustou o c~sa

mento de S. M. o Imperador o Sr. D. Pedro II, e por esta occasião S. M. o
Rei das Duas Sicilias condecorou ao ministro do Imperio dessa -época com a
Cruz de Cavalleiro da Real Ordem de S. Januario.

Em 20 de Janeiro de 1843 foi com seus collegas exonerado do cargo.
Por decreto de 14 de Setembro de 18~0 foi nomeado conselheiro de

Estado extraordinario, tem estado sempre em exercicio, e serve de secretario
do Conselho desde o anno de 18~1.

Entrou na carreira parlamentar com a inauguraçãO do governo represen...
tativo no Brasil. Foi deputado da Assembléa Constituinte, e foi sempre sem
interrupçãO eleito para todas as legislaturas, até que tomou assento no Senado
em Abril de 1840, por virtude da carta imperial de 29 de Outubro de 1839 ,
tendo já antes sido contemplado e~ lista triplice.

Na Camara dos Deputados foi membro de commissões importantes, servio
de secretario e vice-presidente; e nos dous ultimos annos, os de 1838 e t 839,
occupou a cadeira de presidente, d'onde sahio para assentar-se no Senado.
Ahi tem sido tambem nomeado para commissões importantes, foi presidente
por tres annos, deixando de continuar porque assim o requereu.

Resta-nos memorar uma importantissima e honrosa commissão, de que foi
encarregado o Visconde de Sapucahy. Foi nomeado pelo Exmo Marquez de
Itanhaem, tutor de S. M. o Imperador e Suas Augusta5 Irmãs, em 1t de
Janeiro de 1839, mestre da Imperial Familia, € exerceu tão eminente cargo
até a época do casamento dos Augustos Principes.

Os serviços de Araujo Vianna não forão esquecidos pelos Monarchas
Brasileiros. O Sr. D. Pedro 1, de gloriosa memoria, nomeou-o, em 12 de
Outubro de 1826, cavalleiro da ordem de Christo, e em 18 de Outubro de
1829 ofEcial da imperial ordem do Cruzeiro.

S. M. I. o Sr. D. Pedro II nomeou-o cavalleiro da imperial ordem da Rosa
em 18 de Julho de 1841, na occasião de sua sagração e coroaçào, por ser
membro da deputação de uma Camara Municipal de Minas. Nomeou-o gen
til-homem de sua imperial camara por decreto de 1~ de Setembro de 1841.
Deu-lhe o fóro de fidalgo cavalleiro em 14 de Março de 1842 , e o titulo de
Visconde de Sapucahy com grandeza em 2 de Dezembro de 18~4.

O Visconde -de Sapucahy é membro de diversas sociedades scientificas e
litterarias, e presidente do Instituto Historico e Geographico Brasileiro.
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reito Mercantil» que publicou em Lisboa no anno de 1801 em oito tratados

elementares. Esta obra, a primeira que se deu á luz na lingua portugueza

sobre semelhante materia, e que fez conhecer os profundos conhecimentos

do seu autor no direito civil, maritimo e das gentes, adquirio tanto credito e

celebridade, que teve reimpressões em Lisboa, e até uma em Londres, sendo

citada com louvor no FÓro pelos mais habeis advogados.

Encantado com a leitura da obra que o c~lebrado Adam Smith publicou

em 1775, intitulada « InquiriçãO sobr~ a riqueza das Nações», ~sforçou-se em

. cipios por e e emprega os so r a franqueza a in us r' ,

abolição d onopolios, e e pecialmente s bre a liberdade de commercio. Pa a

este fim de á luz em i lna em ~f)' ~~us « Principios d'economia politica, »

que tev geral aceitaç 'v f"IImular aos e tudiosos a "i~P : arem- e

a uma ~ ciencia que ta to contnnue para prosperiJade e grandeza dos povos.

g i hões co oniae , que pe a ão so e o

mercio estrangeiro, retardárão por longo tempo as esperanças que Silva Lisboa

nutria de ver em breve o seu paiz engrandecer-se, podendo livremente vender

os seus variados productos a todas as nações.

A invasão de Portugal feita pelos Fraucezes no anno de 180"7, que obrigou

ao principe regente a passar para o Brasil, proporcionou uma occasião favo

ravel a Silva Lisboa para fazer executar-se o que o seu ardente patriotismo e

luzes aconselhavao a bem da sua patria. Aportando aquelle soberano á Bahia,

Silva Lisboa aproveitou-se da amizade que tinha com D. Fernando José de

Portugal, depois marquez de Aguiar, para lhe indicar a necessidade de abrir

os portos a todas as nações amigas da corÓa de Portugal; e apezar da forte oppo

siÇão que então se fez, tal foi a força dos seus argumentos, que aquelle fidalgo

cedeu a suas persuasões, e fez com que o principe regente publicasse a carta ré

gia de 24 de Janeiro de 1808, que liberalisou aquelIe maximo beneficio á nação.

Tão salutar medida, que ainda hoje nos salva no meio das crises politicas

que atormentão ao imperio, longe de ser apreciada no seu justo valor, mereceu

pelo contrario a maior desapprovação da parte dos negociantes portuguezes;

pois que, acostumados a ter unicamente communicaçAo com as praças de Lisboa

e Porto, não podião soffrer idéa alguma de concurrencia, e por isso não se poupá

rão a esforços e diligencias para que se revogasse a carta régia, que, segundo pro

clamavão, augmentava os males que a nação soffria e privava o Estado de suas

rendas; e não faltárão pessoas influentes, e até estadistas, que esposassem a causa

dos ditos negociantes, os quaes seguramente haveri:Io alcançado o que dese-

OSÉ DA SILVA LISBOA, VISCONDE DE CAYRU', commendador da Ordem de

Christo e Official da do Cruzeiro, Desembargador aposentado no Supre

4\,mo Tribunal de Justiça, e Senador do Imperio, nasceu na cidade da

~~~ Bahia em 16 de Julho de 1756. Seu pai foi Henrique da Silva Lisboa,

natural da cidade de Lisboa, de profissão architecto; e sua mãi,

Helena Nunes de Jesus, natural da Bahia. Desde os seus mais tenros

annos distinguio-se pelo seu ardente amor ás letras, de maneira que

entrou aos oito annos de idade para a grammatica latina, estudando
rJ\ .......32:,//1

depois philoso hia racio aI e or oco ve t do fr d r -
nos da le! cionada cidade, tendo anrêndi

t.:vnclmdos estes e I

á rhetorica na ault' d ' ibne prnfe (" ndo ('fi

1774 para a Universidade de Coimbra, afim de matri ulnr-se nos cur 'os juri

dico e philosophico.

Tendo-se dado ao estudo das sagradas letras, e ancioso de as ler nos Ofl

ginaes hebraico e grego, applicou-se a estas linguas com tal afinco, que em

1778, por opposiÇãO publica, e concurso dos candidatos, fazendo exame pe

rante o presidente, que era o reitor e reformador da Universidade, o Sr.

D. Francisco de Lemos, bispo de Coimbra, foi nomeado, por carta academica,

substituto das cadeiras daquellas linguas. Em 1779 tomou os gráos de bacharel

formado em direito canonico e philosophico.

Voltando a Lisboa, procurou entrar no serviço da magistratura; mas

sendo-lhe necessario tornar para sua patria, obteve, em resoluçãO .de con

sulta da mesa censoria, ser provido na cadeira de philosophia racional e

moral da mencionada cidade da Bahia, onde creou tambem a cadeira da

linguagrega, que exerceu por cinco annos, com o titulo de substituto, até chegar

o proprietario. Nesse tempo casou-se com D. Anna Benedicta de Figueiredo,

senhora virtuosa, e dotada de grande penetração, de quem teve 14 filhos, dos

quaes ainda vivem cinco:

Depois de ter ensinado, por vinte annos, com geral applauso, as materias

proprias da sua cadeira, dirigio-se novamente a Lisboa em 1797, obtendo ~er

jubilado, e fazendo-lhe então o principe regente, depois o Sr. D. João VI,

a mercê de deputado e secretario da Mesa da Inspecção da cidade da Bahia,

lugar que creou e onde prestou os mais valiosos serviços á agricultura e com

mercio da provincia .

Desde esse tempo principiou a trabalhar na sua obra «Principios de Di-
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javão, se Silva Lisboa, que havia acompanhado a El-Rei, sendo nomeado pro

fessor de economia politica, não lançasse mão da penna, e em uma phrase

cheia: de fogo, e em que se mostrava vastissima erudiçlIo, não pulverisasse

os argumentos dos seus adversarios, dando á luz em 1808 as suas «Observaçõ s

sobre o commercio franco» parte i" e 2", em que provou, com o exemplo

dos Estados-Unidos d'America, quanto aqueIle commercio contribuira para

curar os males que a guerra da independencia por sete annos havia produ

zido. E aqui seja-me permittido narrar um facto que demonstra quanto um

homem illustrado, que procura destruir prejuizos populares, é exposto ás

setlas da calumnia e intriga. Certo censor tendo lido a citada obra , póz á

margem do exemplar as seguintes notas: - É réo de Estado, merece pena

capital, - e outros termos desta natureza.

A creação do tribunal da Junta do commercio, agricullura, fabricas e na

vegação deste imperio, deu lugar a que Silva Lisboa fosse nomeado deputado,

sendo encarregado das mais difliceis commissões, e entre elJas a de apresentar

um projecto do Codigo do Commercio, trabalho em que assiduamente se

empregou, mas que não pôde completar por causa do seu fallecimento.

Tambem organisou o regimento para os nossos consules, que muito servio

para se concluir aquelle que se acha hoje em execução.

Quando rebentou a revolução do Porto em 1820, e que o seu écho re

percutio em todo o Brasil, tendo-se visto o senhor rei D. João VI na neces

sidade de jurar em 26 de Fevereiro de 1821 a Constituição que as Côrtes cons

tituintes em Portugal fizessem, era talo credito de que gozava Silva Lisboa, que

foi nomeado inspector dos estabelecimentos liLterarios, emprego summamente

espinhoso, pois que tinha de censurar todas as obras que se publicassem; mas

que elle satisfactoriamente desempenhou, não se esquecendo, no meio das

suas graves occupações, de aconselhar a concordia e harmonia entre os ci

dadãos, publicando o jornal Conciliado1' /do Reino-Unido.

Resolvendo o Sr. D. João VI voltar para Portugal em Abril de 182'1, deixou,

com sabedoria politica, como regente a seu filho o principe D. Pedro, pois que

era claro a todas as luzes que o Brasil só se poderia conserrar unido áquelle

reino nlIo perdendo nenhuma das vantagens de que já estava de posse. Logo

porém que pelo decreto das Côrtes constituintes se determinou a retirada do

prm 'lpP ,o. on >, ' , II ~ e re l';:~ e trúp . para o ·a~,

.'; I·... la.fui com ::; 'eú... · 'IA , 'lü- I

Ulações, - m do mais e tremo~o al1~tlgvlli~ias o' ref3Lados con tI naes

e tlcciosos da cabala anti-brasilica, procurando ene minhar o espiril P' blico

para resistir á arrogada supremacia metropolitana, e se defenderem os direitos

do principe regente, conforme aos principios do verdadeiro liberalismo, sempre

em justo meio entre os extremos do poder despotico e 'furor popular; expondo

as vantagens da monarchia constitucional segundo 08 actuaes modelos de

Inglaterra, França e HoUanda, que tinhão por si a experiencia dos secul08.

Estes principios forão por Silva Lisboa sempre energicamenfe sustentados,

tanto na Assembléa Constituinte do Brasil, aonde foi deputado pela provincia da

Bahia, como depois na qualidade de senador doimperio. Os seus emulos, apezar

de se oppôrem ás suas opiniões politicas, nunca deixárão de reconhecer o seu

profundo saber, e de admirar a independencia e firmeza de caracter com que

Silva Lisboa sustentava a sua doutrina, como se manifestou em todas as cir

cumstancias criticas em que se tem achado a nação; especialmente quando na

primeira fusão das camaras em '1830, ene, á semelhança do varão constante·

descripto por Horacio, desprezando todas as contemplações humanas, e só

firme em cumprir com seus deveres, entrou com toda a coragem na di5cussão ,

sem que lhe incutisse o menor susto o aspecto aterrador que apresentavão entlIo

os partidos. Exi tem impressos os seus discursos, em que se conhecem a. elo

quencia e energia com que sustentou os seus argumentos, sendo em verdade

espantoso que em uma idade quasi octogenaria apparecesse tanto calor e Ya

lentia de phrase.

Votado inteiramente ao bem da patria, procurou illustra-Ia com as conti

nuada obras que foi dando successivamellte á luz, a expensas proprias, sobre

economia politica, religilIo e moral.

Estes escriptos merecêrão o apreço e estimação das sociedades nacionaes

e estrangeiras, que não duvidárlIo inscrevê-lo no numero dos seus socios, a

saber: -A sociedade Promotora da Industria Nacional do Rio de Janeiro; da

Agricultura da Bahia; a Philosophica de Philadelphia; de Agricultura de fu

nich; da Propagação das Sciencias Industriaes; do Instituto Historico de França;

e do Instituto Real para a J1fopagação das sciencias naturaes de Napoles.

Apezar de ser dotado de uma constituiçãO robusta, comtudo, continuado

estudo e trabalho principiáflIO a debilitar as suas forças, e depois de uma

prolongada molestia de tres mezes, falleceu aos 20 de Agosto de 1835,

deixando a seus filhos o exemplo de um homem justo e religioso, e aos seus

concidadãos o de um magistrado probo, e patriota genuino.

Rematarei esta memoria, transcrevendo tanto o decreto pelo qual o go

verno imperial concedeu uma pensão ás filhas de Silva Lisboa como a reso-,
]UÇão da assembléa provincial da Bahia ordenando que se coIlocasse na

Bibliotheca Publica o seu retrato, emquanto nfio se fizesse o seu busto. Estes

documentos são monumentos erectos á memoria de Silva Lisboa. mais dura-
dou~os do que o bronze- .

Mon umentum rore perennius.

BECRETO.

o regente interino, em nome do Imperador o Sr. D. Pedro II, tomando

na devida consideração os distinctos e mui importantes serviços do Visconde

de Cayrú, prestados pelo longo espaço de 57 annos, não só na simples car

reira de empregado publico, bem como na magistratura em alguns tribunaes,

e rio de muitos outros cargos e empregos, em todos os quaes' fez conhecer e

admirar a sua vastidão de conhecimentos. que tornárlIo distincto e até respei

tavel o seu nome entre as nações estrangeiras; e sendo não menos attendi

veis os seus serviços como escriptor publico e incansavel, em cujos traba

lhos nlIo cessou jámais de propagar as suas luminosas idéas com utilidade

publica, e de propugnar por meio da penDa e da tribuna pela dignidade e

honra nacional, e pelo respeito á constituição e ao throno, que sempre soube

sustentar: em consideração oi" d t"'o e nt e a'osos serviços, que

eon lift " at, i . -. conde um o Y~ri'ip. hpJ1em~-:i çc u. ::,u:'l;.u ...~o .

Uii. .:: "'L1:"', mal r speita eis da época actual l:uja memoria s á i .1

leyel para o llldour s: IIa 01' b m conced r / na Ires filhas D. .To nna

da Silva Lisboa, D. Eufro ina da Si! a Li boa e D. Label d Silva Li boa" a,
n•. o n a m con quin tento mil réis repartidamente, em plena

remuneração dos seus serviços: ficando porém esta mercê dependente da

approvação d~ assembléa geral. Bernardo Pereira de Vasconcellos, ministro

e secretario de estado dos negocios da justiça, encarregado interinamente

dos do imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os despachos

necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1838, decimo-setimo

da Independencia e do Imperio.-PEDRO DE ARAUJO LIMA.-Berna?'do Pereira
de Vasconcellos.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA PROVINCIAL DA BAHlA.

Francisco de Souza Paraiso, presidente da provincia da Bahia: Faço saber

a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial decretou, e

eu sanccionei a lei seguinte:

Art. 10 O governo da provincia fará collocar no salão da Bibliotheca

Publica desta cidade o retrato do Visco~de de Cayrú, tendo por inscripção

o seu nome, e o lugar do seu nascimento.

Art. 20 A disposição do artigo antecedente terá vigor emquanto não hou

ver um busto de metal ou de bronze.

Art. 3° Ficão sem effeito quaesquer disposições em contrario.

Mando, etc. Palacio do governo da Bahia, 13 de Março de 1837, decimo

sexto da independencia e do imperio. - Franez'sco de Souza Paraiso.

(Da Revista do Instituto Historico e Geograpllico B1'llsiteiro.)
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Tendo maduramente reflectido sobre a posição politica deste Imperio, conbeceD!lo
quanto se faz necessaria a minba abdicação, e não des('j,mdo mais nada ne:.te mundo
senão gloria para mim, e felicidade para minha paltia, bei por bem, usando do <'Jreito que
a Constituição me concede no cap. 50 arL 130, nomear, como por este meu imperial
decreto nomeio, tutor de meus amados e prezados mIJos ao muito pl"obo, hom'ado e pa
triotico cidadão José Bonifaclo de Andrada e Silva, meu verdadeiro amigo.

Boa-Vista, aos 6 de Abril de 1831, 100 da inde)X'ndencia e do imperio.

D. PEDRO L

~~~~ ASCEU JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA, em'-i3 de Junho de 1763,
na pequena villa de Santos, da provincia de S. Paulo, já illustrada e famosa
pela gloria litteraria e politica de Bartholomeu eAlexandre de Gusmão, que
havia conseguido do vigario de Jesus-Christo o titulo de Fidelissimo para
o reino de Portugal, ajuntando á corôa de Affonso Henriques mais esse
eterno florão.

Forão seus pais o coronel BonHado José de Andrada, e D. Maria Bar
bara da Silva, descendentes dos Senhores d'Entre-Homem e Cavado, na
provincia do Minho, antigos Condes de Amaris, e os mais felizes pais da
terra de Santa Cruz, porquanto, além de José Bonüacio, que por si só podia
fazer a gloria de um seculo, ti,erão mais dous filhos, Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada Machado e Silva, e Martim Francisco Ribeiro de Andrada,
que reunidos pelos vincnlos do sangue, do pensamento, e coração, cons

tituirão essa eloquente trindade da patria, fiat da independencia, á vontade do qual
a espada de Ourique e Alj abarrota se embotára.

O coronel Bonifacio de Andrada era conhecido em Santos,lpela geração de seu tempo,
como otypo da bondade e da condescendencia; porém sua esposa D. Maria Barbara,
de caracter altivo, e de vontade forte, c ambiciosa da grandeza e gloria de seus
filhos, suppria na direcção litteraria delles ovacuo que deixava a incorrecta bondade
de seu marido. Qual a mãi illustre dos Sdpiões, ella zelava e guardava seus filhos
como se tivesse previsto que no futuro serião chamados para primeiros operarios
do grande monumento do Ypiranga, tão pouco distantes de seus olhos.

Cada dia ella se torna mais severa.-Os Andradas, ainda crianças, estudavão com
pridas horas encerrados em um aposento constantemente ,'igiado por D. MariaBarbara.

Em 1777 seguio José Bonifacio para a cidade de S. Paulo, onde o virtuoso baculo
do bispo D. Manoel da Resurreição havia aberto á mocidade todas as aulas de hu
manidades.

José Bonifacio, para quem o estudo era um alimento quotidiano, e indispensavel,
delle aproveitou mais depressa que se poderia pensar. Obispo, admirado de tão ra
pidos progressos, e dos triumphos que obtivera o joven, tenta chama-lo á tribu dos
Levitas; seus pais resistem a uma tal pretenção do bispo. Seu destino estava marcado
pela mão da Providencia.

No anno de 1780 volta o rosto da cidade de S. Paulo, silencioso, e meditando sobre
seu futuro, passa pelos campos do Ypiranga, abraça seus pais em Santos, chega ao Rio
de Janeiro, e parte para Portugal, demandando com o mais santo enthusiasmo a
Athena Lusitana, a velha Coimbra de D. Diniz, de saudosa recordação.

A universidade tinha tocado ao fastigio de sua gloria, e seu doutoral nos dias das
festas litterarias se illustrava com os mais vencrandos cidadãos da republica das
sciencias. A mão poderosa do Marquez de Pombal descansava sobre este eloquente

Pantheon da verdade. No caracter de tenente Rei o immortal Marquez, do alto do sotio
regio erguido na universidade, entregou a seu reitor os sabios estatutos, que marcando
a rota da intelligencia, fizerão a resurreição brilhante dos estudos classicos já em
abatimento. Como estão longe esses tempos, e como são raros os ministros que cuidão
das glorias do passado.

Matriculou-se José Bonifacio na faculdade de direito canonico, eem philosophia na
tural, em cujas materias se formou depois de haver dado os mais modestos, sim, porém
notaveis testemunhos de sua prodigiosa intelligencia, e renascido fervor pela sciencia.

De Coimbra retira-se saudoso José Bonifacio para Lisboa, onde gozava de toda a in
fluencia e prestigio da nobreza ornada de intelligencia, e glorias civicas, o duque de
Lafões. Elle estende mão de amigo e admirador sincero ao joven José BonHacio, e
não espera que seus cabellos enbranqueção, ou o enthusiasmo se escoe na desesperança,
para propôr e fazer aceitar o Brasileiro no recinto da academia real das sciencias.

Naquelle tempo a entrada na academia das sciencias era um grande successo, por
que os ministros comparecião ás suas sessões, levando a intenção de escolherem ali os
homens que depois deverião passar ao serviço do Rei.

Oduque de Lafões foi um verdadeiro amigo de José BonHacio, e de Portugal, para
quem preparava um grande servidor. Que bello patronato I

José Bonifacio começa de apparecer na arena gloriosa que se lhe abrira por vontade
do duque de Lafões, com um brilho tal, que em pouco tempo attrabio a attenção e
amizade dos sabios que frequentavão a real academia. Leu algumas memorias suas
que lhe trouxerão verdadeiros triumphos, e a reputação de naturalista.

A provança scientifica foi curta, porém fertil. Em 1789 a graciosa rainha de Portu
gal D. Maria I, rubricou o decreto de nomeação feita a José Bonifacio, e um outro Bra
sileiro Arruda Camara, sob proposta da real academia de sciencias, afim de fazerem
uma viagem scientifica por toda a Europa como naturalista, e especialmente metal
lurgista, á custa do erario regio, voltando para Portugal, enriquecido de novos conhe
cimentos nestas especialidades, que se tornarião em lucro para a nação. Hoje tal
nomeação talvez se capitulasse de esbanjamento.

Em 1790 começou José Bonifacio sua excursão scientifica, percorreu a França,
Allemanha, Belgica, Hollanda, Italia, Hungria, Bohemia, Suecia, Norwega, Dinamarca
e Turquia. Como mineiro da sciencia desceu nas profundezas da terra, trazendo sempre
á luz do dia verdades desconhecidas. Tudo estudou com a mais parada attenção, ouvio
os sabios-Abrahão Werner em Freyberg, o conde de Burgsdort Alexandre Volta em
Italia, Lavoisier, de Chaptal, de Fourcroy, Lourenço Jussieu, abbade Hauy em Paris,
Nicholson em Londres, Abilgaerdg em Copenhagen, Bergmann em Upsal, Saluccio,
de Menusiglio em Turim, e Priesley em Haikney. Obteve de toda essa pleiade bri-
lhante de pensadores, os mais honrosos titulos scientificos, e com elles entreteve rela- C)

ções de amizade coma sóem ser as dos sabias. ao~
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montamistica em parte da provincia de S. Paulo; designárão os terrenos auríferos,
de cobrirão novos mineraes, descrevêrão-os e especificárão as especies de ferro en
contrado. Esta noticia foi publicada no Journal des Mines.

Eis os traços geraes de sua vida de sabio. Sobre sua vida politica não faremos
observações, apenas recordaremos as épocas dos grandes feitos, porque só temos fé no
futuro e na posteridade..

A 24 de Dezembro de 1821 redigio, e apresentou em pessoa a to de Janeiro de
1S22, a representação da junta provisoria de S. Paulo, pedindo ao principe regente de
ficar no Brasil, apezar do decreto das cÓftes portuguezas.

Em 30 de Janeiro entrou nos ministerios do reino e estrangeiros.
Em 3 de Julho de 1822 se constituio o ministerio da independencia, que se compoz

de José Bonifacio, Martim Francisco, conde de Souzel, Pinto Miranda Montenegro,
Luiz Pereira da obrega de Souza Coutinho.

Fez-se a independencia (7 de Setembro de 1822).
Os trabalhos que vencêrão José Bonifacio e seus collegas para constituir-se o lm

perio livre, que se imaginem, já que se não podem recordar no curto espaço que nos
foi marcado.

Nesta memoravel campanha da independencia o Washington foi José Bonifacio, não
só pela sua abnegação e modestia, que bem era attestada pelo finado senador João
Evangelista, quando narrava as repugnancias que encontTou' em José Bonifacio para
subir ao póder, como pelos grandes riscos a que se aventurou.

Ao Sr. D. Pedro 1, joven principe herdeiro da coroa portugueia, tudo seria perdoado
no dia da derrota e da desgraça. Pelo virulentos e insultuosos discursos dos mais
proeminentes oradores das côrtes portuguezas e vê que toda a vingança tinha de
cahir tremenda sobre a cabeça de José Bonifacio. A José Bonifacio esperava o cada
fal o ou a masmorra perpetuamente !

Em 17 de Abril de t823 convocou-se a assembléa constituinte brasileira, e José
Bonifacio foi nomeado seu presidente. Dahi a tres mezes justos, foi demittido José Bo
nifacio e dissolvido oministerio da Independencia.

Dissolvida a constituinte a 12 de ovembro, foi preso e deportado José Bonifacio
juntamente com seus irmãos, o Sr. Montezuma, hoje Visconde de Jequitinhonha, e ou
tros, e conduzidos para o desterro pela fragata Luconia I Sobre os azares desta viagem
nada diremos, porque não étempo, porém copiaremos um eloquente trecho do mais
eximio de nossos oradores academicos, o Sr. Porto-Alegre:

« O acontecimentos occorridos naquella inesperada deportação a bordo do navio
que os conduzia, eu tremo de os narrar. A historia ainda não divulgou esse horrivel
acontecimento, essa especie de odys éa, esse naufragio sui generis, essas revoltas,
essas trahições, essa fome; e a energia de José BonHacio e as representações ao go
verno de Hespanha. Mas quando divulO"ar, a po teridade ha de tremer, como eu
e tremeci ao ouvi-lo da propria boca da -, ictima , com uma serenidade patriarchal e
com aquelle amor com que narramos os perigos do pa sado. »

em mais uma palavra, a escriptas e citadas valem tudo.
Depois de cinco annos ele desterro, volta á patria, e mudo e silencioso, sem exhalar

um queixume ~quer, desterra-se voluntariamente para a ilha de Paquetá. .
O decreto de 29 de Agosto de 1829 lhe concede quatro contos de réis de pensão an

nual para indemni a-lo do ordenados que perdêra com a independencia. ElIe aceita.
Em 6 de AJ)ril de 1831, na hora solemne da abdicação de um throno, o Sr. D. Pe

dro 1 procura ocompanheiro e con elheiro de 1822, o patriarcha da independencia, o
sabio amigo de Humboldt, o exilado de 1823, a victima que por sua coragem escapou
ás garras do algoz em Vigo-para entregar-lhe o precioso legado da tutella de seus
amados e prezados filhos- e ainda o encOntrou fiel e desinteressado! José Bonifacio,
aceita a tutoria!

Por decreto de 14 de Dezembro de 1833, a tutoria instituida pelo Pai Augusto lhe
foi arrancada. EUe protestou ao mundo e ao Brasil, soffreu perseguições e julgamen
tos. (*). O marquez de Itanhaem o ·substitue.

Em 6 de Abril de 1838, o conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva entregou
sua alma pura, grande e sábia a seu Creador I

Sua morte foi um triste acontecimento, que ferio a todos os corações brasileiros.
Os talentos do tempo roeleárão seu feretro e chorarão-o, esparzindo saudades sobre

seu tumulo I A posteridade, quando levada de enthusiasmo pelos seus feitos, procurar
o seu jazigo, talvez não o encontre; ainda menos sua estatua ou singela pedra, que
commemore a gratidão de seus contemporaneos !

Desceu á tumba aos 75 annos de idade com o habito de Christo, com que a dadivo
sa mão de D. Maria 1 lhe honrou o peito, e embrulhado na becca de desembargador
do tempo colonial! Erão todas as suas honras!

ão I que a verdade seja dita ante a sepultur~ do patriarcha da independencia !
A assembléa provincial de S. Paulo em 1838, por intermedio do presidente da pro

víncia, decretou o que se segue:

« O Dr. Venancio José Lisboa, presidente da provincia de S. Paulo, etc. Faço saber a
todos os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sanccio
nei a lei seguinte ;

« Artigo unico. Fica elevada á categoria de cidade de Santos a villa do mesmo nome,
patria do conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva. »

Sua bibllotheca foi enriquecer a bibliotheca nacional, por sua derradeira vontade,
a qual seus illustres irmãos religiosamente cumprirão.

Suas cinzas dormem na igreja de Nossa Senhora do Carmo em Santos I

~
--------------------------~

Por seus trabalhos litterarios, alguns dos quaes se referião ao Brasil, tornou-se co
nhecido em toda a Europa, como attestão os seus diplomas de socio das mais afamadas
corporações scientificas do mundoJosé Bonifacio era membro da academia real das
sciencias em Lisboa; das de Stockholmo, Copenhagen, Turim; da sociedade dos in
véstigadores da natureza em Berlim; das de historia natural e philomatica de Paris;
da geologica de Londres; da Werneriana de Edimburg; da mineralogica, e da Lineanna
de Jenna; da de' physica, e historia natural de Genova; da sociedade maritima de
Lisboa; da philosophica de Philadelphia; e da imperial academia de medicina do Rio
de Janeiro. Além de suas memorias, escreveu para muitos jornaes scientifi~os da
Allemanha, França e Italia, notando-se entre esses trabalhos os .que são relativos ás
minas da Suecia, Norwega, e ao fluido electrico, :que Fourcroy honrou publicando em
seus annaes de chimica.

Na AIlemanha ouvio igualmente as lições de pJlilosophia de EmITI. Kent, e com tal
proveito, que depois ensinou as doutrinas deste grande metaphysico a seu illustre
irmão Martim Francisco, o qual, apaixonado santa e justamente pelas sublimes theorias
do philosopho de Kôenigiberg, abrio uma aula de philosophia em S. Paulo, com ointui
to de dar a lume suas desconhecidas doutrinas naquella boa cidade, onde o Gennense
era explicado no convento de S. Francisco pela poderosa palavra de frei Francisco de
Mont'AIverne.

Humboldt, talvez a primeira intelligencia que neste seculo partio do seio da Eterni
dade, se correspondia com o nosso distincto patricio José Bonifacio.

Em t800, voltou José BonHacio pára Portugal após 1°annos de estudos de obser
vação, rico de idéas e poderoso pela reputação que havia adquirido, não obstante o
ruido da guerra européa, que parecia chamar todos os espirito para a gloria das armas I

Ainda não tinha José Bonifacio descansado dos continuados estudos de 10 annos,
quando foi sorprendido pela nomeação de lente da Univer idade de Coimbra para
ler em aulas de ge~gnesia, e metallurgia, cadeiras Cl'eadas para elle expressamente,
conferindo-lhe a Universidade de logo o gráo de Doutor em philosophia natural, gráo
exigido pelos estatutos, e sem o qual ninguem poderia fazer lições na Univer idade.

Era então ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, que substi
tuio o duque de Lafões no honroso empenho de aproveitar as luzes e probidade de
José Bonifacio. Que beIlas lições Çle governo-não se tira da vida de José Bonifacio
sempre procurado para os empregos pelos ministros e grandes senhores do reino I

Retirou-se José Bonifacio para Coimbra, em cujos arredores arrendou uma quinta
de Almegue, empregando-se no magisterio que deixou ve tigios vivos na Universidade,
e em plantaçqes apropriadas a seus estudos de botanica.

Como intendente geral das minas, fez a Portugal serviços, de que ainda hoje existem
provas irrecusaveis. A amizade ,entre ene e o conde de Linbares se aperta todos os
dias, e na proporção de seus feitos, ganhando gloria para si, para oministro e para orei.

Ainvasão dos Francezes em Portugal no anno de 1808 acendeu em seu coração
patriotico os brios da nacionalidld offendid:l, como tambem acontecêra na Allem't
nha; elle marcha á testa do corpo academico, deliberado a arriscar a vida da mais
bella mocidade, e a sua, em saerifieio da liberdade P:H'tugU za. Aquartelou-se na
heroiea cidade do Porto, onde LarJ WeUington deixou o coronel Trant, o qual alevan
tou algumas autoridades interinas, e como José Bonifaeio era graduado desembargador,
incumbio-lhe a policia da cidade. Todo oseu peccado n te emprego interino consi tio
em mandarsoltar muitos ebons Portuguezescomo innoeentes do crime de ineonfidencia.

Accusado nas côrtes portuguezas na sessão de ;28 de Junho de 1822, como réo do
crime de leso despotismo, seu illustre irmão Anton'io Carlos o defendeu de taes crimes
alevantados pelo deputado Ferreira Borges; e na se são de 10 do Julho, o grande ora
dor brasileiro, em um discurso modelo de eloquencia, logica e patriotismo, disse fallan
do de seu irmão José Bonifacio:

« Jus~o Deos, em que tempo estou! E' despotismo salvar a humanidade! E' des
potismo salvar as victimas das injustas prevenções de uma plebe brutal e furiosa I
Bemfazeja Providencia, que .vigias sobre os destinos da nação portugueza: tu que,
espero e creio, conservarás a integridade deste imperio apezar do encontrados em
puxões da inexperiencia, da ignorancia presumpçosa e da mesquinha rivalidade,
permitte que se, entre o clangor das armas, no silencio das leis, no meio das convulsões'
da anarchia, houver de insinuar-se alguma arbitrariedade e poder discriciorio, seja
este sempre disposto, como foi o grande despota José Bonífacio, a' desopprimir
affiictos, a arredar da garganta da desgraça a espada do resentimento, a arrancar,
emfim, ás fauces ensanguentadas da vingança as victimas que ella já saboreava I »

A accusação estalou como um raio aos ouvidos do accusadoI'! E nenhum outro
libello accusatorio as cortes portuguezas irritadas tiverão animo de offerecer contra
o patriarcha da independencia brasileira!

Em 1819, pede José Bonifacio licença, e obteve, para voltar á patria. Chegado ao
Rio de Janeiro, delibera recolher-se a Santos, sua cidade natal, no sitio dos Oiteirinhos
de sua propriedade, onde só poderia em socego tratar de methodisar seus trabalhos
scientificos, e no regaço do socego, quiçá da solidão interrogar a natureza virgem da
patria sobre seus mysterios !

Indo a despedir-se e pedir as ordens d'el-rei o Sr. D. João VI, em companhia de seu
irmão ofinado conselheiro Martim Francisco, el-rei tentou obstar a viagem do sabio
dizendo-lhe que delle muito era mister para reitor de uma universidade que tinha ~
mente constituir na côrte. José Bonifacio disse que de Santos responderia a S. M. caso
houvesse de chama-lo para tão honroso empenho.

Em Março de 1820, junto com seu irmão Martim Francisco, fizerão uma excursão

J
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segunda legislatura revela uma alma verdadeiramente liberal. Não é debalde

que o idolo das poesias que nos legou o illustre Bahiano é sempre a liberdade.

A maioria da camara dos deputados condemnou os projectos de Alves

Branco a uma triste retirada, não para o autor, mas para aquelles que os

quizerão votar ao desprezo ou esquecimento. Em 1834 e 1855 triumphárao

no parlamento medidas identicas ás propostas por Alves Branco em 1831.

Nomeado contador geral do thesouro nacional, confecciona importante1)

regulamentos de contabilidade e escripturação por partida dobrada, e em

breve é nomeado ministro da justiça e estrangeiros. Como ministro Alves

Dranco sempre esforçou-se por melhorar os differentes serviços publicos, e

ainda uma vez maldisse o parlamento por desapprovar a convenção que havia

feito com Mr. Fox sobre a repressão do trafico. Em desintelligencia com o

regente Feij6, e além disso molesto, retirou-se do ministerio e voltou á Bahia, ,
que lhe dá a prova mais solemne de sua admiração e gratidão honrando-o

com um lugar n'uma lista senatorial.

Escolhido senador em Julho de 1837, é chamado para a pasta da fazenda

e imperio, recusa a regencia interina do Imperio, quando Feij6, desgostoso do

procedimento insolito e inqualificavel do partido negreiro, renuncia o cargo

a que o tinha elevado o suffragio universal. O estadista eminente não se

dedigna de occupar o humilde lugar de membro do Úibunal de contas depois

de haver sido elevado ás mais altas posições do Estado

Era tal a reputação de Manoel Alves Branco, que o regente Pedro de Araujo

Lima, hoje Marquez de Olinda, nomeou-o em 1840 ministro da fazenda.

Nesse caracter introduzio no thesouro o systema de contabilidade adoptado

na França. Voltando ao ministerio da fazenda em Fevereiro de 1844 me-,
lhorou a arrecadação das rendas e o syste'ma de ancoragem, e confeccionou

a tarifa das alfandegas. Ficou até Maio de 1846.

Em 22 de Maio de 1847 foi pela ultima vez chamado aos conselhos da
corÔa como ministro da fazenda e do imperio.

Como funccionario publico mostrou Alves Branco uma incorruptibilidade

descommensurada; como ministro nunca deixou de apresentar medidas im

portantes sobre as fontes da riqueza nacional; como deputado e senador,

foi sempre escolhido para as commissões de maior consideração.

Manoel Alves Branco possuia apenas o officialato do Cruzeiro, quando o

Monarcha em 2 de Dezembro de 1854 conferio-lhe o titulo de Visconde de

Caravellas, do qual pouco gozou, porque morreu a f 3 de Julho de f 855.

~). ONFRANGE-SE-NOS o coração sempre que aos olhos do povo apresen-..
tamos a tela brilhante, onde se acha lavrado o painel das glorias de

um vulto gigantesco da nossa historia politica. A fria lousa do se

pulcro tem-se fechado sobre os benemeritos da patria, e a mocidade
~~..\~

de hoje, esquecida talvez da preciosa herança que nos legárão os

apostolos da nossa independencia, e os defensores valentes de nossas

~~Illiberdades publicas, vê no tumulo não o isthmo que prende a terra

~PlI~á eternidade, nem o quadro luminoso ond'e devemos ler os feitos

iIIustres dos nossos heroicos antepassados, mas sim o emblema do

nada, e a imagem do esquecimento.

O retrato venerando de Manoel Alves Branco occupa um lugar distincto na

Galerz'a dos Brasz"lez'ros Illustres, e é o mais solemne protesto á opiníão

daquelles que julgão do passado pelo presente.

Manoel Alves Branco, filho do negociante João Alves Branco e D. Anna

Joaquina de S. Silvestre, nasceu em 7 de Junho de 1797 na cidade da Bahia,

onde estudou as primeiras letras, as linguas latina e franceza, a logica e

a rhetorica. As provas brilhantes que deu do seu talento nas escolas da Bahia

levárão sua familia a manda-lo em 1815 para Coimbra, onde formou-se eio

Direito e Sciencias Naturaes, havendo tambem frequentado por tres annos o

curso de Mathematicas.

Regressando em 1824 á sua patria natal, fez uma viagem ao Rio de Janeiro,

donde voltou despachado juiz do crime da cidade da Bahia. O modo satisfac

torio por que cumprio os deveres desse cargo durante o espaço de tres annos

grangeou-Ihe a nomeação de juiz de f6ra da villa de Santo Amaro.

O respeito e consideração que a todos inspiravão as qualidades invejaveis de

Manoel Alves Branco tornárão-o merecedor do lugar de juiz de f6ra da CÔrte,

e da honra de ser eleito deputado á segunda legislatura da Assembléa Geral.

Tomando assento na C;unara dos Deputados, alista-se nas compactas e

brilhantes fileiras do partido liberal, e em breve mostra na tribuna e no

gabinete o mais profundo talento. Manoel Alves Branco é encarregado de

confeccionar o codigo do processo criminal, apresenta varios projectos sobre

a judicatura e o systema eleitoral, pugna pela patriotica idéa das incompati

bilidades dos juize~ e outros empregados, e assigna com o deputado philosopho

de sua provincia a proposta da liberdade completa de cons~iencia e federação

monarchica.
O procedimento de Manoel Alves Branco nas duas primeiras sessões da

-
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A succinta, mas verdadeira exposição que acabamos de fazer da vida publica

de Alves Branco, engendra-nos a convicção profunda de que é merecedor da

honra de ser collocado no Pantheon de nossas glorias. A provincia da Bahia,

ciosa dos nomes illustres do grande estadista Visconde de Cayrú e do distincto

littetalo Visconde da Pedra Branca, se ufanará de ver collocada a elfigie

veneranda rio Visconde de Caravellas a par dos bustos desses filhos dilectos,

cujos trophéos alcançados na conquz'sta da sciencia e das letras abrz'rão-l1zes o

templo da z'mmortalidade.

A posteridade, talvez mais imparcial do que a idade contemporanea, conce

derá ao cidadão Alves Branco os f6ros de grande jurisconsulto, eminente legis

lador, abalisado estadista, e profundo economista.

O sanctuario da poesia abrir-se-ha para receber a veneranda estatua de Alves

Branco, e a lyra de ouro dos poetas calar-se-ha ao som das harmonias d .V'erso

do Bahiano, que glorificou....se pela admiração que lhe inspirárão as pro ucç-es

dos mais acreditados litteratos.

Ainda bem que a penna diamantina de uma das nossas glori litterarias,

o Sr. Manoel de Araujo Porto Alegre, já anticipou o juizo que a geração futura

tem de proferir sobre o Visconde de Caravellas.

A vida publica de Alves Branco não foi senão o reflexo brilhante de sua vida

privada. Quem o conheceu, faz justiça á maneira por que sempre cumprio os

deveres de esposo e pai.

As tribulações em que constantemente vivia como homem em extremo escru

puloso no desempenho das commissões de que a bem do povo era encarregado,

não o impossibilitavão de derramar sobre seus filhos' os carinhos de um extre

moso pai.

Quantas vezes não ouvio Alves Branco ás pessoas que o procurárão tendo nos

braços um dos seus !Dais tenros filhos I Tanta magnanimidade de coração, tanta

grandeza de alma, fazem-nos prostrar com a maior humildade ante a campa que

encerra o corpo inanimado do Visconde de Caravellas.

O homem que no seio da familia e em face do povo dá eloquentes demons

trações de um bom pai de familia, e de um cidadão capaz de sacrificar-se pelo

bem geral da nação, é merecedor de oblações maiores do que as que mereceu

Alves Branco.

A austeridade de costumes, a probidade elevada ao gráo de loucura, e o ca

racter severo do Visconde de CaraveUas, diz a herança que legou á sua progenie.

Os fil~os desse homem, cujos gloriosos feitos a mão poderosa do tempo

escreveu no livro da historia, esquecem as amarguras da pobreza guardando

com zelo a immorredora memoria de seu illustre pai.

Inscrevamos no modesto tumulo de Alves Branco o honroso epitaphio por elle

proprio proferido momentos antes de expirar-nasci pobre e pobre morrerei;

mas nasci na mediania social, e fui elevado ao fastígio das posições pela magna

nimidade de um Principe que não pergunta pelos av6s dos servidores do Estado.

"
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dia 7 de Setembro. O povo embriaga-se de prazer nos festins celebrados por

occasião da independencia do Imperio, e no meio dos epicenios entoados em

honra do Imperador, pede a convocação de uma constituinte que formule a

constituiçãO politica da nação. Razões que por agora não queremos analysar

, levárão D. Pedro a dissolvê-la, e a 25 de Março de 1824 é jurada a consti

-tuiçãO que hoje nos rege.

O brado heroico proferido pelo Fundador do Imperio nas virgens campinas

do Ypiranga echoava ainda na amplidão do espaço, e as acclamações com

que o povo havia acolhido a constituição politica da nação repercutião na

immensidade dos mares, quando a Providencia, vindo em auxilio dos Brasi

leiros já cansados de soffrer as torturas do absolutismo, que apenas se enfra

quecêra aos primeiros raios da luz da liberdade constitucional, concede-lhes

a 2 de Dezembro de 1825 o verdadeiro penhor da prosperidade do Brasil. O

nascimento do senhor D. PEDRO II marca uma época importante nos annaes

da nossa historia politica. Os martyres de 1824 condemnárão os excessos da

realeza, mas em breve a aurora do dia 2 de Dezembro, que a historia da

humanidade assignala como um dos mais 'celebres da vida dos povos, irradia

lhes a mente. Aquelles que no patibulo expiárão o crime de 1824lavão com

seu sangue o throno imperial das nodoas da iniquidade, e o'rgulhão-se de ver

refulgir no diadema real a esperança de jámais serem calcados os direitos do

cidadão, e aniquiladas as garantias do povo. Aquelles que por mais felizes

escapárão da morte, saudão a aurora desse dia memoravel que para sempre

afugentou as trevas do absolutismo que de vez em quando toldavão o horizonte

do Brasil, e que assegurou o futuro brilhante da nação.

D. Pedro, circumdado dos patrioticos ministros de 1822, havia-se posto á

testa do movimento glorioso da nossa independencia, e accedido aos desejos

do povo, que prosternado aos pés do immortal Fundador do Imperio pedia-lhe

a convocação de uma constituinte que désse aos Brasileiros as taboas sagradas

de uma nova lei. As cadêas do capliveiro "esfarellárão-se ao sopro das auras

livres dos nossos bosques.

Com razão, os respeitaveis her6es da constituinte desconiiárão do

Imperador, quando chamou para substituir aos ministros de 22 homens

que se tinhão mostrado contrarias á nossa independencia. Não pretendemos

justificar a opposiÇão virulenta que a assembJéa nacio aI declarou ao novo

ministerio: a imparcialidade nos aconselha a dizer que a f?ituação melindrosa

em que se achava o Brasil, foi a causa desse receio e desconfiança que os

IMPORTÁNCIÁ immensa ligada pelos reis de Portugal ao commercio

da Asia e Africa foi a causa do desprezo em que jazeu o Brasil

durante os primeiros tempos de sua descoberta. A Providencia,

condoida da triste sorte dos Brasileiros, inflamma-lhes no peito

~~~~~ o sagrado fogo do patriotismo, e indic,a-Ihes os brilhantes resultados

que para sua patria devião provir, se por ventura aos raios do sol

da liberdade se fundissem as algemas que apertavão os robustos

pulsos do futuro gigante da America.

Em 1790 echoou nas virgens florestas do Brasil o primeiro

grito de independencia. Os patibulos são levantados, e as portas

das prisões escancaradas diante dos patriotas que em ViUa Rica

ousárão erguer o pavilhão de uma nacionalidade.

O povo estorce-se nas dÔres do desespero; não possue recursos poderosos

que importem a realisação do seu desidcratum, b considera as hecatombes o

premio daquelles que prolestão contra a egoistica politica da metropole.

Um grande acontecimento traz o al1ivio das victimas offerecidas em holo

causto nos altares da patria. As invenciveis aguias da França pairão no

horizonte lusitano, e a familia real, amedrontada diante da bandeira tricolor

que tremulava na egregia cidadella de Affonso Henriques, busca um asylo

seguro na terra de Cabral.

O enthusiasmo dos Brasileiros foi unanime e excessivo, e virão na chegada

da casa de Bragança a primeira pedia levanlada para a inauguração do edificio

da independencia da colonia.

D. João VI, a quem se coufiára o governo, da nação em consequencia do

estado desgraçacIo dr. sua mãi, 'seIla a sua administração com o estabelecimento

das mais uteis instituições.

Em 1815 é o Brasil elevado á categoria de reino. Em 1821 volta D. João VI

para Portugal, e deixa seu Ilho D. Pedro reveslido da autoridade de Principe

Regente.

Pouco tempo antes havia D. Pedro desposado a Archiduqueza d'Austria

D. Leopoldina, filha -distincta dos Cezares, e irmãa da segunda esposa de

Napoleão. Esta alJiança encheu de jubilo a nação, e emquanlo Napoleão

expiava em Sanla-Helena o crime de plantar na Europa inteira a arvore da

liberdade conslitucional, D. Pedro principiava a gloriosa cruzada de con

quistar a independencia do Brasil.

o. dia 9 de Janeiro de 1822 foi o crepusculo brilhante que precedeu ao
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deputados constituintes manifestárão 'pela volta ao antigo systema gover

nativo.

A inauguração de uma fórma de governo compativel com a dignidade do

homem e com os brios de um povo que, embora por muito tempo escravo,

soubera sempre amar a liberdade, era uma necessidade palpitante. As heca

tombes que precedêrão ao triumpho da nossa emancipação politica. ao passo

que comprovão essa tendencia que .os povos do Brasil patenteárão desde as

mais remotas éras para a acquisiçãO dos fóros de nação livre, er:Io tambem o

obstaculo maior que se oppunha á organisaç:IO de um gabinete, composto de

homens que outr'ora disser:Io-se infensos á nossa independencia. N1Io era,

pois, de estranhar que os filhos predilectos da nação se embriagassem nos

festins celebrados em louvor da nossa primeira conquista, e deixassem escapar

no recinto sagrado da assembléa popular palavras que de algum modo offen

dessem o prestigio da autoridade. Quando é breve o triumpho de uma empresa

custosa, são desculpaveis os desvarios dos vencedores.

D. Pedro, acercado de homens que aos olhos do povo merecião o titulo de

criminosos de lesa-patria, dissolve a convenção nacional, e justifica seu pro

cedimento com o receio de ver a constituinte brasileira transformada em arena

dos mais perigosos anarchistas. AqueIles que ao lado de D. Pedro assistir:Io á

independencia do Brasil são retirados da scena publica, e lançados em galeões

para serem transportados ás mais ignotas praias.

O povo desgosta-se do Imperador, a revolução eleva seu collo altivo, e

embora por algum tempo suffocada, rebenta com maior estridor.

Estava talvez marcada a hora em que D. Pedro devia deixar o manto

imperial que ha pouco sobre seus hombros desdobrára o povo. Estava talvez

marcada a hora em que D. Pedro devia entregar a corÓa e o sceptro do Brasil

que a naç:Io lhe offerecêra em galardão dos serviços relevantes que prestára

ao florescente imperio.

O dia 7 de Abril de 1831 foi" a consequencia da dissoluç:Io da constituinte.

Os ministros que aconselhárão ao Imperador as medidas violentas de 1823

forão os principaes autores da sua abdicação. Em vez de terem recuado

diante dos bastiões levantados pelo povo,~ provocárão instantemente as lfas

da nação.

Em breve se não respeita mais a pessoa do Imperador, que offendido em

sua dignidade conserva no poder aquelles de que o povo queixava-se. A reti

rada do ministerio teria salvado o Brasil da hydra revolucionaria, a sua con

servação irritou os animos de maneira tal que a naç:Io considerou o Impera

dor a causa dos males que a affiigi:Io.

Se os ministros de D. Pedro tivessem procedido como aconselhava o bem

do Brasil, teria sido possivel a conciliação entre o Imperador e o povo.

Hoje o historiador imparcial póde proferir um juizo certo sobre os aconteci

mentos de 1831. Se de um lado D. Pedro devia attender ás reclamações da

nação, de outro lado o povo não devia concorrer para que eIle renunciasse um

throno que lhe fóra offerecido em homenagem dos feitos por elle obrados em
prol da independencia do Imperio.

A abdicação de D. Pedro fOI o abysmo mais perigoso cavado aos pés do povo.

A morte de D. Leopoldina cobrio os principes com as vestes da orphandade: a

renuncia de D. Pedro abandonou-os á generosidade do povo. Por direito de

successão o throno imperial competia ao Sr. D. Pedro 11. Entretanto as paixões

politicas dominavão o coração dos revolucionarios. Tres partidos disputav:Io a
palma da victoria.

D. Pedro havia deixado seu filho com a idade de 6 annos, e nomeado seu

tutor ~o patriota José Bonifacio de Andrada e Silva. A uma regencia composta

de tres distinctos cidadãos confiou-se na fórma da lei o destino do Brasil e a,
escolha de Diogo Antonio Feijó para ministro da justiça foi annunciada como

presagio da salvação de nossas instituições. Os absolutistas e republicanos

forão exterminados; e os defensores da constituiçãO elevados ao fastigio das
posições do Estado.

O partido moderado proclama a victoria, e vai além do que convinha á inte-

gridade e segurança do Estado. Concede-se ás provincias uma liberdade ampla

de acç:Io, e declara-se electivo o cargo de regente, quando n:Io haja membro da

familia reinante que o occupe.

O povo sauda o triumpho da monarchia, e nas praças publicas apregóa como

Imperador aquelle que pela constituiçãO devia succeder a D. Pedro 1. Os inimi

gos do principio da hereditariedade vêm no movimento de 31 a imagem _elo

quente de uma eleição popular, e consider:Io o governo do Sr. D. Pedro II

antes filho do suffragio universal do que do direito de successão.

Diogo ntonio Feijó, a quem com razão se denomina o salvador do Imperio,

é escolhido regente. Em breve a assembléa geral declara-lhe uma opposiç:Io

violenta, e obriga-o a renunciar a regen.cia. E' eleito para substitui-lo o Sr.

Pedro de Araujo Lima, hoje l\1arquez de Olinda. Nao tardou muito que a repre

sentação nacional se manifestasse contra seu governo.

O decennio das regencias foi um complexo de calamidades que pesár:Io sobre

o Brasil. Com raz:Io esperava o povo com anxiedade a época em que o Sr. D.

Pedro II tomasse as redeas do governo. Os desmandos da regencia, e o desejo

ardente que os representantes da nação manifestavão pela maioridade do joven

Imperador, apressárão esse importante acontecimento. O deputado Antonio Car

los pede a maioridade do Sr. D. Pedro n. O povo acompanha-o n~sse louvavel

procedimento, e o-quero já-proferido pelo nosso actual imperador leva a

assembléa geral a colloca-Io á testa dos negocios publicos no dia 23 de Julho de

1840. A coroação do Sr. D. Pedro li, elfectuada no dia 18 de Julho de 1841,

presagiou o verdadeiro reinado da liberdade constitucional.

As províncias do Imperio, que ha muito lutavão com a hydra da revoluçãO,

busc:Io abrigo á sombra do throno imperial. A amnistia é o conforto que o

monarcha concede áquelles que nos carceres solfrião os tormentos de uma

condemnação por faltas dignas da compaixão publica. Emfim o manto imperial

protege todos os Brasileiros, e estimula-os a amarem-se como irmãos. O Sr.

D. Pedro n colloca-se acima das paixões politicas. Chama indistinctamente para

o ministerio homens das diversas parcialidades, e desgostoso das exagerações de

partido que em 1842 e 1848 for:Io causa de guerras civis, arvora o pavilhão

de uma politica nova, que acabará com os excessos dos partidos politicos, e

concorrerá para que o; Brasileiros perpetuamente se congracem.

Casou o Sr. 1;>. Pedro II por procuraç:Io em 30 de faio de 1843, e recebeu

as bençãos eu'. 4 de Setembro do mesmo anno, com S. 1\1. a Sra. Thereza

Chl'istina Maria.

A Providencia abençoou esta feliz união, cuncedendo a SS. MM. II. quatro

filhos, os principes Alfonso e Pedro, e as princezas Isabel e Leopoldina. Quiz a

fatalidade que em breve fossem chamados aos céos os dous princ~pes. Existem

as duas princezas, que formão as delicias dos seus augustos pais.

Os actos da vida publica do Sr. D. Pedro II attestão sua capacidade intel1ec

tual e uma erudição invejavel. As nações estrangeiras considerão-o como um

dos mais illustrados monarchas.

E' o primeiro a colIocar-se á testa de todo o movimento litterario e indus

trial inaugurado no Imperio, e um protector extremo das sciencias, letras e artes.

Não ha dia em que o Sr. D. Pedro II não honre com sua presença alguma das

faculdades da cÔrte, alguma associação litteraria, e constantemente visita

aquelles collegios que mais serviços têm prestado á educação e instrucção dos

Brasileiros confiados á solicitude dos seus directores.

A bolsa do nosso Imperador abre-se sempre ao pobre que lhe supplica uma

esmola. Milhares de familias abençÓão a mão imperial que as livra dos tormen

tos d,a. fome. Milh:,-res de familias de servidores do Estado dirigem fervorosas

supplicas ao Omnipotente pela conservação da vida daquelle que por meio de

pensões mitiga-lhes os soffrimentos que, infelizmente ainda hoje cabem ás mu

lheres e filhas dos homens encanecidos no serviço da patria.

Nos dias de epidemia vai consolar em sua choupana o filho ingrato da for

tuna que se estorce de dÓr no seu leito de palha; visita os differentes hospitaes,

e ordena que parte da sua insignificante dotação seja distribuida pela classe

pobre.
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vice-presidente, e em dias de .Julho de 1846 entrou no exercicio da adminis

tração da provincia.

Reunindo as qualidades da moderaçãO, da perspicacia, e de uma grande acti

vidade no gahinete e fóra deHe, governou a provincia naquella difficil conjunc

lL,ra com uma IJfudencia tal, que os animos acalrnárão-se; e ao passo que mereceu

eiogios da )1'0 ria il1p 'ensa o )posicionista, e ('m pleno senado os do J Iarquez

de Paraná, cOllhecido pela sua franqueza, coragem e lealdade, o governo

deu-lhe ur.la evidenlis-ima prova do quanto avaliava sua administração no

meando-o i residente da provincia do E~pirito- anto, e pouco depois conde

corando-o com o officialaLO da imperial ordem da Rosa.

Na proyincia de Fspirito-Santo congrassou os partidos ali existentes,

I 10derou ~~ opiniões extrema ') e concentrou el. si as sympalhias geraes.

Obtido es c primeiro triumpho, tratou de por si mesmo conhecer a pro

Yincia, e 'iajou com aquelle fructo que ullla intclligencia altamente cul

ti ada póde c( lher. econlleceu' na exccllencia topographica da provincia,

OI'lada de 'uar, cortada de rios, com um sol11 fertllissimo, que só baslava

lhe para progredir, concordia e braços, c para isso solicitou do ministerio,

e mandou ir para ali uma porção de colono allemães, com os quaes fun

dou a colonia de Santa Isabel, cuja prosperidade a'testa sua vigilancia e

previdencia; e a prova maior do que acabamos ,de dizer é a de terem

ficado os colonos dentro em pouco tempo Ci 1 sua maioria independentes

dos auxilios pecuniarios do governo, tratando actualmente de promover a

vinda de seus parent.es e amigos para aquelle uovo nucleo de populaçãO.

f o pa so que coloni. ava e estendia os bel da agricultura, cuidava da

calechese dos indigena . e prol 10 ia o seu melhoramento moral e mate

rial com incansa el assiduiuade, para o que nunca se poupou a e forços,

quer viajando co 1 OS c Humodos wmaes da lerra, quer caminhando ás vezes

a pé por algl ns lugarc: pedu~trando serlões e entregando-se a todas as

privações inseparavei::i de semelhantes viagen .

Promoveu o melhoramento da instrucção primaria, as vias de commu

nicação, e, homem que abra~a todo o pensament generoso bom, conti

nuou as obras plauejadas por seus anteces ores, como forão as da estrada

dp, S. Pedro de A1cantara e outras.

Foi elle quem deu os prim iros passos para a nova estrada de Santa The

reza, coroados com o mais feliz succcsso, a qual segundo o primeiro pro

jecto, devia partir das cachoeiras do rio de Sanla laria, no municipio da

7 DE l\f.uo DE 1818, nesta cidade do Rio de Janeiro, nasceu o

conselheiro Lmz PEDREIRA DO COUTTO FERRAZ, filho legitimo do

desembargador aggravisla da Casa da Supplicação do Rio de

Janeiro Luiz PedreIra do GouHo Ferraz, e de D. Guilhermina

, Amalia Corrêa Pedreira.
{t21'~~~

Seu pai, varão de grata memoria, com espirito iH slrado (' l. agis

trado integerrimo, occupou-se dos primeiros pass s de sua educação

moral e litteraria, e aos 7 annos de idade tinha compielado o

e tudo das primeiras letras.

Por elle entregue ao celebre latinista Florencio, e successrra

mente a outros mestres, achou-se o conselheiro Pedreira na idade

de 13 annos promplo em todos os preparativos exigidos então pelos esta

tutos da faculdade de S. Paulo.

Sem idade legal para matricular- e na academia de direito, e sendo negada

pelo governo, por contraria á lei, a dispensa pedida por sua mãi, já então viuva,

passou os dous annos de espera no estudo das linguas vivas, e de outras mate.

rias, que muito concorrêrão para o dpsenvolvimento e progre.so do seu

espirito.

Approyado plenamente na academia de S. Paulo em todos os estudos prepa

ratorios,' aos '15 annos de idade matriculou-se no curso juridico, tomou o gráo

de bacharel formado em direito no dia 6 de Novembro de 1838, e em Abril do

anno seguinte o de doutor.

Convidado por alguns de seus mestres, e depois de reiteradas instancias do

Dr. Antonio Iaria deMoura, bi. po eleito do Rio de Janeiro, resolveu oppôr-se

a uma das cadeiras de lente substituto.

o m z de gosto de '1839, voltou a S. Paulo, entrou em concurso, e sendo

proposto pela congregação foi nomeado logo em seguida pelo governo imperial,

de sorte que ainda naquelle me mo anno tor ou posse do lugar de lente, c, com

a idade de 21 annos, teve a honra de entar-se entre seus mestres, e de com elles

assistir aos actos de alguns annos da mesma faculdade' esta benemerita posi

ção con en ou-se o conselheiro PEDREIRA até o anno de 1845, em que tomou

assento na a sembléa provincial do Rio de Janeiro.

Encerrada a assembléa provincial, e tendo apparecido grande divergencia

entre o Vi conde de Sepetiba, presidente da provincia, e o vice-presidente em

exercicio, divergencia que fez rcceiar sél~ias desordens em alguns municipios,

em consequencia da excitação dos animos, foi o conselheiro Pedreira nomeado



de suas vistas, e a rnoderaçlIo do seu espirito politico, o collocárao na

plana dos benemeritos da ;patria.

Fez os contractos das estradas de ferro de Pernambuco, da Bahia e de

S. Paulo, contractos em que teve de lutar com objecçõe bem sérias da

parte de muita gente grada do paiz, que nutria a convicçao de que ainda

não era chegada a hora de emprehender factos materiaes de tamanho al

cance, mas tudo pÔde superar com o seu modo e illustração, como se vê

pelos resultados obtidos. Ahi está a estrada de ferro de D. Pedro II inaugurada

no dia 29 de Março ultimo, cujos contractos com a companhia existente e

respectivas estatutos forão por elle elaborados e publicados dentro do curto

espaço de tempo que mediou entre a chegada a esta cÔrte em Março de

1855 do contracto celebrado pelo Conselheiro Sergio Teixeira de Macedo,

em Londres, com o empresario Price, para as obras da i" secção, e a aber

tura da Assembléa Geral em Maio, á qual forão presentes todos estes tra

balhos annexos ao seu relatorio.

Ahi estão os decretos de renovação dos contractos da Companhia de Na

vegação do Amazonas; da linha geral de paquetes de vapor ao Jorte e

ao Sul do Tmperio; das linhas costeiras de Caravellas a Pernambuco, de

Pernambuco ao Ceará, e da CÔrte alé Santa Catharina pelo porto de Santos,

e outros da Provincia de S. Paulo e~do Paraná; a de reboque da barra de

Sergipe, e da navegação de Nictheroy, etc., etc. Ahi estão, entre outros actos

de seu mini terio, os contractos para a estrada por trilhos de ferro da cÔrte

para a Tijuca, e para o Jardim Botanico, que em poucos annos hão de formar

quasi um circulo, e olferecer a esta população todos esses sitios sauda-.

veis e pittorescos, que nada têm que invejar aos mais belIos e mais afama_

dos de toda a terra; as providencias para a navegação dos rios Araguaya,

Tocantins e outros.

De quanto não lhe é devedora a Companhia União e Industria, que tão

belJamente encetou seus trabalhos?

Tão satisfeito das proprias idéas} abraçava todas as que lhe erão apre

sentadas, uma vez que entrassem no dominio da utilidade publica. Teve

a coragem de realisar um pensamento dos tempos coloniaes, adiado do

reinado para o imperio, do imperio para a regencia, e da regencia pal'a

uma época organica. Mandou planejar e principiar o canal da Cidade Nova;

fez importantes melhoramentos em muitos dos arrabaldes da cÔrte, e tere

a gloria de destruir o systema das antigas calçadas, consagrado pela rotina,

e por mal entendida economia' obra esta em que o ajudou muito o seu

collega 1\1ini tro da Fazenda Marquez de Paraná com os donativos que ob

teve dos accionistas do Banco do Brasil.

lIo são para esquecer as providencias que deu para a exploração e apro

veitamento das minas de carvão de pedra do Rio Grande e outros lugare ,

de cujas analyses se occupárão longamente tres chimicos desta capital; e

nem tambem serão esquecidos o desenvolvimento que deu ao abastecimento

d'agua potavel a esta cidade, assim como o contracto celebrado com

J. P. Vianna de Lima e J. Russell para o serviço do asseio e limpeza da.

habitações e esgoto das aguas pluviaes, obra esta que porá um dia a capital

do Imperio ao nivel das primeiras cidad s européas, conhecidas por sua

policia e boas disposições hygienicas.

O impulso que deu ás obras do hospital maritimo de Santa Isabel, as

medidas que tomou a bem do melhoramento do regimen sanitario de nOSS05

portos, e os relevantissimos serviços que fez ao paiz quando pela prhneira

vez foi acommetlido pelo cholera-morbus, nunca serão esquecidos.

Nesta desgraçada occurrencia, o Conselheiro PEDREIRA não soube o que era

somno e repouso: trabalhou como as almas caridosas, e olhou para a vida

do cidadão com aquellas vistas bemfazejas e magnanimas do homem d'Estado.

Hospitaes, enfermarias, ambulancias, commissões medicas, providencias a

favor da pobreza, tudo levou a elfeito com uma coragem e abnegaçãO di~nas

de exemplo. Levou a sua caridade a ponto' de ser advertido pela imprensa

opposicionista de que o seu zelo administrativo era excessivo, e que com

elle outros negocios importantes a seu cargo podião soffrer. Acompan~ou
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capital e chegar ao Cu até, em Minas, e TI sta exploração empregou alguns

indios ob a direcção' do sargento Norberto, que longos annos habitára as

mattas, e que mandou vir de proposito daquella provincia, promettendo-Ihe

um premio se, explorando as Oore tas virgens, fosse ter ao ponto destinado.

O anno de J84·7 está ainda presente na memoria de todos os Espirito-San

tistas, assim como a grata le,nbrança de tão pacirca e intelligcnte presi

dencia. Em reconhecimento a estes serviços, foi o conselheiro Pedreira

eleito em 1848 deputado á Assembléa Geral, e, cousa. singular, com o

accordo de ambos os antigos p::lrtidos da provincia. Tal é o premio dos varões

que sabem satisfazer o desejo dos povos, e equilibrar com a mais sabia pon

deração a balança da justiça; e muito mais ainda lisongeiro é este premio

quantlo o eleito se acha f6ra do centro eleitoral, e em viagem, como aconteceu

ao nosso benemerito Fluminens , que estava na cidade de S. Matheus, quando

os chefes de taes partidos se lembravão de apresentar seu nome aos eleitores.

No recinto da camara cuidou de obter meios para favorecer os traba

lhos planejados e em andamento na sua nova provincia, como fossem os

da estrada de Santa Thereza, fonte de seguro engrandecimento e riqueza

para a mesma provmcla.
Jesse anno conservou-se silencioso na camara, mas desde o principio

manifestou que abra ava as idéa3 conservad ra , votando com a opposi

ção de então nas principaes questões.

Exonerado da presidencia do Espirito-Santo, foi logo ao terminar a essão

nomeado pr sidente da provincia do Rio de Janeiro, onue se conservou de

Outubro de '1848 até Setembro de 1853.

Nas col1ecções das Leis Provinciaes estão estampados os regulamentos

que expedio, já para a reforma da Instrucção Publica, já para a melhor

arrecadação de certos impostos, e para o augmento da renda provincial,

e já para o d~senvolvimento de outros muitos ramos do serviço publico,

e no seu solo baseados de uma maneira inalteravel os trabalhos materiaes

que emprehendeu, os que continuou, e os que planejou com vistas gigan

tescas, e com o intuito de exemplificar os animos timoratos, que vivem

no futuro por descrerem de si proprios. Ahi estão a estrada nova da Serra

da Estrella, cujas obras fez continuar comJ extraordinario progresso; muitos

trabalhos importantes da colonia de Petropolis, o andamento que deu ás

obras do canal de Campos a ~Iacahé, e ás da Serra da ~Iangaratiba, da

Matriz de Nictheroy, que concl uio, ás da Matriz da Barra-Mansa e outras

obras, que seria longo enumerar, e das quaes só apontaremos a da im

portantissima estrada de rodagem dos Iendes, que foi aberta em seu tem

po, tendo a satisfação de ser neHas auxiliado pelo benemerito Conselheiro

José Clemente Pereira pelo Visconde do Rio Bonito, pelo irmão deste o

Veador Camillo Faro, pelo Commendador Ezequiel Padilha, e por muito

outros fazendeiros importantes dos municipios deàVassouras e Valença. Foi

durante a sua presidencia que partio do Rio de Janeiro a primeira carrua

gem que parou ás margens do Parahyba, passando agradavelmente pela

estrada da Policia, pela de rodagem chamada dos Mendes, e hoje com o seu

nome, e por outros lugares, onde pouco antes mal podião suster-se as

tropas e viajantes. No melhoramento que promoveu de todas as vias de

communicação, introduzio na provincia, não sem objecçãO, diver3as pontes

de ferro, principiando pela do rio AIcantara , realisada durante a benefica

vice-presic1encia do Visconde do Rio-Bonito.

Assignou o contracto da prim ira estrada de ferro, que se fez no Impe

rio, e facilitou tudo quanto estava a seu alcance ao Barão de .Mauá, em

presario da mesma estrada. Este exemplo quanto não tem fructificado hoje,

quanto não tem cimentado· no espirito publico o bom uso das forças nacio

naes, e quantos bens não propicia ao paiz?!

Honrado por S. 1\1. o Imperador com o titulo de seu conselheiro em 2

de Dezembro de 18rsO, b acreditado como excel1ente administrador e homem

dedicado aos melhoramentos do paiz, foi chamado em 6 de Setembro de

1853 para os conselhos da corôa, na qualidade de ministro e secretario

d'estado dos negocios do imperio. Os actos do seu ministerio, a extensao
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o Imperador na visita que Este fizera a todos os hospitaes e enfermarias, VI

sita esta que fez mais no espirito da populaçãO do que todas as palavras

imaginaveis; e por vezes o tornou a visitar e inspeccionou quando o fla

gello recrudescia.

Estes servic:os, esta dedicação pessoal, nã'o podem ser pela população es

quecidos, como os do medico que, passada a crise e o horror da morte,

o sã'o de ordinario por aquelles que lhes devem a vida e a felicidade do

mestica.

Alvo das vistas e esperanças de uma gra~de cidade, e de toda a popu

laçao do litoral e da bahia fluminense, teve a gloria de ver passar o fla

geIlo, e de convencer-se de que essas vigilias e inso nnias, de que esses tra

balhos mentaes e corporaes muito concorrêrão para minorar a infelicidade.

Por menos se hão levantado estatuas.

Resta de tudo isto um monumento de gratidão bem significativo e bem hon-,

roso para o nosso paiz, o qual a inveja e a maledicencia nunca poderáõ

destruir. E' a mensagem do corpo consular estrangeiro dirigida ao ministro Pe

dreira, tendo-se reunido extraordinarIamente para este fim.

Tres grandes vultos sobresabirão naquelIe lugubre painel, o Imperador: o

ministro Pedreira e o doutor Paula Candido, presidente da junta de bygiene

publica.

o meio da afilicção geral o conselheiro Pedreira nunca arrefeceu na conti

nuaçã'o de seus trabalhos; di versus nucleos de colonisação :forão por elle creados

em varias provincias, e os outros sempre merecêrão sua constante_ solicitude;

ahi estão o contracto com a sociedade central de colonisação e os diversos regu

lamentos que formulou para a execução da lei das terras, a qual começou a ter

etreito no seu tempo, as colonias epresidios militares que creou em Santa Catha

rina, no Mucury, em Goyaz, no MaranhãO e no Pará, e o desenvolvimento que

deu a outras já creadas.

A par destes trabalhos importantes, fez a reforma da instrucção primaria c

secundaria; a das faculdades de direito de S. Paulo eOlinda, e das escolas de

medicina do Rio e da Bahia; a da aula do commercio, transmudada em insti

tuto commercial ; a do conservatorio de musica; e a da academia das Bellas

Artes; creou o imperial instituto dos meninos cegos; coadjuv?u o dos surdos

mudos, e acabou a obras do musêo nacional.

Todos estes estabelecimentos lucrárão em suas disciplinas e obtiverão gran

des melhoramentos, não s6 em commodos materiaes, como em donativos

para compras de bibliothecas, collecções, medalheiros e instrumentos, etc., e

tendo tido as BelIas Artes em geral um grande impulso durante a sua admi

nistraçãO.

Reformando a academia das Bellas-Artes, introduzio no seu ensino as scien

cias exactas auxiliares, melhorou a sorte dos artistas que viajão e estudão na

Europa á custa do Estado, creou e edificou a Pinacotheca, pelo que o corpo

academico lhe votou um busto de marmore, que deve ser collocado a par do

do Sr. Visconde de S. Leopoldo,fundador da academia. Foi quem primeiro man

dou es'udar á Europa 'um musico, e o que acolheu com grande enthusiasmo a

creação da opera nacional.

Passou, e obteve os meios para se edificar um magestoso theatro, digno da

capital, e preparava-se para construir um edificio proprio para o conserva

torio de Musica, e outra para a Escola de Medicina.

Abi estão os Decretos para, a execução da lei da reforma eleitoral, os re

gulamentos e as providencias que expedio nesta nova phase politica, onde

se observa o seu espirito de justiça, e seu reconhecimento de todas as locali

dade do Imperio, e a inceridade de se conservar em toda a parte a liberdade

do voto. As individualidades de que se compoem a nova Camara justificao

altamente esta verdade.

E para coroar tantos e tão importantes serviços ao paiz, deferio a petiçao do

instituto historico, creando a commissão scientifica para a exploraçã'O e estudo

de algumas provincias do Imperio, e fornecendo-lhe todos os meios necessario

para o bom desempenho de sua missão, incluindo nestes meios uma rara,

avultada e riquíssima bibliotheca especial, e uma collecção de instrumentos

como não ha s~gunda na America.

Os embaraços externos e internos nunca o desviárão do seu nobre escopo

nem as lutas com as diflil,uldaeles com que se vio a braços o ministerio de

qu fez parte no Estado Oriental e no Paraguay, nem as duas epidemias por

que passou o paiz e que por toda parte levárão ap6s si o horror e a desolação,

e nem a morle inesperada do 1° presidente do conselho de seu ministerio, de

quem era particular amigo.

Até aqui perpassámos pelos factos da vida do homem publico, e com justa

satisfação os enumerámos rapidamente, e tanto quanto pede esta nota biogra

phica; porém agora se no(antolha o homem privado, o cidadã'o. As virtudes

baseadas na vida particular, resumbrâo mais altamente quando o individuo é

arrancado elo lar domestico para o thealro da vida politica; porque a probi

dade, o amor do proximo e a íllustração formão os tres pontos por onde passa o

grande circulo do verdadeiro homem de estado daquelle que edifica pelo

exemplo; e o exemplo é o maior e o mais seguro de todos os mestres.

Como homem politico, o Conselheiro Pedreira tem a gloria de s6 ter por

inimigos os inimigos da sua patria, e por adversarios um ou outro de idéas

exageradas. Como particular, a sua vida é um exemplo de todas as virtudes

sociaes e domesticas.

Teve a fortuna de dirigir a educação de suas quatro irmãas, e a de vê-las

casauas e felizes', teve a fortuna de auxiliar a educacão de seu irmão levan-, ,
do-o em tenra idade para S. Paulo, e a de vê-lo formado, e occupando o lugar

de secretario do, Supremo Tribunal de Justiça.

O Conselheiro Pedreira é caval1eiro da ordem de Christo,oflicial da imperial

ordem da Rosa; lente proprietario da cadeira de economia politica da faculdade

de S. Paulo, e c0f!l0 tal desembargador honorario ; inspector geral da caixa da

amortizaçã ; commissario do g:>verno no instituto commercial da cÔrte; de

putado á Assembéa Geral desd" '1848 sem interrupção, sendo eleito duas vezes

pela provincia do Espirita Santo, e tres pela do Rio de Janeiro; membro do

instituto historico geographico e ethnQgraphico do Brasil; membro honorario '

da imperial academia das Benas-Artes, da sociedade amante da instrucção; da

sociedade propagadora das Bellas-Artes; e da auxiliadora da industria nacional;

da de colonisação das Alagôas; e de outras.

O nome do ConselheiriJ Pedreira está unido ao solo da patria, está no co

ração da mocidade, no dos homens amigos dos melhoramentos e progresso do

seu paiz, e terá aquella duraçã'o com que a Providencia costuma galardoar os

bons. Tanta felicidade é devida á sua vasta inteIligencia, ao seu coração bra

sileiro, á sua modestia, e á amenidade de seu trato social, que o constitue o

mais perfeito gentilhomem 1

Tem apenas 40 annos de idade, e o paiz espera portanto ainda muito de

seus serviços.
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seu merecimento e lealdade, recebendo do chefe e amigo os mais invejaveis

elogios. Foi por esse tempo agraciado com o officialato da ordem imperial da
Rosa.

Eleito em 1847 deputado á assembléa geral legislativa pela provincia do Rio

de Janeiro, tomou assento entre a maioria parlamentar de 1848, recommen

dando-se por alguns discursos, e por seus trabalhos na commissão de marinha e
guerra.

Amudança polilica operada na alta administração do paiz, em fins dasessão legis

lativa de 1848, sendo iniciada pelo adiamento da camara temporaria, que mais

tarde foi dissolvida, levou outra vez o joven lidador ás penosas tarefas da im

prensa. Como redactor em chefe do Correio J-Iercantü, na época em que o par

tido liberal luta,ra para rehaver a posiçãO que perdêra em 1848; dedicou-se

com admiravel zelo á sua causa, algumas vezes com ardor, mas sempre patrio
ta, ordeiro e monarchista.

Tudo neste mundo tem seus periodos de acção e reacção. O jornalista infa

tigavel que collocou o Correio lIIercantl'l a par da primeira folha diaria do

Rio de Janeiro, o esforçado partidario cansou, e retirou-se por algum tempo

da arena politica. A imprensa é, porém, uma dama de quem jámais póde

fugir inteiramente aquelIe que uma vez lhe provou os encantos. Nessa tregoa

politica, nesses momentos talvez de fastio e desencanto, o ex-redactor liberal

aceitou uma parte distincta na redacção do Jornal do Commercio, quãndo este

~igante da imprensa brasileira se conservava estranho e inacçessivel ás questões

de politica interna.

Nessa posiÇão o foi encontrar o insigne estadista Honorio Hermeto Carneiro

Leão, depois Marquez de Paraná, quando o convidou e conseguio que elIe o

acompanhasse aos Estados do Prata na qualidade de seu secretario. Escolha hon

rosa para ambos: para o estadista, porque aproveitava o merito em um de

seus antigos adversarios, a quem nem ao inenos conhecia pessoalmente; para o

joven esperançoso) porque assim recebia o mais valioso titulo de seu nobre

caracter e de sua privilegiada intelligencia.

A missão especial confiada áquelle estadista brasileiro, de saudosa memoria,

teve por objecto, como se sabe, negociar uma alliança que em poucos mezes

deu par terra com o poder do feroz dictador da Republica Argentina, açoute

de uma e ouLra margem do Prata. O secretario dessa missão especial foi colla

borador tão prestante e amigo do seu illustre chefe, que delIe mereceu os

mais expansivos elogios e uma amizade a mais extremosa.

Aquilatado o seu merito por tão distincto mestre, e por outra autoridade

não menos competente, o conselheiro Paulino José Soares de Souza, hoje Vis

conde do Uruguay, que a esse tempo dirigia a politica exterior do Brasil, passou

de secretario a chefe da legação imperial em Montevidéo, na categoria de

mini tI'O rcsidente. Foi o successor do seu proprio chefe, e os relatorios do

ministerio dos negocios estrangeiros de 1853 e 1854 mostrão que correspon-
'9

~~ CONSELHEIRO JOSÉ MAnIA DA SILVA PARANHOS nasceu na provincia da

J:t (' ~ Bahia em 16 de Março de 1819. Seu pai, Agostinho da Silva Para-

ç:- ,: ~ nIlos, oriundo de Portugal, mereceu naquella provincia, assim como

i§ >-~. ~k seus irmãos, o titulo de negociante honrado e philantropico.

~~ .. , Ainda no verdor dos annos o conselheiro PARA 'HOS achou-se 01'

't~'P) ~ phãO dos en~.es que lhe ~erão a existen~ia, perd~ndo prim~iro seu
)J'~' ". - 11 desvelado paI, e não mUltos annos depOls sua cannhosa mãl D. Jo-

;t~· ~~ sepha Emerenciana de Barreiros Paranhos. A estas duas perdas ir

~~~ r~p~r~Yeis juntárão-se outras circumstancias, lilhas das injustiças e

~ff VIC.ISSltud~s, tão frequentes n~ste mund,o, e a:uelJe que na~cêr.a em
mmo de rIqueza, passou subitamente a condIção sempre dlfficIJ do

pobre que aspira a uma vida honesta e não obscura.

Graças ao espirito de que o dotou a Providencia, e aos cuidados do seu illus

trado tio o coronel de engenheiros Euzebio Gomes Barreiros, habilitou-se elIe

e lU tempo com os estudos de humanidades para a carreira das sciencias e da

administração em que tão cedo se distinguio.

No anno de 1836 matriculou-se na academia da marinha do Rio de Janeiro,

na qual primou entre os seus condiscipulos, por um comportamento exemplar,

raro talento e incessante applicação. E' prova desua proficiencia e indefesso estu

do a circumstancia de ter sido ao mesmo tempo discipulo e mestre, professan

do como explicador as doutrinas dos annos em que acabava de obter approvação.

Em 1841: foi nomeado lente substituto da academia onde assim se havia as

signalado, e na mesma categoria passou no anno seguinte para a escola mi

litar do Imperio, cujas aulas cursára com igual distincção. Em 1848 foi elevado

a lente cathedratico do 6° anno daquella escola, e posto que até então as dou

trinas militares não fossem de sua predilecção, professou com brilho.as sciencias

da artilharia e da fortificação permanente.

A politica e a administração merecêrão sempre alguns momentos de reflec

tida leitura ao distincto estudante e lente das sciencias mathemalicas. Assim

o vimos apparecer em 1844 como um dos principaes redactores do periodico

Novo Tempo, que defendeu com talento e dedicação o ministerio de :2 de

Fevereiro desse anno, cujo vulto mais proeminente era o do illustre estadista

l\lanoel Alves Branco, depois Visconde de Caravellas.

Conhecida a sua nova vocação e as qualidades que na carreira politica lhe pro

mettião igllaes triumpllos, foi recommendado por varios amigos aos cleitores

fluminenses, cujos snITragios lhe derão assento na asscmbJéa legislativa da

provincia.

Logo depois foi nomeado secretario e vice-prcsidente da mesma província do

Rio de Janeiro, lugares que servio com tanta honradez) tino e aptidão, que

grangeou a estima e consideração de amigos e adversarios. Era então presidente

da l)rovincia do Rio de Janeiro o falIecido conselheiro Aureliano d Souza e

Oliveira Coutinho, mais tarde Visconde de Sepetiba) cuja amizade adquirio por
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deu dignamente a tão honrosa confiança. Aos seus serviços no Rio da Prata deve

a commenda da imperial ordem da Rosa que ganhou em 1852.

Organisando um gabinete em 4 de Setembro de 1853 o Marquez de Paraná,

acujo apreço e amizade devia principalmente o seu antigo secretario a eleição

de deputado geral pela provincia do Rio de Janeiro, convidou-o para ?eu collega,

reservando-lhe a pasta da marinha.

Ministro e secretario de estado dos negocios da marinha, foi honrado pelos

eleitores fluminenses com uma brilhante reeleição, e elle por sua parte, na

camara e no gabinete ministerial, confirmou o seu bem estabelecido credito

de homem laborioso, e revelou aptidões proprias do aI to posto em que o havião

collocado a confiança da corÔa, a justiça e estima de seu generoso amigo.

Como ministro da marinha, desde 14 de Dezembro de 1853 até aos primeiros

dias de Junho de 1855, os seus relatorios, que forão louvados até pelos mais

extrenuos adversarios do gabinete a que pertencia, atteslão os conhecimentos

professionaes que adquirira em sua primeira carreira, um profundo estudo das

necessidades desse ramo da publica administração, e um tacto raro er,n desco

brir-lhes o verdadeiro remedio.

Oprojecto de promoções que apresentou na cam;lra dos deputados, as me

didas que solicitou e obteve do corpo legislativo, os varios regulamentos que

promulgou, e não poucos projectos de reforma que passou já mui adiantados

a seu successor, comprovão a figura proeminente que o nosso contemporaneo

representou na direcção do ministerio da marinha.

Entre os regulamentos a que acima anu~imos, citaremos os que creárão

companhias de aprendizes marinheiros no Pará e na Bahia, sementes que pro'

mettem preciosos fructos á armada imperial; os qüe marcão os prazos de ser

viço, accessos, soldos e outras vantagens das classes dos imperiaes marinhei

ros e marinheiros avulsos; finalmente, aquel1e por que hoje são feitos os

alistamentos de voluntarios e recrutas para as equipagens de guerra.

Em Junho de 1855, passando por uma recomposiçãO o gabinete Paraná,

coube ao digno administrador da marinha substituir ao seu collega demissio-- \

nario, Visconde de Abaeté, no ministerio dos negocios estrangeiros.

As circumstancias em que esta mudança teve lugar, e a importancia daquelle

nome tornavão a posiÇãO do novo ministro dos negocios estrangeiros sum-, .
mamente difficil. O conselheiro Paranhos, porém, soube sahir triumphante

dessa nova experiencia, e desde então, dentro e f6ra do Imperio, é conside

rado como um verdadeiro homem de Estado.

Aquelle que, como ministro da marinha, havia sem o menor estrepito, e

com o maior zelo e acerto possivel, preparado uma luzida expedição naval,

para apoiar a missão diplomatica enviada em 1855 á Republica do Paraguay,

como ministro dos negocios estrangeiros teve de procurar uma Solução pacifica

e honrosa das questões pendentes com esse Estado, e logrou o seu empenho

por modo mui distincto.

O tratado de amizade, navegação e commercio de 6 de Abril de 1856, e

os protocolos dessa longa e porfiada negociação, serão a todo o tempo um
titulo de gloria par o plenipotenciario brasileiro, que dest'arte evitou a

guerra que se mostrava imminente, e abrio as portas do rio Paraguay á rica

e infeliz provincia de Matto-Grosso.

Ao mesmo tempo que pessoalmente desempenhava tão ardua tarefa, o

nosso ministro dos negociõs estrangeiros tinha sua altenção applicada a outros

interesses de não menor importancia, e pÔde ligar o seu nome com o illus

trado Visconde de Abaeté no tratado de 7 de Março de 1856) que assentou em

novas e solidas bases as relações entre o Brasil e a Confederação Argentina.

A interminavel querella do trafico de escravos motivou por esse tempo uma

das mais re'nhidas e desagradaveis -discussões com a Legação Britannica.

A dignidade, moderação, e habilidade com que o conselheiro Paranhos sus

tentou o nosso decoro e os nossos direitos, excitárão o respeito dos proprios

lnglezes em Londres. Por ahi correm impressas as nobres e honrosas palavras

com que Lord Malmesbury apreciou o protesto do ministro dos negocIos estran

geiros do Brasil contra a nova ameaça de que foi orgão em 1856 o Sr. Wil

Iam Jerningham, encarregado de negocios de Sua Magestade Britannica.

A morte do illus're Marquez de Paraná sujeitou, em fins de 1856, o

gabinete por elle organisado a uma segunda modificação. na qual coube

ao Conselheiro PARANHOS o duplo encargo de ministro dos negocios es

trangeiros, e de ministro interino da marinha. A sua volLa ao ministerio,

que tão bem dirigira até Junho de 1855, ainda que interina e passageira,

não foi esteril.

Nessa curta interinidade, sobrecarregado com os graves assumptos das re

lações exteriores do Imperio, membro de um gabinete cuja missão estava

a findar, teve elle tempo bastante para levar a effeito o importante pro

jeclo da conclusão do dique da Ilha das Cobras, formular a reforma do

corpo de saude da armada e dos officiaes de fazenda, e dar organisação

ás classes dos artistas dos vapores de guerra; trabalhos que forão honra

~os com a aceitação do seu illustrado successor, e por este concluidos e

promulgados.

Em 1857 foi reeleito deputado á assembléa geral pelo 2° districto do

municipio da cÔrte; justo galardão de tantos serviços prestados na alta admi

nistração do paiz, da qual retirou-se com os seus collegas logo depois da

abertura da primeira sessão da actual legislatura. Está ainda na memoria

de todos o seu nobre procedimento como deputado e ex-ministro defendendo

os actos da administração a que pertenceu, o credito de seus collegas como

o seu proprio.

Actualmente acha-se o Conselheiro PARANHOS f6ra de sua patria con

cluindo uma das mais importantes missões diplomaticas de que haja exem

plo Entre nós. As difficuldades suscitadas entre o Imperio e a Republica do

Paraguay, difficuldadeB em que a guerra parecia inevitavel, tal foi o objecto

principal confiado ao zelo e habilidade do nosso diplomata.

Já se sabe que elle conseguio conjurar tão lamentavel calamidade entre

dons povos vizinhos, chamados por sua posição e interesses a cuÍtivar es

treita amizade, e que conseguio-o por modo que a todos sorprendeu.

Não s6 obteve a exacta observancia das estipulações vigentes, pelas ~aes

reclamamos, mas até que fossem ellas ampliadas no sentido o mais amigav'el

e vantajoso aos interesses do Brasil e das demais nações.

Além deste verdadeiro triumpho diplomatico, o plenipotenciario brasi

leiro celebrou uma convenção fluvial, um tratado de limites e outro de

extradição com a Confederação Argentina, actos que s6 por si tornarião a

sua missão uma das mais ferteis e uteis ao Imperio.

As demonstrações de sympaLhia e apreço que o Conselheiro PARANIIOS

acaba de receber entre os Estados do Prata, assim dos governos junto aos

quaes foi acr~ditado, como das populações entre as quaes pÔde exhibir

os dotes do seu espirito, e a amenidade do seu caracter, são o mais com~

pleto elogio do seu merito e de suas distillctas qualidades.

Tão relevantes serviços, com tanta dedicação, pericia e felicidade pres

tados ao Brasil, já merecêrão do Augusto Monarcha Brasileiro uma demons

tração altamente honrosa, sendo conferidas ao distincto diplomata as insignias

de Dignitario da Ordem Imperial do Cruzeiro.

O Conselheiro PARANHOS é Grã-Cruz ~e·Sant'Anna de 1a classe da Russia,

socio do Instituto Historico e Geographico do Brasil, e da Sociedade Au

xiliadora da Industria Nacional, presidente honorário da Sociedade Univer

sal Promotora das Artes e Industria de Londres, etc.} etc.

Reunindo a todos estes titulos, que o recommendão á estima e considera

Ção social, as suas excelJentes qualidades como esposo, pai, irmão e amigo,

completamos a breve noticia e elogio que DOS propuzemos escrever ácerca

da vida e serviços desse illusLre contemporaneo.
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mãi commum, e igual -que repartio por todos as mesmas capacidades. A

vida é uma wande peleja-uns fallecem ao entrar na arena, ou se misturão

na poeira do combate; são esquecidos como o pyrilampo, que vive um instante,

para morrer eternamente; outros abusão das forças naturaes, batem-se uma

"ida int.eira, sem obter um triumpho, e morrem sem uma gloria-são os máos

que o mundo entrega aos corvos que os dilacerão. Nem uma lagrima, nem

uma nór, nem um suspiro para elIes, senão dos parentes que pensllo respei

tar a virtude, e cumprir um dever sagrado-chorando o mirrado esqueleto da

perversidade-e alguns passão incolumes na batalha da vida-sem ferirem,

nem serem feridos; são como as aguias que conjurão a tempestade, e se en

volvem nas tormentas!

O povo deste seculo não se deixa seduzil' pelas mysteriosas e bombasticas

phrases de heraldicos pergaminhos. Não se deve confundir a corrupção indivi

dual, o egoísmo de classe, e o orgUlho de familia, que se remorde e agita nas

ancias do desespero, no rancor do ciume, e nos aloucados impetos de mal en

tendida rivalidade-com as largas aspirações do povo- cuja vida éimpessoal,

e cujas idéas são sempre nobres e verdadeiras. Nao se vê ali por entre var

zeas correr o carrego constrangido e retorcido pelas pedrinhas de seu leito - é

o homem, ou sua imagem nesta vida i-não se vê acolá-o mar soberbo, que

avassaIla dou~ terços do nosso planeta, e senhor, e sem contestação, estende

seus braços sobre as praias, e contra ellas luta sempre com renascido esforço

-sem cansar um momento-é o povo, ou a sua imagem nesta vida.

A inLelligencia tem partido um por um todos os élos da longa e fatidica ca

Ma aristocratica. erom, eH fez-se dictador -. apoleão Imperador, um domi

nou a Inglaterra-o outro o mundo-um desdenhou o diadema e o tbrono, e

outro distribuio-os com pulso de soldado e mão de genio por entre seus ge

neraes.

Para a intelligencia não ha columnas de Hercules-em um instante eHaper·

corre todo o mundo-recorda o"passado, aviventa o presente, e concebe o fu

turo-ergue as lousas, e se envolve no turbilhão de_ poeira do que se sumio

-lembra-alent.a os vivos, e com eIles se bate em campo aberto-aetua

rasga os nevoeiros do porvir-escreve seu testamento-raciocina. -

O grito de Ind pendencia ou Morte, que agitou o limpido espaço dos cam

pos do Ypiranga, acendeu o enthusiasmo dos valentes Paulistas de f 822, e como

um bel10 hymno encantou a juventude da patria. Os élos da cadêa colonial

quebrárão-se aos olhos desses meninos, que mal poderião comprehender os

61

10 começarei como quasi todos os biographos, recordando os pais,
a familia, e a adolescencia dos grandes caracteres, não; os laços de

ascendencia ou descendencia deixão inexplicavel o talcnlo, a

virtude e a gloria. A mortalha não cobre senão os esqueletos,

e o ouro do mundo, e as tradições de familia empurrão-se e se es

quecem nas orlas frias da sepultura. e o triumpho de nossos an

tepassados nos orgulha, e faz bater: quente o sangue do coração

nem por isso nos illustra, nem glorifica.. h ! quanto infelizes te

nho eu visto lutar contra as mdldi /jes do mundo, que lembran

do as glorias dos pais se irrita de contemplar o filho; cluantas vezes

a severa historia nos ensina a desdenhar o descendente pela sau

dade do ascelldent . Uma vida triumphante-sc revela por si mesmo, se tra

duz em seus actos, e se eternisa pelas proprias virtudes. Esses que tentã

aviventar todos os dias as desbotadas saudades dos mausoléos, são quaes os co

micos que envergão as togas do genio, e enlaf,~ão as frontes de alheias gri

naldas, para entreter a multidão, que em falta dos grandes vivos, quer re

cordar os grandes mortos. A luz do sol não se empresta, sem que lhe falte

vida e esplendor. O renome do pai - é uma relíquia) nma lembrança,

um luzeiro, se quizerem, para o filho, que o ;lev fitar sempl' n sta perc

grinaç~o tempestuosa da vida, porém não se herda, nem S J personalisa com

ninguem por qualquer titulo. A historia de um pai- uma luz que se vê

sempre acesa, e que queima o coração de um moço, é uma estl'ella no meio da

procelIa, uma sonda em meio de rochedo! O ovo adopta tambem os filhos

de seus heróes, porém quanto mai notavel foi a vida de um cidadão, mais

se exige de seu herdeiro. Tunica c1 Djanira-é e.~ta do sangue - não se

a despe sem morrer em dôres, e 56 se vost pela vontad do destino, ou

fatalidade-não sei.

No entretanto a superstição, o espirita do povo-quantas vezes 'quer tor

nar uns responsaveis pelos outros, cm virtude do nascimento e d nome!

Não-sigamos novo caminho-demos á vida sua indcpendcncia, á gloria

seus heróes, á virtude seus-proselytos. Nos altares da patria ninguem se sa

gra sem poderosos esforços, e batalbas tremendas. Ningucm pergunte por

que ~ intelligenci.a ergue altiva a fronte, porque a força domina a fraque

za-e porque o espirito conquista a màteria?

Deos responde todas as horas aos scepLicos. O homem em sua origem-é a

imagem, ou a personificação do poder espiritual na 'terra. - A natureza é a
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livros que então servião de roteiros em direito social naquella academia.

O impulso liberal de tudo triumphou, menos do direito existente e consagra

dó pelos seculos. Parece que houve patriotas, mas faltárão jurisconsultos,

que terião de apparecer com brilho e verdadeiro successo, educados em

nossas academias. O corpo academico era forte em numero, ardente de pa

triotismo, e rennia em si filhos de todas as provincias do Imperio, que a

vontade da conquista scientifica havia altrahido á capital da provincia de S.

Paulo. Nas vesperas da abdicaçJo a cidade de S. Paulo era uma for

nalha ardente, em que as paixões politicas se encandecião ao sopro do fogo

da mocidade talentosa. O recinto da academia mais de uma vez foi invadi

do pela turba cnthusiasta dos estudantes, que, convocados em assembléa po

litica e deliberante, ofTerecião á liberdade seus mais preciosos bens, e muito

alto fazit'lo ouvir seus protestos de liberdade, que o tempo veio modificar a

respeito de uns, e condemnar a outros como perjuros. Nos dias subsequentes

á abdicação a cidade de S. Paulo foi um verdadeiro altar da liberdade.

Entoárão-se todos os hymnos liberaes, e correu-se a largo panno pelo mar

immenso das paixões politicas. Mas toda esta festa era nobre, generosa,

sincera, porque a mocidade, além de incorruptivel, é sem calculo.

Ne )tas primeiras convulsões politicas, nestas primeiras multidões de libe

raes, decididos a resistirem á oppressão -já se começava a ver os pri

meiros traços do caracter e talentos extraordinarlos do homem que a morte

tão cedo arrebatou dos primeiros postos do partido liberal.

O Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos foi um fiel e eloquente pugnador

da escola liberal. Alsna virilidade deve-se considerar como a sagra9ão de sua

juventude. En'rou na vida publica como liberal, e desceu á tumba com o

mesmo pensamento, confirmado e enrobustecido pela experiencia e provações.

É um traço este que bem caracterisa aquelle notavel caracter politico, tanto

mais apreciavel, quanto é certo que diflicil é a constancia em um paiz ainda

não constituido, e conseguintemente de reiteradas vacillações nas cousas e

nos homens.

Curta, e bem curta foi sua peregrinação na. terra; porém, nem assim [alUlo

vivos vestigios de sua passagem, principalmente na provincia de S. Paulo, para

cuja prosperidade c ncorreu tanto como outro qualquer de seus mais aben

çoados filhos. .
em Novembro de 1836) com 20 annos de idade, recebeu o gráo de Ba-

charel em Direito. Em 1838 defendeu theses, e obteve o gráo de Doutor,

afim de concorrer a uma cadeira vaga na Faculdade; porém o governo impe

rial annullou o mesmo concurso, e nunca mais o Dr. Gabriel voltou ás pe

lejas academica , nas quaes alcançou os mais assignalados triumphos. e bem

merecidos louvores.

Logo depois de formado foi nomeado promotor publico da capital; empre

go que abandonou por delicados escrupulos de sua bella alma. Exerceu igual

mente com honra e intelligencia superior o lugar de juiz de direito da ca

pital.

Em 1840, ainda no verdor dos annos, foi eleito deputado provincial por

S. Paulo, e tomou assento depois de longas dispútas naquella assembléa,

que, a pretexto de lhe faltar a idade legal, tentava recusar-lhe a cadeira de

legislador, que o povo lhe havia concedido. O motivo do ostracismo parla

mentar a que seus adversarios o querião votar é uma de suas glorias.

A voz da justiça se fez ouvir, e os direitos do talento e do povo forão, como

cumpria, respeitados. O Dr. Gabriel entrou na assembléa provincial.

A nomeação imperial para presidente de S. Paulo recahindo sobre a

pessoa do distincto e sempre chorado Paulista Tobias de Aguiar, trouxe tambem

a nomeação do Dr. Gabriel para seu secretario. Neste posto prestou relevantes

serviços á sua provincia.

Desde aquella memoravel época até a infausta de sua morte, teve sempre, salvo

poucosintervallos, assento na assembléa provincial. Embora o exclusivismo dos

partidos empregasse todos os meios para excluir seu nome, tão conhecido e illus

trado, das urnas eleitoraes, o seu prestigio mais de uma vez triumphou destes

injustos odios e caprichosas exclusões, senão mesmo criminosas.

compromissos patrioticús que deste brilhante feito nascerião. O pendão por

tuguez rasgado na hora da liberdade,devia sei' substituido por um outro,que eter

no fosse, saudado pelos povos, respeitado de todos, e admirado pelos seculos

futuros. Os cavalheiros da Independencia, os grandes estadistas brasileiros,

tudo havião feito com a Independencia. A organisação social e politica tinha

de ser o gigantesco trabalho dessa juventude, que por assim dizer havia ins

pirado a liberdade ao nascer, que com ella despertára, e com ella deveria

crescer. A Independencia tinha sido uma solemne acc1amação; a organisaçlo

do Imperio uma terrivel luta, sim, mas gloriosa. O enthusiasmo santo da In

dependencia vinculou todos os corações, e identificou todas as vontades; as

esta febre quasi divina passou, e entrou-se na arena dos interesses contradic

tos, e dos principios oppostos.
O regimen do poder singular, se batido estava em suas primitivas e rudes

expressões, nem por isso desamparou o campo de balalha. Vestio-se com estra

nhas roupas, tomou novos emblemas, e alçou bandeira nova, occultando po

rém no fundo da consciencia a reservada intenção de conferir ao povo apenas

a irrecusavel particula de liberdade, com susto de que se envenenasse se por

ventura saboreasse toda a que tinha inconteslavel direito. Era a autoridade

com todas as suas pretenções de força, encobrindo, sob o pretexto de ordem, o

desejo de arbitrlo.
Porém a Independencia havia exaltado por demais o animo da mocidade

para que el1~ se contentasse com um tal simulacro.

Começa a luta. O parlamento é a arena e a espada a palavra. Que bellas

batalhas, que guerreiros, e que eloquencia foi a daquelle periodo !

Ninguem triu~phou, porque não era tempo de vencer, mas de lutar sem de

sesperar um dia, nem recuar um instante. A escola classica da autoridade

divina, ainda. que se pensasse moribunda, quiçá dissolvida por o grande acto

de 25 de Março de 18.24; o tempo, este primeiro poder dos engenhos humanos,

havia-lhe imprimido tal vida, e tão duradoura havia sido,que suas raizes se afun

dárao nos espiritos daquella geração já decadente, sim, porém sempre respei

tavel pelos seus talentos, idade e prestigio social. Odireito divino desappare

ceu das taboas constitucionaes, porém o principio de autoridade e ordem

disfarçou-se, para amparar o velho systema já modificado pelo bom senso.

A escola da liberdade constitucional, do governo do homem pelo homem,

sem privilegios offensivos e inuteis, sem exploração do rico sobre o pobre,

veio com toda a mocidade do tempo colIocar-se adiante daquella como uma

barreira e um protesto.

E' a época da resistencia liberal do 10 reinado. FigurãO na seena politica

os mais avantajados talentos do Brasil -Vasconcellos - Honorio,- Evaristo.

São os primeiros lidadores naquelle tempo.

A abdicação em 1831 mudou completamente a scena politica. A liberda

de constitucional triumpha, mas eu creio que foi por cedo que esse trium

pho não produzio o bem que devêra. Entretanto o principio liberal se refor

ça pelo poder, e tenta consagrar-se nas instituições; e parece incrivel, o

resultado foi muito inferior aos poderes de que dispunha então o partido li

beral ; as reformas, por precipitadas, tornárão-se na vida pratica difficeis de

execução, o governo tinha a vontade, porém faltava-lhe a força. O pensamen

to ficou no espaço da intellectualidade.

O, periodo regencial é uma cadêa de am~aças burladas pela impotencia

do governo, e divisão dos partidos, que se repartem em grupos de aspirações

extraordinarias, porém pobres de acção. Salvárão a monarchia e a integrida
de do Imperio.

A academia de S. Paulo conferio nestes tempos os primeiros gráos de for

matura em Direito. Começa portanto a independeneia litteraria a dar seus

primeiros e robustos rebentões. Então a academia de S. Paulo era por

assim dizer uma escola de Girondinos, encorajada pelas circumstancias es

peciaes que se retlectião sobre o governo do lmperio. As palestras, os clubs,

as maçonarias e todas as sociedades, erão labaredas que requeimavão

aquelles nossos primeiros estudantes de Direito. A agitação estava

no paiz pela abdicação, e pelas idéas que a animavão e conservavão, nos



•.. .

GALERIA DOS BRASILEIROS ILL USTRES.

Em 1844 foi eleito deputado á Assembléa Geral, e o Brasil inteiro sabe

qulIo honrosamente desempenhou este mandato do povo, resistindo á força

em nome da lei, aos poderosos em nome dos abatidos, e á tyrannia em nome

da liberdade.

Em 1848 foi reeleito. Dissolvida porém a Assembléa Geral naquella nefasta

época, não voltou ao corpo legislativo na sessão que se seguio; porquanto

o paiz apresentava a feiçãO triste da divisão entre vencidos E; vencedores.

Resistio pela imprensa com artigos constantes pautados pela prudencia, e

animados pela convicção. Nesta arena era um lidado( temivel, contra o

qual era possivel e facil a luta, porém não o triumpho.

O prélo da folha Ypiranga - trouxe a lume por muitos e inteiros annos,

seus vigorosos artigos, em que a belIeza da dicção, o fogo do patriotismo e

o sentimento do liberalismo tinhão suas mais bellas e eloquentes expressões.

Elle sabia unir os descontentes, aplacar os resentimentos dos amigos, animar

os fracos, e conter os impetuosos, que levavão seus sentimentos á ultima escala

de exageração, de modo a parecerem-se imprudentes, ou desesperados.

Sua saude se foi consumindo como uma luz. Os poderosos e graves in-,

teresses de um partido inteiro, a que estava unido de alma e coração, não

lhe concedião tempo para refazer-se de forças.

Lutador que morreu na luta, e que jámais viveu para si! O seu grande

porvir foi uma nuvem dourada, que o furacão da morte dissipou; e hoje resta

a memoria de sua alma, e o tumulo que encerra o seu esqueleto I

Era o Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos um consummado orador, de

palavra bella e fluente, de variados conhecimentos, e de tão feliz expressão

e gesto, que realmente seduzia e arrastava.

Recusou em 1848 a presidencia da provincia de Pernambuco, e em 18~7 a

do Rio Grande do Sul, não por se esquivar dos serviços que como bo 11 e leal

cidadão devia á patria, mas por sentimento filial, que o possuia tão fino ede

licado, quanto mais que era elle o centro de sua numerosa familia, que o

adorava.

Nunca esteve na alta administração. pelo que não se offereceu opportunidade

de firmar creditos de espirito pratico; porém, a regular-se as grandes empresas

pelas pequenas, deveria ter sido um distincto administrador. Eleito pelo povo

da capital da provincia de S. Paulo vereador da camara municipal, mos

trou-se zeloso, activo, e fez importantes serviços áquelle municipio.

Acompanhou seus amigos com fidelidade e coragem na desgraçada revolução

de 1842 ,soffreu o destino reservado aos vencidos, apresentou-se ao tribunal

do povo para ser julgado, e foi absolvido, porque o povo nlIo sabe con

demnar a consciencia pura e o martyr da liberdade, que ainda que illudido

estivesse, ou exagerado fosse, não lhe passava pelo espirito senão o pensa

mento de vingar a lei fundamentaloffendida.

Foi seu defensor o Dr. João Crispiniano Soares, verdadeiro amigo.

O sabio jurisconsulto bràsileiro advogou a causa da lei, da patria e da inno

cencia na pessoa do distincto Paulista Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos,

que um alvará de soltura restituio á sociedade e aos amigos.

Em 18~4 foi nomeado pelo Governo Imperial lente da Academia Juridica

de S. Paulo; o filho illustre daquella Faculdade envergou a veste do apos

tolado scientifico, e ensinou com proveito para a mocidade para o paiz, e.

para as IeLlras juridicas.

Em 1856 foi eleito deputado geral pelo circulo do Rio Claro, em sua pro-

vinc!a: A compressão dos vencedores tinha cessado, o paiz entrava em cor;t.

fraternisação, seu nome não podia ser excluido das urnas eleitoraes.

Em 1857 foi igualmente eleito deputado provincial por dous circulo elei

toraes, o de Taubaté, e Rio Claro. Parece que o povo, descobrindo nos nevoei

ros de um proximo futuro seu lumulo, se tornava solicito em lhe dar as ma.is so

lemnes provas de confiança. dedicação e reconhecimento no .derradeiro adeos, .
pronunciado enlre as acdamações da vicloria eleitoral e u.f!l~: sépultura !

Em 18~8 a assembléa provincial o nomeou seu presiqente. Os represen

tantes da provincia estavão tambem animados dos sentimentos de que opovo

dt'ra spontaneas e sinceras expressões.

Aos 23 de Maio de 1858 o immortal Paulista restituio ao Creador sua

alma-victima de um ataque apopletico. Seu craneo era acanhado para con

ter sua intelligencia!

Nascido ao 10 de Abril de 1816, a Providencia só lhe concedeu 42 annos

de vida, de trabalhos e dedicação por sua terra e por o Imperador.

O luto cobrio a cidade e a provincia de S. Paulo! Bem pouco sobreviveu a

seu amigo e correligionario Raphael Tobias de Aguiar que elle acompanhou

na desgraça e na venlura.

Forão duas perdas irreparaveis. As cinzas do Dr. Gabriel José Rodrigues

dos Santos descansão na santa terra da Igreja da Ordem Terceira do Carmo

da cidade de S. Paulo. Fechou os olhos na mesma terra em que os abrira;

assim não acontecêra ao illustre Paulista Raphael Tobias de Aguiar'l

O destino, se não. é caprichoso, é certo que se não explica - resignemo

nos á vontade daquelle que é Senhor do mundo!

Se os principios liberaes não fossem os dogmas do éulto politico da geração

actual, se a liberdade deixasse de ser a honra do individuo homem, e o po

deroso elemento que anima e engrandece as nações de hoje; se no Imperio do

Brasil a multidlIo não amasse nossa livre ConstituiçlIO-. seria para affrouxar

aos mais crentes a cruel fatalidade que pesa sobre o partido liberal em que

a morte escolhe seus mais energicos. e dedicados propugnadores.

Temos perdido em pouco tempo as mais beBas esperanças e os mais sol idos

prestigioso Desde os fundadores da Independencia até o Dr. Gabri~l José Ro

drigues dos Santos, se tem finado com saudades para todos os Brasileiros- os

nossos muito .conspicuos politicos e estadistas.

A França, a Inglaterra e Allemanha vêm seus h-omens de estado cresce

rem em gloria e idade-até tocarem a uma velhice a todos os respeitos ve

neranda. Dupont de l'Eure assistio a quatro revoluções, Lafayette dirigio os

batalhões do povo em 1789, e ainda em 1830 com uma palavra deu uma

corÓa. O gabinete de S. James e o parlamento inglez têm ufania de offe

recer ao mundo politico o bello espectaculo do governo do seculo actual pelos

homens do seculo passado!

Entre nós nlIo se vê estes homens, que a idade abatendo o corpo, entre

tanto fortifica o espirito. Nossos talentos como .que morrem na madrugada

da vida. Apenas começão a constituirem sua influencia, como principal ele

mento para a conquista do poder, que a morte os arrebata I

Nã'Ü se deve comparar a luta politica na Inglaterra, com a do Brasil; ali quatro

gerações trabalhão, levando cada uma sua pedra, afim de estabelecerem um

dia a independencia de um de seus descendentes; cá, um só homem affronta

todas as provações, soffre todas as vicissitudes, e em sua rapida carreira cura de

fazer sua fortuna, e firmar seu credito politico.

~

~--------_.
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Foi a parlir desta época que a protecção deste Principe 1\1agnanimo impri

mio no coração do Dr. Peixoto sentimentos de gratidão e de veneração, aos

quaes conserVO'I-se fiel toda sua "ida, como teve muitas occasiões de o provar.

Um incidente de que foi victima o Principe Real teve uma grande in

fluencia na carreira do Dr. Peixoto. S. A. Real, ao chegar á tribuna da ca

pella por occasião de uma festividade, se ferio no lado esquerdo da testa,

com um varal de ferro que sobre EUe cahio casualmente, fazendo um' talho e

interessando toda a espessura da pelle, no comprimento de uma pollegada.

Chamado para soccorrê-Lo, o Dr. Peixoto prevenio as consequencias, ordi

nariamente tão grayes, em uma parte tão melindrosa, e obteve uma cicatriz
regular sem deformidade.

Depois desta época foi encarregado de tratar a Família ReaJ, assim como S.

M. a Imperatriz, cada vez que o não podia fazer o Barão de Goyana. Estas

relaçõe3 tornárão-se de mais a mais estreitas e frequentes, e quando morreu o

dito Barão, foi elle quem lhe succedeu em todos os seus cargos.

Em '182'1 foi condecorado com o habito de Christo, e agraciado com o fóro
d~ cavalheiro fidalgo.

Um notavel acontecimento occorreu em 4 de Fevereiro de 1822, e foi o

fallecimento do Principe de Beira, o Senhor D. João Carlos. Pelos movi

mentos politicos de então, achando-se! S. 1\1. a Imperatriz gravida, julgou

o Imperfldor acertado remover a Familia para a Fazenda de Santa Cruz, d'onde

em poucos dias voltou com o Principe gravemente doente de febre nervos~

com convulsões, ás quaes succumbio: na idade de 10 mezes e 8 dias. O Dr.

Peixoto recebeu a honrosa missão de O embalsamar.

rTO mesmo anno no dia 11 de Março teve lugar o feliz nascimento da

Prillceza Imperial; e posto que o Barão de Goyana tivesse sido encarregado de

a receber, o seu máo estado de' sande obrigou S. M. o Imperador a convi

dar o Dr. Peixoto para o parto;: alta prova de sua estima e confiança para com

eIle, confiança que nunca desmentio, como 'se p6de ver nas instrucções por

escripto que deixou ao Dr. Peixoto, relativamente a seus Augustos filhos,

quando deixou o Brasil.

Em Julho de 18.23 vindo pela chacara da Joanna deu o Imperador uma

grande quéda de cavallo, com fractura de duas costellas; o Dr. Peixoto O

tratou por espaço de um:mez pouco mais, e cabendo-lhe igual honra na occa

sião em que o<...Sua Magestade se ferio :no pé com a propria espada, quando

em exercicio de tropa no campo de S. Christovão.

'~E ~m grande saber junto a uma probidade irreprehensivel,

se o amor da patria e a dedicação ao soberano, se emfim a

reunião geralmente reconhecida de um bello caracter e de uma

urbanidade toda particular merecem uma lembrança historica,

ninguem tinha mais direito do que o Conselheiro DOMI.xGOS

RIBEIRO DOS GunfARÃEs PEIXOTO de figurar na Galeria dos homens

illust1"es do B1'asil.

Lisongeio-me, pois, eu que fui seu amigo, de ter a honra de

referir esla vida toda de abnegaçãO e de trabalho, inteiramente

dedicada ao allivio das miserias da humanidade.

Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto nasceu em Pernam

buco no dia 14 de Agosto de 1790, filho legitimo de Luiz Ribeiro Pei

xoto dos Guimarães, e ~e D. Josepha Maria da Conceição Peixoto. Depois de

ter feito suas humanidades na sua cidade natal, "entregou-se ao estudo da

medicina e da cirurgia, não sómente sob a direcção de seu pai, mas ainda

seguindo os cursos de cirurgia nos hospitaes.

No anno de 181 O, desej~ndo adquirir uma instrucção mais comp~eta, veio

para o Rio de Janeiro, onde, depois de se ter matriculado na escola cirur

gica desta côrte, entrou como alumno interno no extincto hospital militar;

apenas tinha concluido o curso de anatomia e physiologia, foi encarreg9do

(sem ordenado nem gratificação) ~da instrucção medico-cirurgica dos pensio

nistas que por ordem do Senhor. D. João VI forão mandados vir da Costa

d'Africa, e a estes explicou um curso completo de anatomia e physiologia.

Em 12 de Maio de 1812 teve carta de cirurgiãO na comformidade da lei;

e em 1813 foi nomeado 20 cirurgião ao sobredito hospital. continuando nq

ensino dos sobreditos pensionistas.

Impellido pelo desejo de augmentar sua instrucção, conseguio, na quali

dade de 10 cirurgiãO, dirigir-se a Coimbra, passando ajLisboa na náo Meduza

em 1814. Tocando por:escala na bahia, foi ali julgada incapaz a dita náo, e o Dr.

Peixoto vio mallogrados os seus desejos.

Teve pois de voltar ao Rio de Janeiro, onde foi nomeado vaccinador

em t815. A consideração publica, de que se vio então investido, consolou-o

um pouco de não ter effectuado ~ a")ua viagem á Europa.

Em 1817 foi nomeado cirurgiãO da: casa real, em 1820 cirurgião da real

camara. Estas duas ultimas distincções lhe forão tanto mais caras, que forão

devidas ao favor do Senhor D. Pedro T, então Principe Real. !
~ 6_'~~
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Em Agosto de '1824 nasceu felizmente a Princeza a Senhora D. Francis

ca, e o Dr. Peixoto teve a distincta honra de _ receber, sendo remunerado

com a mercê de róro de fidalgo cavalheiro.
No mesmo anno foi nomeado cirurgião-mór do lmperio, e em 23 de Fe-

vereiro de 182f> recebeu o titulo de conselho.

A 2 de Dezembro de '18:2f> nasceu S. i. o Imperador hoje reinante;

ao Dr. Peixoto coube a muito prezada honra de O aceitar em suas mãos,

e S. M. o Imperador em seu jubilo de ter um herdeiro varão, não julgou

poder dar-lhe maior prova de satisfaçã.o, do que abraça-lo em publico' e para

tornar esta homenagem mais honrosa, quiz que a Jmperatriz lhe concedesse

o mesmo favor, sendo então agraciado com commenda da ordem de Christo.

No anno de 1826 elle acompanhou SS. MM. II. na viagem que fizerãoá Babia.

O dia 11 de Dezembro do mesmo anno foi fatal p la morte de S. -I. a Im

peratriz: a profunda affiicção que e ta perda tão inesperada causou ao Dr.

P~ixoto, reacendeu em seu coração o antigo projecto de ir formar-se na

Europa. Dirigio pois ao Imperador a sua petição, e obteve a graça da li

cença, e endurecendo o seu :coração sobre os laços de sua familia, partio com

destino a Paris em '16 de Setembro' de 1827,

Conhecendo a pureza de suas intenções, dignou-se S. 1. o Imperador aju_

dar os seus esforços com a Sua protecção dando-lhe a pensão de 600$000

réis annuaes até concluir a sua formatura, com os vencimentos de todos

os seus empregos. Emfim o sens votos estavão cumpridos, habitava Paris,

centro de todas as sciencias e de todas as illustrações.

Frequenta,'a a .escola com a maioT assiduidade, notava-se a ua cabeça

branca em todos os cursos, assim como em todas as clinicas; os professores

não contentes de o acolher á porfia, o designavão á mocidade estudiosa como

um modelo a seguir.
Frequentava tambem os salões dos mais celebres professores e foi n'um

dos saráos do illustre Cnvier que tive a honra de o conhecer.

Chamado a Paris por um augusto sufTragio eu esperava que a alta posiÇãO

que eu ia occupar, deixasse tempo de me entregar aos granues estudos que

me impunha a futura publicação da bibliotheca -cirurgica -polyglotte;

mas assim como o Dr, Peixoto, eu não tinha contado com as revoluções.

De ha muito recebia elle desfavoraveis noticias do Brasil, cujo horizonte

politico .e cobria de nuvens. Já lhe tinhão tirado a pensao que devia á 1\1u

nillcencia do Imperador assim como o lugar de ci~'urgiã-mór do imperio e

os ordenados correspondentes.

O Imperador sempre grande, sempre grato, deu de 5eu bolsinho a pen

.ã.o de 800$000 que lhe. foi regularmente paga, até que se formou.

Durante a sua residencia em Paris, recebeu o officialato da ordem da Rosa}

como prova de sua dedicação e dos seus serviços. S. Ex' o Sr. Marqllez de

Rezende, plenipotenciario encarregado de receber a rainha de Portugal, o

induzio a ir espera-La em Genova, onde devia arribar; esta viagem foi inu

til por ter S. M. aportado á Inglaterra; foi comtudo util á sciencia: durante

a sua assistencia em Genova, o conselheiro Peixoto teve numerosas confe

rencias com o conselho superior de saude sardo, sobre as questões das qua

rentenas.

O conselheiro Peixoto apresentou uma these que fez sensação; tratava de

medicamentos pouco conhecidos, ou ignorados na Europa; o Dr. Alibert

fez-lhe elogios que mui to o devião lisongear; mas o que foi pa ra elle um

premio muito mais elevado, foi a viva e sincera amizade que lhe tinhão os

Dr5. Oubois pai e filho, A. Richard, os dons Cloquet, e sobretudo Orfila, de

quem era muitas ezes commensal.

ODr, Li franc o tratava com uma cordialidade rara, de que lhe deu pro

as publicas.

Deixou Paris, levando comsigo a amizade e a estima de todos que o co

nhecêrão. Por mim nunca esquecerei seu beBo procedeI', ne.H suas vivas ins-

tancia para que eu o acompanha se ao Brasil; mas nao previa enUio que

eu aqui viria em poder gozar de sua amizade e protecção.

Arrebentando a tormenta revolucionaria o Imperador abdica e se retira

a bordo de um navio inglez.

ada detem o conselheiro Peixoto, e passando impassivel pelo meio de

uma multidão exaltada por es e recente successo, dirigio-se a bordo do na

vio em que estava o Tmperador',:que entre lagrima' e soluço lhe agradece

esta nova prova de afleição, recommendando-lhe de não abandonar os

Seus Augustos Filhos. multidão respeita a sua volta, como o fizera no mo

mento cm que ia pagar este piedoso e ultimo tributo:áquelle que tinha sido

seu constante decenas.

A Rcgencia não podia ficar indifferente á· provas de saber e de dedicaçao

que acabava de dar o conselheiro Peixoto, alvando em '1833 a vida ao Se

nhor D. Pedro 11, actual Imperador, pois que n'um officio muito conhecido,

para 'lne seja mister referir 'áqui, apressou-se em felicita-lo offerecendo-Ihe

uma recompensa pecuniaria.

Esta ofTerta foi recu ada com extrema delicadeza, e o conselheiro Peixoto

contentou-~e com o titulo de 10 medico de S. M. e da Família Imperial, im

pondo com condiçãO absoluta que este titulo nenhum honorario lhe traria até

á maioridade de S. M.

Em 1841 foi agraciado com o titulo de official-mór honorario.

Emfim o ultimo e não pequeno serviço com que terminou esta tão bri

lhante carreira, foi o de haver recebido em 23, de Fevereiro de 184f> o Filho

do ~[onarcha, que elle mesmo recebêra quero dizer o Principe Imperial

D. AfTon o, pelo que foi agraciado com o titulo de BARÃO DR IGUARAssu.

O BARÃO DF. IGUARASSU exerceu durante mais de vinte annos a cadeira de

ph iologia, ;?~; estão o eus numeroso alumno que mais alto fallão do

que eu o posso fazer, e que todos de commum accordo confessão~ que a bene

olencia com que tratava sempre a mocidade, era igual á sua eloquencia e

profunda sabedoria,

, lém dos numerosos documentos esquecidos na secretaria do Imperio, dei

xou um volumoso manuscripto sobre physiologia, que aguarda ainda as honras

da publicação.

Foi por varias vezes director da escola de medicina. Haverá quem ignore

os extraordinarios esforços, os trabalhos immenso de que necessitou, a prin

cipio semelhante estabelecimento? Haverá quem ignore que até o dolou

com estatutos feitos por elle, e impressos á sua custa, e que para sustentar a

dignidade desta sua filha, sempre deixou de lado amizades, con5iderações e

interesses particulares?

Seus serviços á humanidade forão bastante apreciados em toda esta cidade,

e m6rmente na Santa Casa da Misericordia desta cÔrte, já como facultativo,

já como digno irmãO", e duas vezes provedor, constituindo-se credor do

maior respeito e gratidão. Falleceu no dia 28 de Abril de 1846.

A vida do Barão de Iguarassú foi a de um homem de saber, de p~obidade

e de coração. Não faltou para sua felicidade e de sua família, senão mais

alguma firmeza, mais pertinacia na sua resi5tencia aos esforços da inveja, e

do ciume, sempre sentados no degráo do throno.

Em posição scienlifica nada tinha a invejar, e até hoje nenhum medico

brasileiro pÔde lisongear-se de ter sido, como eIle, medico correspondente da

academia imperial de medicina de Paris, da sociedade de Medicina d'Emula

ção, da de historia natural, e de chimica medica da mesma cidade, do instituto

historico) da sociedade das sciencias, beBas letras, e de muitas outras socie

dades sabias.

AqueUes que o conhecêrão,lamentári'IO a sua morte, e ainda hoje conservllo

delle uma honrosa lembrança.

DR. CH. J. F. C.~RROl DU VILLARDS.
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OVO esquecedor somos n6s, e se dahi nos provêm a vantagem das fa

ceis rehabilitaçoes, de modo que o passado, ainda o de hontem , nlo

1é obstaculo para ninguem, tambem dahi nos provêm a desgraçadis-
'-'J"oft,tjj

sima perda das lições da nossa historia, que tio uteis poder-nos-hiao

ser; e, o que ainda é peior, perdemos a recordaçao dos grandes ser

~~r8viços, dos grandes merecimentos .... , e isso nos dá certa feiçao de

ingratos, que cumpre repelI ir .

Seja isso devido á rapidez com que entre n6s se alterlo as gerações,

como deve de acontecer em um povo que constantemente recebe da

emigraçao novos elementos, ou seja devido á rapidez com que os fac

tos nos impeliem para ~iante, impedindo-nos de olhar para trás, afim de

preslar ao passado o culto e o reconhecimento que lhe sao devidos, o

certo é que o honlem da sociedade brasileira está 110 longe do hoje della)

que já, dos que ainda se lembrlo dos grandes cidadlos que presidirao ao

nosso nascimento politico, aos primeiros esforços de nossa organisaçao, desses

mesmos que ainda disso se lembrlo, pouco os aprecilo devidamente, poucos se

colloclo nas circumstancias em que se elles achárao·, poucos reflectem nas diffi

culdades com que IutárlIo; poucos dizem: « Se lemos patria, se no dia da nossa

independencia nao cahimos nesses abysmos de miseria, em que lantos povos fo

rio arrojados, a esses nossos compatriotas o devemos: honra e gloria a elles ! »

E quando a mortelev,il para melhor mundo algum desses veteranos da patria,

a penna de algum jornalista, dando treguas ás questões do dia, escreve uma pal

lida necrologia, ás ,-ezes della se encarrega algum amigo .... , e quando essa

necrologia tem occupado um cantinho de algum periodico pensa-se que está

pago o tributo devido ao illustre morto II Pensa-se que essa voz que lhe manda

uma fria saudade saldou todas as contas, e que nada mais lhe deve a poste

ridade 1

Ao distincto Marquez de Baependy outro tanlo por certo nao aconteceria se a

penna que da sua biographia se encarrega fosse mais digna della, se o estylo

da obra igualasse o sentimento de profunda veneraçlo que lhe consagra quem,

collocando-se no meio da inexperiencia de entlo, devidamente aprecia a sua

superioridade _

Na cidade de São JolIo d'EI-Rei, em 8 de Setembro de 1765, nasceu 1\'lA-

OEL JAel THO OGUErRA DA GAMA (MARQUEZ DE BAEPENDV). Oriundo de antiga

e distincta familia de servidores do Estado, leve de seu avô e de seu pai

exemplos de dedicaç~o á patria que nunca esqueceu nem mareou.

Seu pai, Nicoláo Antonio Nogueira, que se esposára na cidade de Slo JolIo

d'EI-Rei com D. Anna Joaquina de Almeida e Gama, de dislincta família,

sendo alferes de ordenanças da mesma cidade, mal tem noticia de se acha

rem ameaçadas as fronteiras, reune o corpo em que a força moral e o amor dos

cidadlos lhe dao o commando , e marcha nos annos de 1776 e 1777 para Slo

Paulo, na distancia de 160leguas, recusando, com o nobre paterno exemplo,

indemnisações e galardões.

Com taes exemplos alimentado, logo nos seus primeiros annos, o joven

Manoel Jacintho mostrou que em intelligencia, em força de animo, em todas

as virtudes do homem e do cidadlo, continuaria e augmentaria o thesouro da

familia.

A esse tempo, bem que, como colonia, atrasadissimo se achasse o Brasil

em tudo quanto era cultivo intellectual, a provincia de Minas Geraes estava

em um gráo de desenvolvimento de que facil explicação nos dlio a riqueza do

seu ouro e dos seus diamantes, e o cuidado especial que da metropole por

isso recebia: as letras pois ahi erRo, nlo s6 cultivadas, senílo honradas, e a

existencia dv lantos poetas, e enlre elIes o immortal José Basilio da Gama (pri

mo de Manoel Jacintho ), dlo documento desse asserto. O menino frequentou

com assiduidade e proveito esses estudos, etanto que aos 19 annos incompletos,

tendo ido para Portugal afim de continuar em Coimbra a carreira das letras, e

achando-se desprovido de recursos pecuniarios pelas difliculdades das communi

cações e das remessas de fundos, conseguio em Lisboa sustentar-se com o pro

dueto do seu trabalho intelligente e paciente por espaço de dous annos.

Como Rousseau, teve de copiar musica para viver. Por fim chegárao-lhe os

paternos auxilios, e o joven laborioso, que lutára com a miseria e a vencêra,

pÔde ir á Athenas Porlugueza fortificar a sua intelligencia.

Matriculado nas faculdades de philosophia e de malhematica da Universidade

de Coimbra) começou os seus estudos com tanto brilho, que, tendo-o o in

fortunio de novo perseguido, achando-se destituido de auxilios paternos por

haver a fortuna de seu pai sido compromettida na fiança de um arrematante de

dizimos que se deixára alcançar, achou o joven Manoel Jacinlho fructo imme

diato da sua applicação. Lições particulares que dava a seus coIlegas, mais

felizes, porém menos estudiosos, o habilitárílo não só para viver sobre si e

continuar seus estudos, senlo até para mandar ao Brasil á sua familia al

guns tenues auxilios que ao menos lhe servilo para provar-lhe que seu flho

nlo soJfria as privações da miseria, e assim lhe minoravlo as mágoas da sau-
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anno, mostrou quanto p6de um espirito esclarecido junto a um caracter integro

e a um coração generoso. Pelo estado em que ainda hoje entre nó se achão a

fiscalisação, a arrecadação das dividas do Estado e a cobrança dos imposlo ,

p6de-se fazer idéa do que serião ellas em 1806, em uma provincia central da

colonia. A esse estado procurou-a arrancar Manoel Jacintho, e sem queixumes

nem reluctancia o conseguio'em grande parte.

Tanto ahi se distinguio , que em 1808, creado no Rio de Janeiro o Real Era

rio, foi chamado para nelle desempenhar as funcções de escrivão. Então co

meçou essa serie de immensos e inapreciaveis serviços, que só poderáõ ser

comprehendidos por quem atteoder ás circumstancias do tempo, á falta de

homens, e aos interes e filhos do abuso e da pre aricaçno, que de tropel

ião achar-se offendidos pelo genio fiscalisador e systematico do nosso distincto

patricio.
Estreou elle não só com os seus conselhos quanto á administração, senão

apresentando um douto bem deduzido parecer ácerca dos melhoramentos

exigidos para a cobran~a das rendas e fiscalisação da despeza. Levado ao co

nhecimento do Principe Regente em 1812 esse plano, foi por el1e muito appro

vado. Mas se recebeu Manoel Jacintho essa honra teve em compensaçlIo o::;

od!os e rivalidades de quantos ugavão a substancia do Estado, que queria elle

salvar para er applicada ao serviço publico. Sobranceiro porém a cs,es odios,

a essas inimizades, nem por amor deHas sentio Manoel Jacinlho arrefecer o

seu zelo, nem por, ingança perseguio os que o hostilisavão; antes, generoso,

salvos os publicos intere es por clle ofTendidos, procurou adoçar-lhes o rigor

da uas destituições.

Emquanto na carreira admini trativa assim proseguia, era chamado a

pr tal' outros erviços, e indefesso sempre acudia ao reclamo. lnstallada em

l811 a Real cad mia )Iilitar (que depois de tantas transformações e mudanças

de nome ainda subsiste sem grande alteração no e sencial), foi ene nomeado

deputado da junta que a devia dirigir, e inspector das suas aulas, lugar que ser

vio sem e tipendio até ao anno de 182'1.

par dos serviços, não lhe forão escassos os galardões honorifico . Promovi

do a coronel do corpo de engenheiros a 4 de Julho de 1808, foi em 6 de Feve

reiro de 1818 nomeado brigadeiro graduado; em 8 de Junho de 1819 obteve a

eff cti vidad de se p03t ,reformando-se em 11 de Dezembro de 1822 no de

marechal de campo. Commendador de Aviz em 31 de Maio de 1809, obteve

em 10 de Março de 1814 o titulo do conselho, e em 18 de Janeiro de '1815

o fôro de fidalgo cavaIleiro.
'essa posiÇãO se achava Manoel Jacintho ogueira da Gama, quando o mo-

I

vimento politico que agitou em 1820 'a Europa, e que ao mesmo tempo envol-

veu a Italia, a França a Hespanha e Portugal, propagou-se ao Brasil, unico

de todos esses paize~ que leve de dever-lhe beneficios reaes e progresso, pois

deveu-lhe a constituição e a independencia.
Aagitação das idéa ,a effervescencia dos espiritos então dominantes não po

dião deixar de tirar um cidadão da importancia e do merecimento de Mánoel

lacintbo da esphera administrativa em que até então se havia circumscripto o

seu zelo activo e patriotico e de aproveita-lo para cousas ainda maiore e

mais uteis. A vida politica se lhe abrio.

Em 23 de FevereÍl'o de 18:21 foi nomeado ecretario e deputado da junta

que com os procuradore das camaras do Brasil devia tratar das leis das cÔrtes de

Portugal e dos melhoramentos uteis ao Brasil. Em 4 de Abril passou a ter

exercicio no conselho da fazenda, para o que pedio e obteve aSila exoneraçlIo

das funcções que exercia no Real Erario, em que ao llepois só interveio em 21

de Fevereiro de 1822 como membro da commisslIo encarregada de seu exame,

e posteriormente epor diversas vezes como ministro da fazenda e presidente

do thesouro publico. Em 21 de Abril de 1821 , eleitor da freguezia de S. José,

assistio a essa tragica reunião dos eleitores na praça do commercio .
.-

Não é da nossa tenção escrever aqui a historia politica de nossa patria;

abstemo-nos po~tanto de apreciar os acontecimentos, de explica-los nas suas

causas; s6mente os indicamos em tudo quanto neIles e achou envolto o nosso

distincto compatriota} contentando-nos com dizer que sua voz illustrada e

eloquente, interprete de uma opinilIo conscienciosa e despida de ambições,

GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.

?0------~-- __'_= ~ ~ ·coCX:I~ª~)'i,

dade. ln aciavel de trabalho não lhe bastavão as douinnas do curso de phi

losophia e do de mathemalica; approvado, premiado em todos os annos, ainda

quiz mai , c matriculou-se na faculdade de medicina de que frequentou o

primeiro e o segundo annos com geral applauso.
Foi enti'io a sua cafl'eira escolar intefl'ompida : inesperadamente, e sem que

o requeres e, recebeu por decreto de IJ 6 de Novembro de 1791, a sua no

maçã de I nte substituto de mathematica da Academia Real de Marinha em

Lisboa, e ahi teve de e -ercer o professorado até -1801.

'esse periodo, honras e distincções o vierão procurar, e a par deHas a amiza

de c c. lima ele pessoas da maior con ieleração. Em. '16 ele Dezembro de 1793

foi promovido a 10 tenente de marinha, em 20 de Outubro de '1796 a capi

tão-tenente>, e em ....3 de Julho de '1798 a capilão de fragata' cavalleiro de São
, ~

Bento de A iz, professou em 20 de Novembro de 1/9ü.

Entre as pessoas cuja amizade então o acolheu, cumpre mencionar o illustra

do mini tI'O D. Rodrigo de ouza Coutinl10 (devois conde de Linhares), qu

em tão alta consideração tinha a inteireza e as luzes elo lent de mathematica ,

que até ao ultimo instante o apregoou como seu melhor amigo. Dessa amizade

ntilisou-se Manoel Jacintho menos' em beneJlcio proprio do que para dar ex

pansrio ao eu espirito genero o c bemfazejo, especialmente para com aquelles

, euspatricios que, longe da patria mai necessitavão de protecção. a esco-

la da desgraça tinha ManoeI Jacintho aprendido a condoer-se dos de graçado .

D'entre os que aproveitárão os beneficios do seu di tincto compatriota, s6 apon

taremos o conselheiro Jo é de Rezende Costa, qne, envollo com seu pai no fa

moso processo da incon(i.dencia e desterrado para Cabo-Verde, foi agraciado

e empregado no Erario de Lisboa, d'onde ao depois pa sou para o do Rio de

Janeiro.
Ainda no meio dessas prosperidade a desgraça o não deixou tranquillo: seu

irmlIo mais velho, Antonio Joaquim Nogueira da Gama, que com eIle fÔra do

Bra iI doutorar-se em Coimbra, mal acabava de tomar o capello na faculdadede

medicina, quando falleceu, deixando em summa pobr za sua viuva e eis filho

menores. Nilo obstante seus poucos recursos pecuniario ) teve ManoeI Jacintho

de acudir ás necessidades de sua cunhada e de eus sobrinhos, a quem enviou

para Minas ao seio de sua familia, continuando a dar á viuva uma mezada,

em Coimbra, emquanto existio.
Despachado no -1 0 de Junho de 1801 inspector geral das nitreil'as e fabri

cas de polvora de ~Jinas Gerae ,e ao mesmo tempo depulado da junta de mi

neraçllo e moedagem e secretario do governo, t ve de deixar a sua cadeira de

lenle de mathematica. Foi logo depois, no '1 0 de Outubro, nomeado deputado

da junta da Real Fazenda na mesma provincia, então capitania, declarando

se vitalicio em sua pessoa o lugar de secretario do gove.mo.

1 o entretanto, querendo o governo da metropole ainda aproveitar-se em

Portugal dos talentos do nosso distincto compatriota, nomeou-o, cm '12 de No

vembro do mesmo anno ajudante do intendente geral das minas e metaes do

reino, no curso docimastico da casa da moeda; e ahi estabeleceu eHe o labo

ratorio chimico, e igualmente encarregou-se da construcçlIo das nitreiras arti

ficiaes em o Braço de Prata, e dellas fui nomeado inspector.

Promovido em 9 de Fevereiro de 11802 a tenente-coronel do corpo de en

genheiros) pedio e obteve, em 2 de Julho de 1803, a sua demissão de secre

tario do governo de Minas Geraes, lugar que não chegou a exercer, e em 24

de Setembro do mesmo anno foi nomeado deputado e escrivão da junta da Fa

zenda da dita provincia. Em Março seguinte pôde voltar para sua patria, a cujo

progl'e o de entlIo por diante teve de consagrar um e. pirito cultivado por diu

turnas lucubrações, fortificado pelo soffrimento) e cheio da mais acrisolada

dedicaçlIo.

Proseguindo na sua carreira administrativa, sempre estimado e coadjuvado

na razão do seu zelo pelo ~erviço publico, ape7.ar da reluctancia que á sua

posse oppÔz) sob o mais frivolo pretexto, o capitão general Pedl'O _laria Xa

yierde AtLayde, e que o obrigou a volLar a Lisboa, donde regressou em Julho

de 1806, foi sustentado no emprego pelo Principe Regente e pelo seu minis

tro, o empl'e memorado Luiz de Vasconcellos e Souza.

Ne se emprego, que começou a exercer em 27 de Setembro do mesmo
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populares, impellia acamara temporaria, onde dominava contra o senado e o

principio conservador, quando a _crise precursora do sete de bril e apre n

tou, o seu voto aconselhando ao poder que se- circumscrevesse na re tricta

esphera da sua acção legal, mas neHa cumpris e energico a sua missão con ...:.

titucional e lirmasse a independencia e-ponderaçlJo dos dous ramos do poder

legislativo, o seu voto, dizemos, se houvesse sido adoptado, talvez nos tivesse

poupado os desastres de uma revolução.

Apresentado em f 826 em lista triplice para senador pelas provincias de fi

nas Geraes e do Rio de Janeiro, foi escolhido por aquella, e tomou assento

logo na installação do senado, nesses bancos a que tanto realce soube dar.

Entretanto ilJo correudo os tempos, e os esforços revolucionarios, mal con

trariados pela acção inexperiente e frouxa do governo, tinhão chegado ao seu

ponto: a revolução estava madura j s6lhe faltava um opportuno en ejo e os

seus planejadores oprocuravão com todo o afano Verificárão-se as fatae occur

renciasde Março de 1831; o monarcha que em frente dellasjulgou possivel

accommodar a opposiÇão organisando um ministerio de sua confiança. sentio que

nem assim a satisfaria, e organisou. outro gabinete em vistas de ,'eprirnir as ten

dencias revolucionarias que ameaçavão a sociedade. Desse gabinete, organisa

do na noite de ti de Abril, fez parte, como ministro da fazenda, o Marquez

de Baependy.

Mas a revolução estava em campo: seus autores, receiando perder os ele

mentos que havilJo congregado, acolhêrão a noticia da organisação do novo

ruinisterio com o rompimento de ha muito preparado.

A parte que nos ultimos acontecimentos do reinado do magnanimo

fundador do lmperio coube ao nobre Marquez de Baependy, o que

houve contra o seu conselho, ou conforme com elle, nessas occurrencias

que precipitados se agglomerárão no dia e na noite de 6 de Abril de 183 f ,

poder-nos-hia mais de espaço occupar; facil nos seria recompÓr essas scenas

intimas em que a timidez lutava com a dedicação, e os ~ais nobl'es pensa

mentos erão contrastados por frio desanimo; deixemos porém á historia o

que á historia pertence, e, biographos, digamos s6mente que em todos os

momentos, que equivalião a seculos, desse dia fatidico, o nobre marquei ni10

desmentio um s6 instante a sua reflectida lealdade, a sua inteJligente dedicaçlJo

á patria e ao Imperador.

o dia da abdicação, na presença dessa grande pmva de ingratidão dos

povos, o nobre Marquez como que deu por finda a sua missão politica.

VictÍJDa dos furores revolucionarios, como ex-ministro, apontado ás calum

nias mais torpemente inventadas, insultado o seu domicilio, o prestante Bra

sileiro apenas reunio os seus esforços aos alguns amigos da ordem que prâ

curavão neutralisar com a propagação das sããs doutrinas o espirito da

irretlectida destruição de que se achavlJo possuidos os revolucionarlos.

Para justificar a revoluçãO, os dominadores da época tratárão de formular

accusações contra os ex-ministros do Imperador: o Marquez de Baependy

foi um dos escolhidos, e para honra sua ahi está essa accusaçrto em que

o espirito sagaz do odio politico, pesquizando uma longa vida ministerialí

em uma pasta de tlJo complicados quãO graves negocios, apenas achou para

base do crime de prevaricação um facto meramente administrativo e da

maior insignificancia. Firme na sua consciencia, o nobre Marquez respon

deu victoriosamente a tão injusto projecto de accusação. E de facto tlJo

injusto era elle, que apropria commissão encarregada de ex.aminar a accusaçlJo

a desprezou pelo seu nenhum fundamento, o que foi approvado pela camara

dos deputados em Setembro de 1831.

lJo podendo lutar contra a torrente, o nobre Mal'quez retirou-se da vida

politica: se comparecia no senado, se com o seu voto ainda disputava algum

dos grandes principios de ordem á conquista revolucionaria,' se defendeu

a constituição do imperio contra os ataques dos seus reformadores, nunca

mais occupou a tribuna; sua voz eloquente emmudeceu.

A causa porém da monarchia constitucional brasileira tinha de ser salva.

O anno de 1836 vio resurgir poderoso, illustrado e unido o partido que reagio

contra os erros revolucionariosj logo no anno seguinte foi o nobre Iarquez

eleito vice-presidente do senado, e como tal leve de reger em toda essa

nunca servio uma s6 idéa de desorganisação, nunca favoneou a demagogia; nunca

porém lamhem acrificou a causa do progresso hurnanitario para a liberdade.

Deputado pela província do Rio de Janeiro á assembléa constituinte, que,

como se sabe, foi o centro de reunião de todos os homens conspicuos de que

entHo se gloriava a nossa patria, e a quem, ainda virgem de cabalas e trapaças

eleitoraes, o povo congregava para que lhe dessem, o que a sua inexperiencia

desejava, uma sabia censtituição politica, Manoel Jacintho, precedido pelo seu

nome, pelos seus serviços, não podia deixar de para logo occupar eminente

posiÇão, especialmente como financeiro. Tanto se distinguio, que dahi a tres

mezes, em 17 de Julho de 1823 ,foi chamado ao ministerio da fazenda e á pre

sidencia do thesouro publico.

Em época tão calamitosa, o poder poucas condições de estabilidade otfere

cia, o paiz poucos elementos de grandeza apresentava: achar meios de acu

dir ao serviço publico, de satisfazer todas a exigencias que apparecião, era o

mais que ao ministro da fazenda era dado; nem então lhe era possivel conceber

e menos realisar grandes planos. Manoel Jacintho o comprehendeu, e, minis

tro, continou a obra de organisação a que, annos antes, havia posto peito.

Infelizmente a agitação demagogica impell~a o paiz para a sua ruína; a

assembléa consti;uinte não sabia segregar-se della; em luta directa com o'

poder, atacando-o no seu principio, collocava-o na necessidade de salvar-se

por um golpe de est.ado. O ministro da fazenda e quat.ro dos seus collegas não

quizerão aceitar a responsabilidade moral desse acto, e renunciárão as pastas
I

dous dias ant s da dissolução da constituinte.

Dissolvendo porém essa assembléa, que, como todas as constituintes, era,

apezar da iIIustração dos seus membros, incapaz de cumprir a sua missão e

de subtrahir-se ao dominio das facções, o chefe do Estado havia promettido

aos povos uma constituição: cumpria mostrar-lhes que a dissolução não havia

sido uma aggl'es ão á liberdade nem uma falta á fé jurada, mas sirpplesmente

um recurso extremo contra abusos legalmente irreprimiveis e inevitavelmente

funestos: foi pois em 13 de Novembro nomeado conselheiro de estado

o ex-ministro Manoel Jacintho, e coube-lhe a gloria de ser um dos autores

e signatarios desse pacto fundamental a que deve a nação brasileira a diutur

nidade da sua duração e a garantia das suas liberdades. Por esse serviço con

decorou-o a corÓa com a dignitaria da ordem imperial do Cruzeiro ...
Por carta imperial de 15 de Outubro de f 825 foi-lhe conferido o titulo de

Visconde de Baependy com as honras de grandeza, e foi pouco depois, em 2 L

de Janeiro de '18.26, chamado de novo ao ministerio para a repartição da

ua especialidade, a da fazenda. Em f2 de Outubro do mesmo anno obteve o

titulo de Marquez.

Infelizmente só conservou o poder um anno: no meio das intrigas e mane

jos da época, persuadindo-se que não gozava de sufficiente confiança da co

rÓa, por não haver ena querido acceder ao desejo, por elle mostrado, de re

formar a alfandega, contra a qual tanlas e tão fundadas accusações erlJo geral

mente dirigidas. pedio em f 9 de Outubro a sua demisslJo; nlJo lhe foi porém

ella concedida, e teve o dedicado e leal servidor de continuar ainda tres mezes

contra a vontade nessa posição, em que, victima de tantos enredos, não lhe

era dado servir, como entendia couveniente, o monarcha ~ a patria. Emfim,

em f 5 de Janeiro de 1827, conseguio retirar-se do ministerio com os seus

collegas, Marquezes de Caravellas, de Paranaguá e de Inhambupe.

Retirando-se porém do poder, não arrefeceu o seu zelo pelo serviço do

paiz e devoçãO al> Imperador: no conselho de e tado, os seus votos, os seus

pareceres escriptos e luminosamente deduzidos, de accordo com os dictames

da slJa politica, se nem sempre infelizmente forão seguidos, ahi estão toda-;

via para mostrarem que, se o erro dominou, não foi por nlJo haver quem

apontasse a verdade. Entre esses pareceres faremos sobresahir o em que acon

selhou a reprovação desses emprestimos de Londres que com tão funesto

encargo onerárão as finanças do paiz, e tantos pretextos derão aos clamores

contra o governo de enllJo. Não menos importante é o que deu sobre as ques

tões suscitadas pela morte d'EI-Rei o Sr. D. João VI e pelo chamamento

do Imperador do Brasil como D. Pedro IV ao throno portuguez. E por fim,

em annos posteriores, quando o espirito revolucionario, já senhor das massas
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se o o lrabalho de tão importante camara; no ann de 1838 foi eleito

seu presidente.

De po ~e da plenitude do poder executivo e moderador o enh r D. Pedro n,
por occa~iaoda sua coroaÇao em 18 de Julho de 1841 galardoou o velho e con

lante ervidor da monarchia brasileira o mini tro fiel e amigo de u. ugusto

Pai, com a Graa-Cruz da Ordem da Ro a.

A ida politica a vida acti a e de trabalho do nobre Marquez e lava

acabada; ~eu dias continuárão ainda algun anno a de lisarem-se no eio

do ~ocego c da ventura domestica de que era tao digno e e ainda, não

obstante a ua idade, apparecia entre o anciãos da palria, ~e ainda pÔde

com o sen voto sustentar alguma veze a cau a de toda a sua vida já não

era nao o venerando repre entanle do Bra ileiro di tincto que tão alto ha ia

ele\'ado o -eu nome.. o meio de sa vici itudes do tempos, e de a mo

dificaço , de caracteres, de opinioe e de principio , que UIo infeliz con e

quencia sao da fraqueza humana na vida politica ao nobre Marqu z cabe

uma gloria: seu caracter na opinioe forão sempre o me mo o seus voto

nunca se de mentirão; nunca em sua longa existencia politica houve um

pa o que lhe deixas e a amargura do arrependimento.

s o meio dessa eistencia tao activa, tao cheia, o nobre ! rarquez, ainda

conservando essa previdente lTenerosidade que nas luta da ua mocidade

com a pobreza e havia acri olado teve a lembrança da fllndaçao de um

monte-pio 7 especie de a ociação mutua em que o pais de familia menos

aba. tados, e a quem era tolhido economisar um patrimonio para ~eu filho,

pudessem com alguns fraco sacrificios comprar para ~uas famjlias parca,

porém segura subsistencia. Em Junho de 1825 otIereceu el)e ao enhor

D. Pedro I um projecto para a fundação de um monte-pio geral para as fa

mílias bra íleiras; já anteriormente havia otIerecido um para a familias

dos militare. Aquelle interessante trabalho foi apre entado no enado em

26 de Agosto de 1834, e delIe posteriormente resultou o instituto que ahi

temos com o nome de . fonte-Pio geral do er idores do E tado, cuja idéa

é attribuida a outrem reali~ando- e a ~im ainda uma vez o famoso di fico

de irgiJio : '. sic vos non· vobis. ..

a vida do nobre .1arquez póde-se considerar o homem pri ado e o

homem publico; e neste~ podemos ver - o homem de estudo e de magi 

terio,- o homem de administração, - e o homem politico e em todos e se

aspectos póde o Brasil ufanar-se de tão distincto filho, e apre enta-Io como

modelo.

Homem politico, em uma época de luta com a de organisação revolucio

naria quando os mais fune~to ab urdo erão reconhecido~ como princi

pios e até proclamados como a ioma', te e elle na ua intelligencia fria

e calma, no sen coração chejo de 'lealdade e de devo ão meio de premu

nir-se contra todos o~ erros e, convencido que ó sob a egide da autoridade

póde vigorar a liberdade, nem um ó momento sacrificou uma á outra, té

183i foi um dos oradorei mais dÍitinctos e que melhor direcção derão aos

debates do nosso parlamento, elucidando-os com a maior clareza de ex

pressllo, a mais logica argumentação. Ministro c conselheiro de estado

sempre falIou o monarcha, ainda em risco de desagradar-lhe a linguagem da

verdade. Disso tem o archivo do conselho de e. tado prova escriptas que

o futuro historiador das cou a da nossa lerra poderá compulsar.

Homem de administração todos o eus trabalho na província de Minas

Geraes e na organisação do Erario do Rio de Janeiro dão testemunho de

que linha eIle todas as qualidade nece aria ao administrador, compre

hensao rapida e clara, perspicacia, perseverança, e e3sa qualidade sem

a qual nocivas são toda a outras, acrisolada inteireza.

Homem de estudo e de magisterio, basta lembrar que, ainda estudante,

no ensino achou os recursos da existencia, que, chamado ao professorado

public em um e tabelecimento imp rlante c qu' ÜJDa e

co ideração para e ter idéa d que foi; e a-

dor e cre eu diver trabalho obr as finanç mo agro-

nomo e amigo do progre public u inlere sante re o cul-

tivo da canella do e Ião e obre a granza ou ruO a d n re" o , como

profe or traduzi , para uso da mocidade a ~ etaph. ica do ca cu o de

Carnot, a obra de Fabre bre torrente e rios e a lecan'ca de la

grange. oi membro de muitas ociedades litterarias e scientmcas, quer

no sa quer e lranlTciras: a . cademia Imperial de . edicjna d io de Ja

neiro. o ln tituto Ai ·torico Geographico do Bra iI as ciedad Liuera
fia e mante da in trucção, a Promol ra da instrucçã de assomas, a de

Agricultura, ommercio e ind lria da Bama contárão-o en e o u SOC1OS;

bem como a ociedade ni er aI de tal' Lica em rança academia

Franceza de indu~tria agrícola, manufactureira e commercial academia

Real da" ciencias de Li b a a ciedade Lilteraria Tíbuciana &c.

C mo homem particular empre pre timo o e ob-equiador nao poucos

beneficios oube e palhar. AtIa el jovial e docil conci ia a oom o res

peito a atIeição de quanto tinhão a ventura de o tratar.

Casando- e em ,.. de Agoto de i 809 com a enhora D. ranci.sca o

nica Carneiro da Co la (.larqueza de Baepend ),' filha egitima o coronel

Braz Carneiro Leao, um do mal aba tados e considera e' oe17ociantes

da praça do Rio de Janeiro cuja viu a foi po teriormente nomeada baro

neza de Sao alvador de Campo teve de e feliz consorcio tres filhos,

um o i conde de Baepend (Braz Carneiro ogueira da Co ta e Gama), a

quem deixou em maioridade e dous outros, _ anoeI Jacintho Carneiro

ogueira da Gama e Francisco . -icoláo Carneiro . ogueira da Gama, ainda

menores. lIodelo de toda as irtude dome ticas amou extremo amente a

ua família e zelo o pela oa oele, nada deixando ao acaso, conhecendo

a fragilidade das cou as humanas e os vaivens do mundo com os bens

da fortuna que lhe deixou, ainda melhor herança lhe preparou quer no

e emplo da suas ifludes, quer no a iduo cuidado da sua educação.

Do Estado nada deixou a eus filho enão o seu nome e a recordaçao dos

eu serviços que mai devem considerar- e como empenhos que os obri

gão que como vantagens de que tenhão de fruir.

Cidadao tão virtuo o, homem de tanto merecimento de ia merecer da

Providencia uma remuneração' eIle 3: te e na sua longa exiitencia, nos sere

nos anno da ua elhice no amor da sua família.

Em 15 de Fe ereiro de 1847 pela meia hora da madrugada, depois de

curLa enfermidade, entrelTou a alma ao Creador. Sua morte foi a do phi

losopho christao, como fôra a •ua vida. eu corpo foi sepultado nos jazi

gos da ordem terceira de ão Francisco de Paula desta cidade com as hon

ras devida aos altos ca.gos que durante tantos annos exerceu. Tinha de

idade 8i annos 5 mezes e 7 dias.

Sua morte foi geralmente sentida não ó pelos seus amigos, como por

aquelles que 6 de nome o conhecíão; e se inimigos teve, nascêr:to-lhe elles

das lutas politicas e do exacto cumprimento dos aeveres do cargos que occu

pára, porque a ninguem odiou, e nunca a ninguem per~eguio.

. Jenhum cidadão mais do que elIe consagrou ao serviço da patria diutorna

dedicação. . as épocas difficeis do na cimento politico da nação bra ileira,

quando tudo esta a por crear, finanças admini tração recur o materiaes e

morae~ e quando entretanto alimentado pela infancia nacional, o espirito

revol~cionario tudo perturbava, até como que adrede tudo compromettia, o

l\Iarquez de Baepend , e~ e glorio o Brasileiro, ahi se achou em constante

esforço em constante luta, victima, como todos os que se consagrlo ao serviço

publico, da in eja de uns da calumnia de outros, nunca porém menos ener

gico, menos dedicado.
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M 182:2 uma mocidade ardente e enthusiasta pela liberdade e inde

? pendencia de sua patria representava o reino do Brasil no Soberano

Congresso que se reunira em Lisboa.

Trinta e seis annos são passados; e daqueHa pleiade brilhante,

daquella phalange illustre dos primeiros representantes do paiz,

apenas se encontra hoje no senado, entre as novas glorias ItUe o

voto popular e a confiança da corÓa chamou a occupar' essas cadei

ras, uma trindade respeitavel por muitos titulos.

O Marquez de Olinda, Vergueiro e Alencar, são os tres nomes

que lembrão ainda aos Brasileiros as calorosas discussões do congresso porlu

guez, em que os filhos da joven patria que ia surgir proclamavão á face da

metropole o direito que tinha o Brasil de declarar-se independente, lançando

assim através do oceano o grito desBa revolução que devia consummar-se em 7

de Setembro de 1822.

OMarquez de Olinda, quando a sua carreira parecia terminada, assumio de

novo o poder; Vergueiro depois de ter illustrado a tribuna e dirigido a opinião

publica, trabalha ainda pelo paiz dedicando-se á colonisação e á agricultura;

Alencar, uma das popularidades de '1830, um dos homens mais notaveis da oppo

siçao de 1839', um dos autores da revoluçao parlamentar que produzio a maiori

dade em 1840, só aspira a servir a seu paiz com o seu voto de legislador, e a con

servar puras e inalteraveis as crenças politicas que o dirigirao durante a sua vida.

Poucas existencias ha no Brasil tão cheias de vicissitudes como a sua; poucos

homens passárao por tão duras provanças, e acompanhárao a revoluçãO da

independencia de seu paiz desde o primeiro balbuciar deste povo, ainda me

nino e já respirando a liberdade, até o momento em que o arrefecimento da

luta e a calma dos espiritos extinguio os antigos partidos.

O que ha de n~tavel porém na sua vida, é que, tendo muitas vezes exercido,

pelo seu pre ,tigio. pela sua habilidade na direcçao da-politica, uma influencia

decidida sobre os negocios do paiz, nao occupou nunca as primeiras posiçaes

omciaes ; além do cargo de senador a que fÔra chamado na primeira, vaga por

uma eleiçãO espontanea e quasi unanime, apenas roi duas presidente de sua

provmcIa.
L [as o seu caracter e plica este faclo: a sua modestia reprimia as aspirações;

e o seu interesse pelo pai; passava arliante dos calculos da ambiçao pessoal;

depois de ter servido nobremente o seu partido, depois mesmo de se haver

sacrificado por elle,offuscava-se e desprezava as glorias t:.~ chefe, para gozar

da intima satisfaçao que sente o simples e obscuro ci~adão, ql1a.~do tem a con

sciencia de haver cumprido o seu dever ..

Assim em todas as épocas em que as suas idéas triumphárão, ou'em que o

seu partido dirigio o paiz, eHe conservou-se na sua modesta posiçao; em t831,

sendo presidente da camara dos deputados, continuou no séu posto depois da

revoluçãO; em 1834 quando Feijó, seu amigo intimo e dedicado, governava o

Brasil, contentou-se com a presidencia do Ceará, onde o levára o seu amor pela

provincia natal; em 1840, quando a revoluçao da maioridade sahio de sua

casa (*) para rebentar no senado e echoar na camara dos depl,ltado~, apenas

aceitou aquella mesma presidencia com o fim de ir reparar os males que as

administraçaes passadas ahi havião feito.

O reverso desse quadro é ainda mais significativo.

Se durante a sua carreira politica Alencar pela sua modeBtia e pela sua re

serva não quiz ou não soube procurar para si as primeiras posiçaes officiaes

no momento em que os seus amigos dominavão; sempre que o seu partido foi

vencido, sempre que uma reacção se operou contra os liberaes, o seu nome

figurou como martyr entre os mais distinctos e os mais celebres; algumas 've

zes mesmo na primeira plaina.

Em 1817, soffreu quatro annos de prisão rigorosa na Bahia, onde teve por

companheiro Antonio Carlos, que depois foi um dos seus mais dedicados ami

gos, e verdadeiro apreciador do seu caracter; em 1824 esteve de novo preso

um anno ; em 1842 accusado de ser o chefe de uma imaginaria associação dos

lnvish'eis foi processado com Feijó,. Vergueiro e José Bento; em 1848 attri

buio-se-Ihe o movimento politico de Pernambuco e o accusárao na camara

dos deputados.

Tanta celebridade e tanto prestigio no revez; tanta obscuridade e tanto

afastamento no triumpho ; - é um contraste que faz honra ao caracter do ho

mem politico, e que lhe deu essa reputação de integridade que seus proprio9

inimigos nunca lhe negárão.

Mas naquelles tempos de verdadeiro enthusiasmo e fé robusta o povo sa....

bia desempenhar a sua missão; e a urna popular era como o altar da patria

onde se sagravão puros votos de reconhecimento e' gratidão aos bons filhos e

aos bons cidadãos.

Ao passo que Alencar era esquecido, ou fazia-se esquecido das distincçaes

officiaes, nao lhe faltavao as honras populares.

Em 1821 as portas do carcere se abrirao para deixa-lo sahir, ao mesmo

tempo que as do Soberano Congresso se abrirão para recebê-lo. De volta da

Europa encontrou no Rio de Janeiro o diploma de deputado á constituin~e.

Minas Geraes e o Ceará o elegêrão simultaneamente á segunda legislatura.

Em trinta e seis annos, apenas quatro esteve fóra do parlamento; e isto

porque achando-se ainda em 1825 compromettido na revoluçao do anno ante

rior não pOde ser eleito á primeira legislatura.

(-) Rua do Conde D. 55.
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J. I. DF. ALENCAR começou a ua carreira politica muito cedo.

Em '18'17, achava-se e tudando em Olinda, quando sobreveio e a revolução

mal planejada, aspiração precoce de um povo pela liberdade que ainda não se

tinha impregnado nas primeiras camadas da sociedade; e que era apenas

comprehendida por alguns homens in truidos a quem os échos da revoluçãO

franceza, e da independencia dos Estados-Unidos, chegavão apezar de amor

tecidos pelo tempo e pela distancia.

Moc'o, enlhusia ta, amando a ua patria com o mesmo ardor que depois sem

pre mo trou, arrastado pelo e emplo de seus mestres, Alencar deixou-se le\'ar

pelo movimento; e padio para o Ceará, munido das cartas e instrucções

nece sarias para fazer apparecer a revoluçãO naquella pro~ncia. Desempe

nhou a na commissão; porém pouco tardou que a impericia dos chefes

fizesse abortar todo o plano.

Effectuou-se a restauração; e elleJoi preso e conduzido a Pernambuco:

depois páSSOU á. Bahia, onde esteve quatro annos encarcerado com o rigor

que o governo absoluto usava para 05 crimes politicos; ahi assistia elle a

essas expan -ões da immensa erudição de Antonio CarIo , que consolava a

uns da desgraça, e a outros instruia, como um livro vivo e eloquente.

Solto em 1821, voltou ao Ceará, e eleito deputado ás côrtes de Lisboa,

tomou assento em 10 de Maio' de 1822. Foi companheiro de Antonio
. L.

Carlos, Vergueiro, Barata, Muniz Tavares, Lino Coutinho e outros; apezar

de muito moço e inteiramente alheio aos e tylos parlamentares, apezar do

aspecto imponente dessa respeitavel assembléa onde tinhão assento Borges

Carneiro, Fernandes Thomaz, Guerreiro, Ferreira Borges, Girão e mais homen

n?ta~eis de Portugal; o joven deputado achou nas suas convicçõe a coragem

necessaria para acompanhar os seus collegas nes a Juta parlamentar qne pre-.
ludiou a separação do Brasil.

Chegando a Portugal a noticia da independencia, Alencar abandonou a

côrtes com alguns outros deputados; e sem passaporte, não ob tante a prohibi

Çao do congresso, passou á. Inglaterra, e correu ao reclamo de sua patria;

achou porém a revoluçãO consummada, e recebeu o diploma de deputado á
constituinte.

Nessa assembléa, segnindo sempre os principios de liberdade, sustentou os

de ordem nas sessões agitadas que então apparecêrão ; pelo que mereceu a

sy.mp~thia geral, e a estima de D. Pedro J, que sempre o distinguio. Dissol

vida a constituinte, voltou á sua provincia, da qual estava ausente havia dous

annos; ahi achou os seus amigos e sua familia compromettidos na revoluçãO

de 1824; preferio comprometter-se com eIles a abandona-los.

.Preso e conduzido por Minas Geraes até o Rio de Janeiro, foi ser julgado na

capital do Ceará pela commissão militar presidida pelo coro~el Conrado, a qual

proferio sentença reconhecendo-o innocente e absolvendo-o. Pa son esse pouco

tempo estranho á vida politica, até que em 1828 as provincias de Minas Ge

raes e do Ceará o elegêrão deputado á segunda legiSlatura.

Este facto bastante notavel , era a rehabilitaçSo do seu passado politico, se

elle precisasse de outra além do reconhecimento da sua innocencia pela

commissão militar; o voto de uma provincia illustrada como a de . Iinas Ge

raes, que o tinha visto na desgraça, era a maior prova de consideraçso que
. .

podia merecer um cidadão.

Alencar optou pela sua provincia, como é de lei; e na vaga que elle deixou

tomou assento Evaristo Ferreira da Veiga, eleito primeiro supplente. Foi nesta

sessão de 1830 que elle mais se distinguio pela sua moderaçITO, defendendo

como membro da commissão de poderes contra os liberaes exaltados, o direito

que tinhão Jo'sé Clemente Pereira, Sal~ador José l\iaciel e Oliveira Alvares de

tomarem assento como deputados; devendo notar-se que nesta defesa, movida

apenas por sentimento de justiça, ene corria risco de perder a sua populari

dade á vista da excitaçãO do animos contra aquellas eleições.

Em 2 de Maio de 1832 entrou no senado, sendo o primeiro senador eleito

pela regencia; e foi aceito por aquella corporação, enUlo quasi toda composta

dos membros da primitiva fundaçao, como uma. garantia contra as idéas da

abolição da vitaliciedade que começavSo já adquirir muita voga; recebendo

no seu seio um dos membros mais proeminentes do partido liberal, o senado

julgava adquirir um defensor valioso.

Mas ene não conta a com o caracter de Alencar; e não sabia que, deputado

ou senador, elle otaria com a mesma facilidade pela idéa, desde que a con

siderasse util para u paiz; e a im o demon trou pouco depois, e em todos os

acto de sua carreira parlamentar.

Nomeado presidente do Ceará em 1834, dedicou-se, durante os tres annos

que exerceu esse lugar, a promover os melhoramentos moraes e materiaes que

reclamava o estado de atraso de ua provincia. Purgou-a dos assassinos que

a infcstavão; fez punir todos os criminosos grandes e potentados; introduzio

colonos naquena época em que nem se fallava de colonisação' mandou vir

operario da Europa; creou um banco pequeno mas em relaçao aos recursos

do lugar; reprimio o trafico, apprehendendo o unico contrabando que appa

receu no tempo de ua admini tração, de modo que um.t'6 Africano nao esca

pou; e desenyolveu a obras publicas, construindo estradas e pontes.

ão tendo a provincia renda para a sua despezas, tanto que recebia

quota de Pernambuco para supprir o deficit, elevou a receita a ponto que n

ó cobriu aquellas despezas accrescida com a creação da assembléa pro ~

cial, e o ga tos feito com a prisso de criminosos e com as obras publicas, mas

deu para se enviar uma reme sa á Inglaterra afim de amortizar a divida ~

blica, facto de que não havia exemplo na provincia; e deixou ainda um
grande aldo. -

O maior elogio que se póde fazer da sua administraçao é que o ministro do

imperio em 1837 Vasconcellos, um dos nossos mais distinctos estadistas, acer

rimo adversario politico de Alencar, quando este pela desistencia de Feijó e

mudança de politica foi demittido, recommendou ao seu successor, o canse.

lheiro Manoel Felizardo de Souza e .lello, que nao desfizesse os actos da

pre idencia anterior, nem hostilisasse o partido que a havia apoiado; insfruc""

Ção- que o novo presidente executou tanto quanto era possivel naquelle mpa"
de luta e opiniões extremas.

Voltando da presidencia do Ceará, Alencar veio tomar em 1839 o seu pósto

de opposiçSo no senado, e ahi foi um dos sete senadores que impedirfto du

cante um anno a passagem da interpretação do acto addicional, apezar de

todo o esforço ·do governo e da maioria.

o anno seguinte planejava elle com Antonio Carlos, José Bento, Paula e

Souza, Limpo de Abreu, Martim Francisco, Hollanda Cavalcanti e outros a r~

volUÇãO da maioridade, que se realisou em 23 de Julho, e que inaugurou 1)

presente imperio; ainda desta vez aceitou a presidencia do Ceará para com

prazer com os seus amigos, e evi~ar uma difficuldade ao ministerio.

Foi o segundo e ultimo periodo de ua vida ·administrativa ; 'periodo durante

o qual mostrou ainda uma vez a sua energia e coragem civica em reprimir 08

movimentos sediciosos que algnns dos adversarios da maioridade fizerlIo a

parecer na provincia, e dos quaes não ·se devem revolver as cinzas.

Voltando á opposiçao em 1842) em que teve de soffrer o processo de que
fallámos, neIla se conservou até '1845, em que exerceu uma influencia nota
vel como um dos chefes da maioria que apoiava o ministerio Macahé.

Desde então, ou porque julgou com razSo que depois de tao 10D~ uta tinha

direito ao repouso, ou porque entendeu que o eus se "\ iço~ nao c o mais

precisos, retirou-se da scena po itica; p rém até ho'e ain a nem mseu al

Hado dirigio-se a ene que n:lo enco tré.l~ e o e~mo libera d 1830.
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Onde~est(elle?-Esse hom('m fabricado
De sangue novo, pelo molde antigo.
De gt"ega e_de romana contextura,

De tempera sublime,
Que vale mais que os seculos que o produzem?

MAGALHÃES.

HISTORIA, pharol brilhante erguido nas fronteirasldo passado para

iIluminar a estrada do ~futuro, nunca mais digna se torna do que

quando, espancandol as trevas que rodêão os tumulos, nos mos

tra em todo o seu esplendor os varões iIlustres, cujos feitos

~~~/(, honrárao o paiz de seu nascimento, cuja vida foi gloriosa para

a humanidade. Esses homens modelos, que provocao a allenção

do presente, deixão escapar dos labios gelados palavras conse

lheiras de yirtude, de valor, de nobreza; os raios da luz, que,

como auréola sagrada, circumdão suas frontes, acendem n'alma

o amor da patria, e o respeito, que acompanha sua memoria,

excita no coração desejos de imita-los; nobre e energica a

ambição desperta, cresce, inflamma a yontade, que então opera prodigioso

1\Iuitas vezes- quasi sempre - a inveja e a ignorancia contemporaneas,

dando-se as mãos, pagao com desprezo, senão com martyrio, as nobres

abnegações, os esforços generosos das almas escolhidas. Os interesses, que

lutão uns contra outros por alcançar o ~predominio; as paixões, que ob

scurecem a razão e aconselhão o mal; o erro, que calou profundamente

nos animos e que o falso orgulho ainda mais afferra, temem, odeião,

desconhecem os espiritos elevados e nobres, que os combatem em nome

da virtude, da justiça e da razão.

Mas ha um momento em que todas essas vozes emmudecem, uma época

em que a verdade profere a sua sentença "definitiva; é quando um tumulo

se abre, quando uma nova geração, gozando dos ~ beneficios que resultá

rão dessas lutas, repelle a herança de p"reconceitos, e, buscando nas som

bras do passado o autor de tantos bens, repete o seu nome entre vi vas de

gratidão. Este juizo da posteridade, sentença da justiça diviua, que a hu

manidade proclama, é a recompensa mais pura, mais duradoura, mais in

vejavel; essa crença d.., vida futura, essa esperança de merecer um dia as

uençãos de uma geração inteira, constituem o mais nobre;incentivo para as

almas verdadeiramente heroicas.

Cumpre pois que a historia, illuminando com seu facho as sombras do

passa(~o: nos ~deixe ver em toda a luz as ima~ens dignas de veneraçao; tue
de getação em geração uma voz se erga d entre o povo, como a da sen

tinelJa quando alta vai a noite, repetindo o nome e os feitos dos homens

que ganhárão a immortalidade, prestando homenagem ao passado e inci

tando os animos, que_desfalJecem no presente.

O Brasil, bem que de moderna data no quadro das nações, conta já nu

merosos filhos, que devem ser apontados como exemplos, e a Galeria dos

Brasileiros mustres p6de ufanar-se de sua riqueza. Nesse monumento -er

guido á memoria dos grandes homens do Brasil, um dos mais elevados

pedestaes deve ser reservado para o..,.busto nobre do varão, cuja vida va
mos rapidamente bosquejar.

EvAJUSTO FERREIRA DA VEIGA nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 8 de

Outubro de 1799. Seu pai, Francisco Luiz Saturnino, era professor de pri

meiras letras e tinha aula aberta na rua de S. Pedro, donde mais tarde

foi passada para a do Ouvidor. Ahi recebeu Evaristo os primeiros rudimen

tos de instrucção, e ao mesmo tempo lições de severa moralidade, que

ficárão profundamente impressas em seu coração. Na idade de doze an

nos passou a estudar grammatica latina com o professor l\Ianoel Marques,

e rhetorica com João José Vahia: pouco tempo depois frequentou como

externo as aulas do Seminario de S. José, onde estudou philosophia racional

e moral e as linguas franceza e ingleza, aprendendo mais tarde comsigo

mesmo a italiana. Contava dezenove annos quando concluio os estudos.

Então seu pai, que deixára a aula de primeims letras para abrir uma loja

de mercador de livros á rua da Alfandega, chamou-o para o balcão. Depois

de cinco annos, tendo perdido sua mãi, estabeleceu de sociedade com seu

irmão, o Sr. João Pedro da Veiga, uma livraria á rua de S. Pedro, esquina

da da Quitanda, donde mais tarde sahio para continuar o mesmo negocio

por sua conta na rua dos Pescadores.

Até entllo Evaristo era apenas conhecido como negociante honrado, ho
88



publicas, o guia con ciencio o da opinillo, a ara sagrada em que e venerava

a patria. Dotado de va to talento, rico de erudiçao, animado pelo mais des

intere ado patriotismo, Evaristo di cutia com alta superioridade em ua fo

lha toda as que tOe" que importavllo ao progresso do paiz; ma ,vivendo

DO meio do turbilhão d:l facções, cujos planos elle contrariava e que busca-

ao afasta-lo jogando-lhe insulto, via-se obrigado a descer ás que tOes indivi

duaes; se á declamações respondia com raciocinios, combatia os insultos com

uma ironia penetrante, que deixava profundamente ferido o amor-proprio de

eu adversarios.

O nome de Evaristo espalhava- e por todo o imperio, e além do Oceano;

seu merito grangeou-Ihe o titulo de ocio do Instituto historico de Paris e

da Arcadia Romana; a ociedade mante da ln trucção contou-o mais tarde

no numero de eu membros benemerito. o me mo tempo a fama de seus ta
lento , de ua virtudes, reunia na ua loja de livreiro todos os verdadeiros

patriota ' ahi doutrina. a Ue o povo, e aquelle que o ouvillo iao mai longe

repetir aa pala ra e auglllentar a . ua popularidade. provincia de i

nas tre~ vezes o e colheu para seu representante na camara do deputados.

O Rio de Janeiro nllo e mo trou ingrato para um filho que tanto o honrava;

se nas eleições de 1828 Evaristo ficou no numero dos supplentes, nas de

1836 reunio dou diplomas, o de Mina e o do Rio de Janeiro.

Como deputado Evari to foi o mesmo homem que no jornalismo, de

fen 01' elo me mo principios obre que e basea a sua doutrina: liberdade'

mod rada para o povo, prestigio e for. a para'a monarchia, respeito ás leis,

fiel oh na ncia da constituiçao do Estado. 1I0 quadrava es e programma á -

admini. tração e por i o encontramos Evari to dirigindo a opposiçllo par

lamentar de 1830.

Começárão a apparecer nes a época a idéa de reforma da Constituiçlo

e federação das provincia , como con equencias fataes dos erro do governo,

Evari to vio na adopçllo de tae idéa uma offensa á constituiçllO e o enfra

quecimento do Bra~il; ~ua voz podero a ergueu-se contra os reformistas. as

embalde ! a reacção e tava na razão directa da oppressllo; a faisca lançada

nos espirito ardente devia em breve produzir o incendio.

Pela primeira vez E ari to he itou; pareceu-lhe a principio qu de ia

resistir á torrente que dar-lhe o apoio de seu nome seria contribu'r par a

perdiçao da patria' logo porém conheceu que todo o e forço humano se ia

impotente para o ter o rochedo I que despegado de sua base e impelli opor

uma fOf(;a fatal, rolava irre istivel e ganhava nova velocidade com a carreira

cujo termo era o ab mo da anarchia. Então a alma do heróe partio-se em

um soluço hou e um momento de agonia. uma dÓI' sem nome varou- he o

coração! Pago e e tributo á natureza, Evaristo ergueu a fronte, e, cerra o

o ouvido aos in ultos, aos sarcasmo ,á maldições com que era pago o sa

crificio de sel! amor-proprio, pa SOl! para a fileiras dos reformi ta. ão po

dendo fazer parar o rochedo, queria ao menos desvia-lo do abysmo, arriscan

do-se a ser por elJe esmagado. « Combati a reforma, dizia elle então, em

« quanto nllo a julguei do voto geral; hoje é necessaria, e pugno por ella; fa

« ça- e, faça-se ma a ordem e a tranquilJidade presidllo a tudo, e a lei á

« sua ·propria alteraçllo. »

De dia em dia os espiritos mais se azeda ão. D. Pedro I parte para a pro

vincia de Mina, afim de com sua presença restabelecer ahi a ordem, e publica

em Ouro Preto a pl'oclamaçllo de 22 de Fevereiro, que foi mais uma faisca

para apressar a e plosllo. Por occasillo de seu regresso á côrle fazem-se grandes

fe tejos, acendem- e fogueiras, bandos armauos percorrem a ruas da cidade

insultando e maltratando os Brasileiros, cujo sangue corre. Evari to querendo

evitar mais grave de ordens, escreve estas memoraveis palavras: O sangue

de1'l'amado pede sanrl'ue, tri'iJtes elf'eitos do odios e d'Ü:senções cz'vis! admoesta

ção prudente, que seus iuimigos traduzirão como provocaçao ás paixões po

pulares. 'Longe porém de aconselhar represaI ias sanguinolentas, o heróe ap

pella para a autoridade e redige a representação de '17 de Março, assignada

por 23 deputados e um senador, na qual se pede ao monarcha que desatfronte

o Brasil vil'ipendiado e pungido!

GALERIA DOS BRASILEIROS ILL TRES.
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mem affavel e e po o modelo que já então se achava casado com D. Edel

trude~ 'Iaria da cenção, a quem consagrou VI a amizade até o derradeiro

instanle de sua ida.
I rao oh tante, essa perspicaz inteUigencia, que seu professore tanto ha-

viao apreciado, nao dormitava, não' enriquecia-se no e tudo, concentrava-

e para mai tarde resurgir cheia de força e de esplendor. A sêde de conhe

cimento, que desde os primeiros annos o atormentava, enconlrára fonte

abundante para fartar-se no livros, entre o. quaes elle vivia. Seu natural

discernimento e bom go to haviao-o levado a fazer uma ajuizada e colha entre

as diver a obras de bon autore. Com elle conver ava E aristo durante a

lonaa hora da noite e ne e continuado lidar ua intelliaencia mai e de en-o

volvia, novo pensamento en inado pelo abio~, ou in pirado pela medita-

Çao, vinhao enriquecê-la, e de dia em dia mai va ta e tornava ua erudição.

Limitar- e-hiao a is o o~ de ejo de Evaristo? 1I0, de certo; fóra pre-

ciso el' profuudament egoi ta para conhecendo-se tllo rico: guardar com

sigo e e the ouro, e Evari to primava em aenerosidade. fortuna que ad

quirira no negocio, nao a empregava com igo, que erão imples o seus

habitos e eu go tos bem ara tado da ostentaçITo; distribuia-a pelo desva

lidos, a quem ua caridad.e ia encontrar até em paizes e trangeiro. Que~

assim tllo despegado e mo trava da riqueza materiaes, tão prompto em

soccorrer o infelizes mal aquinhoados nao podia certamente ser avaro das

riquezas intellectuaes' não, elle a, enthesourava porque sentia in tinctiva

mente que havia de chegar o dia em que infelize de outro genero, desvalido.

de outra fOl,tuna preci arião tambem de seu au. ilio. 'Ias a mode tia, que ra

base de seu caracter, e a de conGança da propria força ainda não e pe

rimentada não lhe deixavão conhecer que e se dia já era chegado, embora

algun amigos, que o apreciavão em intima con er açõe assim lh'o di e em

e lhe vaticinas em um porvir de gloria.

Filho do Brasil, nascido em meio desta natureza tão garrida, de ta vege

taçllo tão luxuriante, sob e 'te céo tão anilado, e cutando a podero as vo

zes das flore tas, a suave harmonia dos bosques o doce murmurar do rio,

o estalar das catadupas, Evaristo era poeta; e ua brilhante imaginação, des

pertada pelo brado erguido nas margens do Ypiranga, celebrou em beIJo can

tos a aurora da liberdade. A patria foi a musa que acordou o poeta; a pa

tria, seu primeiro amor, foi tambem o termo unico de toda a ua ambi":

ções. Desde entllo elle publicou varios artigos e folheto politicos que respi

ravllo o perfume embriagador do patrioti mo, e que de de seu apparecimento

attrahirão a attenção publica incerta ainda obre o nome do autor, porque

esses escriptos erllo publicado~ ob o anonymo. Bem depressa porém o nome

de Evaristo tornou- e conhecido no Bra iI de uma extremidade á outra.

A fi de Junho de 1828 o batalhõe de AlJemãe e Irlandeze5 e ublevllo

na cÔrte e perseguem ferozmente o povo: a 6 do mez eguinte o barllo

Roussin, vice-almirante francez, entra de morrõe acesos pela bahia do

Rio de Janeiro e vem insultar a fraqueza do Brasil! Ao ouvir os clamores do

povo, ao sentir as faces abrasadas pela vergonha da affronta , Evaristo esquec~

apropria modestia e escreve e, tas nobres palavras: Desgraçado o povo que

sotfre o jugo estrange'lro! Os seus mesmos benefieios são amargos e pagão

se a peso de ouro; os seus insultos) quem os tolerará?

A Auro ra Flum't'nense repetio es e brado de indignação aos ouvidos do

povo. Fundado em fins de 1827 por tres cidadllo , es e periodico foi desde

1828 e 'Clll~ivamenle redigido por Evari to, e tornou-se a tribuna em que e

advogavão os interes es publico, o pulpito de que baixavllo lições para o

povo. Des pontára o dia esperado; Evari to abrio o cofre em que amontoára

riqueza de conhecimentos e com larga mão a distribuio.

I 1I0 cabe no limite deste imple e. boço uma apreciação de Evaristo como

jornalista; diremos sómente «Iue a Aurora Flumú~ense 10rnou- e em pouco

tempo conhecida de todo o Brasil, e gl'angeou para o eu redactor uma gl'ande

popularidade, que foi de dia em dia augmentando. Durante os oito annos de

ua e i tencia a Aurora foi o orgllo das necessidades e dos interesses do povo,

o defensor estrenuo de eus direitos, o campeão de temido das liberdades

.,
1
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Tudo é baldado! O dia 7 de Abril vê consummar-, e a revoluçao! Evaristo

conhece que é chegado o momento do perigo e redobra e forços para

afasta-lo. RUe sabe que na taça das revoluções o povo bebe um licor que

embriaga; que a liberdade, virgem santa, ve te uma tunica 11Io fina que e

despedaça aos abraços freneticos do povo em deli rio ; entlIo a virgem profa

nada e transforma em medonha furia, corre nua, soltos os cabellos, sacudindo

o brandao da anarchia, e vinga com as proprias mlIos o ultrage que sotfreu.

Resolvido a encaminhar a revoluçlIo Evaristo começa prégando o esque

cimento das ofensas, pedindo perdão para todos; arrisca-se para salvar seus

inimigos. Graças á influencia do seu talento e de sua virtude elle cónseguio
suspender o braço armado da revoluçãO; luctuosas scenas de pro cripçlIo e

de exterminio, qua i inevitavei em taes momentos, não empanárlIo o brilho

desse quadro magestoso, que representava a liberdade triumphanle.

Apenas porém se completa a victoria, os interesses individuae , as paixões

eiaHadas, os espiritos hallucinados resuscitao os ant.igos partidos cada qual .

mais absurdo em suas pretenções, querendo por calculo ou por irreflexlIo arre

messar novamente o paiz para o abysmo que ainda está mui proximo. Eva

risto conhece que essa mãos malvadas ou ignorantes hão de dilacerar o seio

da patria, seu unico amor e por cuja felicidade tanto tem porfiado; olha em

torno de si.• procura um lado - não o mais poderoso e mais forte, - que lhe

importa o poder? - mas aquelle onde ha mais razão e mais justiça, porque

só o seu triumpho póde ser duradouro, só elle póde produzir a paz. Enla.o

torna-se chefe do partido moderado, dá-lhe vigor, empre ta-lhe sua influen

cia, alarga eu circulo, consegue emflm supplantar seus contrarios, isto é,

salvar a ordem, a liberdade a monarchia. Por longo tempo t.em em suas mlIos

os destino do Bra iI a sorte de um imperio depende de sua vontade. Po

dendo ser tudo, elJe quiz ser sómente Evari to, o amigo de sua patria. Essa

immensa influencia, de que dispõe, elle só emprega para debellar as facções

que renascem, e conservar a conquista que lhe assegura o futuro do paiz.

Na celebre sessão de 30 de Julho de 1832, em que devia ser proclamada a·

nova constituiçao, que lhe pareceu um acto precipitado e perigoso, Evaristo

deixou por momentos seu partido~ que então tinha ~a camara maioria. Seu

iI ncio e completa abstençao em tal cri e cOlltribuírao fortemente para rnallo

- grar o plano dos moderados.

·0 entanto as esperança de restauraçao do ex-imperador ganhavlIo corpo

de dia em dia. Evaristo, julgando que a r("ali açao de _a idéa seria uma

fonte de males para o Brasil, a combatia com todo o igor, face a face. 1 a

noite de 8 de Novembro de 1832, achava- c eJle em sua loja discorrendo

em companhia de varias pessoas, quando ouvio-se o estrondo de uma pistola,

e Evaristo vio tres de seus amigos cahirern p:)r terra banhados em sangue.

O heróe levemente ferido corre á porta da loja, explica ao povo a scena

que se acaba de dar e termina exclamando: Não nos {at'ão calar com estes

argumentos.

Dessa época em diante Evaristo dominou em todas as cleiçoes, e intluio

poderosamente na marcha do governo. Em 30 de Dezembro de 1835 termi

nou a publicação da Aurm'a Fluminense, e desde entao conservou-se afas

tado dos negocios publicos.

A 22 de ovembro de 1836 partio para a provincia de Minas afim de pa

gar uma divida de gl'atidão para com e_sa briosa provincia, que tres vezes o

elegêra deputado. De voIla ácôrte, e já molesto. sentio tao doloroso abalo ao

contemplar o estado das cousas publicas, que atacado por violenta enfermidade

falleceu a 12 de Maio de 1837, depois de sete dias de sofrimento, dando á
sua esposa e ás suas tenras filhas este ultimo conselho: Vivei no santo temor de

Deos e nelle confiai, e em meu ü'mão.

Seu corpo foi sepultado na igreja ue S. Francisco de Paula ao lugubre som

das lamentações da cidade inteira.

O dia 12 de Maio de t 837 foi uma data de de-olaçao e de luto para o im

perio; a grande familia brasileira pranteava a morte do seu filho mais que

rido, do varão que, sempre calmo no \'ortice das revoluções, generoso no

triumpho~ modesto no fastigio do poder consagrando toda riqueza da sua

intelJigencia, todo o amor de seu coraçlIo, toda a energia de sua vontade, á
ventura da patria, vivendo no periodo mais agitado da historia do Brasil,

legou ás gerações por vir o exemplo de uma vida pura e beIJa, comu em

noite serena o céo estrellado desta terra que eUe tanto amou!
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CI En passarei á posteridade como o "inga:lor da c1igni:lade do Brasil. "

Discurso d, ANTONIO G.lnLos na Constituinte; scsscio de ia de: NOl:flllbro
d,1823.

17

Foi o vulto gigante das côrtes de Lisboa, o orador mais proeminente da cons

tiLuinte; e em nossa galeria:: parlamentar ninguem lhe disputa a primazia. Seu

nome é um monumento nos fastos da patria: e pois reivindica-lo do olvido é
reslaurar um monumento de glorias, esquecido pela)ngralidão dos contem
poraneos.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva nasceu na, então,

villa de Santos, no dia 10 de Novembro de 1773; forão seus pais o coronel Bo~

nifacio José de Andrada, e sua mulher D. Maria Barbara da Silva.

Feitos seus primeiros eSludos em)ua terra natal, foi sua educação littera.

ria confiada aos cuidados do virtuoso bispo D. Fr. Manoel da Resurreição, o

mesmo que abrira a ~José Bonifacio os thesouros da intelligencia. Munido des·

ses principios, que fazião-Ihe já antever os segredos da sciencia, seguio para

Coimbra, o theatro dos talentos brasileiros naquelle tempo, e abi obteve com

a signalado aproveitamento o gl"áo de bacharel em direito. Sua intelligencia,

desabrochada sob o sol do tropicos, robusteceu-se com os variados estudos

da historia e da litt ratura, e adquirio esse brilha~te cabedal de erudiçãO, que

era como o preludio do grandioso futuro que o aguardava.

Concluidos seus e"tud03, começou seu tirocinio na carreira publica; depois

d" haver servido o lugar de juiz de fóra em Santos, foi promovido a ouvidor e

corregedor da comarca de Olinda, sendo logo depois elevado á categoria de

desembargador da relaçãO da Bahia.

Seu destino porém estava escripto nas paginas do porvir; não o talhára a

P.·ovidencia para seguir placido e sereno a vida impassivel do juiz; :fadára-o

para ser o heróe d' uma nacionalidade. Sua existencia devia reflectir as oscil·

làções que caracterisão as grands3 épocas, e soffl'er as duras provações que

engrandecem os filhos da liberdade.

Em 'I817 Pernambuco, cansado sob o peso de um absolutismo sem grandeza,

recordou as tradições de sua historia, e levantou um grito prematuro em prol

da .independenciCt da terra de Santa Cruz. Antonio Carlos nilo trocou a toga

do juiz pela opa do tribuno. Sua intelligencia e seu coração negavão-se a um

movimento genero o embora, mas que o lugu r exemplo de um passado ain

da recente augurava, que havia de ser e3m1gad:> sob a acha implacavel do pJ

der, e que o sangue de novas victimas viria ajuntar-se ao cruento supplici:>

de Tira-dentes. "
Sua fidelidade entretanto foi posta em duvida por um poder suspeitoso, e

das mãos do algoz s6 o salvou o seu destino providencial.

o melO das grandes peripecias do drama social; nas oscillações

tempestuosas que sóem sempre acompanhar a infancia das nações

que se constituem, a Providencia não abandona a humanidade.

Quando os destinos da sociedade, agitados pela luta das paixões,

vacillão incertos a perder-se nos abysmos da dissoluÇão, e1la envia

á terra esses apostolos prede tinados, a quem entrega o verb.o de uma

nacionalidade nascente, e confia a missão de dirigir as gerações que

timidas taclt~ão o caminho apenas encE'tado da existencia. Sua pas

sag~m na terra é como um clarão luminoso alravez dos acontecimen

tos que os circumdão. Engrandecidos pela consciencia de sua eleva

da missão, elles atravessão com serenidade impassivelo tumultuar das paixões]

que ao redor delles se desencadêão, e realisão seu deslino com a omnipoten

cia das grandes convicções. Em suas frontes, ungidas pela gloria, está e3tam

pado o se1l0 da grandeza. Seus passos são marcados com os beneficios que

derramão, com o heroismo qu~ os engrandece.

O infortunio e o soffrimento conferem-lhes ás vezes a corÓa do martydo ;

e a gratidão dos povos colloca seus vultos venerandos no templo da patria,

allumiados pelo irradiar de uma gloria inUnda.

Tal foi Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.

Patriotismo ardente, provado nas lutas do despotismo; caracter romano

temperado nas provações do infortunio; coragem civica levada até o herois

mo; consciencia nobre e orgulhosa de seu merecimento; alma ,volcanica ,

exaltada pela perspectiva da gloria; ludo concorreu para tornar Antonio Car

los o homem do povo, o tribuno gigante de nossas liberdades. Sua imagina

ção rica e fecunda, sua ,·ariada e brilhante erudiçtio, a energica vivacidade de

sua expressão, seu mesmo busto magestosamente talhado, - allumiado pelo

raio de um pensamento viril, tudo assegurou á sua palavra essa omnipo

tencia grandiosa, que força as convicções e arrasta os espiritos. 03 talentos da

eloquencia brilhavão-Ihe na fronte sulcada pelo infortunio, e cada debate era

umtrophéo, cada discur o um louro, que ajuntava á sua corôa de orador. Sua

palavra autorisada dominava as discussões, e intervinha para decidir o pleito,

como o raio rebenta entre trevas para desfazer a tempestade e serenar o ho

rizonte. Quando occupava a tribuna, suas palavras, enrendidas pelo enthusias

mo rebentavao em borbotões, e vasavão-se nos moldes de uma eloquencia,
animada no fogo sagrado do patrio ismo.. Dir-se-hia que ellas levavão comsigo

a centelha, que lhe ardia no cerebro. j
i~,-----_._--------------------,~~
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Lisboa. Do antro escuro da prisDo o destino fé-lo passar para o sanctuario

augusto do legi lador, Ahi sua voz de. prendeu-se magestosa como a do filho

da liberdade, e fez ouvir sua palavra eloquente em defesa de uma caUSll

pro cripta, emquanto não lhe chegava o dia de crear uma patria para sagrar

lhe o culto de sua inlelligencia, as pulsaçõe~ valentes de seu coraçlo.

A grande epopéa da independencia começava a desenrolar seus largos epi

sodios. Arrastado pela cegueira do intere se, Portugal tentava escravisar o Bra

sil, como outr'ora 1 erxes lançar cadêas ao mar. O genio da liberdade Ame

ricana , encadeado tre seculos pelo absolutismo, sacudio seus pesados

grilhões, e arrojou-os quebrados aos pés de seu injusto dominador. A metro

pole estremeceu de colera; o congresso portuguez trovejou ameaças contra

o Brasil. Era uma luta de morte.

Antonio Carlos ergueu-se como um gigante, e oppÓz o poder de sua pala

vra fulminadora á arrogante prepotencia dos deputados portuguezes. Baldado

esforço! Força nenhuma humana pÓde desvendar os olhos ao fanatismo

politico, e conter-lhe os desvios: a luz da razDo lhe é desconhecida.

Vendo o primeiro arrebóes da liberdade dDurarem as plagas de sua que

rida patria; deixou um paiz surdo á voz da prudencia, um paiz em que seu

patriotismo esgotava-se em baldadas, posto que genero as, tentativas para

abater o poder da força e o despoti mo do numero. egou sanccionar com

sua approvaçllo e a constituição das cÓrtes que fazia desapparecer nossa

nacionalidade, declarando a destituição do rei, se viesse para o Brasil; em

Outubro de 1822 a Inglaterra, o asylo elas ico dos foragidos filhos da liber

dade, recebia em seu seio o illu tre Brasileiro, acompanhado de seis dignos

deputados, cujo peitos pul avão com igual ardencia pelo engrandecimen

de sua patria.

o Brasil já o systema constitucional começava a fructificar; esta a co

vocada a as embléa constituinte, encarregada de organisar o novo impero

Ainda em Inglaterra foi Antonio Carlos a ella deputado pelos sufJragios

sua provincia; e chegando á sua patria, foi tornar assento no seio da rep

sentaçllo nacional. ovo theatro desdobrou-se para o portentoso orador

cÓrtes de Lisboa.

Quando o paiz, longo tempo adormecido sob o jugo de om captiveiro ioglor o,

despertou-se aos doce accentos da liberdade, o seu vulto grandioso dese O

com magestade no horizonte da patria.

Antonio Carlos foi na constituinte a encarnação viva da reacçao nacional,

que se erguia energica contra o passado para abater' o absolutismo. Dir-se-hia

o genio altaneiro da liberdade que quebra as cadêas em civico denodo, e re

cupera seus direitos postergados. Sua palavra traduzia as arrojadas inspiraçOes

de um patriotismo ardente: parece que o sol dos tropicos depositára em sua

alma o raio vivificante de sua luz animadora.

Sua imaginação brilhante e lecunda communicava a seus discursos uma
energia e vehemencia do mai bello effeito. Fallando do barbaro alvará de 30
de Março de 1818, a indignaçao do patriotismo arrancou-lhe estas energicas

palavras: « Steterunt comce, et vox faucibus IU:Bsit. » Pareceu-me ver oelle

os ultimos arrancos do assustado despotismo, o qual, certo de largar para sem
pre -o ensanguentado assento que para desgraça do Brasil:tanto tempo occu

pára, queria ao menos na ua quéda rodear-se de victimas e de aoaue I
~

Ao lado desse poder da palavra, dessa eloquencia superior) que coo .

tuia sua preeminencia , brilhava o talento do publicista, robustecido por u

estudo profundo e severo. Encarregado pela assembléa da honrosa tarefa

de elaborar com outros dignos deputados o projecto de cónstituiçãQ que devia
regero impe.rio, redigio esse trabalho luminoso, que será sempre um padra
de gloria para eu nome, e um monumento imperecedouro de suas crenç

liberaes.

Uma aureola de brilhantes gloriliS veio cingir a fronte do patriota, que sa

grava o culto de seu coraçDo, os recursos de sua intelligencia ao engrao e

cimento de sua patria. Feliz quadra essa, em que a crença vigorosa da

primeira idade, a esperança da mocidade- virgem do descrer da velhice,

alentada pelas ilJusões da liberdade, operava a grande obra da regenera-

GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.

• Lh're nasci, vivi, e Iivl'e espero
• Encerrar-me na Cria sepultura,
• Onde Imperio não tem mando se vero,

Nem da morte a medonha caiadura
M IncuUr póde bonor n'um peito Céro,
" Que aos fracos tão sómente a morle é dura I »

• Sagrada emanação da liberdade,
" Aqui do cadaCalso eu te saudo I

o solo do Brasil não manchou-se com esse crime: o patriota resignado, que

vira despontar-Ih'e o sol da gloria detrás do cadafalso, teve sua cabeça salva ;

sua missão não estava ainda cumprida. Sua dedicação pela causa da liberdade

ia soifrer a prova do offrimento para mais acrisolar-se. Transportado aos

carceres da Bahia: mais de quatro annos gemeu nas torturas da prisllo.

Os seres predestinado porém imprimem o seBo de ua grandeza em todas

as situações de sua vida. masmorra, o lugar do crime e do vicio, converteu-

e para Antonio Carlos em theatro de brilhantes virtudes. Sua intelligencia,

comprimida pela mDo de ferro do poder não apagou-se nas trevas que o

cercavão: foi um raio luminoso levado ao canto escuro da pri 110. Seus com

panheiros de infortunio elJe o enriqueceu com os thesouros da sciencia, e

derramou _obre elles a resignação de Slla alma impassivel.

Quanta grandeza en~errada no ambito estreito de uma ma morra! quanta

elevação no sofi'rimento! quanta sublimidade no martyrio !

O orgulho nacionaJ deve despertar- e ao influ o benefico desses grandes'

e~emplos de nossa historia, que energicamente proclamão a magnanimidade

do caracter brasileiro. Mais de uma epopéa de heroico soffrer tem no Brasil

illustrado as profundezas tenebrosas da prisDo. Claudio Manoel da Co ta, esse

genio desditoso, cuja alma exhalava-se em hymnos de suave mel~ncoJia en-,
toou entre grilhões o canto da agonia, e resignado pÓz termo á sua exi ten

cia, por er apagar-se a luz que a al1umiava- a liberdade. Gonzaga, o can

tor melodioso, que 50nhára um paraiso nos braços de sua querida Marilia,

que enlaçava as inspiraçõe do poeta com a causa de seu paiz, foi} coitado!

gemer suas poesias .plangente estreitado entre quatro parede ennegrecidas,

no meio de gemidos de pro criptos! Antonio Carlos, privado da liberdade,

vigiado por baionetas, a- umio o sacerdocio augusto da palavra, purificou o

crime, e agrou ao serviço da patria seus dias amargurados, quando ena lhe

imprimia na fronte o ferrete da ignominia !

Sua grandeza d'alma pareceu sublimar-se no infortunio. Ao rei, que ace

nava-lhe com a liberdade, se pedisse perdão, respondeu com a dignidade da

innocenria: « que perdão só a Deos de seus peccados, e ao rei só pediajustz'ça. »

Essas palavras notaveis ellão a nobreza de seu caracter.

uas virtudes devião ter uma recompensa: não podia terminar seus dias em

uma masmorra aquell que estava destinado a inscrever seu nome no gran

dioso monumento da creação de um imperio. - otonio Carlos adormeceu um

dia nos latibulo do calabouço, e no dia seguinte vio sauda-Io o sol da liberdade,
~ apontar-lhe para as cÔrtes portuguezas, como para o theatro de suas glo

rias.Sua estrelJa, obumbrada na America, rntilára r fulgente em Por

tugal~

<.~- Reconhecido innocente, e proclamado o systema constitucional pela revolu

ç:lo do Porto, foi o illustre Paulista deputado por sua província ás -cÓrtes de

Atirado em lobrego egredo no calabouço das Cinco Pontas, quando, certo

de sua innocencia, fóra "oluntariamente apre entar-se ao governo interino da

capitania, Antonio Carlos estava votado á mesma sorte, que pesou sobre o

padre Roma e tantas victimas infelizes, que cahírllo sob o gladio do abso-

lutismo.
O soifrimento exalta e depura as grande almas; os caracteres superiore,

cont:l0 seus triumphos pelos dias de tribulaçllo. Longe de recuar espavorido

diante do cadafalso, seu espirito antolhou a palma sublime do martyrio ; e a

resignaç80 e a coragem civica convertêrno-lhe a agonia do suppliciado em um

cantico de inspiraçao altiva:

68
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çlo politica do Bl'asileiro no meio dos applausos jubiJosos de uma naciona

lidade na cente.

A primeira phase da constituinte porém, limpida e risonha, ia desappare

cer, apagada nas trevas de um futuro assustador. A quéda dos Andrada

produzíra no paiz esse fatal estremecimento, que abalára profundamente o

s terna constitucional, vacillante ainda. O ministerio de hontem tornára-se

opposiçao de hoje. Antonio Carlos, arrastado por seu genio fogoso, pela

ardencia de seu patriotismo, fulminou na imprensa e na tribúna a marcha

de um poder que desenhava em seus actos uma reacçao ao principio da re

oluÇlo da independencia.

o meio desse exaltamento politico, um facto acompanhado dos mais tris

tes episodios veio despertar-lhe o espirito ,e avivar.:..lhe as apprehensoes do

pat iotismo. fi Brasileiro foi por motivos politicos aggredido e gravemente

ferido por dous. officiaes portuguezes. O facto revestio, pelas circumstancias

do tempo, o caracter de uma offensa feita á nacionalidade. Foi uma cente

lha atirada ao tumultuar ardente da alma apaixonada de Antonio Carlos. Seu

c~raÇao revoltou-se, e do alto da tribuna lançou ao paiz estas palavras de in

dlgnaçao, que parecião queimar-lhe os labios quando as proferia:

, cc Como, Sr. presidente, lê-se um ultrage feito ao nome brasileiro ....

e nenhum signal de marcada desapprovaçao apparece no seio do ajuntamento

dos representantes nacionaes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . Morno silencio da morte, filho da coacçao, pêa as linguas; ou o sor

riso, ainda mais criminoso, da indifferença salpica os semblantes. Justo céo !

e somos nós representantes? ., ao! nao somos nada, se estupidos vemos, sem

os remediar, os ultrages que fazem ao nobre povo do Brasil estrangeiros, que

adoptamos nacionaes, e que assalariamos para nos cobrirem de baldões. . . .

. . . . Os cabello se me irriçao, o sangue ferve-me em borbotões á vista do

infando attentado, e quasi machinalmente grito - Vingança! Se nao podemos

salvar a honra brasileira, e se é a incapacidade e nao traiçãO do governo, quem

acoroçoa os scelerados assassinos, digamos ao iIludido povo, que em n6s se fia:

• Brasileiros! nÓs não vospodemns assegurar a honra e vida; tomai vós mesmos

adefestl da vossa honra e direitos olfendidos! Mas será isto proprio de ho

menS que estao em a nossa situaçao? Nao. . . . ao menos eu trabalharei,

emquanto tiver vida, por corresponder á confiança que em mim pÓz o brioso

povo bra ileiro. Poderei ser assassinado: nao é novo que os defensores do

povo sejao victimas do seu patriotismo; mas meu sangue gritará Vingança!

e eu passarei á posteridade como o "ingador da dignidade do Brasil » . . .

O poder estremeceu ante essa indignaçao omnipotente do patriotismo, e

jurou suffocar nos antros da masmorra essa voz poderosa, cujos échos re

petiao sua condemnação. Assestou-se a força armada para dispersar os re

presentantes do povo: na hora suprema da agonia, quando a acha do poder

pendia sobre a assembléa, essa gloriosa constituinte, que proclamava como

um dever do cidadão o morrer pela patria, aceitou resignada o sacrificio,

e allumiou seus ultimos dias ao clarao de uma gloria immorredoura'! E
nós! em criminosa ingratidao, esquecemos esses episodios grandiosos de

nossa historia, essa epopéa de civismo romano, e 5Ó temos para o passado

um estupido riso de de$dem I

Antonio Carlos foi um daquelles a quem o poder conferio a corÔa do

martyrio.

Preso ao sahir da assembléa, foi arrastado aos eareeres, e dahi atirado vio

lentamente nas plagas do estrangeiro.

Uma sina mysteriosa, uma sorte impiedosa parece perseguir na terra os fi

lho da liberdade. OseIlo do infortunio foi-lhes impresso na fronte no dia de

seu nascer. grandeza está sempre enlaçada com o martyrio: o symbolo do

heroismo é sempre uma corÔa de espinhos. Cormenin teve um presentimento

profundo da mysteriosa afinidade que liga a virtude e o soffrimento, quando,

alinhando t) busto monumental de Dupont de l'Eure, e descrevendo-lhe o

caracter venerando, disse que á sua virtude, para ter um que de perfeito

e de completo, faltava apenas um pouco de pro~cripção, que entretanto

não lhe desejava.

_Iais de quatro annos gemeu o iHu tre pru cripto em F,'ança, lamentando

nas dÓres do exilio:o males que ameaçaYâo ua querida patria.

Em 1828 foi-lhe dado voltar ao Brasil, nno como homem re tituido á li

berdade para sauda-Ia em jubilo o entbusia3mo, ma para entrar no e curo

egredo de uma prisão sob o peso de _um proce~so, que procura a -imprimir

o fert'ete do crime na fronte laureada com as glorias da independencia.

Proda mado innocente pela relaçãO da cÔrte a 6 de Setembro de f 828, vol

veu á sua terra natal, a villa de Santos, pal'a ahi repou ai' em quieto abri

go das vicissitudes ue uma vida tempe~tuo a, amargurada pela ingratidão de

seus concidadaos.

E sua patria nao soube acolher o filho perseguido, !tue corrêra a bu car

um asylo em seu seio. A provincia da Bahia pagára a José Bonifacio o tri

buto da gratidao nacional, e o ministro da independencia appal'ecêrâ, co

mo uma gloria do passado, na legislatura de 1830. .Hnas dera a Martim

Francisco uma voz no parlamento, e o congl'e 90 dos legisladore retumbou

com os échos de sua palavra magesto a. ntonio Carlo , o heróe propugoa

dor dos direito do Brasil, que affrontára as iras da melropole para nos dai'

uma patria, o portentoso orador da constituinte l teve em recompensa de

seus serviços o esquecimento, a ingratidãO. Mesmo no retiro os destinos de

seu paiz occupavao':a mente do patriota, proscripto na obscuridade. Seu

patriotismo, mais de uma vez provado em crises difficeis, não podia teste

munhar com impassibilidade l) funebre e pectaculo que ante seus olhos se de

senvolvia. Essa patria, que se erguêra ao som de sua palavra poderosa, que

lhe custára as dÔres do exilio, elle a via abysmada em um pelago insonda-vel

de desgraças. O '1 U imperador abdicára, e o novo imperio, apenas sahido

do berço, antolhava com dóI' OS males sinistros de uma longa menoridade.

O espirito nacional, abalado pela repercus ao do sete de Abril, abandonado

a si mesmo, reflectia a divisão, que produzira nos animos a quéda do mo

narcha. Tres partidos politicos desenhavno-. e no paiz, e lentavao- partilhar

a posse de um poder enfraquecido pela revolta. Os Andradas gutirdátão

generosa fidelidade ao ex-imperador, e affrontárão as paixões do dia, os odios

implacaveis da exaltaça'o politica, em defesa da monarchia. Nomeado pela

regencia enviado extraordinario e ministro plenipotenciario junto á cÔrte de

Londres, ntonio Carlos declinou de si e;S3 eommissllo para não participar

dos fructos de uma revoluçlio que lhe de3pertava as apprehenstJes do pà...

triotismo.

Por este tempo, quando o paiz oscillava no meio dos receios melancolicos

da restauraçao, partio para a EUl'opa, depois de haver pela imprensa ~nido

sua voz á de seus iIlustres irmãos, e,l prol da causa publica, ameaçàda

pela lava revolucionaria. O governo olhou com desconfiança para esse acto,

e julgou nelle enxel'gar uma tentativa simuladamente emprehendida para tra

zer ao Brasil o duque de Bragança, como querião os restauradores.

As paixões do dia aceitárão essa palavra I emanada das regioes do poder,

e l'epeLirão-a em odio a Antonio Carlos. verdade hislorica a e3te respeito

ainda nao appareceu em toda sua luz. Cumpre desvenda-Ia para dizê-la com

inteireza ao paiz e á posteridade.

Em 1835, desvanecidas já as apprehensaes da restauraçao, voltou aO Bra

sil. Sua provincia lembrou-se entno, posto que tarde, do filho esquecido, e
pagou-lhe o tributo de sua gratidao. elegenda-o deputado á legislatura

de 1838.

Pela primeira vez, após uma ausencia de longos annos, sua voz saudosa

ia echoar no augusto recinto dos legisladores. l ao era o novel parlamen

tar, que vinha balbuciar na .tribuna a palana de suas timidas inspiraçOes.

Era o patriota, encanecido no serviço de seu paiz, que gemêra dias amargos

na terra do estrangeiro, e vo"ltára com a fronte in'adiada pelas glorias da

proscripção. Sob aquella corÔa de cabello brancos agitava-se ainda o mesmo

pensamento viril, ardia o mesmo fogo de inspiraçao, que era o segredo de

8~U poder na tribuna.

Antonio Carlos appareceu com magestade no antigo theatro de suas glo.

rias e parecia haver-se enO','andecido com as lulas do soffrimento. Sua, o
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prestigiosa, e em uma representação ao throno significou com energia suas

melancolicas apprehensões pelo futuro do paiz: « Senhor, as convulsOes po

liticas, como func.5to' cometa~, trazem em sua cauda os estragos, as mi erias,

o derramamento de angue me mo innocente, e o abalo do governos estabe

lecidos, e talvez sua ruina inteira; como não deprecará, p is, a as embléa pro

vincial de S. PauJo o exercicio do poder tutelar do monarcha para arredar de

si tão medonho porvir? Já se nos antolha lobrigar na lava re olucionaria os

talismans quebrado da jerarchia e da autoridade, e 6 da piedade de . . I.

esperamos o soeego de no sa inquietação. . . . . . . . . . . ... . . . . . .

. . . . A as embléa provincial de S. Paulo tem cumprido com o seu dever,

sabe que a verdade nem sempre é agradavel ao principes, e de certo nunca

aos zanlYões que os rodêão e abu íio de sua inexperiencia. . . .»

A recompensa deste acto de civismo eIle a teve em uma solemne desfeita

por parle do poder, a exautoração das honras de gentil-homem. adversi

dade, que assignala a vida dos filhos da liberdade, devia persegui-lo até a

ullima hora.

Di.:sohida a camara dos deputados em 1842, para a qual fôra eleito pelos

su{fragios de sua provincia, retirou-'e á ua cidade natal, para ahi repousar,

no tranquillo remanso da paz domestica, de uma vida tempestuosa e agitada,

cheia de dolorosas tribulações. _ inda o volo da patria eio arranca-lo do

I placido re:iro, c a Jegi latura de '184J vio-o em seu seio como representante

do povo. Sua vida fUra toda dedicada á cau a de seu paiz' a gloria de sua

palria o. sol 'luminoso que lhe alJumia\'a a existencia. Seu ultimo momen

tos ainda os empregava em pagar-lhe o tributo de eus esforços para en

grandecê-Ia.

Tantos e tão relevantes serviços, entrelaçados com as glorias da pros

cripção, que é como a prova uprema da virtude civica, de iao concitar

a gratidão de seus concidadão. A provincia de Pernambuco em cujo peito

bulhárão empre ardente as crenças do patriotismo, es a provincia, que

em cada feito de sua hi toria enumera um louro immarcescivel levantou-se

para pagar antonio Cados a divida nacional. Em 1845 o ilJustre Paulista

estava escolhido senador por e 5a provincia. Sua palavra luminosa foi lan

çar . cu ul'imo clarão no thealro das glorias dos Paula ouzas, erguelros,

e Feijó.

1\1a 3 era tarde, bem tarde, que a patria o re ocava do esquecimento

para pagar-lhe a di ida de sua gratidão. A sina dos grandes homens acom

panhava-o empre. Ta.o morreu na ve pera do dia em que sua patria

arrependida ia no Capitolio cingir-lhe a fronte com a corôa de-principe

das poetas italianos. \..nlonio Carlos entrou para o Congre o do nciãos

da Palria, quando sua vida, esgotada nas lides politica , bu cava o repouso

eterno, e sua voz enfraquecida ia a sumir-se nas oragens do tumulo.

. TO dia J de Dezembro de 1845 já o paiz lamenta a seu passamento; já

seus labia, con umidos pelo fogo da pala ra, estavão pregados pela mu

dez da morte.

Foi um astro lurninc;>so que afundou-se nas côres do poente; um nome

glorioso que a historia conqui tou para suas paginas. Sua figura gigante

avulta no portic da independencia, como um dos creadores de nossa nacio

nalidade. o meio da geração presente symbolisava um resto do passado, res

peitado pela mão do tempo para illustrar sua patria com os episodios de sen

ci ismo romano, e no meio da descr.ença do seculo ser o modelo vivo das

venerandas virtudes dc nossos maiores. O brilho de sua gloria nunca ma

reOU-f:,e com a mancha do crime. Emquanto houver um cuIlo pelos gran

des homens, e a virtud civica inspirar a gratidao, o Brasil inteiro repetirá

com religioso re peito o nome de Antonio Carlos, que irá abrindo um ulco

luminoso alraTé3 dos seculos futuros!

GALERIA DOS BRASILEIROS

Proclamada a maioridade, foi o iIlustre patriota chamado a dirigir uma

situação creada por elle e a insignia do ministro cobrio o peito do tribuno

popular, cingido já com o laço glorioso da independencia. O poder e a liber

dade derão-se as mãos em união fraternal. A confiança publica renascia,. e

dias risonhos parecião aguardar o imperio.

Foi o raiar de um dia que allumiou os ho:,izontes da patria, e sumio-se

vencido pelas trevas, que vierão de novo enlutar 05 destinos da nação.

A 23 de Mar.o de '181-1 o ministerio d:l maio idade estava cahido do po

~er, e Antonio Carlos descia de n:)vo á arena politica para combater pela

causa da liberdade, que seu patrioti3mo via a leaçada pela volta da reacção

monarchica.

a assembléa provincial de S. Paulo d3sp endeu contra o poder sua voz

palavra era fecunda de gra\-C5 pensamentos, e sob suas fulminações omni

potente.') o poder recuava terrificado. Essa brilhante opposiÇão de 1838, que

c:)Dqui~tou cm no~sa his oria parlamentar um lugar de honra, e procurou

su ter a democracia ferida p.Ja reacção monarcbica, essa opposiÇãO engran-
. I

decida pelos talentos dos Alvares )Iachados, Martim Francisco, Montesuma,

Limpe de Abreo, teve por luzeiro de seus triumphos a palavra luminosa de

Antonio Carlos.

Um dia ua eloquencia devia abater sob seus golpes aud' ciosos e se go

Terno, que vergava sob o peso de uma tarefa superior ás suas forças,

e abrir uma época nova nos destinos do paiz. Os grandes oradores são os

arbitros d imperioso Os di curs s de rIirabeau desmoronál'ão um throno se

cular; e ua valavras cbeia~ de fogo, como sahidas de um volcão, conver

lêrão-se em outro tantos factos ociaes. que mudál'ão a sorte da e pecie

humana. A' eloquencia de Antonio Carlos falta 'a e se triumpho soberano,

que delia provar, que, confiando-lhe o poder da pala ra, Deos lhe dera o

yerbo de uma nacionalidade e osceptro da situação.

A maioridade appareceu como a estrel1a que propicia rutilava no horizonte

do Brasil; á sua luz radiosa surgio a personalidade politica de Antonio Carlos,

e revelou-se em toda sua grandeza.

E sa idéa fecunda, que alentava as forças da nação, como fadada a resti

tuir-~e a ida, pairava em todos o espíritos. Todos os labios murmuravão

~remulo e sa palavra de salvaç~o para o paiz. A representação nacional re

cebeu o influxo da opiniãO, e em sua physionomia desenhou-se a anxiedade

que preoccupava a todos para apagar de uma vez a luz tibia e agonisante do

governo da regencia. Depois de mil'o cillações e hasares o depulado Anlonio

Carlos Ribeiro de Andrada .lachado e Silva propôz na sessão de 21 de Julho de

1840 a maioridade do Sr. D. Pedro II. E tava travada a lula. Trazendo para

o paiz a salvaçãO, a nova idéa acarretava para a regencia a perda do poder;

acceder a ella era, por parte desta, um suicidio. A maioridade encontrou no

ga erno vigorosa opposiÇão.

Bernardo Pereira de VasconceUos, chamado no momento supremo para

conjurar a crise, adiou a assembléa geral por decreto de 22 de Julho de 1840.

Foi um verbo de morte atirado no meio da indilYnação publica. « E' um trai

d01', é um mfame o actual m,inisterio . ... quero que estas palavras fi
quem gravadas como protesto) » d'sse Antonio Carlos, e suas palavra soárão

como uma fulminação terrivel contra o ministerio. Acamara resisle á exe

cuÇl0 de um decreto, que parecia destinado a abJsmar a nação em um pe

lago de infindas dissenções. , s depulado co rem Ires urosos ao senado, diri

ge:n uma encrgica representação ao trono; o monarcha accede á an iedade

geral: o imperio está salvo. A maioridade era uma realidade.

Em todo este patriolico movimento, que desen~aça em um dia. os anneis

do futuro, e decide dos destinos da naçlo, figura com honra e gloria o

nome de Antonio Carlos.
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PROVÁ mais eloquente que os Brasileiros têm para demonstrarem

a sua liberdade politica é a de contarem na galeria de seus bustos

historicos homens que fizerao as suas reputações a troco de sacri

ficios proprios, independente do prestigio da familia, ou da riqueza.

~~~(f' Embora o patronato alguma vez se acenda de pretenções auda

ciosas para succumbir o merecimento, que arrebenta valente do

seio da mais modesta, quiçá empobrecida familia; embora: o

talento desmente em publico a mediocridade ornada de ouropel,

e vexa solemnemente os patronos, quando de tal tarefa se não

encarregão innocentemente os afilhados da fortuna.

E' um erro grave do poder acercar-se da ignorancia protegida,

deixando em desamparo a intelligencia enrobuste.cida pelo trabalho, e resignada

pela consciencia do que vale, o que é mais que uma bena esperança, pois que

essa mesma consciencia se torna a final a sagração de um direito. Resistir á

intelligencia é multiplicar-lhe os triumphos, dando-lhe ao mesmo tempo nova

tempera e renascido vigor.

A unica escola da gloria é o trabalho; a unica aristocracia que a saa

philosophia reconhece é a do talento e da virtude, e a unica força que jámais.

abandona o homem é aquella que se conquista pela vigilia, e nao a que se

recebe em doaçao.

Ter a coragem de esperar o bem do futuro, dobrando-se sem humiliaçao

ao presente que esmaga e amige, é talvez a mais distincta virtude para um

espirito que se dedica ás pelejas politicas.

Conquistar uma posição, sustenta-la emquanto passa o tufao da adver

sidade sem perder a postura, e engrandecê-la sem exageração nos dias

da ventura, é um grande testemunho de razao pura e de serenidade d'alma.

Longe de n6s, que escrevemos estas linhas com a mao na consciencia, a

intençao de negar ao talento seus impetos, seus desdens, quem sabe mesmo

se suas vinganças. Muitas vezes o esforço da calma quebra'o vaso de argila,

a paixao justa arrebenta a valvula da razao.

Pois bem: o Dr. João da Silva Carrlio é um bello modelo moral da grande

virtude da moderaçao. Escrevo singelamente a historia da sua vida, para

que fique bem certo que é ene dotado de um talento que se não el.cede,

de uma alma que se nao turba, porque lá impera sempre a razão, e de

uma modestia que s6 p6de ter como" correlativo uma grande inteJligencia e

copioso merecimento.

Devo-lhe a verdade, por isso a escreverei inteira; falte ~mbora a biographia,

porém fique mais ou menos fiel a eftigie de tao avultado caracter.

Nascido a 14 de Maio de 1814, na cidade de Coritiba, hoje capital da

provincia do Paraná, e naquelles tempos cabeça da: comarca do mesmo nome,

pertencente á provincia de S. Paulo, seu primeiro vagido perdeu-se na

atmosphera pesada do regimen colonial. A independencia da patria mal se

desenha em sua alma como fugitiva lembrança dos dias bellos e risonhos da

tenra adolescencia. E' a esta geraçao que pertence o presente do paiz ; que

o enchao de gigantescos phenomenos politicos, ou de maravilhosos artefactos

industriaes, a gloria será s6mente sua, bem como a maldiçao da posteridade

lhe pesará violenta sobre sua memoria, se ao patriotismo deixarem substituir

a inditferençaJ e o que é ainda mais terrivel, consentirem que o egoismo

mate em flór a dedicação.

O caracter cavalheiroso e escancarado dos homens de Coritiba, se nao é

seu distinctivo, é pelo menos um de seus principaes attributos.

Filho legitimo do finado capitao Antonio José da 5ilvà Carrao, que por

largos annos exerceu o importante emprego de thesoureiro geral da comarca,

até que foi extincto, recebeu de seu pai as primeiras lições de firmeza e

dignidade.

A Coritiba era então uma povoaçao ainda em aurora, .e portanto nao é de

admirar que, af6ra os primeiros rudimentos da educaçao, lhe faltassem a9

aulas de humanidades. Mas o latim era ahi ensinado com momento espan

toso á mocidade pelo afamado reverendo padre Francisco de Paula Prestes. A

este distincto prufessor entregou Antonio José da Silva Carrao seu filho, que

de prompto e com confe3sada admiração do professor, concluio em mezes o

estudo da lingua latina I Mas quantas vezes sua diligente e extremosa mai nao

o arrancou a horas altas da noite da mesa do estudo, em que a joven e robusta

intelligencia com apaixonada vontade de saber- se afadigava em reiteradas

lutas para o descobrimento da verdade?

Os estudos preparatorios tinhao cahido em declinio na cidade de S. Paulo,

pelo que o capitao Antonio José da Silva Carrao mandou seu filho para

Sorocaba, onde os concluio com louvor.

Matriculou-se em 1833 na academia d~ S. Paulo: formou-se bacharel em

sciencias sociaes e juridicas em 1837, e recebeu o derradeiro gráo de doutor

em direito no anno de 1838.

Em cada anno de sua vida academica obteve um triumpho, precursores
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Os dous concurrentes liberaes, decididos e de talentos superiores, não pode

rião agradar ao gabinete de 19 de Setembro) que, inspirado pela paixao

politica e egoismo de parlido, não consentia que o merecimento conquistasse

os postos da republica, e àinda os das letras, sem commungar no mesmo

evangelho politico, ou pelo menos prestar nas vesperas da investidura o jura

mento de obediencia.

E' escusado dizer que os dous concurrentes ás cadeiras da academia

não perdêrão aquella nobre postura politica de independencia e profunda

convicção.

O govel'llo de 19 de Setembro, que tinha suas vinganças a preencher, e

obstaculos a pôr a toda a prosperidade que pudesse tocar a algum liberal,

usou do direito dos t,Hannos, annullando o concurso por caprichosa nullidade,

e que em nada podia affeclar a regularidade da prova, e muito menos pÓr

em duvida o alto merecimenLo dos candidatos. A verdadeira nullidade foi a

opinião polit.ica a que pertencião os dous concurrentes.

, govel'llo fez da sua vontade lei. O amigos dos Drs. Carrão e Gabriel

virão com razão na a nu Ilação do concur o uma inspiração politica, e

molestados entenderão pedir-lhes que nao mais concorressem até que mudasse

o espirito do governo, quc estava disposto a annulIar todos os concursos em

que fos em approvado e propos'os Brasileiros liberaes.

Eleito deputarlo upplente á a sembléa geral em '1840 esteve nas sessaes

preparatorias da camara di solvida préviamente em 1842.

Seus principio de ordem e de liberal fi derado repugnárão com o projecto

da revolução de J842 nas provincias de S. Paulo e .finas Geraes. Quando

foi occa ião d er con ultado por eu amigo' o Dr. João da Silva Carrão

ainda lentou per uadi-los da temeridade senão loucura, de semelhante

tentativa de vencer pelas armas as idéas retrogradas do governo de então.

. ias a febre do enthusias~:no e a confiança de uma quasi unanime adhes!lo da

provincia ao movimento armado os en urdecia á vozes da razão calma e não

compromeltida.

V ncido em seu parecer pelo numero, nem por isso o Dr. Joao da Silla

Carrão se deixou dominar; porém não teve oulro remedio senão o silencio.
. hl quanta anllsõe~ se fizerão, quantas suspeitas crueis e injustas, quantas

murmurações 1 Entretanto era de mister soffrê-la sem desabafo, porque os

homens de bem pertencem a um partido como a uma familia pertence o

filho.

ão conhecemo alguem em politica que padeça com mais resignação

a proscripção, nem tão pouco quem lenha esperança mais viva no futufo.

A pro crip'ção politica que padecêra em virtude da revolução vencida nao

o acobardou. O futuro é a grande vingança dos e3pirit03 resignados, e a

e perança da idéas opprimidas) porém não batidas.

O jurisconsulto da altura .do Dr. João da Silva Carrão não tem precisão

da generosidade do governos para conquistar uma vida commoda, senllo

feliz. inteireza de seu caracter e a severidade a que sua alma se tinha

habituado não podião supportar a humiliaçao, e nem tão pouco as transacçaes

da politica.

Em '1843 fixou sua residencia na cidade de S. Paulo, e abrio escriptorio

de advocacia. O advogado se nivelou com o jurisconsulto, inspirando a maior

e mais viva confiança a todos que o procuravão para dar remedio a seus

soffrimentos. A pobreza encontrou um vingador de pre tigio e de saber; a

riqueza um amparo forte; o arbilrio um censor circumspecto, e por isso mesmo

cruel.

Sua reputação correu a provincia, e de remotos termos vinhão a seu

escriptorio clientes animados de esperança no patrono que a popularidade de

um grande nome lhes designava.

Tem sido um verdadeiro sacerdote da nobre profissão do advogado. Nesta

gloriosa arena adquirio os mais vigorosos titulos ao reconhecimento do povo,

que procurou sempre ancioso as urnas eleitoraes para conferir-lhe o mandato

legislativo. ~

Se a força mais de uma vez pesou sobre a consciencia publica, de sorte
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fieis de sua gloria futura. Seu companheiros o admiravão e eslimavão-no,

porquanto a par de uma intellige!,!-cia vigorosa e de um raciocinio tão robusto

e compacto a que se não re i te, se via e se sentia uma mode~tia typo, e um

coração docil.
A amizade não é para o Dr. Carrão um imples sentimento; é uma religilIo

com todos os seus deveres.

O vigor raro de sua intelligencia e a candura d sua alma lhe creárao

admiradores, que se tornárão logo amigos. heBa palavra do joven Dr. Fran

cisco Bernardino Ribeiro, tão cedo perdido para as letra e para a patria, se

fazia ouvir nos salões da academia de S. Paulo, e levados de sympathica

attracção, os dous talento e encontrárão unidos pelo vinculos da sciencia,

da politica e da amizade.

Em 1835, sendo ainda e~tudante do 3° allno, collaborou na redacçãO do

Novo Pha'rol Paulistano do qual era redactor Franci co Bernardino Ribeiro,

assumindo algun mezef\ a redacção.

as mãos do studante João da Silva Carrão, o Novo Pha1'ol Paulz's!ano

nao era mais e a bigorna d" aço para quebrar os martellos do despotismo)

não era sse facho ardente para atiçar a paixões populares, com o proposito

de annullar um rei ainda compromettendo uma monarchia inteira. O i' o o

Phrwo! era a luz doce que esclarecia os mares aos viajores desnorteados, era

a tocha da razão alagando com seus bellos clarões o anctuario da consciencia

politica.

E prestou grandes serviços esta pequena folha em S. Paulo, prégando

a unica e verdadeira politica conforme com a razão e os interes es do paiz.

1 unca e pr cisou no Bra ii de tanta moderação nos partidos como naquelle

periodo regencial, em que a victoria de 183 L estimulára os venredore á exa

geração, e os vencidos á irritação nascida do despeito. A revoluçlIo, que

estaya no poder não linha outra força que não fosse a moral, e entretanto o

interesse do pequenos grupos conspiravão. Era preci o all'ronlar todof\

estes perigos. chamando os espiritos á discussão calma das cousas publi

cas e cLando á imprensa esta physionomia de imparcialidade scientifica, que

convence sem irritar.

Tanto o finado Dr. Francisco Bernardino Rib iro, como o .l0ven e. tudanle

João da Silva Carrão, tinhão convicções politicas mas não odio de partido .

As opiniões da mocidade expllcão-se pelo' prosadores eloquentes e poetas,

nos quaes bebem a longos sorvo as idéas, mas nunca por vinganças indivi

duaes ou de grupos. A razão teve no .Vova P/Zarol seu altar, e dahi radiou a

paz e a concordia.

Foi este o primeiro marco que João da Silva Carrão, ainda nos estudos,

assentou no estadio da vida politica. Não era sua ambição ele gloria que tinha

pressa do alarido do renome, on dos prazeres do poder; não: era sna inLelJi

gencia admir~vel amadurecida ainda no primeiro albor.

Com a abdicação em 1831 o partido liberal se dividio em duas fracções

muito distinctas: os exagerados e os moderados; os primeiros nno se conten

tavão com as in5tituições adquiridas e sonhavão reformas' o segundos

desejavão a perrnanencia do regimen monarchico-constitucional. O Dr. João

da Silva Carrão pertencia ao partido liberal moderado; sem adeptos na

a.cademia de S. Paulo. A mocidade folga nas lutas, e procura as grandes

impressões e as novidades sorprendentes. Na cabeça do joven a idéa não

produz s6 a convicção porém sim um cnthusiasmo febril, avido de peri

peclas.

O estudo serio e a educaçãO bem dirigida tinhão dado ao espirito do

Or. JoãO da Silva Carrão a calma e a reflexão, de maneira a excluir esses

impetos desordenados que o consomem d esforços estereis, e dos quaes nos

dias de attenção retrospecto ao passado qua i sempre se torna motivo de

arrependimento.

cabava de receber o gráo de doutor quando vagárão na faculdade duas

cadeira. ] ntrou em concurso com o finado Dr. Gabriel José Rodrigues dos

Santos e a congregaçao dos lentes propÓz ambos ao governo imperial

em 1838..

I.

.~~>- ----=- -c~~~

-,



GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.

que ficou privada de se exprImIr livremente, todavia não foi menos grato

ao candidato do povo os nobres esforços empregados para seu triumpho.

O successo não é a medida da justiça, nem o correlativo da verdade.

Em 1844, quando já tinhão serenado os odios qu" a revoluçãO de 'l842

atiçára, e parecia dever começar o trabalho da razão desprevenida na inda

gação do passado, creou o Dr. Carrão com o conselheiro Campos MeUo um

periodico politico denominado Amerz"cano, com o proposito de explicar as

causas da revoluçãO, e apagar as negras sombras com que os adversarios enne

grecião aqueUes acontecimentos, para mais facilmente desmoralisarem o partido

liberal da provincia, e ungirem com a salvação public~ os golpes que da cÔrte

descarregárão os arautos do partido saquarema contra os chefes daquella crença.

Era de mister preparar o futuro de uma religião politica vencida e perse

guida, o que não se podia conseguir sem moralisar aquelles factos anormaes,

que determinárão o triste acontecimento da revoluçãO, de cujos effeitos e exis

tencia tambem erão responsaveis em m6r parte seus provocadores.

O Americano falIou a linguagem da moderaçãO, raciocinou. E com este

espirito obteve assignalados triumphos na opinião, que a final veio a ter um juizo

verdadeiro sobre o estado do partido liberal antes e no tempo da revoluça:o
apmada.

Os chefes do partido liberal nao perdoárão ao philosopho e ao escriptor

imparcial a independencia com que condemnára a revoluçãO da qual elles

havião tomado a direcção suprema. Aguardárão o dia da eleição para se vinga

rem, excluindo da chapa liberal o nome do Dr. João da Silva Carrão.

Assim são os homens: aborrecem a verdade, porque com sua franqueza

lhes molesta o amor-proprio, e amão a lisonja e a mentira, porque está sempre

prompta a sanctificar seus erros.

O povo repugnou subscrever ao acto de proscripção que os chefes do

partido liberal havião lavrado com tanta fraqueza; e apezar da união em

que o partido vivia, a desobediencia a um tal decreto se tprnou inevitavel.

O Dr. João da Silva Carrão foi eleito primeiro supplente á deputaçãO geral, e

tomou assento na camara em 'J 8461

Em 1845 foi nomeado lente da faculdade de direito em S. Paulo, depois

de um concurso brilhan!e e de proposta de seu nome ao governo pela con

gregação da faculdade. A vara da proscripção não pesava mais sobre o partido

liberal. Estava no poder o ministerio de 2 de Fevereiro.

Sobre a profundeza de seus conhecimentos juridicos, de sua palavra clara,

systematica e correcta, de sua logica vigorosa, são testemunhas sinceras todos

esses jovens que tiverão a fortuna de receber suas lições.

O direito á sua voz como que se aviventa e toma todas as proporções gigan

tescas da sciencia da vida social.

Elle explica a ·lei em sua origem historica, com sua philosophia e seu
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desenvolvimento no tempo. a academia é um grande jurisconsulto, na

imprensa um di tincto publicista, no e~criptorio um eximio advogado. A seu

raciocinio corresponde a convicção; os e piritos robustos se dobrão submissos

á poderosa pressão de sua logica de ferro: se não rôra seu amor pela ver

dade, elIe a poderia fazer pas;,ar pelos cadinhos de sua dialectica de modo a

desvirtua-la, illuclindo aos mais atilados. ão o faz, porquanto seu e pirito

aborrece o paradoxo; porém em algum dia de ostentação academica, princi

palmente em provas de doutoramento, leva de vencida aos primeiros acom

meLtimentos os espiritos mais preparados.

Foi membro da assembléa provincial de S. Paulo nos annos de 1842 a

1843, de 1846 a 1849, de 1856 a 18~7. A instrucção publica, as finanças e

melhoramentos materiaes, recebêrão impulsos beneficos de sua alta razão

legislativa, dos quaes ainda goza a provincia.

os dias da desgraça e na hora da adversidade do partido liberal de S.

Paulo o primeiro homem que apparecia para animar os amigos e prepara-los

para a resistencia era o Dr. João da Silva Carrao.

Em 1849, que a infeliz revolução de Pernambuco tinha acabado por des

fechar tão rude golpe no partido liberal, creou o Dr. f'arrão em S. Paulo

o Ypiranga, que foi por muitos annos o mais temivel campeão das idéas

liberaes na imprensa, e um centro de unidade, de força e de desafogo ao

soffrimento. Nunca faltou a esta folha dignidade e moderação. Sua collecçllo

é uma erudita obra de direito publico, e uma historia vivaz, sim, mas fiel

das lutas politicas daquelles tempos.

O Ypiranga foi um bello estandarte, e todo aquelle que se bateu á sua

sombra deve ter uma grande urania. Ao Dr. Carrão ficará a gloria de ter

dado palavra e tribuna a um grande e patriotico partido nos annos de op

posiÇãO e de padecimentos.

Em 1856 foi eleito deputado geral pelo 10 districto eleitoral (o da capital)

da provincia, apezar de ser o collegio eleitoral em sua maioria composto de

membros do partido outr'ora chamado Saquarema. Sua candidatura foi aceita

pelos proprios adversarios, tal é a confiança que seu merecimento inspira, e

tal é a prova solemne e irrecusavel de sua moderaçãO.

Allendendo o governo imperial sobre suas brilhantes qualidades para exe

cutar fiel e proveitosamente a politica da conciliação na longinqua provincia

do Grão Pará, o nomeou em 18~7 seu presidente. Em menos de um anno o

jurisconsulto, o publicista, e o advogado mostrou seu grande talenio adminis

trativo, e preencheu sna miSSão tão exactamente, que os proprios inimigos

politicos nao achárão motivo razoavel de censura.

Aqui pára sua carreira publica. Que Deos lhe conceda muitos annos de

vida para que o nosso paiz possa usufruir todos os beoeficios que tem direito

de esperar de uma intelligencia tIo avultada e de um coraçllo tão puro.
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" Ex
mo

.e Rv"o Sr. D. Romualdo Antonio de Seixas, actual Arcebispo da
1BahIa, e Metropolita do Imperio do Brasil, seu Primaz, e uma de
suas maiores glorias nas letras e virtudes, nasceu em Camutá
villa e hoje cidade da ~rovincia do Grão Pará, no dia 7 de Fevereir~
de 1787, de pais honrados, ainda que pouco favorecidf)s da fortuna,

~o Sr. Francisco Justiniano de Seixas e a Sr" D. Angela de Souza
UBiltencourt.

Sua famllia pertencia ás mais antigas e principaes da provincia.
Como fosse elle o primeiro fructo do feliz consorcio de seus pais, era

~"""'~I o idolo e o objecto da ternura delles a tal ponto, que desejando seu
pai envia-lo á capital para ahi receber a educação litteraria sentia. )

tao viva saudade, que declarava desistir dessa resolução, se no momento da
partida seu filho chorasse. Mas tao grande vontade mostrava já o joven Ro
mualdo de se entregar ás letras, de que havia de ser tão extremado cultor,
que apezar da tenra idade de 7 annos, e do affecto filial Ulo natural na infancia,
nJosó nao derramou uma s6lagrimd, mas até manifestou satisfação e alegria,
como presentindo naquel1e primeiro passo de sua vida a gloria que o espe
rava no mundo liLterario, e que compensaria a seus desvelados pais a pena
daquella ausencia.

Seu lio o padre Romualdo de Souza Coelho, a quem róra recommendado, e
que era entlIo secretario do Exmo Bispo Diocesano D. Manoel d'Almeida de
Carvalho, o fez entrar no Seminario Episcopal, onde esteve por espaço de um
anno, passando logo depois para a companhia do mesmo seu tio, que residia
no pr~prio palacio do Prelado. Continuou porém o joven Romualdo a fre
quentar o Seminario como alumno externo, sem que todavia lhe faltassem as
condições do internalo , tão necessario para inspirar nos candidatos ao sacer
docio os sentimentos de solida piedade, porque as proporcionavão em alto
gráo a casa de Bispo tão virtuoso, e os exemplos de tão digno mentor.

Estudou grammatica latina no espaço de 3 annos, e com tanta distincção,
que seu professor, um dos mais babeis que ha tido aquella provincia, nllo
cessava de o elogiar publicamente á face de seus condiscipulos. A par do
muito talento desenvolvia-se nelle um tão vivo ardor pelos estudos, que,
aproveitando as lregoas dadas aos trabalhos escolares, aprendeu a lingua
rranceza, em que se aperfeiçoou, lendo todos os dias a vida dos Santos es
cripta nesse idioma, adquirindo ao mesmo tempo com o conhecimento deste
a importante lição das praticas virtudes dos Heróes ChrisUlos, como quem
halia de ser chamado um dia para as inculcar com a palavra e com acções ao
rebanho de Jesus Christo. Passou depois a frequentar a aula de Philosophia
racional e moral no cóllegio, que entao se abrira no Convento dos Religiosos
de S. Antonio, por faltar essa aula no Seminario ; seus progressos forão rapi
dos nessa sublime arte de pensamento, e lhe conciliárão particular estima,
e consideraçilo de seus mestres, que assim davão testemunhos de admiração ao
precoce desenvolvimento com que s:,u e pirilo se exercitava nas dissertações
sobre as mais importantes questões de Philosophia. Esse brilhante começo
de vida litteraria em um joven que apenas contava 13 para t 4 annos de idade,
nlio podia deixar de attrahir a attenção de Prelado tão douto como zeloso pelos

interesses da Igreja, a cujo ministerio se dedicava esse notavel estudante.
Sob seus auspicios pois resolveu o padre Romualdo de Souza Coelho enviar
seu sobrinho a Portugal com o fim de concluir os estudos na celebre congre
gação de S. Felippe Nery, que ainda então florecia em letras e virtudes pelos
grandes varões que em seu gremio possuia.

Foi ali recebido com singular agrado o joven Paraense, de modo que não·
sendo permiLLido no '10 anno, em que havia uma especie de noviciado, fre
quentar as aulas, fez-se em seu favor uma excepção de regra, dando-se-Ihe
licença de ouvir as lições de Physica do insigne padre Theodoro d'AI
meida.

Depois de dous annos, em que muito aproveitou com tão grandes mestres,
foi indispensavel regressar a seu paiz; mas demorando-se ainda alguns me zes
em Lisboa, empregou-os com tino e gosto, em visitar as bibliothecas e outros
estabelecimentos lilterarios, e bem assim em aperfeiçoar-se no estudo da
eloquencia e outros ramos de litteratura na companh,ia do famoso Doutor
José Joaquim Ferreira de Moura, que depois foi um dos principaes ornamen..
tos das c6rtes de Portugal, e que muito o apreciava, convidando-o para di
versos exercicios litterarios.

Voltando ao Pará na idade de 18 annos, desejava muito o Prelado. seu
bemfeitor, achar urna opportunidade, em que pudesse fazer brilhar os talentos
do seu protegido, e essa não se fez muito esperar á generosa benevolencia
do iIlustre protector, porquanto, abrindo-se entao a Aula Publica de Phil0

sophia com grande solemnidade e assistencia do capitão general Conde dos
Arcos, de cujo governo recebêrão as letLras entre nós a mais viva animaçao,
foi o joven Romualdo encarregado de recitar, depois da Oração inçlUgural do
respectivo professor, um discurso analogo ao objecto, commissao que desem
penhou com grande e geral applauso. Desde então o Conde dos Arcos o honrou
com sua estima, e não cessou de lecer elogios ao seu talento, mesmo depois
que se retirára para o Rio de Janeiro.

Sendo iniciado no Estado Ecc1e3iastico pela recepçao da prima tonsura,
foi logo nomeado mestre de cen~monias do solio; e depois, chamado ao magis
terio no Seminario Ecclesiastico, occupou sucéessivamente desde a idade de t9
annos, as cadeiras de Grammatica latina, Rhetorica e Poetica, Philosophia ra
cional e moral, Língua franceza, e ultimamente Theologia dogmatica, com
no~avel aproveitamento de seus discipulos, alguns dos quaes ainda hoje se dis
tinguem por suas luzes e posiçãO social, sendo essa uma das épocas em que
mais floreceu em letras o mencionado Seminario.

Chegando á competente idade de 2'1 annos recebeu a ordem SubdiaconaI; e
como uma graça especial de seu Prelado e por tantos titulos merecida, teve logo
a permissão de annunciar a palavra Divina, sendo os seus primeiros ensaios na
Oratoria Sagrada, cujo modelo veio a ser, o Panegyrico de S~ Thomaz de
Aquino, que elle havia escolhido para protector de sua aula, e que o improvisou
por haver adoecido na vespera da Festividade o Exmo Bispo Diocesano, que
o havia prometlido prégar; e poucos dias depois o de S. Anna, na então villa
de Camutá.

Exercia pela segunda vez o Magisterio de Philosophia, e havia já recebido a
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erviç de.' h-ar a ida de al'run jO'e ~ da- rin
im,)r enl c pre alura enle pr la ado a in

dependencia, linh7 id c nd m ado á mort : C Jl5e!!Uindo o r.. ixa a
de peito de furi are. ·.lencia do~ chefe- militar e com r' c de ua propria
exi ten ia que eH .. t - em en\ iado a Li-b a om o apparente pr texto de
soliciLar- e a appr vaçã d po er moderador. ma com a occulta confiança
de que 6 a i p deria ublr' bir a infame pplici c o de facto acon
teceu, regre ando ene immediata ente sal o ao eio da a ria, por cuja li
berdade e ha iã acriúcado. E a alvad ra medida prop la elo huma
ni imo e patriota pre idente da junta por meio de uma eDer~ca indicaçao,
em que demon-tra 'a sua conveniencia p litica caos u geral ti façao iIlomi
nando-se ne a noite qna i toda a cidade.

E forçando- e a melropole por coo en'ar o Brasilliuado a eu juao e resol
vendo nes e intuit organi-ar um con elh de e tad compo 1 de Porlmrueze ,
e -ltramarino Joi o r. ei -a um do nomead membro do referido coo
selhó por propo_la da côrte- ma não cheuou a (omar po de e carao por
haver cahido a con-tituição em PorLuual. P r e ta cc ia foi ta em eleito
deputado upplente á ~cÓrte .

Proclamada a Independencia do Bra iI foi elei o deputado ela na pro
vincia á a embléa g~ral le~ lativa e be a- im mem ro d coo ho uéral
da mesma provincia e 6 deixou de entrar na li ta tri lie ara eoador,
porque endo. eleito apre 'ou- e em declarar que ainda não tinha a com
petente ida.e poi que contava 3 anno_

Partindo com d putad para o Rio de Janeiro ..1. o r. . Pedro J
começou loao a dÍ5tingui-lo com sua particular e lima e bene olencia. a

pompo a ceremonia da apre entação do recem-na cido Principe Imperial
(hoje Imperador o r. D. Pedro U, coube-lhe a honra de pré ar um elo
quente discur~o, que correu impre -o por todo o Imperio. ·0 fim da sess:io
leaHativa quand e prepara a para re!ITe -ar á sua província foi Da

e pera da partida tão diana e providencialmente nomeado _ cebo po da

Bahia por Decreto de 12 de Outubro de i 26.
·omeação verdadeiramente in pirada pelo Céo e cujo acerto confirmado

por uma erie de facl glorio o. honra bremaneira o principe que a fez.
E e ine perado acontecimento mudando todo os plano do di tinclo

deputado pelo Pará, roubando-o talvez para empre de -na vistas para o
coJlocar na eminenle dignidade de Primaz de lodo o Imperio obrigou-o a
ficar na cÔrte aguardando a bulia de ua confirmação.

,e e interim fallecendo a lo Imperatriz, foi o _ rcebi po eleito da Bahia
encarreaado d préaar a oraç o funebr . que corre tambem impressa Da
collecção de seu- primoro o e-criplo-.

endo e:pedida as hullas de conúrmação em 3 de _laio de f 27 pelo
alO P. Leão XII teve lugar a a17ração do Ex"'o ur. D. Romualdo Antonio de

eixa" n dia:2 de Oulubro de 1827 na Capella Imperial. endo eu saarante
o Exmo Bi po Cape'lã -:\1' r D. Jo-é aetano da ih'll Coutinho e recebéu o
PalJio das mãos de me-mo pr lado na ua Capella Epi copal no dia 4- de
~ ov :nbro eguinle a i lindo a e ta cer monia ü ·0' Bispo do. Iaranhao
e de .. Paulo.

Em dala de I de _laio de 1828 diriaio elle da côrte :ua primeira Car~a

Pastoral, andando os seu Diocesanos na effusão daqu Ue zt'lo e caridade
que caraclerisão o e~colhidos de Deos.

-ão lhe sendo po sirel )oao lomar pe oalmente po 
nomeou para e5se fim na qualidade de ao ernador O coo u

pela Bahia o Dr. José Cardoso Pereira de .leno. qu
Revmo a realison no dia 3 i de .Jan('iro de I 2 com
lemnidade.

'a e~são I gdatira de 1828 foi eleito Pre-id nte da can ara. caruo que
exerceu succe~ ivamenle até o fim da n esma se -ão dep i. do encerra
mento d ta partio para a Bahia em cujo porlo clleUon n dia 26 de '0 embro
pelas 4 horas da tarde recebendo Ioda a honra e conlin n ia de :ida á
dignidade epi copal, e bem as im a maiore dem n traçõe- de publico
f8gozijo.

Orphãa de Pa lor ha lantos annos a Dioce~e Bahiana audava ju-tamenleju
bilosa áquelle que junlando a tão n in nle p der o pre tigio do saber e
das virtudes lrazia a bem fundada e~perança de r .....Jaura-la na di ciplina
e na fé.

ceremonia da entrada olemne fez- e dou dia- depoi. (2 ) 'ahindo
da Igreja do mosteiro de S. ento o pre~lilo brilhante e numeroso, 0010

pedia a grandeza de e acto.
a legislatura de 1834 a Bahia lestemunhando o ele ado merilo de seu

digno prelado e pontaneamente o elegeu deputado geral á a-sembléa porqu
então o "oto era ãinda a e. pl·e. ão da \"onlad popular. 1 • a. a. im como
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ordem de Diacono, quando por occa-ião da cheaa a d principe regente e ua
cÔrte ao Rio de Janeir o elegeu o me mo Bi p D.. lanoel d' Imeida para ir
em eu nome comprimenlar o beran, e ao me mo tempo tratar de grave
e importante negocio da dioce e. _-em a pouca idade, nem a circum tancia
de não ter ainda o rden toda -, forão difficuldade para e- a preferencia tão
justificada pela circum pecçlio de eu caracter pela somma de seus conheci

mento e grayidade de co lume .
Acompanhado de outro joven Ecclesia lico, vice-reitor do erninario parlio

a cumprir e a honrosa comm' ão com Tiagem laborio a e longa, porque em
tal época mui poucas communicaçõe ha ia para o Rio de Janeiro.

Foi prec' o começa-la dirigindo- e pelo interior da província até a cidade
de . Luiz do . aranhão onde perto de um mez e pefOu que e concluis e o
fabrico da embarcação que o conduzio a Pernambuco com escala pelo Ceará
em cuja capital se demorou alaun dia e i 8 naquella outra.

~ -e as capitae recebeu muila demon traçõe de ho pitalidade e benevo
lencia, que uavi árão o penoso lfrimento e até mesmo privaçõe de
viagem tão incommoda como incerta. De Pernambuco eguio para o lugar do
eu de tino em uma excellente aalera onde encontrou toda a sorte de commo

didade e exceHeutes companlleiro .
hegando á nova côrte do Bra iI teve com o eu collega a honra de apre en

tar- e ao principe reuente que o acolheu c m sin!rular benignidade mo lrando
!IT3nde prazer por e e te lemunho de va -allacrem en iado de uma das mai re
mota provincias de seus E :ado .

Cumprida e ta primeira parte de ua mi ão pa sou a tratar dos negocio ,
de que ia encarregado, endo o principal delles o confiicto do seu prelado com
a junta da corôa que por occa ião do recur-o interp to por um padre crimi
no o a quem elle su pendêra do exercicio de ua ordens procedêra até oc
cupar-Ihe as temporalidade .

'essa occ ~iã não s' merec rão o dou- joven Eccle iastico o mais di 
tincm acolhimento da parte de ua. age-tade ma tambem e te os aaraciou
com a mercê do habito de Chr' to e promoveu-o ás cadeira de conego da

do Pará então Taga .
Reare -and ambos á ua provincia recebeu o conego Romualdo a aarada

Ordem de Pre-bYlero e celebrou a ua primeira mi a na iareja parochial de
Camutá no dia l° de _ ovembro de 1810 algum tempodepoi de :omar pos e
de eu canonicalo.

Sempre atTeiçoado á terra de eu na cimento foi nella por algum tempo pres
tar os er iços de viaario encommendado até que de novo chamad á capilal
exerceu o cargo de provÍ5or e iaario geral durante a au-encia de seu tio
o conego Romualdo de Souza Coelho que fora pelo referido prelado enviado
ao hio de Janeiro para as i til' á coroação do Rei. Vaaou a é do Pará pela
morte de seu bi po, e sen o o coneg ouza Coelho nomeado vigario capitular
e algnns meze~ depoi ucce or no bi pado partio novamente para a côrte

a e peral' a bulias de confirmação ficando entretanto seu obrinho o coneao
eixas eleito para o sub~tituir no dito cargo de vigario capilular. Coube a e e

jo en e já tão di tincto Eccle5Ía tico a honra de prégar na Exequias do dito
seu prelado e bemfeitor. -inguem certamente e lava mai habilitado para
tecer o elogio do illu~tre finado do que aquelle que te temunhára tão de perto
iUas virtudes. E a tocante e eloquente oração funebre, em que a evangeli
cas acções do morto realção nas pompas do est 10 e na linauagem entimental
do orador, profundamente commovido por tão grande perda, foi irnpres a em
Li boa, merecendo que um dos mais insignes prégadores dessa capital. a cuja
cen ura fôra submettida, di esse que o autor do discurso começaya por
onde os outros acabavão.

Por este tempo chegárão ao Pará o dous sabios naturalistas alleruãesDoutore
pix e Iartius, com o fim de fazerem explorações scientificas; di tinguindo

logo o subido merito do vigario capitular dessa diocese contrahirão com elle
intimas relações de amizade e quando voltárlio á Europa lhe enviárão de lá o
diploma de socio da real academia das sciencias de . Iunich.

Proclamando-se em Li boa a constituição teve de se oraanisar no Pará a
junta provisoria, que devia governar a provincia . e era tão p~Geminenteocon
ceito do r. Romualdo Antonio de Seixas, que sobre sua pessoa recabio a elei
ção de membro e presidente da referida junta· prestando nessa qualidade re
le,'antes seniço .ao paiz, como fosse, entre ou tros tão conhecidos d03 Paráenses,
a abertura de um canal da maior urgencia para o commercio por facilitar a
communicação com o interior da provincia; o projecto da uma estatistica da
me ma, nomeando- e para esse effeito commissões sob a direcção do illus
trado tenenle-coronel Baiena; a conclusão do fabrico da fragata Imperatriz,
a -egurança individual e a mi- ões entre os indios do alto Amazona.

Obrigado pela força armada a aceitar pela segunda vez a presidencia da
noya junta provisoria em 1823, quando ainda o Brasil se achava nnido a Por-
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negociou; e em uma excellente Memoria que publicou na Bahia o sabio pa
dre Francisco Agostinho Gomes forão estas vantagens plenamente demons
tradas.

Não podendo ir ao Rio de Janeiro para a ·2- sessão de 1838, recebeu com
sorpresa o Decreto que o nomeava ministro do Imperio I com um convite
sobremodo honroso do Regente Marquez de Olinda; mas não julgando o Sr.
Arcebispo na sua tão reconhecida modestia, que pudesse prestar ao gabinete
os serviços que reclamava a critica posiÇãO do Imperio, escusou-se a todas as

instancias que se lhe fizerão para aceitar este eminente cargo.
A sessão de 1841 foi a .ultima em que compareceu na camara, porque

d'ahi em diante não se oecupou mais do que do Regimen de sua Diocese.
Na assembléa provincial da Bahia, a que pertenceu por muito tempo desde

sua installação, olIereceú as mesmas provas de solicitude e zelo pelos inte-
, .

resses do paiz e da Igreja I existindo muitos monumentos desses s.erviços
nos seus sabios escriptos. _

Além da 1- eleiçãO para senador, mallograda pela sua declaração de falta
de idade, como mais acima dissemos ~ foi ainda votado e entrou na lista t~iplice

pelo Pará em duas ou tres subsequentes eleições; porém, apezar dos votos tão
espontaneamente pronunciados e repetidos de seus patricios, apezar na
opinião publica, e da sua alta posiçãO e serviços, nunca foi escolhido. A propo
sito dessas exclusões todas que nos abs'temos de qualificar, dizia elle-que' não
tinha vocação para senador. Mais modesto que esse celebre varl10 na anti
guidade, cujo nome nos não lembra, que exclamou congratulando-se com
sua patria por haver esta achado outros mais dignos de occupar o cargo por
elle solicitado, o Sr. Arcebispo oppôz-se aos seus amigos na Bahia quando
por vezes pretendêrão propô-lo ....candidato á senatoria, dizendo que esta
provincia abundava em ii lustrações-, a que elle não podia ser preferido.

A maior parte do~ gabinetes o hão tratado sempre com muita deferencia e
consideração. Rebentando no Pará a revoluçãO de 1835, recebeu por aviso
do ministro do Imperio insinuação da regencia para dirigir uma pastoral aos

~ .
habitantes dessa provincia, per5uadindo-lhes que depQzessem as armas, e
voltassem á ordem e á obediencia das instituições. Sempre prompto a pres
tar-se ao serviço da patria, onde quer que elle fosse reclamado, assim õ
praticou, ?endo portador da pastoral o iIlustre general Manoel Jorge Rodrigues, .,
que nessa expedição contra os rebeldes teve por um grande recurso da,
estrategia militar o poderoso prestigio dessa palavra doce e efficaz 'do ~l?

quente prelado.
Quando em f 837 O. grito revolucionario da Republica lançou por terr1\

na capital da Bahia as instituições juradas, retirando-se com as mais auto
ridades para o Reeoncavo, ahi publicou duas pastoraes, que produzirão feliz
impressão, reanimando os sentimentos de lealdade e coragem dos habitantes.

Então quasi todos os membros do ~gabinete lhe dirigirão por este motivo
palavras de felicitaçãO e agradecimento; exprimindo-se um, que essas pasto
raes tinhão valido um exercito. Expressão tanto mais verdadeira quanto' é
certo, que a força p6de abafar as revoluções, mas que as não des~róe,

se a convicção não acalma a agitação das idéas, que se traduzem nas com-

moções populares.
Já em outra época, quando por occasião da abdicaçãO do Sr. D. Pedro 1,

a capital da Bahia vio-se ameaçada de uma desastrosa guerra civil, a ponto'
de se reunirem os dous partidos auxiliados pela força armada, um no forte
de S. Pedro, e outro no quartel da Palma, muitq concorreu o Sr. Arcebispo
para os reconciliar, indo pessoalmente fallar-Ihes; e assim se restituio a tran-

qu illidade publica. . .
Nas numerosas relações que tem entretido sempre com pessoas dlstmctas,

ou em dignidade ou em saber, ha recebido constantemente os ~ais lison
geiros testemunhos de apreço e admiração. Os Soberanos Pon.tJtices Gre.
godo XV[ e Pio IX o honrárão com Breves Epistolares demonstratIvos do maIs
alto conceito, e o mesmo mereceu s,empre dos delegados da Santa Sé desde o

Arcebispo de Tarso até o de Edessa, ultimamente fallecido.

Não s6 muitos dos nossos bispos, vigarios capitulares, e parochos, se glo
rião de consultar suas luzes em materia da ádministraç~opastoral, mas'tam
bem muitos seculares illustrados se não tem dedignado de recorrer nas suas
duvidas e controversias a essa subida intelligencia, que o distincto Jitterato e
chronista m6r do Impel'io o Sr. coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva
não duvidou classificar como a primeira do paiz na sua breve, porém lu-

minosa Historia do Brasil.
Para corroborar esta verdade citaremos o distincto publicista Silvestre

Pinheiro, que não s6 lhe enviava suas obras, como tamb~m sub~etteu ao
seu exame e juizo algumas antes de as dar aos prélos. O )á refendo natu

ralista' al1emão Dr. Martius, além da muito honrosa menção .que faz de

S 1:;' • sua viagem ao Brasil ha entretido com elle uma mteressante. ~x na ,

GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.

na anterior e subsequentes legi~laturas, em que continuou a ter assento na
camara temporaria, prestou os mais assignalados serviços á religião e á patria,
como fossem, entre outros, a sustentação do celibato clerical, dos impedi
mentos matrimoniaes, dos direitos da S.. Sé sobre, a confirmaçJo dos Bispos, e
de ou~ros pontos concernentes á disciplina da Igreja, que havião sido atacados
por alguns membros da mesma camara.

Sua palavra" sempre eloquente, pugnou com energica dedicação pela
edificação ou melhoramento dos Seminarios, como o meio mais efficaz da
regeneração do clero; advogou com patriotico e evangelico zelo a causa da
liberdade e civilisação dos indigenas, bem como a utilidade das Missões,
repellindo victoriosamente; auxiliado de outros illustres parlamentares, o
projecto anti-cathol ico apresentado pelo governo, mandando vir Irmãos ]\1[0
raves para catechisarem os ditos indigenas.

Vivamente empenhado em remover do clero tudo quanto o pudesse figu
rar odioso aos olhos do povo, e desvia-lo da brandura de seu ministerio,
propÓz a lei que isentou os parocbos do Imperio do cargo de juiz de paz,
a que então se achavão annexas algumas altribuições criminaes, isenção
que ao depois conseguio das assembléas proviYlciaes da Bahia e de Sergipe
estender a todos os ecclesiasticos, não s6 relativamente a esse cargo, mas
tambem aos de promotor publico, jurado e ao alistamento da Guarda Na

cional.
Obteve mais a reforma ela relação Metropolitana, e o augmento de seus

ordenados; finalmente não houve que3tão ou cOlltroversia alguma, que to
casse nos interesses da Religião, e na liberdade e independencia da Igreja,
em que sua voz podero,:,a e illustrada se nio erguesse para o? defender.

Igual zelo, e incansavel patriotismo de;nonstrou nos negocios civis ou po

liticos. Foi sua a indicação que, acolhida com applauso, se converteu em
lei decretando o pagamento das dividas contrahidas pela finada 1" Imperatriz,
cuja dotação prescripta pela Constituição ainda se não havia votado.

Foi elle que primeiro propÔz a navegação a vapor nas aguas do Ama
zonas, e a elevação do Rio Negro á categoria de provincia, projectos de
incalculaveis vantagens, e que, não sendo então estas devidamente compre
hendidas, ficárão adiados, não podendo todavia deixar de ser um dia apre
ciados, como forão em épocas bem recentes, reproduzidos por outros

deputados, e passando em ambas as camaras.
Na famosa sessão de 1836 pertenceu á illustre opposição, que fez ba

quear o Regente Feij6, succedenelo na Regencia do Imperio o senador Pedro

de Araujo Lima, hoje Marquez de Olinda.
Na desagradavel questão sobre a remo,ção do tutor dos principes filhos

de S. M. o Sr. D. Pedro I, o benemerito José Bonifacio de Andrada, declarou
se allamente o Exmo Sr. Arcebispo contra semelhante medida, unindo-se aos

defensores deste grande homem.
1 a ou tra ainda mais desagradavel do banimento do immortal principe,

fundador do Imperio~ collocou -se á frente dos 17 deputados que votárão
e dec1arárão sellS votos contra esse triste projecto, que por honra do paiz

cahio no senado.
Occupou de novo a cadeira da presidencia da camara temporaria na 1

sessl10 da Leaislatura de 1838 até o mez de Agosto, em que pedio dispensao .
de continuar nesse cargo em razão de moleslia, e a obteve não· sem diL

ficuldade.
Nesse mesmo anno, a 18 de Julho, presidio, como Metrop.olita e Primaz do

Brasi!, a brilhante ceremonia da sagração de S. M. o Imperador o Sr. D.

Pedro II.
Seu profundo saber, circumspecção, firmeza de caracter, posiçl1o social e

affabilidade, lhe grangeárão sempre na camara temporaria o maior respeito e
sympathias da parte de seus collegas, de modo que, para não citar outros
factos, pedindo o Sr. Arcebispo a palavra para oppôr-se a um topico da
resposta á Falla do Throno, de que era relator o illustre Antonio Carlos de
Andfada, este apressou-se a entender-se com aqueHe prelado, não hesitando
em modificar os termos em que era concebido o referido topico , por não estar

muito de accordo com as crenças religiosas.

Tendo votado pelo tratado entre o Brasil e Portugal com os Srs. Calmon
(hoje Marquez de Abrantes), Paim e GaIvão} deputados pela Bahia, soffreu
com estes viva guerra e injurias de alguns jornaes da mesma provincia, de
fórma que procedendo-se á eleição pafa a dita legislatura de 1838, foi ap~nas

eleito 10 supplente; mas como, em consequencia da revoluçãO do Pará, amda
se não tinha ali feito a eléição dos seus deputados, apenas constou aqueIJa
exclusão pela Bahia, foi o digno Sr. Arcepispo eleito 10 deputado por sua pro_

vincia natal, que assim vingou a gratidão do paiz; porqu.anto esse .m~smo
tratado era tão vantajoso aos interesses do Brasil, que os )ornaes de LIsboa

por esse motivo fizerão graves censuras contra o agente portuguez que o &

~
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correspondencia dando-Ibe o epitheto de .Iestre. O celebre poeta o r. n-
onio Feliciano de Ca tilho, cujo nome, como o de CamOe , ba ta para im

mortalisar uma nação, tributa em sua carta ao iJlu tre prelado brasileiro
o maior te temonbo de re peito aos seu conhecimentos scientificos. O eu
irmão o r. conselheiro José Feliciano de Castilho, tambem distincto Iitte
rato lhe dedicou a sua intere ante traducçãô da -Mulher CathoNca- com,
as mais lisongeiras expre ~ões.

O benemerito fallecido conego Luiz Gonçalves dos antos, em cujos es
criptos teve sempre a Igreja o mais eslrenuo defensor, não tem para a sim
dizer uma pagina em sua obra, que n30 seja uma homenagem ao aber do
respeita el . fetropolita. O sabio lente de Direito Ecc1e iastico da Academia de
Olinda, o r. Dr. Villela Tavare , não ob. tante a renhida di 'cu ão que teve
com o r. Arcebispo ácerca de algun ponto des a ciencia, acaba de te
cer-lhe os maiore elogios no bello di cur o com que abrio a sua aula no
corrente anno. Tanto é certo, que nas lutas da intelligencia o e piritos ele-
ados tendem a e approximar pela força irresistivel da verdade ainda quando

se combatem. O famoso orador sagrado lont' lverne gloria do pulpito
brasileiro, e do lonarcha qoe o e tima como Luiz ~ TIV a Bo uet não
menos mode~to que iIIostrado, folga de humilhar- e na nas cartas ante a
sabedoria do Arcebispo da Bahia. Itrapassariamo os curto limites que
nos temos traçado e foramos mencionar todos os nomes daquelles litte
ratos nacionae e estrangeiros que o honrão com sua admiração.

O Instituto d'_ frica em Pari, que conl-a em seu gremio um grande numero
de altos per50nagens de todos os paizes, o nomeou u presidente honorario
vitalicio.

A cademia Real da Sciencias de ~lunicb, a sociedade dos Antiquario do
orte na Dinamarca se honrão de tê-lo por socio correspondente, e da mesma

sorte o Instituto Hi torico e Geographico e a sociedade das Bellas. rtes do Rio
de Janeiro, o Instituto Hi torico e Geographico da Bahia e outras associaçõe
a que pertence como socio honorario.

Com um nome europêo na repoblica das letras, nenhum titu'o mai. hon
roso para elle que o de sabio dado por autoridade.; de incontestavel compe
tencia na mataria, era portanto de honra para o seu paiz, dHingui-Io entre
seus concidadllos com essas condecoraçõe, ómente valiosa quando conce
didas ao merito. S.. I. o Sr. D. Pedro I, de audosa memoria, além de outra
provas de particular apreço, com que sabia estimar o verdadeiro merecimento
dos servidores do Estado, condecorou o Ex"'o Arcebispo da Bahia antes de sua
elevação ao Episcopado nomeando-o prégador de sua Imperial Capella, e de
pois grande dignatario da Ordem da Rosa; e o r. D. Pedro II concedeu
lhe a graça de Grão Cruz da Ordem de Christo.

Alheio aos negocios politicos do paiz, e descansando, á sombra do sanctuario,
deS3as fadigas tão gloriosas em pró da patria, em uma vida mais conforme
talvez a seus commodos e gosto, o Sr. D. Romualdo ntonio de Seixas en
trega-se absolutamente ao cultivo das leUra , cujo amor nunca morre no genio,
e ao regimen de sua venturosa diocese, em que não menos importantes ser
viços continua a prestar á religino e ao paiz.

O seu primeiro cuidado no governo da diocese ha sido a educação do clero,
como a fonte da regen.eração do povo nos solidos principios da Fé e dos cos
tumes. Com este intuito fundou o grande Seminario Ecclesiastico que pouco
e pouco se tem elevado ao estado lisongeiro que hoje se observa, e onde o
padre que antes dessa rreaçao se ordenava com algumas noçOes apenas de
Theologia moral, hoje é obrigado a frequentar, em um curso de 4 annos,
as aulas de Historia Sagrada e Ecclesiastica, Exegetica, Direito natural, Theo
Jogia, Dogma e Moral, Direito Canonico, Eloquencia Sagrada, Canto Gre
goriano e Lithurgia; e a par dos estudos professionaes recebe esses habitos
de piedade e abnegação ~ que formão a parte mais essencial do sacerdocio.

Para conseg~.ir esse duplo elemento, que constitue o verdadeiro padre ca
tholico; S. Ex·, a exemplo de veneraveis Bispos, confiou aos padres da Con
gregaçãj da' ~liss30, como especialmente habilitados par seu instituto, não
só a direcç30 do grande Seminario. como tambem a de um outro pequeno Se.
minario, que estabeleceu como preparatorio para o outro, e qu, possue as
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cadeiras de latim, francez grego, geographia, philosophia, e rhetorica, pagas
pelo cofres publico .

E' innegavel () beneficio de- e estabelecimento, donde tem sabido eccle
ia tico que hoje dignamente occupão diver os empregos da Igreja com grande

proveito publico, e edificação do fieis, até em ootras dioceses do lmperio.
m di ersas e lumino as pa l.Oraes, e bem a im por todos o meios a seu

alcance, não tem ce ado de exhortar e providenciar ácerca da residencia
dos parocho , administração do sacramento explicaç!o do E angelho,
conferencias ecc1e iasticas em toda a~ parochias, e outro objecto concer
nente â di ciplina e á Fé.

companhando sempre o e~pirit publico na ua firme adhesão e amor ao
systema ! lonarchico Con~titucional tem ido empre solicito em ordenar as
prece ou acçõe de graças conforme a di ersas occurrencias relati as aos
membros da dyna tia Imperial e ao fastos da nação.

ada e quecendo de eus devere pastoraes, não obsLante sua provecta
idade e fadigas, em t 845 e 1846 i itou pe oalmente as fre!!Uezias do litoral
do Reconcavo, onde foi recebido com todas a demonstrações de piedoso
enthu iasmo e amor filial. . e as vi ita tornou- e incansa"el em exhorta
de viva voz e por e cripto ao clero e aos fieis ao cumprimento dos res
pectivo deveres, em regular e re iver o culto Divino, na admini tração
do Sacramento- do Chri ma, e muitas vezes distribuio elle me mo a agrada
Eucharistia a numero os fiei. E se pelo seu máo estado de saude n30 esten
deu como de ejava e a vi itas até o interior da pro ineia, supprio essa -falta
por meio de eus delegados, e de pa torae .

Con -illerando a educação religiosa da mocidade, e pecialmente das jo eos
que um dia con tituiráõ a família, principal base da futura felicidade do
paiz, que debaixo de e ponto de vi~ta tem pouco· merecido, forçoso é di
zê-lo, do zelo do no o governo, aliá louvavelmente olicito e empenhado
em todo o demai melhoramentos materiaes e cientificos o Ex- r. Ar
cebispo, a despeito de mil difficuldade ,que ua dedicação sabe uperar,
promoveu a fundação de colJegio para educação das orphãa e filhas-Camilias
abastadas ob a direcção das virtuo as Irmãas de Caridad~. Fundação que ha
merecido na experiencia de seu isi ei beneficios as bençãos de todos o er·
dadeiro amigos do paiz, máo grado e a paixoes roins e mesquinhas, que
em toda a parte se revoltão contra as cousas mai santas, e mais uteis.

Sempre que sua saude o permitte faz a prégação do Evangelho, especial
mente no tempo quare mal na Igreja Cathedral, com grande concurrencia de
fiei-, entra o quae pe oas notaveis por uas luze e posiç30: sen40 para
sentir que suas t:lo intere antes e eloquentes Homilias não fossem escriptas
em razão de sua muitas occupaçOes no immenso expediente de tão asta
diocese.

Possuido de constante zelo da religiãO, nos mesmos discur os em que por
vezes fallou de objectos profano, nunca deixou de os christianisar ou· dar
lhes um caracter religioso, como no beIlo e primoroso improviso, que
foi obrigado a fazer no acto olemne da inauguraçãO da estrada de Cerro
depois da ceremonia da benção, demonstrando que eS.es prodigios na ordem
material, em que o genio do homem como que reassume o sceptro do poder, que
o Creador lhe conferira sobre toda a natureza no momento da creação,
tinhão um fim providencial chamando os homens á fraternidade, ou á uni
dade religiosa e social e facilitando por e· e meios a rapida communicaçao
de suas idéas e intere ses. Essa breve e sublime aUocução e citou vivo en
thusiasmo entre seus numerosos ouvintes, e foi muito applaudida pelo
Jornaes.

Cercado do maior respeito publico em qualquer parte onde comparece,
recebe as mais vivas demonstrações de amor e eneração, que merecem suas
luzes e virtudes. O homem iIIustrado encontra em sua conversação o maior
interesse, o joven a maior animação, o pobre um soccorro promplo, o
culpado um juiz benigno. inguem se chega para elle, que não fique en
cantado e satisfeito.

Suas obras impressas, além de alguns avul:ios, consUlo de 5 volumes em 4·,
e o 6° acha-se nos prélos.
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Tantos esforços, fadiga t1l.0 aturadas erio precisas para deixar
um vestigio de minha passagem nesta terra, onde reeebi "applau
SO& , coretas e ovações, de que nenhum orador, nenhum pbiloso
pho antes de mim ousou ainda gloriar-se. (Fr. F. DO MONTE

ALVER1'lE, Conclusão de seus sermões, vol. -l, pago 290.)

duziria sombras e cadaveres, alcançada com a palavra e com a cruz

produzirá novos seres, que serão outros tantos' elementos de uma boa popu

lação para o nosso interior. A catechese pois pede novos Anchietas e Nobregas,

estes s6 se podem formar no claustro.

R tanto isto é verdade, que ao passo que se parece condemnar a ordem

monacal, crêa-se um centro de missionarios e3trangeiros. Novo erro. Des

prezão-se os nucleos nacionaes que bem dirigidos podem prestar relevantes

serviços, e são elles substituidos por estrangeiros, que nilo têm nem mais

intelligencia, nem mais vontade, e que nessa missões terão sempre o defeito

de viciar a lingua portugueza.

Não é só a catechese que exige a conserva~ão e o aperfeiçoamento da

ordem monacal, a nossa educação intellectual, moral e religiosa tambem a

reclama. Não nos iIludamos. O systema francez p6de ser uma realidade nos

centros populosos, e ali se encontrará facilmente quem se dedique ao ensino

dos meninos; no interior do paiz é uma infructifera utopia. Só a resignação.
evangelica póde chamar os homens a esses pontos remotos do interior, essa

resignação p6de ser encontl'ada naqueÜe3 que tiverem sido educados na aus

teridade do claustro.

São aniquiladores do elemento unico capaz de formar um clero perfeito.

Não acreditamos que o sacerdote moralisado e iIlustrado, se forme no meio da

sociedade, rodeado de prazeres e seduzido insensivelmente por gozos incom

pativeis com o seu estado. A mais austera disciplina de um prelado energico
e virtuoso não p6de contê-lo, c sobre elle ha de pairar sempre a imputaçao

malevola nascida pelo menos da apparencia do contacto com o mundo e

sociedade em que vivemos. Essas imputações ainda que vagas silo como a

fumaça que sobe aos ares do pequeno incendio, e que torna em brasa o corpo

combustível que encontra, e sobre o qual passa constantemente. Entre o sacer

dote regular e secular não ha duvida que o respeito é sempre mais decidido

para aquelles a quem o povo vê todos os dias encerrado no retiro da oração,

coberto com os habitos da disciplina, praticando actos de penilencia, sujei~o a

regras e costume,:, que o mais b~m intencionado secular não póde apresentar.

78

§ 1°

~I~t"cj .io é de certo despida de espinhos a tarefa que tomamos sobre os

nossos hombros, traçando o quadro historico da vida de Fr. Fran

cisco do Monte Alverne. A época recente de sua morte, os poucos

dias passados do periodo de sua gloria, a falta de intelligencia

daquelle que tanto emprehende, são difficllldades que s6 podem ser

vencidas pela dedicação do amigo.
Ainda nao é tempo para bem julgar aquelle que acaba de descer

á sepultura. Ainda a luta do sentimento e da paixao p6de abrasar

os animos, e fulminar o que por nossa consciencia, aliás pura e

• sincera, fôr dictado em prol do illustre finado.
E ainda mais cre~cem os embaraços quando se trata da biographia de um

religioso Franciscano I isto é, do verdadeiro soldado da Cruz, contra quem se

conspira infelizmente o seculo dezenove, por intermedio de cabeças verti

ginosas, que em sua descommunal perseguição desabão nos abysmos das con

tradicções, desconhecem as nece5sidades de seu paiz, e inconsideradamente

procurão destruir o elemento unico formador da illustração, moralidade, e

virtude de um bom clero.
São esses perseguidores contradictorios, porque quando pedem o direito

amplo da liberdade dos povos, restringem um dos meios de praticar esse

direito, impedindo a vocação natural de qualquer á vida do claustro.

S1Io desconhecedores das necessidades de seu paiz. Argumentando com os

abusos da instituiçãO, proclamao principios abstractos, idéas exaltadas que

nascêrao com a revolução de 1789, e querem, por força de imitaçao impru

dente, que nas terras virgens do Brasil, em seus sertões e campos despidos de

civilisaçao, o monge seja uma inutilidade.

elnelhante doutrina s6 por utna má e desgraçada applicaçllo p6de fecun

dar em nosso paiz. Temos ainda necessidade de cortquistar e civilisar tribus

numerosas de selvagens: essa conquistã feita com a espada e o canhão pro-
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:lo se condemnem os conventos. Sejão elles reformados. e melhor dirigidos

afim de que prestem os serviços que só elle podem fazer. Extirpem-se os

abusos introduzidos pelo correr dos tempos, mas nao se aniquile sob o pre

texto do abuso pratico, o que está reconhecido como bom e proveitoso

principio.

§ 2°

A nossa historia é fertil em provas dos bons serviços prestados ao paiz pelas

ordens regulares religiosas, e entre ellas nl0 ha duvida alguma que inferior

lugar não oecupa aqueUa que foi fundada em 12'10 pelo grande patriarcha

S. Francisco de Assis.

ão é preciso para isso comprehender lembrar que essa ordem tem cedido

ao Estado suas melhores casas, que mais de urna vez pobres tem prestado

a ylo aos desvalidos, que forao empre os escolhido para guiar os ultimos

momentos daquelles que acabavão de ser fulminados pelas justiças da terra;

basta lermos em memoria que ahi florescêrão as grandes int~nigencias, de

um Rodovalho, de um S. Carlos, de um Sampaio, do ultimo de seus

linados FI'. Franci::ico do Monte Alveroe, e tantos oulros.

Quando em 1808 a espada do conquislador da Europa obrigára á illustre

e muito nobre familia de Bragança a deixar o velho Portugal e a procurar

um asylo na terra de Santa Cruz, a cÔrte portugueza ficou maravilhada por en
contrar nos claustros de sua colonia, intelligencias superiores, que se havião

formado sem ir a plagas mais remota , nem a horizonles mais distantes que os

muros de um convento: intelligencias que se podiao elevar á altura da ora

toria sagrada tal qual o Sr. D. João VI não tinha vi to na velha Europa, as

quaes vantajosamente discutião com aquelles que erão acomparihados pelos

pergaminhos lustrosos das mais notaveis Universidades ('I).

Entao florecião no convento dos religiosos de Santo ntonio, entre outros,

tres Brasileiros, todos tres nascidos na cidade do Rio de Janeiro, todos tres

distinctos pelo sflber profundo, iIIustração e proeminentes como oradores

sagrados. Erão elles FI'. Francisco de S. CarIo , FI'. Francisco de Sampaio,

e FI'. Francisco do Monte Alverne. O primeiro falleceu em 6 de Agosto de

1829, o segundo em Setembro de '1830, e o terceiro acaba de exhalar o

ultimo suspiro no dia 2 de Dezembro de 1858.

Erão tres vultos que fazião parte dessa pleiade em que fulguravão Caldas,

Monsenhor Netto, e Conego Januario, oradores sagrados, philosophos e theo

logos profundos.

O unico que restava era FI'. Francisco do Monte Alveroe, testemunho vivo
desse saber, e dessa proeminencia da oratoria sagrada em outros tempos. Era

a ultima das estrel1as brilhantes desse firmamento, e como as outras correu

a sua orbita, e lá cambou no occaso - morreu I

§ 3.°

Para be;n comprehendermos a vida de Fr. Francisco do Monte Alverne,

preciso é abrir o livro das (hronicas dos membros da sua ordem, e nel1e

ler-se-ha o seguinte (2):

« FI'. Francisco do Monte Alverne, que no seculo se chamava Francisco José

de Carvalho) nasceu aos 9 de Agosto de 1784 na cidade do Rio de Janeiro,

foi haptisado aos 24 dias do referido mez de Agosto na Sé Cathedral da

quella mesma cidade. Forão seus pais Joao Antonio da Silveira, natural e

baptisado na freguezia do Pico bispado de Angra, e Anna Francisca da

(1) Prologo das Obras oralorias de Monte Al\'erne.

(2) Livro dos assentos dos religiosos da ordem Seraphica 'da Conceição do Rio de Janeiro, á O. 34.

Conceiçllo, natural e baptisada na freguezia de Nossa Senhora da Guia deste

bispado do Rio de Janeiro.

« Ao 28 de Junh') de 1801 entrou para o convento da ordem Seraphica

da Conceiçao. sendo aceito pelo ministro provincial FI'. Antonio de S.

Bernardo Monção, e profes oua 3 de Outubro de 1802 nas mãos do guar

diao, que era FI'. José Mariano do Amor Divino. »

Exulta, Francisco de Assis, que alistou-se nas fileiras de teus soldados e

irmãos, mais um denodado campeão, que cingindo-se de gloria, ha de aug

mental' o brilho e a reputaçao daquelles que seguem teus preceitos.

Então possuia a ordem um magnifico convento na cidade de S. Paulo,

onde havia estabelecido um collegio, no q ai recebêr:lo educaç:lo e ilIustra·

ção muitos dos hom fiS que hoje dirigem a faculdade de direi:o em S. Paulo,

que occuplIo respeilavel posiÇãO na sociedade.

Para esse convento, ou ante para e3se collegio de S. Paulo, fonte unica

de in truc;:IO primaria e s cun~aria naquelles tempos, foi ~1Jnte A'verne em

-1804 como collegial, e ahi recebeu as lições do lheologo profundo FI'.

Ignacio de S. Justina, que já falleceu, e foi sepultado no convento da

ordem em Itú.

E lendo adquirido a in3trucçao precisa: recebeu as ordens, que lhe for:lo

conferidas pelo sabio binpo de S. Paulo D. btheus de Abreu Pereira.

Tão rapidos forão o progress03 do joven religioso em seus estudos,

tão fir.rne a sua applica.ão, tlIo vantajosos os resultados, qne elle, que

já em 1810 tinha sido eleito prégador e passante, isto é, substituto de

philosophia e oppo itor da cadeira~ de theologia, foi na congregaçD:o de

24 de Abril de 181 eleito lente de phil030phia para aquelle collegio de

S. Paulo, e depois, em 1816, lente deprima do mes:no collegio.

Ainda existem nessa terra iIlustre dos Andradas, testemunhos vivos e va

liosos do saber profundo professado por Monte Alverne nas cadeiras que lhe

tinhão sido confiada. _ inda a tradiçD:o conserva intacta a memoria do

bons serviços prestados á sociedade, á sua ordem e ao seu paiz na cadeira

do magisterio pelo mui digno Franciscano.

Era enlão de co lume no conventos a defesa de conclusões magnas,

verdadeiras fe tas litterarias que se ostentavao com todo esplendor, e ás

quaes concorria o que de mais notavel e:n saber e illustraçlo possuia o

paiz. fonle Alverne o estudante que não tinha passado em suas pesquizas

scientificas além dos muros do seu convento bateu-se co:n vantagem e

victoria com aquelles que o tentavão grande sciencia, e que se filzi:lo ainda

mais recommendados pelos titulos adquiridos com talento e estudo.

R taes forão os seus serviços na carreira do magisterio. que no capitulo

em que sahio eleito provincial FI'. Angelo de S. Jo é Mariano, o corp::> capi

tular reunido no dia 27 de Outuhro de '1821 querendo reco.npensar os

serviços prestados na sua brilhante carreira, como consta da aeta capitular

ás fis. 127 e 178, tendo em con-ideração oito actos d~ conclusões publicas

em philosophia, e nao havendo titulo explicito legal que obrigue os lentes

de prima a defenderem actos publicos de theologia, lhe declarárlIo todos

os seus privilegios, e mais os de outra guardiania.

Já então Monte Alveroe era theologo de nunciatura apo3tolíca, titulo que

lhe foi dado em 18 de Novembro de '1818.- Examinador da mesa de con

sciencia e ordens, cargo de que foi incumbido de3de 20 de Setembro do mesmo

anno.-Foi guardião do Convento de Nossa Senhora da Penha em 1819.

Foi secretario da provincia em 182~, e e'll '1825 eleito cU3todio de mesa.

§ 4.°

Não foi s6 nesse celebre collegio dos Franciscanos em S. Paulo, que

Monte Alveroe exerceu c~m honra e gloria o magisterio; tambem no lugar

em que havia nascido, no Rio de Janeiro, seguio a mesma profissao com
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reputação superior, leccionando no :seminario de S. José rheLorica, philo-

sophia racional e moral, e theologia dogmatica.

Se em S. Paulo -ha testemunhos vigorosos do saber do ilIustrado professor,

não menos são os que existem na=capital do Irnperio. Domingos José Gon

çalves fagalhaes, Manoel de Araujo Porto Alegre, Antonio Felix Martins,

e tantos outros, ahi figurão proeminentemente 'na republica das letras, e

tornão ainda mais grandioso o nome daquelle que eIles melhor do que

oioguem conhecêrão, e de quem recebêrão a sciencia, a palavra e a

inspiração.

Bem o disse o Sr. Porto Alegre, (( aqueIles que como elle passárão das

lições de Fr. José Polycarpo de Santa Gertrudes, o mestre bondadoso, para

aquellas de quem se diz - rei da palavra: estes mais do que ninguem po

dem aquilatar qua:Q grande, magestoso e solemne era o saber do philosopho

brasileiro (3) I »

O finado Bispo D. José Caetano foi quem o nomeou professor para o semi

nario de S. José, funcções que preencheu até 1836. E tambem neste intel'

valIo de tempo recebeu o illustrado Fluminense as nomeações de examinador

synodal e membro correspondente do Instituto Historico da França.

Seus serviços forão aqui como ali importantes para a sciencia, elle pro

prio o àiz com orgulho e franqueza nos seguintes termos:

« Empreguei, é verdade, os annos da minha mocidade em dirigir as

intelligencias que me tinhão sido confiadas, revelei verdades que meus

antecessores não me tinhão communicado, alarguei a esphera da intelli

gencia: marchei intrepido; pisei o egoismo: fui sobranceiro á intellig~ncia :

não voltei o rosto á injuria, á calu~nia: fui conspurcado por a inveja .... ;

mas longe de succumbir levei de vencida meus adversarios.

« Uma nova arena se abrio diante de mim no seminario de S. José. Meus

serviços são conhecidos: a mocidade não foi enganada, o que não era conhe

cido foi apresentado ás claras .... (4)>>

E no entanto o grande homem de quem se podia esperar a continuação

de serviços senão maiores, ficou quasi morto para o mundo I Fatal amaurosis

acommetteu seus bellos olhos, sepultou-o em profundas trevas, e privou-o

da contemplaçfi.o elo mundo externo, sempre brilhante, magnifico e encan

tador, como creação sabia de um Deos.
Apenas acommettido dessa horrivel enfermidade retirou-se ao claustro,

e lá ficou esquecido doze annos II

QuãO ingrato é o mundo? I Monte Alverne que guiára a mocidade pelas

veredas escabrosas da vida. Que com a pa1avra inspirada pela chamma

celeste convertêra talvez tantos corações estranhos aos influxos beneficos
J •

da religião I Que havia descido da cadeira sagrada, seu carro triumphal, e

estendido o braço de gigante sempre.vencedor nos combates da cruz, a seus

patricios que lutavão com o genio da desordem e da anarcbia. Que com a

sua palavra sagrada, e o fogo do patriotismo que abrasava seu peito, havia

tanto concorrido para que a pedra preciosa do continente sul americano, a

monarcbia brasileira, não fosse mareada pela mão impura do audaz e des

pota aventureiro. Mo~te Alverne fica esquecido I por doze annos teve por

companhia o silencio de sua cella, a presença muda de seus livros, o braço

de um fiel escravo que o guiasse atravez das maRsas agglomeradas em nossas

ruas, que ás vezes por curiosidade apenas perguntavão - quem é este cégo

que passa - e que com indifferença de gelo ouvião a resposta - chama-se

FI'. Francisco de Monte Alverne.

E' sem duvida horrivel o sentimento de ingratidao I com elle nao é possi

vel o desejo da gloria, nem o amor ao trabalho. E onde está a gloria,

onde a virtude, onde emfim a nobreza da alma? quando o seculo só tem

por div'isa - Se' rico e serds feliz!

(3) Discurso recitado por Porlo Alegre junto ao eadaver por oecasião de se dar este á sepultura.

(4) Improviso feito por Monte Alverne na Inauguração do E!I$aio Philo$ophico.

§ 5.-

Estamos nos ultimos dias do anno de 1836. Estamos na época em que a

noite se declarou eterna para FI'. Francisco de Monte Alverne. Desde entao

inauditos são os soffrimentos que cercão a alma do triste e desconsolado

velho. r.égo não podia prestar os serviços impostos ao seu ministerio. Cégo

vio-se abandonado por aquelles que ainda ha pouco pequenos junto de seu

vulto de gigante, havião parasitas crescido á sombra de uma grande ar...

vore, e tratavão de fazer cahir a seiva daquella de quem recebêrao a
vida.

No meio de seus soffrimentos, nem um queixume I nem urna accusaçao.

Resignado consolava-se implorando o auxilio da religüto, de quem sempre

fôra o mais denodado defensor.

Elle o diz nos seguintes termos:

« O resultado de tantas fadigas foi a extenuação de meu cerebro, e a

perda irreparavel de minha vista. No fim de 1836 terminava todos os meus

exercicios litterarios, e eu me acbava impossibilitado para emprehender o

mais insignificante trabalho. Não é dado a alguns homens avaliar as ago

nias de meu coração nesta horrivel peripecia de minha vida. Deos chegou

aos meus labios a taça da minha tribulação, suas fezes não estejão talvez

ainda esgotadas .... a vontade do Senhor seja feita .... (5).»

Tanta resignação s6)e podia esperar do philosopho para quem a primeira

lei era o Evangelho.

A' vista deste deploravel e inesperado estado havia sido jubilado lente

em 24 de Abril de 1841, e tambem em 1847 foi nomeado membro bonora

rio do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, e em 1848 membro hono

rarIO da Imperial Sociedade :Amante~ da Instrucção.

Seria tão grande abandono devido a essa sorte geral que infelizmente

acompanha todos os homens de letras em qualquer parte do mundo? I Seria

o ostracismo da Grecia que fazia beber a Socrates a cicuta? I Seria a deca

dencia dos Romanos que condemnava a desterro o poeta Ovidio? I Seria a

indifferença imperdoavel quasi contemporanea que lembra-se de coroar

Tasso quasi moribundo, e que abandonava Camões .esmolando o pão sobre

desprezíveis palhas em um hospital?1 Teria Monte Alverne provocado o ciu

me das medio.cridades ,. que carregados depois com ouropeis, nem sequer

se dignavão olhar para o homem que temião pelo seu merecimento real? I

Se assim foi, maior ainda a ingratidão!! Condemnar-se ao esquecimento

e abandono ao intelligent.e e illustrado Monte Alverne, que teve a ousadia de

combater por aquellas mesmas idéas que cubrirão de gloria, de brasões, e

levárão ao pod r, outros que apenas fizerão·. numero material no grupo,

que jámais entrárão em combate, porque este podia ser sustentado só

pelo saber e pela virtude.

Ohl não sejamos no faceis em condemnar o homem que tão nobre I vir

t~oso e desinteressadamente servio nas fileiras do christianismo, que desceu

até o mundo para com a luz brilhante do Evangelho sustentar o berço

d'Aquelle que era o penhor da grandeza e esta-bilidade da~nação brasileira, o

defensor da religiãO do Estado-a ReligiãO Catholica Apostolica Romana.

Ainda é muito cedo para bem julgar essa época memoravel, mas hoje

todos já concordão que o grande partido que combateu a restauração, e

perseguio o republicanismo, foi o grande partido que mais serviços prestou

ao paiz, porque foi aquelle que salvou a monarchia brasileira.

Que vinha porém fazer o frade nessa~ luta de paixões, quasi de sangue?

Que vinha buscar ene no meio do seeulo quando sua missão era toda divina,

sendo apenas soldado no reino de Jesus-Christo?

Só a má vontade pÔde Idenegrir os passos do grandel Alverne nesta sua

(5) Prologo daJ suas obra!! oratorlu.
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conducla. R' dirigido pelo sacrosanto amor da palria que o inspira, pela

dedicação ao seu monarcha a quem considera como anjo tutelar da nação,

f' portanto corre cm soccorro desse paiz, desse monarcha, não brandindo

uma espada mortifera e desoladora, e im usando da palavra que subjuga con

vencendo, que crea novos mundos, que faz vigorar boas idéas. Ogrande meio

e argumento de que se serve é o Evangelho -o grande fim que almeja a

religião.
O mais aspero borel, o mais mortificante cilicio, póde enfraquecer as pai-

ões satanicas do mundo, embolar a sensibilidade physica, pÔr em contacto

o homem com a divindade, nlIo poderá porém enervar o patriotismo e o

amor da nacionalidade nos vôos de suas inspirações nobres - para isso era

preci:o.o deslruir o Eu e apagar o enlimento da virtude.

Pelo amor da 'Verdade, não se exija do religioso o l::acrificio do amor filial,

e ainda mais do amor da paLria.
Como quer que seja, Fr. Francisco d fonte Alverne depois de cégo ficou

esquecido no retiro da sua cel1a por espaço de doze annos 1. ...

§ 6.°

Corria o anno de 1848. O Dr. Joaquim Pinto Brasil, que com tanto

enlhusiaamo e distincçlIJ dirigia as cadeiras de philosophia, na aula publica,

e no lmperi&l Collegio de Pedro n, como substituto ali do onselheiro Sanes

Torres Homem (hoje ministro da fazenda) , e aqui em lugar do proprietario

Dr. Domingos José Gonçalves lagalhães, agru pou em redor de si os moços

intelligentes que cursavão o primeiro ramo da sciencia, e creou uma associa

ção litteraria que foi denominada- Ensaz'o Ph.ilosophico - , á qual mais tarde

o Exmo Bispo Diocesano concedeu o titulo honroso de-Episcopal.

Essa associação foi solemnemente inaugurada no dia iOde Dezembro de

1848 em uma casa do largo de S. Francisco de Paula, canto da rua do

Fogo.

Para assistir a essa solemnidade foi convidado o padre-mestre Fr. Francisco.
de Monte Alverne, que pressuroso veio assistir á primeira festa litteraria de

moços que reunilIo suas forças no estudo da philosophia do Espirito Hu

mano, por meio da associação, a primeira nesse genero que então se

creava.

Não contava o venerando ancião com o que lá o esperava. Acostumado ao

retiro e ao esquecimento, sorprendido ficou quando se apercebeu que o

primeiro passo que davão esses moços fracos, cheios apenas de amor de

gloria, era vingar a sua memoria indignamente esquecida, e fazer justiça ao

seu merito transcendente e incontestavel. E por isso o proc1amárão- o genuino

representante da philosophia dó Espirito Humano no Brasil, e como signal de

seus triumphos pedirão ao prelado fluminense que lhe offerecesse uma cor6a

de louros.

Era a primeira vez que Monte Alverne, depois de doze ann05 de duro

esquecimento, via-se restituido á posteridade honrosa a que tinha jus por sua

intelligencia e por seus serviços. Lagrimas abundantes corrêrão de seus olhos;

o prazer ineffavel reanimou suas feições abatidas e maceradas pelo desgosto,

sua voz sonora e grave desprendeu-se de seus labios quasi frios pela indiffe

rença. Ouvio-se um ligeiro queixume da victima da ingratidão, logo depois

um agradecimento a quem lhe sabia fazer justiça. Por meio de uma exhor

t.ação vehemente convidou os moços que o victoriavlIo a trilharem o caminho

da gloria, a proseguirem com frente altiva, não obstante a má vontade,

o desprezo, e a propria inveja que iJOr 'Ventura se oppuzesse aos seus cursos,

porque eIle havia tambem encontrado estes obices, mas com pertinacia con

tinuou, não voltou o rosto --cahio alfim extenuado, sem luz e sem forças,

mas nunca vencido.

Era na verdade solemne o mome~to em que orava o venerando Alverne I

ua alma era o embate de violentas commoções e mais de uma lagrima verte

..1I0 seus ouvintes quando elle exclamou:

......................................
li: Estou fraco e abatido.... a posiÇãO em que estou é tlIo extraordinaria

para mim, que talvez não a comprehendais 1.... Se eu soubesse que era ar

rancado das horda do meu sepulcro, do eio do meu retiro, para receber

das mãos da mocidade uma corÔa_de louros honra civica que premeia meu

serviços pisados pela ignorancia, esquecidos pela estupidez, e mal pagos pela

mais fria indifferença, ainda assim tal vez nlIo tive se coragem de apresentar

me para recebê-la.

li: Eu sei que elIa tem um grande peso, que tem um brilho muito acima de

meu merecimento, e que meus trabalhos não correspondem a esta aureola

que recebo no fim da minha vida I.... Parece-me que sou uma victima enfei

tada para a hora do sacrificio f Tanta honra, tanta consideração para um ho

mem occullo no silencio de uma cella, passando da obscuridade á gloria, a

velhice coroada por a mocidade, a morte reanimada pela vida.... são pheno

menos tllo grandes, grrão sensações tão poderosas que não as posso

occultar.

l( Doze annos tenho estado em silencio I.. .. Sabeis que fOl'ç8: é preciso

para que escapem estas palavras toscas no meio de tanto enthusiasmo, a des

peito desta gloria que a mocidade acaba de revelar, deste futuro que se

apresenta tão radioso I II

Ainda ne se improviso energico e cheio de vida que parece feito nos pri

meiros annos de Monte Alverne, respirão as suas idéasdominantes, o amor de

ua patria e a ua dedicação pela religião do Cordeiro Immaculado.

l( Sempre vi (continúa eIle) no caracter dos Brasileiros essa superioridade

de talentos que ninguem lhes contesta, esse futuro grandioso, essa gloria que

deveria illustrar o nosso paiz tlIo e~pesinhado pelo estrangeiro que não nos

conhece e aprecia, porque talvez não nos possa bem avaliar.

« O Christianismo que revelou os verdadeiros destinos do genero humano,

ennobreceu o coração do homem, elevou sua razlIo, illustra o seu espirito,

e marcha sempre a despeito de todos os revezes á frente da civilisação , porque

elle é o seu mais forte elemento, porque eIle é o typo nobre e sublime da

gran deza) da gloria e da liberdade do homem (6) )} .

São sempre as idéas dominantes do grande homem - a patria e o Evangelho.

E não é Monte Alverne o proprio que nos arroubos de seu enthusiasmo de fogo

pela patria invoca a protecção de S. Sebastião em favor da terra brasileira, e

apoio decidido em prol da cidade a rainha da America do Sul, que immediata

mente se collocou debaixo de_ seu protectorado (7)? NlIo é eIle o mesmo que

explanando as idéas de seus trabalhos oratorios, nos diz que o seu pensamento

é a religião do Crucificado - e quem invoca o psalmo do rei David para ex

plicar a sua idéa (8)?

Desde esse seu primeiro triumpho não ficou m~is Monte Alverne abandonado

e esquecido - no silencio da cella, quasi um tumulo. Em 1851 iguaes

demonstrações se reproduzem com a creação da sociedade Emulação

Philosophica ~ da qual foi proclamado presidente perpetuo e grande con

servador.

E taes forão os seus serviços á suá ordem e á religiãO que o SS. Padre, por

intermedio de seu internuncio nesta cÔrte monsenhor Bedini, e com benepla

cido imperial, em i 850 dispensando a irregularidade contrahida pela ceguei_

ra, concedeu que elle pudesse ser definidor, representar no capitulo da ordem

e assignar de chancella.

Não forão estas as unicas ovações que receheu FI'. Francisco de fonte Alverne,

(6) Improviso feito por Monte Alverne na sessão de inauguração do Ensaio PhUosopbico.

(7) Panegyrlco de S.. ebaslião. Obras oratoria8.

(8) Prologo das mesmas obras.
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Os conventos erão nudeos fel'tilissimos de reputações scientificas, e na

oratoria sagrada se manifestava apena Monte Ah erne quando já neHes fazião

as delicias da cÔrte porLugueza, e arrebatavão admiraçllo. os provecto e

abalisados oradores como . Carlos Sampaio mon enhor etlo, padre Calda
e outros.

Ainda a tribunas parlamentar e judiciaria nllo existillo, e que mais tarde

chamando a si recente!; talentos ecIipsárllo a tl'ibuna sagrada.

Grande devêra ser o esforço, o trabalho,' e o estudo 'de FI'. Francisco de

Monte Alverne para poder competir com os contemporaneos, que, egundo

elle mesmo diz, na grande arena, a capeIla imperial, monumento im~

mortal de piedade do SI'. D. João IV, ostentavllo toda a pompa do genio
brasileiro (9).

Nllo é nossa intençllo fazer um exame desses sermões, verdadeiros modelos

de eloquencia, monumento inimitavel da litteratura sagrada brasileira, ElIes

ahi correm impressos, graças aos seus ultimos esforços, coadjuvado pelo seu

dedicado amigo o Rev. padre João Diniz da Silva. Todo aqueJIe que amar

iI litteratura patria deve sem duvida alguma lançar seus olhos para esses

livros de ouro. Apenas falIaremos do seu sermão monumental, o pane

gyrico por elle feito a S. Pedro de Alcantara, que bem se poderá dizer o

ultimo cantico do servo de Deos, no grande officio e desempenho do
sacerdocio.

Quem depois de estar dezoito annos cégo, escreve um panegyrico como

o de S. Pedro de Alcantara, quem subindo á tribuna sagrada abatido de

forças e de soffrimentos, acabrunhado pelo peso de setenta annos, repete

essa sua prodacçllo com a energia e força de vinte annos, quem

faz acompanhar essa recitaçllo de um accionado magestoso e' grave do qual

nem memoria havia, esse será com toda a justiça reconhecido pelos con

temporaneos como o prz'ncipe dos orado1'es sagrados.

(9) Prologo das obras o,.ato,.ias de !tfonte Aivernl.

§ 9.°

Coube a S. M. I. o Sr. D. Pedro II a gloria de fazer triumphar em seu

reinado augusto a memoria daquelles varões do Evangelho e da ordem

Franciscana que havillo precedido, e sido coevos de Monte Alverne, Coube a

S. M. I. o Sr. D. Pedro TI o grande facto immorlal de evitar que Monte

Alverne descesse ao tumulo sem uma lagrima al'dente de saudade de seus

compatriotas reconhecidos a seu nome e aos seus serviços.

Havia quasi dezoito annos que o Alverne nllo subia á cadeira sagrada, e

nem pela lembrança de ninguem passava a possibilidade de um tal facto, e

no entanto annunciou-se aos habitantes descuidosos da cÔrte do Brasil, que no

dia 19 de Outubro de i 854 o padre-mestre FI'. Francisco de Monte Alverne

faria o panegyrico de S. Pedro de Alcantara.

Pressurosa corre a populaçllo ao templo da capella imperial. Os velhos

ião recordar-se de seus tempos triumphantes da oratoria sagrada, os moços

verificar se a tradiçllo não faltava á verdade, e e com effeito o Alverne era

o primeiro entre aquelles que tanto se dizião gloriosos nesses misteres.

O resultado foi além da espectativa: os velhos sonhárllo com os bellos

dias de seu passado e mal acreditavão que no homem de setenta annos esti

vesse aquelle mesmo Monte Alverne, que outr'ora com tanto saber fazia

comprehender os mysterios divinos da religião; que com tanta energia ata

cava o vicio, e os vaidosos dominadores da terra; que com tanta melancolia

e saudade pranteára a morte da primeira imperatriz do Brasil; e que final

mente com tanto fulgor descrevia os feitos daquelles que bem havião me

recido de Deos, e que a Igreja reverenciava como seus her6es: os moços

mal comprehendillo o que diante denes se passava, e com dÔr confessav!o que

á vista do sermllo de Monte Alverne, o interprete fiel do passado, a tribuna

GALERIA DO

Se a reputaçllo do theologo e philosopho não lhe p6de ser contestada,

muito menos a de prégador notavel entre os primeiros pela eloquencia, lin

guagem e diCÇãO.

Ainda bem em principio de sua vida monacal deu elle logo mostras de sua

proeminencia nessa carreira, porquanto já em '17 de Outubro de 181. 6 tinha

sido ene nomeado prégador regio , nomeação que, segundo se exprime a

chronica de sua ordem, era digna de seus talentos.

llo se pense que era pequena cousa a reputação de prégador naqueJIes

tempos, em que a cadeira sagrada era a unica em que se manifestava

gloriosamente o saber, a iIIustração, e as flôres da eloquencia.

§ 8.°

§ 7."

uma maior lhe estava reservada, verdadeira apotheose digna de seus talentos,

capaz s6 ella de transmiUir o nom elo illnslre Fran·j ano ás gerações
posteriore.s..

Os contemporaneos de tres reinados, e que florecêrão com FI'. Francisco

de Monte Alverne, o considerão COillO um grande pLilosopho, como ogenuino

representante da pura philosophia do Espirito Humana no lmperio do Brasil.

Infelizmente ainda não é dado ler a pro 'a cabal de seus conhecimentos nesta

arvore gigantesca, da qual nascem todas as sciencias~ o seu compendio de

philosophia - que começava a ser impres.5o, quando foi sorprendido pelo
somno eterno dos justos.

lmpossivel pois é darmos um juizo sobre esse trabalho, que, segundo ouvi

mos a ,mais de um entendido em taes materias, e que tiverão o prazer já de
o ver, se julga perfeito.

O que é verdade tambem é que o methodo de ensino por elle proposto, nllo

está em harmonia com o que ultimamente se costuma seguir na3 aulas, pois

que se nos informa que elIe pretende que o estudo se comece pela logica - e

sendo assim devemos lastimar que não lhe sobrasse tempo de fazer o prologo

dessa obra, no qual havia de necessariamente defender o seu systema, que se

acha em opposiÇllo com o que segue a escola moderna dos p~j'chologistas

francezes.

Essa obra e~tava escripta originariamente em latim, tendo o illustre finado

deliberado imprimi-la, propÔz-se reduzi-la á linguagem vernacula, visto que

o estudo da lingua latina, hoje muito desprezado, fazia com que o seu com

pendio nllo tivesse applicaçllo fertil para a mocidade para quem era

destinado.

ao obstante a privaçllo em que estamos do livro complexo de suas idéas

sobre a materia, acreditamos poder affirmar pelos fragmentos de seus discur

sos, pela doutrina de seus discipulos, que elle repellia com energia as premis

sas falsas de Condillac-e que philosopho espiritualista tendo por base - o

nosce tel:psum , acompanhava a razllo até os limites do finito o'. e abraçava

a crença do mysterio - que consola a alma, e que a nllo martyrisa como o

racionalismo sceptico e estupido - que vai esbarrar no abysmo do atheismo

com todos os seus horrores.

Procurava conhecer-se a si-conhecendo-se a si via que a razllo tem

limites até onde chega - d'ahi preciso é chamar em soccorro a revelaçllo ,

sciencia profunda e inabalavel, porque é a sciencia de um Deos.'

Reconhecendo os f6ros da razão - e admittindo a intervenção da divindade

nos casos em que sem ella nada tem explicaçllo, Monte Alverne não naufra

gava no systema do extasis improductivo, que tira ao homem a sua qualidade

mais proeminente -. o ser capaz de se conhecer.

Era um verdadeiro philosopho do Christianismo.
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. ... " " .. .. . . . . . . . . . .. . .
l( Olidador (diz elle) tinha já dobrado a meta do estadio que levára de vencida.

Exhausto de-forças cahio sobre montões de palmas e grinaldas, que merecêra

por sua perseverança. Pedro de Alcantara está rodeado por seus irmaos que

o 'obsenão, chorão e admirão. O pobre de Jesus-Christo despe o habito e

pede outro mais velho em que se envolva depois de morto. O superior olha

em torno de si, e não encontrando quem ostente igual desprezo, veste a reli

quia inestimavel, e lhe dá em troco a ~ua tunica. Ocorpo do penitente asse

melha-se ás raizes reseccadas, sua pelle está denegrida e qu eimada com o fogo

da mortificação. O frio da morte agita seus membros lusidos e descarnados.

Um moço religioso approxima-se, e intenta estender sobre elle um lençol:

retira-te, grita o lidador: ainda ha perigo, o inimigo está em presença, ainda

não cessou o combate. O Justo imprime os ~eus labios no signal adoravel da

redempção .... Pedro de Alcantara subio ao throno de Deos. »

Era na verdade aquelle mesmo orador sagrado que nos tempos de sua força

e mocidade, fazendo o panegyrico de . Sebastiao exclamava:

« Eis-aqui, senhores o protector que o céo nos concedeu, o anjo tutelar

que defende os muros desta cidade heroica, desta patria amada, paiz c1assico

da liberdade brasileira, e~colho terrivel do despotismo; que debaixo de mil

côres, que debaixo de mil f6rmas tem procurado enxovalhar a terra de Cama

rao, de Bueno e de egreiros. Salye, 6 patria minha, 6 terra de minha mai,

6 paiz em que· de cansão as ci nzas veneraveis de meu pai I São passados

duzentos e sessenta e quatro annos que teus bravos filhos p roclamárão no meio

dos mais ardentes applausos a intervençao do homem extraordinario, que

reanimando o valor de nos os hatalhõe3 affugentou de nossa s praias esses fero

zes oppressores que pretendião lanyar obre nossos pubos o cadeado infame

da escravidão e do opprobrio. Cingida de gloria cercada de illustração, tu

justificas da maneira a mais completa que a sorte dos povos está confiada a

uma prQvidencia que zomba das paixões e illude a politica dos homens. Tu

serás grande, tu serás venturosa, assim está escripto, assim está decretado. lt

Termina o seu exordio com a seguinte apostrophe, cheia de uellezas in·

numeraveis, e que tambem faz ver cada vez mais a crença existentede seu

espirito, que a religiãO é a fonte ine gotavel e unica de todos O' seus bens.
e de sua~ inspirações.

.. .. .. .. " .... " .. .. .. .. .. .. .. 0." .... " .. " • " " " " " " " " " " " .. " " "

R' ainda o mesmo Monte Alverne que prégando por occasiao do anniversario

do juramento da ConstituiçãO, proclama idéas de puro direito publico 1 e dá

conselhos salutares áquelles que tiverao a ventura de nascer em um paiz

regido por codigo Uio sabio e t:lo perfeito; assim se exprime:

« Quando todas as nações da terra se deixassem envilecer pelo captiveiro ,

quando todo o mundo se deshonrasse abraçando uma direcçao que degrada e

embrutece o homem; cada um de nós cerrando o coraçao ás suas mais caras

affeições, deve defender a todo trance esta arvore mysteriosa que encerra a

semente da prosperidade nacional. Não permitta Deos que tenhamos outro

procedimento. Os verdadeiros filhos de uma patria degenerada não podem en-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . " " . . . . . . . .

« ReligiãO divina, mysteriosa e encantadora. Tu que dirigiste meus passos

na vereda escabrosa da eloquencia, tu a quem devo todas as minhas aspira

ções, tu, minha eslrella, minha consolaç30 meu unico refugio, toma esta

corÓa ... Se dos espinhos que a cercao rebentar alguma flór, se das sylv8s

que a enlaçao reverdecerem algumas flôres, se um enfeite, e um adorno

renascer dessas vergonleas já eccas; depo ila-a nas mãos do Imperador para

que a suspenda como um trophêo sobre o al~r do grande homem a quem

elle deve o seu nome e o Brasil a protecçao mai decidida.»

Depoi de traçar com mno de mestre a vida do heróe denodado do

Evangelho, depqis de fazer a defesa do serviç s prestados pelo claustro,

depois -de descrever com cÓres inimitaveis a abdicaçao de Carlos ,termina

a sua narraçao pintando a morte de Pedro de Alcantara de um modo tllo

pathE'tico, que novos murmurios de approvação partem do meio do povo que

silencioso e absorto o escutava.

" " " .. " " " " " . " " " " " " "

84

........................ " " .. " .... " " . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Não, nao poderei terminar o quadro que acabo de bosquejar: compellido

por uma força irresistivel a encetar de novo a carreira que percorri por 26

annos, quando a imaginaçao está exlincta, quando a robustez da intelligencia

está enfraquecida por tantos esforços, quando nao vejo as galas do sanctuario,

e eu mesmo pareço estranho áquelles que me esculao, como desempenhar

esse passado 1ao fertil de reminiscencias? como reproduzir esse transporte,

esse enlevo com que realcei as festas da reJigião e da patria ? .. E' tarde.' ..

E' muito tarde! .. »

Ao terminar estas palavras, levanta-se o signal de approvação das massas

que ahi se aggrupavao~ parecia que todos sentião profundamente a dÓr que

nutria o seu peito, traduzida nestas tocantes e eloquentes phrases.

« Seria impossivel (continúa elle) reconhecer um carro de triumpho neste

pulpito que ha dezoito annos é para mim um pensamento sinistro, uma re

cordaçao affiictiva, um phantasma infenso e importuno, a pyra em que ar

dêrão meus olhos, e cujos degráos desci só e silencioso para esconder-me no

retiro do claustro. Os bardos do Thabor, os cantores de Hermon e de Sinai
, ,

batidos da tribulação, devorados de pezares, não ouvindo mais os échos re':"

petirem as strophes de seus canticos, nas quebradas de suas montanhas pitto

rescas; não escutando a voz do deserto que levava ao longe a melodia de

seus hymnos; pendurárao seus alaúdes nos salgueiros que bordavão o rio da

escravidão; e quando os homens que apreciavao suas composições, quando

aquelles que se deleitavao com os perfumes do seu estylo, e a belleza de

suas imagens, vinhão pedir-lhes a repetição dessas epopéas em que perpe- 

tuavão a memoria de seus antepassados e as maravilhas do Todo-Poderoso,
elles cobriao suas faces humedecidas de pranto, e abandonavão as cordas

frouxas e desafinadas de seus instrumentos musicos ao vento das tempestades. »

. " . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Bellá e sublime comparaçao ampliativa com que o orador descreve o seu

estado, e a impossibilidade em que está de repetir aquelJas epopéas, que

fazião as delicias das gerações que outr'ora o ouvião.

sagrada Ha hoje triste sombra,. pallido r nexo do que fÓra em tempo de

S. Carlos e Sampaio.
ovas sensaçõe novos combales para a alma do velho Franci cano. Com

o corpo alquebrado pelos anno , pelos desgostos e pelos trabalhos, sem vista,

sem sciencia do compacto auditorio que o cercava, bem se p6de dizer que

fonte Alverne fallava para o céo, e qual o immortal fundador de sua ordem,

apresentava nos gestos, nas feições e na voz aquella divina inspiraç:lo que

guiára o grande servo de Deos, que merecen em reco.mpensa gravar em seu

corpo os mysterios vivos da paix:lo do Redemptor.
Abre a boca, desprende a voz, e bem depressa e se auditorio compacto

e immenso, arrebatado pela eloquencia, pela dicç:lo correcta, pelas imagens, e

pelo accionado animador da palavra, foi levado espontan'eamente ao applauso.

Facto virgem e sem exemplo nos annae dos povos.

Mal pensava Monte AI~erne que lhe eslava reservada uma significação mais

grata, mais notavel e mais sensível ao seu nome, do que uma mitra sobre a

fronte, refulgentes condecorações sobre o peito e titulos pomposos, porque

as mitras, as condecorações e os titulos são muitas vezes partilha da medio

cridade, e no entanto o applauso espontaneo na propria casa de oraçao, a

ovaÇao inesperada pela massa do povo, s6 póde ser conquistada pelo genio

na circumstancias em que estava Fr. Francisco de Monte AI erne.

Na verdade grande peça de eloquencia é esse sermão do qual infelizmente

n:lo pedemos dar completa noticia, porque não se acha publicado.

Os pequenos trechos que passamos a citar dão uma idéa da grandeza do

todo .
. Assim é que depois de fazer um brilhante exordio, elle o continúa fazendo

transpirar ligeiro queixume que solta sua alma, queixume repassado de

uncçao, porque elle não blasphema contra o autor de seus dias, mostra-se

resignado, e s6 diz - E' tarde! ... E' muito tarde! ...
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(1.0) Panegyrico de Nossa ienbora da Gloria, em i5 de Agosto de l855.

No dia 29 de ovembro de 18:58, estando Monte Alverne em Nictheroy, em

casa de um amigo, para onde se havia retirado, não s6 para distrahir seu espi

rito, como para completar o seu trabalho sobre os Casamentos mixtos, foi

acommettido de uma cOllgestão cerebral, que p.ela terceira vez o atacava, e

apezar dos esforços da arte, rodeado de seus amigos, e de seus irm:ios, que

havião corrido em seu soccorro, e que lhe ministrárão os ultimos serviços da

ReligiãO, ás 11 horas da noite do dia 2 de Dezembro do mesmO' anno passou

ao somno eterno e á mansão dos justos.

§ 12.

Nao foi s6 do grande mundo do seculo que Monte A~verne soffreu desprezos

e perseguições; no mesmo claustro houve quem, desconhecendo seu merito, e

sua reputaç:io, o tratasse desapiedadamente, e o que é mais para admirar que

esse pouco caso tenha partido de quem com elle havia sido contemporaneo.

A Providencia Divina que fez com que o seculo acabasse respeitando-o e

reconhecendo seus serviços, fez com que tambem no claustro fos-e elle

reverenciado: e esta consideração e esse respeito der:io-se logo que sahio

ministro provincial o mui distincto e esperançoso Fluminense Fr. Antonio do

Coração de Maria e Almeida, que era seu extremoso amigo, e havia sido seu

discipulo, coadjuvado pelo guardiãO Fr. Joao do Amor Divino Costa.

E assim devêra ser, porque Monte Alverne acreditava firmemente no futuro,

acreditava que s6 os moços lhe havião de fazer justiça: sua crença era bem

fundada, porque a mocidade nao é egoista, e com enthusiasmo tributa veneraçao

e respeito áquelles que fazem a gloria do passado, e que lhe podem servir de

modelos para o presente e futuro.

§ H.

foi mais justamente apreciado o influxo benefico da realeza; nunca foi mais

valio-o este prestigio que tor~a Ui v neravel a magestade dos reis!. .. Ao

fragol' do incendio que reduzia a cinza, nossas povoaçõe , ao tenido lllgllbre

dos punhaes fratricidos que v tavã a uma vingança estupida centenares de

victimas, á inauguraçao des JS fe-tins selvagens, e;n que o canibalismo dava

os mais freneticos emboras ao roubo, á devastaçao, á barbaridade e á igno

rancia, Deos nos deparou no Principe com que nos mimoseára, o termo de

tantos damnos, e a aurora de uma felicidade que não n03 era dado lobrigar (10).»
A peroraç:io desse panegyrico é igualmente de um magnifico effeito, e s6

respirando os perfumes das nÓres de:icadamente colhidas pelo eximio Alverne

na fonte fecunda Je suas inspiraçõe3- a ReligiãO e o Evangelho.

Este bello serm:io já não pÔde ser recitado como fóra o de S. Pedro de

Alcantara. A enfermidade tinha caminhado a passos de gigante, e Monte

Alverne havia-se levantado do leito da dôr, para ir prestar essa homenagem á

Gloria de Maria, em nome do Magnanimo Chefe dos Brasileiros.

Apezar dos soffrimentos do corpo, continuava sempre activo o seu espirito,

e assim ainda depois disso fez o exame e critica' do poema - Tamoyos 

composiçao do distincto poeta Domingos José Gonçalves Magalhães; pr~pa

rava-se para dar o seu parecer sobre a obl'a do mesmo - Factos do Espirito

Humano- sobre a grande quest:io mais importante da actualidade- o casa

mento mixto - e ainda em signal de respeito ao SS. Padre Pio IX propu

nha-se a fazer o panegyrico d3. Conceiç:io, no dia 26 de Dezembro do corrente

anno na igreja da Ordem Terceira da Conceição, quando foi sorprendido

pela morte.
Erao vãos desejo:; de seu e-pil'ito que não recuava logo que se tratasse de

, glorificar a Religil10 de Jesus Chl'isto, mas que se quebrárão de encontro á

fria lage da sepultura.

« Não está ainda tl10 viva a lembrança desses dias de luto, de terror e

incerteza em que o Brasil achou-se a braços com essa fatal minoridade) o

escolho em que tem vacillado as monarchias mais bem organisadas? Quem

acreditaria que um principe de cinco annos pudesse comprimir a anarchia, e

assegurar um paradeiro á guerra civil, que assolava nossas sociedades e todas

as nossas provincias? Quem se jactaria de predizer as cúnsequencias dessas

idéas exageradas, desses projectos sinistros, dessas aspirações criminosas, que

punhão em risco o padrão indelevel do bom senso dos Brasileiros? oh I nunca

contrar algum pretexto para violar uma convençao regulada pelos principios

da justiça. Repelli com horror todas a insinuações que tendem a deatruir o

edificio social. Um anathema de execraçao fulmine aquelles que prégando a

doqtrina do absolutismo apagão os brasões de vossa gloria; e lisongeando-vos

com as idéas de uma liberdade sem limites procurao submergir-vos em horro

res da anarchia, depois de mostrar-vos á face do universo, como infractores

desta constituição, que só póde afiançar o vosso engrandecimento. »

Eis-ahi a doutrina de um verdadeiro sectario da monarchia constitucional,

que odêa o despotismo, e que despreza e fulmina a liberdade licenciosa.

E' este trecho eloquente paraphrase de versiculos do livro dos _'[achabêos.

E' sempre o grande Monte Alverne , o defensor da religião, o amigo dedicado

de seu paiz, propugnador pela,conservação das instituições e do throno.

Eis como de repente passou o genio do silencio, a vida brilhante! Maiores

serviços lhe forão ainda exigidos. l\lonte Alverne não se negou a elles, e

obediente ao convite do Excelso Monarcha Brasileiro, fez o panegyrico da Vir

gem Mãi do Salvador, hymno pomposo tecido á sua Assumpção, e recitado na

igreja da Gloria do Outeiro, no dia 15 de Agosto de '1855.

Este novo sermão, complexo de bellezas, é ainda digno do saber e da illus

traçlIo de FI'. Francisco do Monte Alverne. Depois de um magnifico exordio,

entra o orador no assumpto de seu discurso, pinta com côres celestes, éxtrahi

das dos livros dos Prophetas e dos Evangelistas, Aquella a quem Deos creou

para ser a Mãi sempre Virgem do Salvador do homem; a estreIta salvadora

em nossas tribulações, e a rainha dos anjos, que em continuos cÔros evange

Jicos rodeião o seu throno de luz; e depois de descrever assim esse quadro do

mysterio sublime de nossa Santa Religião, elle nos faz ver que essa mulher

Santa ab initio, que veio como segunda mai dos homens reparar os males que

causára a primeira, e que dando á luz o Homem-Deos, regenerou a humani

dade, era a protectora sempre constante sempre vigorosa da Christandade. E

como sempre depois -do tributo á Religião, eIte n:io se esquecia de sua outra

m:ii querida - a Patria, demonstra n'uma rapida descripção dos aconteci

mentos historicos) quanto essa protecç:io fôra decidida, e muito principalmente

quando as trombGtas dos exercitos tocavgo festivas a ultima victoria. A esse

som amado desperta-se eloquente o septuagenario Francisc~no e exclama:

« Não nos pezamos de asseverar: o Brasil n:io tem que pretender de sua

preclara inlerventora outros documentos da affeiçao mais apurada. A con

cordia restabelecida; a tolerancia extirpando ou moderando odios inveterados

e animosidades mal extinctas; melhoramentos materiaes considerados outr'ora

qual a representaç:io de um sonho; a façanha de Monte-Casero , restaurando

a vergonha de nossas armas nas margens do Ituzaing6, e afugentando esse

despota popular que n(ls atirava a todo o instante o cartel de desafio, e cuja

presença no poder era uma ameaça para o Brasil, e uma affronta ao lmperio ;

a passagem do Tooele1'o ganhando para ·a marinha militar uma aureola que

deslumbrou as proezas do Obligado e S. João de UIIÔa, são o mais bello relevo

a este reinádo que levará aos terminos do orbe o renome brasileiro, e com

elle a alta fama de seu abalisado Monarcha. »

E se alguem houver ainda que pense que a causa que deu lugar ao esque

cimento do infeliz cégo, por doze annos, foi quiçá alguma idéa vertiginosa que

sustentasse na época do perigo para a monarchia, risque de sua lembrança

semelhante pensamento, e para capacitar-se que oAlverne fallando ao seculo

foi sempre sustentador da monarchia constitucional~ lea o seguinte trecho do

panegyrico de ossa Senhora da Gloria:
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. orreu ju tamente no dia em que o Excelso Monarcha, o amigo a quem

sempre dedicára grata affeiç:Io, completava 33 annos, como se quizesse que o

onarcha Brasileiro quando pensasse no dia faustoso de seu nascimento, tivesse

uma lembrança do pobre Franciscano, a quem tanta consideração dera em sua

vida, a ponto de o ir ver em sua propria cella depois do seu grande sermão de

S. Pedro de Alcantara.
Apenas S. f. I. teve noticia do passamento de Fr. Francisco do Monte AI

verne, ordenou que o seu corpo fosse conduzido ao cáes da cidade, em uma

de suas galeotas, e d'ahi aos jazigos de sua ordem em um coche de sua imperial

casa; e por outro lado o mui digno provincial Fr. Antonio do Coraç~o de Maria,

mandou que o corpo fosse antes embalsamado, em signal de re3peito e pIedade

ao preclaro varão que acabava de desapparecer da face da terra; os desejos

do provincial encontrárão no Dr. Peixoto a melhor execuçtlo, o qual generosa e

gratuitamente tudo fez -para esse fim.

a tarde de 4 de Dezembro, pelas 5 horas da tarde, abordou ao cáes a ga

leota imperial, que vinha impellida por branda viração trazendo 'Os restos

mortaes de Monte Alveme: numerosos e dedicados amigos ahi o esperavão, e

pegando no caixão o levárão até o carro que o conduzio junto á ladeira do con

vento. A communidade trazendo á sua frente os irmaosda Ordem Terceira da Pe

nitencia, de cruz alçada e dirigida pelo provincial, recebeu o caixao que levado

á igreja, foi d'ahi conduzido, depois das orações do estylo, á capella onde foi

depositado. Grande foi o concurso de povo que assi8tio ás ultimas honras

prestadas ao talento, aos serviços e ás virtudes do digno Fluminense.

S. M. I. querendo ainda por sua Alta Vontade dar um signal do apreço e

consideração que lhe merecia o finado, mandou assistir ao funeral o seu mor-

domo-mór, conselheiro Paulo Barbosa da Sylva, general Cabral, e o camarista

ogueira da Gama. Encerrado o caix:Io e fechado, forão as chaves entregues

ao mordomo de S. L I.

Descansa em paz, ÓMonte Alverne I lidador forte e invencível das glorias do

Christianísmo, e de tua patri3. Foste ainda assi~ mais feliz que os compa

nheiros de tuas lutas.

Como eIles, morreste simples frade da ordem Seraphica da Immaculada

Conceição, e assim devêra ser para maior gloria, porque teu saber, teus ser

viços, se traduzião n'um nome que n:lo devêra desapparecer, e com esse nome

desceste ao tumulo. Então como hoje, és sempre Fr. Francisco do onte

Alverne.

Mas, emquanto dos outros só existe a memoria, porque nem de seus jazigos,

nem de seus restos ha noticia, o teu corpo ah. está COmo reliquia das glorias

des a casa, para ser mostrado aos \'indouroi, resumindo-se em teu cadaver

ludo quanto de gran~e ostentou o passado desse claustro.

Descansa em paz, ó fonte Alverne 1 teus desejos estão cumpridos: querias

sahir deste mundo com a doce consolação de que de ti se tivesse uma lembrança

honrosa, e que sobre a tua sepultura se derramasse uma lagrima ardente (i 1.).
A memoria n~o se destruirá jámais, as lagrimas de teus amigos forão abun

dantes e espontaneas.

Está vingada a memoria do grande S. Carlos, do immortal Sampaio; grat idlo

ao actual prelado da Ordem Franciscana Fr. Antonio do. Coraça:o de Maria I

(Li) CODcl!JSão de suas Obras oralorfu.
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Novamente assentando praça no regimento de artilharia da cÓrte a 16 de

Fevereiro de 1816, matriculou-se na extincta academia militar a 8 de Março

de 1820, onde sempre primou como estudante, obtendo as cartas dos cursos

mathematico e de engenharia, tendo alcançado os primeiros premios no 3° e
4° annos.

Foi promovido a 2° tenente em 23 de Fevereiro de 1823, e a 12 de Outu

bro de 1824, contando apenas 18 annos de idade, já se achava no posto de

capitao, tendo em 20 mezes obtido tres postos, mediante concurso e exames

publicos, conforme a lei de promoções, que entao regia.

A prohibiçao de promoções no exercito, que posteriormente foi decretada

por lei da assembléa geral, o fez retardar 13 annos na carreira dos accessos,

vindo a ser despachado major para o corpo de engenheiros a 13 de Setembro

de 1837 ~ tendo feito passagem para esse corpo a 2 de Janeiro de 1834, tenen

te-coronel a 7 de Setembro de 1842, coronel a 14 de Março de 1847, e final

mente brigadeiro a 14 de Março de 1855.

Servio portanto effectivamente por espaço de 14 annos em diversos corpos

arregimentados da arma d artilharia, tendo tido muitos annos por comman

dante o venerando marechal do exercito Francisco de Paula Vasconcellos, o

primeiro e mais distincto artilheiro do Tmperio.

No mez de Dezembro de 1827 casou com D. Emilia Ca.rolina da Costa

Barros, filha do tenente-coronel Francisco da Costa Barros. Existem deste con

sorcio dous filhos e urna filha. sendo aquelles o capitao de engenheiros bacha

rel em mathematicas Jeronymo Francisco Coelho, junior, e o tenente do

estado-maior de ia classe José Francisco Coelho. Viuvou em 30 de Agosto

de 1854.

Toda a sua vida, depois de adolescente, tem sido sem interrupçao consagra

da ao serviço do Estado, quer no serviço militar dos corpos, quer em commis

sões profissionaes de engenharia: ora nos altos cargos da suprema administração,

ora, finalmente, no corpo legislativo, tendo principiado o seu tirocinio parla

mentar na asse:nbléa provincial de sua provincia, de que foi membro desde

1835 até 1847.

No anno de 1838, aos 32 annos de idade, tomou pela primei~a vez assento

na assembléa geral legislativa, com:> deputado pela provincia de Santa Catha

rina, sua terra natal, tendo sido eleito e reeleito seguidamente por espaço de

dez annos, até o de 1847 inclusive.

Como politico, honesto e probJ sen ostenLa;ao, de inabalavel firmeza de

caracter, grangeando por isso a estima e respeito, nao só dos seus co-religio

narios, como dos seus antagonistas politicos, professou sempre até hoje

opiniões liberaes, sempre porém reflectido, tolerante e moderado, nunca acom

panhando seu partido nas suas exagerações. Seus principios têm sido constan-
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\) ~ --~ ERONYMO FRANCISCO COELHO, do conselho de S. M. o Imperador,

_ ',"í guarda-roupa da casa imperial, commendador da ordem militar de

1\.0""","""",' .\.: s. Bento de Aviz, e da imperial ordem da Rosa, brigadeiro do exerci
,. ":1 to, vogal do conselho supremo militar, e deputado á assembléa

'.
'::. geral legislativa; nasceu na villa (hoje cidade) da Laguna, provincia

............~.... 1; de Santa Catharina, a 30 de Setembro de 1806; seus avós forao, por

·1t...ool"'1~'ZJ,Z parte paterna, o fallecido capitao-mór daquella villa Jeronymo Fran

cisco Coelho, e por parte materna o alferes de milicias Lino dos
rJ\.....~~

Santos, natural este da villa da Laguna, e aquelle da cidade do

Porto.

E' o filho segundo do já falIecido major Antonio Francisco Coelho, que era

primogenito daquelle capitão-mór. Tanto seu pai como sua mãi, D. Francisca

Lina do Espirito Santo Coelho, que ainda hoje vive, silo naturaes tambem da

villa da Laguna, de onde veio para a cÔrte com seus pais em 1809, tendo tres

annos de id ade.

No anno de 1813 seu pai levou-o em sua companhia para a provincia do

Ceará, para onde havia sido nomeado commandante de um corpo de infanta

ria, e ao mesmo tempo inspector das tropas da mesma provincia, de que era

então governador Manoel Ignacio de Sampaio. Ali, sendo ainda menor, assen

tou praça deI" cadete na companhia de artilharia, em 17 de Dezembro

de 1813.

Tendo seu pai adoecido gravemente, com elle regressou para a cÔrte no

anno de f 815. tendo sido entao escus:J da praça; infelizmente seu pai, tres

mezes depois de sua chegada á cÓrte, succumbio á molestia de que fóra acom

mettido; um seu tio, o Dr. João Francisco Coelho, o tomou a si com vistas de

encarregar-se da sua educaçao, entregando-o por isso aos cuidados do padre

mestre Florencio Alves de Macedo Pereira, um dos mais acreditados professo

res de latim daquelle tempo.

Fallecendo seu protector e tio Dr. Coelho poucos mezes depois da morte de

seu pai, teve de continuar a sua educaçãO a cargo de sua mai, D. Francisca

Lina Coelho, que, comquanto se achasse na cÔrte, fóra de sua terra natal, sem.

parentes, e em circumstancias pouco favoraveis, nao esmoreceu, e sobranceira

ás difliculdades proprias de quem se acha em terra estranha, dotada porém de

energia e resoluçao superior á de seu sexo, empenhou-se com a maior dedi

cação e desvelo em completar a educaçao de seus filhos, inclusive a do mais

velho o hoje fallecido Dr. Antonio Francisco Coelho, que foi major do corpo

de engenheiros e lente da escola militar. Continuou os seus estudos de latini

dade com o mesmo padre-mestre Florencio, de philosophia racional e moral

com o padre-mestre Frei José Polyca.fpo, estudando outros differentes prepara

torios, como francez, inglez, etc.



SOluçãO entre os vivas e acclamações do povo, que occupava as galerias e as

immediações do paço da cnmara dos deputados.

A nova cnmara dos deputados, reunida em 1840, pres ava o seu apoio unani.

me ao gabinete de 2 de Fevereiro, exceptuando tres deputados, que se decla

rárão em opposiÇão, talentosos e habeis oradores, a quem nesse tempo se

denominou - Patrulha.

O partido liheral, rehabilitado e chamado ás posições officiaes, movido prin

cipalmente pelo sentimento de gratidão, dava pleno apoio ao gabinete, mas

nelle se presentia uma certa soífreguidão e impaciencia pela adopção de me

didas no sentido da politica do progre~so, e em antagonismo co m as medidas

fortes, que linhao sido convertidas em lei pela politica anterior.

Era como uma r acção natural, que o governo prudentemente procurava

moderar, abstendo-se de promover medidas precipitadamente no sentido, que

seus amigos de3ejav10~ pelo que era por elles accusado de inercia. Foi por isso

que o Sr. Coelho, á vista desses indicios de soffreguidão da parte dos amigos do

gabinete, em uma da sessõC3 de ~laio de 1845 proferio esse notavel discurso, no

qual proclamou a inercia como systema politico em certos casos e em dadas

circumstancias, considerando-a, lanto no sentido physico como moral, uma

força capaz de resistencia, e muitas vezes a unica propria; salutar e benefica

para impedir movimentos desordenados.

Este discurso lhe alienou' as sympathias de alguns de seus amigos politicos;

posteriormente, tendo-se opposto e fazendo cahir com o seu v oto, e o do seu

collega dos e trangeiro , Rrnesto Ferreira França, -a medida proposta sobre a

incompatibilidade dos magislrados com as funcções de deputado, estando além

disto nesta parle divergente da opiniãO dos outros seus quatro collegas, teve

de retirar-se do ministerio a 26 de faio de 1850.

Entre os serviços mais notaveis prestados ao paiz neste seu prime iro ministe

rio deve contar-se a parte directa e activa com que planejou e con correu para

a pacificação da provincia do Rio Grande do Sul.

Em perfeita intelligencia e accordo com o então presidente eco mmandante

em chefe do exercito naquella provinc:ia, o general marquez de Ca ·u, u

amigo de juventude e seu conlemporaneo n_a academia, tudo entre elles se

predispÔz e combinou com tanto acerto, que a paz veio a effectuar-se pelos

meios da convicçãO espontanea e sincera, fazendo com que os rebeldes con...

fiassem na clemencia imperial e na fé do governo.

Para esse fim veio particularmente á cÓrte em commissão por parte dos re

beldes o (entre elles) tenente-coronel Antonio Vicente da Fontoura, acompa

nhado pelo coronel Manoel Marques de Souza (hoje Barão de Porto-Alegre). Foi

o Sr. Coelho quem fez com o commissario Fontoura e coronel farques todos 08

ajustes e combinações precisas para se renlisar a tão desejada pacificação, qu

até então milhares de contos despendidos e milhares de vidas preciosas sacrifica

das não tinhão podido conseguir.

No seu gabinete e com seu punho foi elle quem redigio as instrucçõei de 48

de Dezembro de 1844, que forão levar a pacificação material e moral áinfeliz e

magnanima provincia do Rio Grande do Sul, ha nove annos trucidada pelos hor

rores da guerra civil.

Quando algum dia essas instrucções chegarem a ser publicadas, se reconhece

rá, que a paz desta provincia foi obtida pelos mei05 os mais honrosos, com brilho

e magnanimidade da corÓa, e sem ao mesmo tempo humilhar os brios daquel

les nossos valentes irmãos illudidos, que depunhão as armas, e voltando á com.

munhão nacional, vinhão abrigar-se sob o manto da clemencia imperial.

Quando na camara dos deputados a opposiÇãO pouco generosa, e certa de que

o melindre das circumstancias não permittia ao governo fazer revelações, ar

guia o gabinete de ter mareado o brilho da corÓa, o Sr. Coelho respondia com

sua voz expressiva: « Senhores, está unida toda a grande familia brasileira, o

Imperio está em paz; rendamos graças a Deos. »

Em objectos de serviço distinguio-se sempre por sua grande actividade:

entre outros factos ha o seguinte de notoriedade publica. O partido da ordem

na provincia das AlagÔas incorrêra na mesma falta, que arguia a seus adver

sarios politicos, pois quando em opposiÇãO, descrendo dos meios legaes, revol-
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temente a alliança da liberdade com a ordem, e o do triumpho das idéas libe

raes conquistado pela convicçao no campo da legalidade e dentr{) dos limites e

orbita das leis.
Assim, apezar de intimamente unido á opposiçao de 1838 e 1842, de que

faziao parte distinctas notabilidades, taes como os irmàos Andradas, Marinhos,

Oltonis Alvares Machados e outros, delles frequentes vezes se separava em,
diversas volações, não adoptando o principio severo de negar pão e agua ao

governo, prestando-lhe, pelo contrario, o seu voto nas medidas puramente go

vernamentaes, e negando-o ás que erão de confiança, ou simplesmente de

occasião, ou ás 'Iue erão exigidas pelo espirito de partido.

Negou, por exemplo, ao gabinete de i 9 de etembro o seu voto á lei inter

pretativa do acto addicional, e da reforma judiciaria; concedeu-o porém a

todas as leis de força e á de orçamento, e bem assim á do 11
0 de Dezembro de

1841, de que foi o autor de 3ccordo com o ministro da guerra de então, José

Clemente Pereira, organisando o quadro dos officiaes do exercito, e augmentan

do-lhes a tarifa dos soldos.

Tomou parte nas questões mais graves de seu tempo, e em geral em todas

que diziao respeito a assumptos militares; seus discursos e~ao sempre ouvidos

com attenção pela carnara; sua elocução era facil e clara, e algumas vezes até

graciosa. Logico nos raciocinios, e rigoroso nas suas demonstrações, o seu voto

e opiniões emittidas nas discllssões quando se tratava de materias profissionaes,

decidião ordinariamente a votaçao da camara, sem distincção de partido.

Todas essas provas exhibidas no parlamento merecêrão-Ihe a honra de ser

chamado aos conselhos da corÓa, fazendo parte do gabinete de 2 de Fevereiro

de 1844 como ministro da marinha, e interino da guerra, passando depois a

effectivo para esta ultima repartição a 23 de Maio desse mesmo anno.

Ao historiador imparcial pertence para o futuro apreciar devidamente os

actos do uabinete de 2 de Fevereiro, tendo em vista a situação politica da-
l:l

quella época. Esse gabinete, proclamando a politica da concordia e da clemen-

cia, aconselhára á corÓa o perdão para os vencidos na rebellião de Minas e

S.' Paulo em 1842, e em consequencia teve lugar a 14 de Março de 1844 o

acto magnanimo da amnistia. Este facto conspirou contra o gabinete, e tornou

profundamente hostil o então denominado partido da ordem, e dividio em dous

campos adversos os partidos actualmente conhecidos com os nomes de liberal

ou luzia, e conservador ou saquarema.

Nesta situação dos espiritos abrio-se a sessão legislativa de 1848, e achou-se

o gabinete na camara dos deputados em frente de uma opposição violenta,

forte por sua grande maioria, que abrangia tres quartos do numero de depu

tados; respeitavel pela importancia e pelo talento de seus chefes, entre os

quaes se contavão os Srs. Viscondes de Uruguay e de Itaborahy, Eusebio, Pe

reira da Silva, Souza Ramos, Visconde da Boa-Vista, Rego Barros, e outros,

todos fervorosos em suas crenças politicas, e decididos.a todo o transe a golpear

e derribar o novo gabinete.

Coube ao Sr. Coelho, como ministro da guerra e deputado, sustentar na ca

mara temporaria a luta renhida, que então se travou na discussão do voto de

graças.

. A opposiÇão em grande maioria, por meio de seus mais eloquentes orgãos,

estigmatísando o gabinete, declarou-se com elle inco~ciliavel, e ameaçou-o

en.ergicamente com a recusa clara e decidida de sua confiança, e intimando-o,

quasi em tom imperativo, a que se retirasse pela falta de apoio dos representan

tes da nação.

Foi,então que o Sr. Coelhe, na sessão de 23 de Maio, respondendo á opposi

ção em um energico discurso, declarou que o gabinete não se retirava, apezar

da opposição em maioria se declarar inconciliavel, e de ameaçar com a recusa

decidida de confiança por parte da camara, terminando com as seguintes me

moraveis palavras: « Temos recursos na constituiçãO; appellaremos para a

corÓa e para o paiz, e o seu juizo supremo decidirá quem deva governar o

Estado: (lU nós, ou vós. »

A revelaçãO, que se continha nestas palavras, impressionou vivamente a

oppósiÇão. No dia seguinte (24) lia-se em ambas as camaras o decreto de dis...

•
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« imparcialidade e justiça, consegui nunificar a appariç~o de partidos, e ter

« uma presidencia 'tranquilla, etc. »

Entregando as redeas da administraçãO do Pará no Iode Agosto de 1850,

tendo conquistado as syrnpathias dos Paraenses, r colheu-se á cÔrte em 0

vembro desse mesmo anno, e então retirou-se cGmpletamente da vida politica

e administrativa, empregando-se por seis annos em difTerentes cargos pura

mente militares, taes como o de director da fabrica da polvora, que exerceu até

o mez de Junho de 1854; de director do arsenal de guerra da cÔrte, até Se

tembro de 1855; director da Escola de Applicação do Exercito, até Março de

1856, em que foi nomeado presidente e commandante das armas da provincia

de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

A' excepção dos cargos de presidente e commandante das armas das pro

vincias do Pará e Rio Grande do Sul, nunca quiz accumular mais de um venci

mento ou gratificação por empregos diversos.

Quando foi ,nomeado director do Arsenal de Guerra da cÔrte, a que estava

annexa a direcção das obras militares, fez separar este ulti~o cargo, que desde

então até hoje tem director especial, dizendo que no serviço do arsenal tinha

de sobra com que occupar-se, e que não queria ser director honorario ou no

minal daquellas obras s6mente para recebei' as gratificações, que importavão

em 1:600H por anno; nisto deu ao mesmo tempo prova de desinteresse e zelo

pelo bem do serviço.

De maneiras afTaveis no seu trato ordinario~ e ao mesmo tempo energico

nas occasiões precisas, nos empregos superiores, que ha exercido, tem sabido

fazer-se respeitar e obedecer, captando ao mesmo tempo a cordial estima de seus

subordinados; é assim que, quando embarcou para o Rio Grande do Sul} despe

dindo-se delle os alumno.s da e~cola de appliração reunidos em corpo, com

seu novo director e mais officiaes e empregados daquella escola, um dos alum

nos, em nome de todos os seus collegas, leu um discurso por e'les assignado,

em que, além de muitas outras expressões lisongeiras, tratándo de retratar o

seu caracter, exprimião-se nas seguintes palavras.:

« O que nos penhora individualmente, e o que nos constitue gratos sobr~tu

« do, são essas qualidades pessoaes, que vos distinguem, são essa candura e in

« telligencia, que unia e separava in continentz" o director e o alumno, que dis

« tinguia o mestre d'entre os que trabalhavão juntos, e que obsequiava orde

« nando, etc. »

Dous annos depois de ter deixado a direcção do arsenal de guerra da cÔrte,

quando os operarios e mestrança desse arsenal deHe ha muito já não dependião,

achando-se já na presidencia do Rio Grande do Sul, esses seus ex.-subordinados

se recordavão agradecidos de sua paternal administração, e espontaneamente

cotisando entre si uma parte do producto de seus salarios, mandárão preparar

uma rica espada de ouro, e lh'a enviárão para aqueIla provincia, como um

signal de lembrança e reconhecimento ao seu ex-director.

Chegando á provincia do Rio Grande do Sul, foi acolhido com a mais cordial

benevolencia e sympathia; todos ali, tanto ex.-rebeldes como legaes, considera

vão o ministro pacificador de 2 de Fevereiro como um antigo conhecido e

amIgo.

Nesta segunda administração seguio invariavelmente os mesmOS pnnclplOs,

que na provincia do Pará, de rectidão, igualdade, justiça e imparcialidade

para todos: assim tambem do mesmo modo conservou a estima, sympalhia e

consideraç:Io dos Rio-Grandenses até o ultimo dia de sua presidencia.

Coube-lhe ali dissolver a divisão auxiliar brasileira, que havia regressado

de Montevidéo, organisando as brigadas que deviao guarnecer, policiar, e de

fender nossas fronteiras, e dando-lhes instrucções convenientes para remover

ou resolver os difTerentes conflictos, que com diversos Estados vizinhos ali or

dinariamente surgem.

Assim como no Pará, nessa provincia deu elle o maximo impulso ás Qbras

publicas, creando a respectiva repartição; planejou e deu principio a essa im

porlante estrada de 60 leguas pelo litoral, que tem de dar commoda e segura

communicação entre as cidades de Porto-Alegre e Laguna, da qual devem pro

vir immessas vantagens ás duas provincias de S. Pedro e Santa Catharina, e que

tou-se e recorreu tambem aos meios materiaes, empunhando as armas e ata

cando em seu palacio o delegado do governo o Sr. Bernardo de Souza Franco;

e os revoltosos nessa occasião não desdenhárão chamar em seu auxilio o fa

moso bandido e salteador das matas de Jacuipe Vicente de Paula.

O presidente da provincia, sem fo~ça para resistir á revolla, que com tanta

furia rebentara de improviso, havia solicitado auxilio aos presidentes de Per

nambuco e da Bahia. Todas estas noticias chegárão á cÔrte trazidas pelo vapor

Imperador, que entrou neste porto a 17 de Outubro de 1844; o incansavel

ministro da guerra de 2 de Fevereiro deu loao todas as providencias e comI:) ,

tal rapidez, que no dia seguinte, 18, havendo apenas decorrido 24 horas o
~ '

mesmo vapor sahia pela barra f6ra com uma força de linha de 400 praças com-

pletamente armada e municiada, sob o commando do valente general Seára, e

a 24 do mesmo mez saltava a força nasAlagÔas, e no dia seguinte era reinslallado

em seu palacio o presidente, que desde o dia 21 se achava com as principaes

autoridades a bordo do hiate Caçador; a 31 de Outubro dava-se o sanguino

lento combate da Atalaya, e logo em seguida outros, em que as forças legaes

levarão sempre d'e vencida os revollosos. A' presteza dos auxilios enviados

da cÔrte pelo minis~ro, e á concurrencia dos soccorros das provincias da

Bahia e Pernambuco deve-se o ter sido supplantada em começo uma revolta,

que, com o aux.ilio e intervenção dos bandidos das matas1 ameaçava tomar gran

des proporções, e produzir males incalculave:s.

Emquanto minis!ro, não se descuidava da par~e puramente administrativa.

Deu á Escola Militar os estatutos do 10 de Março de 1845, fazendo cessar a

confusão de doutrinas, que resultava de uma interminavel successão de refor

mas sobre reformas; restaurou o Hospital Militar da cÔrte, em beneficio da

vida dos soldados, que mal tratados nos insalubres e mal providos hospitaes

regimentaes, succumbião á mingua em numero extraordinario; fundou o obser

.fatorio astronomico do Castello, cuja creação, decretada por lei ha muitos

annos, tinha ficado em letra morta, e nunca se cuidára na sua execução.

Deixando de ter assento na camara dos deputados no anno de 1848, foi

nomeado presidente e commandante das armas da provincia do Pará, toman

do posse destes cargos a 8 de Maio do mesmo anno'.

Nesta presidencia ainda mais firmou o seu credito de administrador intelli

gente, recto, justo e imparcial; desenvolveu sua habitual actividade dando

impulso a differentes obras publicas da provincia, apezar dos minguados recur

sos das rendas provinciaes, tendo encontrado os cofres exhaustos e a 'provincia

com uma divida superior a 70:000$.

Durante a sua administração no Pará, em principios de 1850, tenlárão os

Fraucezes uma segunda occupação do Amapá, sendo governador de Cayena

Mr. Pariset, que mandára estacionar algumas goletas e brigues de guerra em

frente á embocadura do mesmo Amapá. O Sr. Coelho, por seu turno, man

dou preparar todos os navios de guerra da estação do Pará, e expedio para

Cayena o brigue de guerra Nietheroy com officios áquelle governador, fazen

do energicas reclamações contra a tentativa de nova occupação ~ travou-se

enUlo de parte a parte, por meio de notas diplomaticas, uma renhida e luminosa

discussãO, que foi toda publicada no relatorio de estrangeiros de 1852, sobre

a questão de limites do Oyapok, e sobre a verdadeira inte:ligencia dos trata

dos, cujo resultado foi fazer calar no animo do governador de CaJena a con

vicçãO da injustiça de sua pretenção; retirárão-se os navios francezes, não

indo portanto ávante a projectada occupação.

Para caracterisar devidamente esta sua administração na provincia do Pará,

e conhecer-se a norma de principios que o dirigião, basta copiar textualmente

um trecho do seu relatorio de entrega ao vice-presidente o Dr. Angelo Custo

dio Corrêa, em que, entre outras regras que o guiárão no seu governo, pÔde

dizer-'he o seguinte:

« Não partilhei com ningue'm o exercicio de minha autoridade: governei só,

« acertei e errei s6. Nunca admilti confidencias auriculares sobre objecto de

« negocios publicos, e nenhum acto de minha administração foi por alguem

« annunciado de vespera na praça publica.

« Esforçando-me por imprimir em todos os meus actos um certo cunho de



Neste segundo ministerio coube-lhe a tarefa de ser ainda o reformador das

escolas militares, co;no houvera sido e:n 1845, e ao 1° de Março do corrente

anno de 18 8 fez publicar o novo regulamento respectivo.

Entre os serviços profissionaes, que prestou em differentes épocas, deve ser

mencionado um, em que deu prova de seu d sinteresse, e tambem de sua dedi

cação á Imperial Familia.

Logó depois do primeiro ministerio, em Outubro de 1844, foi escolhido por

S. M. o Imperador para chefe da commissão de engenheiros incumbida de

medir e demarcar as 25 leguas de terra que devião formar o complemento

do dote da Serenissima Princeza de Joinville, sendo essas terras nos sertões de

S. Francisco, da provincia de S:lfiLa Catharina. Nessa importante e espinhosa

commissão empregou cinco aturados m zes, internado em ermos sertões, sof

frendo toda a sorte de privações, quasi sempre sem abrigo contra as intempe

ries, em máos ranchos de palha, feitos á pressa em cada dia no lugar do pouso,

muitas vezes sem mantimentos, e algumas vezes chegando a sua comitiva ao

ponto de desespero e desanimo. Mas o exemplo do soffrimento e paciencia do

chefe, que, calmo, ser~no e resignado, compartilhava com igualdade as mesmas

privações, a sua perseverança e actividade, fez superar todas as difliculdades, e

chegar ao termo dos trabalhos da completa medição, demarcação e mappea

Ção de tão exten a e agra porção de territorio. Salvou tambem grandes em

baraços compondo-se amigavelmente com todos os heréos e posseiros confi

nantes nas terras proximas ao litoral, evitando contlic~os e contestações, devido

principalmente á influencia e estima de qtle gozava como deputado em sua

terra natal, e muito difficil teria sido a qualquer outro Lerminar em paz tão

m lindrosa commissão, na qual, e no dizer dos naturaes do paiz, se lhes tira

vão as terras para dar aos estrangeiros.

Por esta commissão, attendendo a que o assumpto se referia a serviço da

Casa Imperial, renunciou aos seus vencimentos ordinarios, be m como ás avul

tadas gratificações extraordinarias, que a todos os outros membros da commis

são forão concedidas.

Tendo servido em altos e importantes empregos. como chefe de tres repar

tições militRres, dou mini teri s, dua pre idencias, tendo estado muitos

annos no parlamento, e incumbido de difficclis commissões da sua profissão,

acha-se no fim da SUl carl' ira no pobre cono no principio. Quan do se lhe

faz alguma observaçãO nesse sentido, re ponde: « A minha pobreza é a minha

rIqueza. »

De costumes simples, de uma vida sem fausto e sem luxo, acco mmodando

se ás suas circumstancias e aos recursos de cada época de sua vida, é seu dilo

habitual: « Vivo com todo o dinheiro, gasto tudo o que ganho, e s6mente o

que ganho; nada tenho, e nada devo. »

Em toda a sua vida nunca importunou os ministros com pedidos para si,

nunca solicitou e:npregos ou commissões; ao contrario, sendo consultado, re

jeitou muitos de elevada importancia; é maxima sua nunca pedir. Sendo minis

tro, escreveu-lhe um g neral, em ve3peras de u:n dia de despachos, pedindo-lhe

conselho se devia falIar a outro de seus collegas, fazendo-se lembrado para

um despacho que delle dependia. O Sr. Coelho, como membro do gabinete,

sabia que e;,se general estava já inscripto na relaçãO dos agraciados; e sem

querer revelar-lhe o que havia, e mesmo para poupar-lhe o vexame de um

pedido superfluo, respondeu-lhe escrevendo por baixo da carta estas laconicas

palavras: « Os gen;raes não pedem; eu acostumei-me a não pedir (para mim)

desde subalterno. »

O Monarcha o tem honrado com differentes provas de ,estima, nomeando-o

seu guarda-roupa, conselheiro, e condecorando-o com as commendas de Aviz

e da Rosa, e ultimamente acaba de ser agraciado com a nomeação de vogal do

Conselho Supremo _Iilitar.

Taes são os traços biographicos e os factos principaes da vida do Sr. briga

deiro Jeronymo Francisco Coelho.
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tem por fim proporcionar em época talvez bem proxima a construcção de uma

estrada de ferro, que será a verdadeira e unica possivel barra do Rio Grande.

Tendo-o a sua provincial depois de decorridos dez annos, reeleito deputado

á assembléa geral legislativa, passou a administração da provincia ao segundo

vice-presidente em 13 de Março de 1857, e veio para a cÔrte tomar assento.

Aqui chegou nos ultimos dias do mez de Abril do mesmo anno ; e tendo logo

occorrido a retirada do gabinete de 6 de Setembro, presidido pelo Sr. gene

ral Marquez de Caxias, entrou segunda vez para o ministerio, como ministro da

guerra do gabinete de 4 de Maio daquelle mesmo anno de 1857.

Na f6rma da constituição, teve de passar novamente pela prova das urnas

eleitoraes, e seus patricios o reconduzirão por uma excessiva maioria de "otos.

Posto que ha dez annos retirado do parlamento, nelle se apresentou com o

desembaraço do àntigo parlamentar, sem desmentir um só momento o conceito

que outr'ora houvera adquirido.
Nas discussões da sessão legislativa do corrente anno, aggredido o gabinete

de 4 de Maio por uma opposiÇão compacta, systematica, energica e talentosa,

conservou-se sempre a par de seus collegas, na altura de sua posiçãO.

Comquanto alquebrado de forças e já investido pela:enfermidade que depois o

veio a prostrar, ainda era o mesmo administrador intelligente e incansavel. Na

previsão de uma guerra imminente, que estava a rebentar a cada momento com

a republica do Paraguay, e que a todos parecia inevitavel, coube-lhe, como mi

nistro da guerra, a ardua tarefa de providenciar, não só sobre os preparati

vos e armamentos de guerra, provimentos dos arsenaes, mandando fazer

avuhadas compras na Europa, como lambem sobre o movimento e marcha das

tropas, parte das quaes linhão de atravessar c~ntenares de leguas por cami

nhos inhospitos e em grande parte desertos; teve de fazer organisar um corpo

de exercito no Rio Grande do Sul, e de fazer remessa para a fronteira do

Baixo-Paraguay, na provincia de Matto-Grosso, á custa de grandes sacrificios,

de um immenso e pesado material de guerra, remettendo para ali engenheiros

habeis, e officiaes experimentados das differentes armas, grande numero de ar

tistas, operarios dos principaes officios, fazendo seguir repetidos contingentes

de tropas, e tendo forças já preparadas e promptas a marchar á primeira voz

nas provincias de Goyaz, Minas, S. Paulo e Paraná.

Não se limitava .sómente á expedição de ordens g raes, pois tratava logo de

promover os meios de facilitar a sua execução, e de prevenir os embaraços e

difficuldades provaveis, que pudessem occorrer, organisando explicitas e mi

nuciosas iustrucções sobre os detalhes relativos á especialidade de cada serviço.

Todo este insano trabalho era feito sem ostentação nem apparato, e ainda

assim teve de curtir amarguras, vendo a imprudencia com que a imprensa

opposicionista, para atacar o gabinete, esmerilhava, esquadrinhava, espreita

va, e por este modo irrefleétidamente revelava ao inimigo todas as medidas,

todas as providencia" tomadas pelo ministro, discutindo-as e censurando-as

uma por uma.

Conscio de seus deveres em assumptos tão melindrosos, cerrava os ouvidos

a- estes clamores indiscretos, e proseguia sem a menor hesitação em fazer exe

cutar as sU,as ordens; e ainda mesmo que a questão pendente com o Paraguay

não tivesse tido, como teve, tão feliz e pacifica solUÇãO, quando soasse a hora

do combate, o lmperio havia de se achar preparado para sustentar com honra
e gloria a sua dignidade e os seus direitos.

Infelizmente em meio da sessão legislativa do annode 1858 não pÔde resistir

á enfermidade que ha tempos o aftligia, e cahio gravemente enfermo, como

ainda até hoje se acha, tendo passado ha seis mezes por acerbos e crueis soffri
mentos, de que ainda não está livre.

Este motivo o tinha feito passar interinamente a pasta da guerra ao seu

collega da marinha o conselheiro Dr. José Antonio Saraiva em 10 de Julho

deste anno, até que, ainda pelo mesmo motivo, deixou o ministerio, e com isso

deu lugar á retirada de todo o gabinete a 11 de Dezembro do corrente anno.
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mandar a brigada expedicionaria, como lambem para presidente interino da

provincia, e da commissão militar, creada por carta imperial de 27 de Julho
de 1824.

Combateu a revolta com todas as armas de um coração bem formado. Aos

que não vencia pelo ferro, venceu pela magnanimidade, pela piedade, e por

todos os meios de que uma heroica generosidade p6de dispÓr em posiÇão tllo

difficil e tão ampla como o exigião as circumstancia's. .
Mas não erão os rebeldes á integridade do Imperio os seus maiores contrarios;

erão sim os homens armados de um zelo excessivo, e os que disfarçavão seus

odios com todas as côres do falso patriotismo quando invoca a lei. O general

Lima tinha horror ao sangue. Para melhor descrever esta situação e o estado

dos espiritos, ouçamos o que dizia de Pernambuco ao Sr. D. Pedro I ogeneral M.,

e o que ao governo do mesmo Imperador escrevia o general Lima; o contraste'

das expressões revela salientemente o que acabamos de dizer, e o quanto era

nobre ~ summamente humano o coração de Lima, e o alcance de suas vistas

politicas naquelle tempo.

Ao Sr. D. Pedro 1escrevia o general 1\1. :

« Senhor. - Chegou finalmente a época em que a minha consciencia princi

« pia a accusar-me ou arguir-me de não haver eu participado a V. M. a repre

« hensivel conducta do brigadeiro Francisco de Lima, que, insensivel ás

« honras com que V. M. I. o tem' sobejamente distinguido (julgando em seu or

« gulho que talvez mais se lhe deva), tendo antes em vista seus fins particula

« res, do que a céga obediencia ás imperiaes ordens, quando todas tendem

« unicamente ao bem geral do Brasil: que, esquecido do solemne juramento

« de fidelidade que, quer antes, quer depois de ser nomeado para commandar

« a expediçãO de Pernambuco, deve ter prestado nas mãos de V. M. l., ousa

« insensato novamente cabalar e illudir o governo, deixando de cumprir or

« dens tão claras como positivas, pretextando duvidas e tropeços que a cada

« passo o estorvão e embaração. Sim, Senhor, chego,u o momento em que é

« preci30 arrancar a mascara á impostura, e fazer apparecer o homem tal qual

« é. O brigadeiro Li'ma em nada tem cumprido as ordens de V. tI.; elle não

« estabeleceu a commissão militar, parece que muito de proposito, para apre

« sentar duvidas que tivessem em resultado o demorar a posse do presidente

\\ REGENTE do Imperio Francisco de Lima e Silva, marechal de campo,

~. commendador das ordens de Aviz e da Rosa, grão-cruz da do Cruzei-
, J

~ ,i ro, gentilhomem da camara imperial, e do conselho de Sua l\Iagesta-

, ~ de, foi um dos mais notaveis caracteres que alravessárão as phases do

I' ~ reinado, da independencia, da abdicação, da minoridade e da maio-

~ "P ~ridade.
, I O resumo das principaes épocas da sua vida militar e civil, quer

~: I como general, quer como regente, comprova as raras qualidades de

~~. sua alma, e o quanto deve ser grata a memoria deste benemcrilo

L4~.4/~, da patr,ia; respeitavel pela sua intrepidez como soldado, admiravel
pela sua humanidade como chefe e vencedor, estimavel pela sua prudencia e

justiça como juiz, unia a todos esles dotes o da urbanidade e modestia, os da

caridade e de um pai extremoso.

Deos, Ilas eventualidades da sua vida, deu-lhe grandes consolações e gran

des dÓres; porque, se vio seu filho Luiz, o illustre Marquez de Caxias, subir

honrosamente os mais altos gráos da escala social, e seu filho José, pela emi

nencia de suas qual idades, gozar da estima do paiz e do soberano, vio tambem

descerem prematuramente á sepultura seus filhos Francisco e Carlos, militares

completos e merecedores de um grande futuro.

, Descendente da iIlustre familia dos alcaides-m6res de Faro e de S. Ivo, nas

ceu no Rio de Janeiro a 8 de Julho de 1785, filho legitimo do marechal José

Joaquim de Lima e Silva e de D. Joanna Maria da Fonseca Costa. Segundo os

usos e privilegias das familias militares, assentou praça da idade de cinco annos

como cadete no -regimento de Bragança, onde seguio todos os postos até o de

substituir seu pai no commando do mesmo batalhão.

Na época da independencia prestou os maiores serviços; á sua coragem, fir

meza, actividade e confiança publica, deveu a cidade do Rio de Janeiro muitos
•

bens naquelIa perigosa conjunctura, e elIe o adquirir a fama de um soldado

completo.

Para acalmar a revolta pernambucana de 1824 era necessario um homem

que pelo seu passado inspirasse a maior confiança, tanto ao governo como

aos que não compartilhavão os sentimentos dos revollosos; e para esta perigo

sa e difficil missão foi escolhido o brigadeiro Lima e Silva, nao s6 para com-
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(C nomeado por . M. 1., e a mim; e emquanto e perava decisões, engolphado

« na desmesurada ambição de mando, urdia novo tramas, scogitava novas

« duvida para de novo iJludir o minislerio, entretanto que as redeas do go

II verno da provincia erão ustentadas de urna maneira lal, que o rebeldes,

« que a todo o momento deviãQ I r esperado a justa punição do seu horrendo

C( crime, principiavão a encarar o brigadeiro Lima, senão como seu consoei ,

« ao menos u patrono, s u protector amigo; resolvendo entretanto o bri

« gadeiro Lima, em seus para mim occultos planos, e em seus clubs, intrigar

« e enredar o presidente Mayrink. ...... »

O vago e a linguagem deste documento confidencial, cujo original temo á

vista ju tifica o caracter de quem o escreveu e o d g n ral Lima e Silva. _ ão

seria esta a linguagem dos Sejanos e Tigellinos quando aguçavão as iras de

Tiberio e 1 ero para se fartarem de anaue? O Sr. D. Pedro I foi surdo a todas

estas mi erias.

Vejamos agora o que ao mesmo tempo escrevia o g neral Lima, e conjunc

tamente o contraste que apresenta este documento pela elevação dos senti

mentos, pela humanidade e alcance de vistas politicas! Fscreve uma circular

ao conselho de estado:

« Pelos papeis officiaes e lará V. Ex. bem ao facto do que se tem pas ado

« de quanto tenho feito, tanto nesta malfadada provincia, corno nas outras do

« orte e até mesmo na da Bahia.

« A commis ão militar, tendo sido aberta immedz'ata1nente que me chegárão

« com o tolal de'troço dos rebeldes; os presos que estavao no caso de ser

« considerados chefes da rebellião forão já executados; e outros suspen a a

« execução de suas sentenças, até á decisão de Sua ~lage tade Imperial por

« haver a mesma commissão julgado melhor demorar a execuç~o e esperar as

« imperiaes ordens, do que fazer repelir a scena de 1817, que se julgárão de

« pois não serem cabeças individuos que já tinhão sido precipitadamente

« fuzilados na Bahia e nesta cidade, cujos acontecimentos ão aqui mui re

« cordados por estes povos, o que junto ás mais violencias e despotismos

(C inauditos que então se praticárão, creárão a obstinaçao que hei encontrado

« e causárão esta reacção e odio ao governo suppondo talvez que elles se re

« petissem; era-me portanto mi 'ter desmenti-I03 por facto' de moderaçãO, e

« germinal' nestes orações endurecidos por uma educaçr.o pervertida pela

« liçãO de infernaes periodicos, o amor que devião ler á agrada pe soa do

« Imperador, e a conliança no governo' e é por is o que tenho sido mais hu

« mano que severo, sem deixar de er justiceiro, e me persuado ter alcançado

« algum fructo.

« V. Ex., como sabio e experimentado nos grandes negocios: e'tará bem

« certo quão difficultoso é classificar e punir crimes de opinião, e em nego.cios

« tão melindro~osJ mediante as circumstancias em que se tem achado o

« Brasil, e as vicissitudes das cousa os differentes caracteres com que se têm

« apresentado; a propugnação pela independencia, os desejos da liberdade

« dos povos, a alluvião de escriptos incendiarios e subversivos da ordem,

( que têm posto todos os povos em desconfiança e em altitude de resistirem ao

( que elles chamão roubo de seus direitos indhiduaes e de sua decantada

« liberdade.»

Diz franca e)ealmenLe que a commissão militar não deve continuar por ser um

tribunal de horror; e que, a execular- e á letra a ultima carta imperial, ainda

seria preciso condemnar á morte mais de cem pes'oa.s, o que não seria prati

caveI e nem consentaneo com as pia- intenções do Imperador. Ped para que

os compromettidos sejão julgado pelos tribunaes ordinarios, que não são odio-

os; e la'tíma a casualidade de r composta a co missão de quatro Portu

guezes imprudentes que davão a entender o conlral'io, espalhando que vierão

de proposito! l\fostra o ponto culminante onde est odioso poderá chegar, assim

como a execra :'-ão em que elle é tido-, pois o cham~o publicamente de verdugo

dos seus patricios e o sustentaculo das vinganças dos Europêos.

Requer a eleição dos deputados: aconselha uma politica mais branda, me

didas prudentes e energicas, e o maior _zelo na observação da constituiçãO;

bons e hone. tos empregados, éscriptores que dirijão a opiniãO publica) e uma

correspond ,ncia activa e r. guIar por meio de correio de vapor para mais es

treitar o laço de amizade e CQm! ercio: e sobretudo pede inteira confiança

nos altos funccionarios que se mandarem para a provincia.

AqueJle que venc II á força de arl l[l Pernambuco: que fez parar a revo

lUÇão, é o qu~ falia de Lil man ira ao góver o e a03 seus c.onselheiros. Digão

os homens de hoje se o regente Lima não era um homem das mais altas qua

lidades, nm espirito vidente e digno de occupar o lugar que posteriormente

occupou!

Acalmadas as paixões, e antes que alguns dos revoltosos escapados loma5

. em assento em ambas as camaras, o nome do general Lima foi de dia em dia

convertendo-se em um h'ymno de concordia e gratidão, porque o tempo foi

pouco a pouco revelando acto de sua magnanimidade que fazem honra á

e pecie humana, e que erão admirados por todas as idades.

A Providencia havia ligado os destino da monarchia brasileira áquelle

brioso oldado por mai~ de um facto, e collocado nelle e em seus iII ustres filhos

a continuação da me ma mi ão.

Arauto da ordem no primeiro movimento contra a integridade do Imperio,

depois da independencia, coube-lhe a gloria de amparar a monarchia mais

tarde, e de ver em seu rIho Luiz o pacificador de quatro provincias revoltas e

o general em chefe que mandou um contingente a Buenos-Ayres para des

thronar o governador Rosas, que em nossos dias fez reviver as loucuras de

todos os t rannos da antiguidade.

De alta de Pernambuc , e e tando de semana no paço de S. Christov:iO,

como veado!' tia anta Imperatriz Leopoldina coube-lhe a honra de apresen

tar em seus braços á Ôrte o Sr. D. Pedro 11, que acabava de nascer em 2 de

Deze oro de 182 . Quem diria então que seis annos mail) tarde elle o havia

de proc1amarlmperador no Campo de Sant'Anna, no meio do povo e tropa,

e que lhe salvaria a corÔa através das tempestades que passárão durante a

sua regencia?!

l\1andado para S. Paulo em 1828 como governador das armas, ali correu

perigo de vida no dia '12 de Outubro, quando passava revista ás tropas, por

se haver espalhado que fÔra ali mandado afim de proclamar o absolutismo.

Homeu armados de bacamarte o seguião a cada movimento de um lado e de

outro, com o fim de o acabarem ali se acaso dé se a menor mostra de um

tal intento. Tudo se desvaneceu ao primeiro - Viva á Constituição do

Imperio.

() que e creve e te resumo biographico do regente Lima ouvio isto da boca

do muito re peitavel bispo eleito \\loura, no momento em que repl'o ava o

acto e o narrava ao bi po do Rio D. Jo é Caetano.

De fins de '1829 até 9 de Dezembro de '1830 foi commandanLe das armas

interin na cÔrt'-', e novamente nomeado para S. Paulo, onde não voltou, por

ter sido nomeado effectivo em '13 de Março de 1831 para a capital e provincia

do Rio de Janeiro lugar que deixou no dia 7 de _ bril, por ter sido eleito mem

bro da regencia provisoria.

Na noite de 6 de Abril dirigio-se o general Lima a S. Chritovão para soli

citar do Sr. D. Pedro I algumas providencias, á vista do estado em que se acha

va o povo e a tropa; e ouvindo a este o firme pr,oposito em que estava de

abdicar, disse-lhe: « Pois bem, Senhor, eu parlo para o Campo a unir-me

« CO 1 o povo e tropa e a collocar-me á frente da revoluçãO que se prepara,

« mas juro a Vossa Mage tade que ella erá sempre no sentido monarchico. »

E o Imperador, dando-lhe um abraço, respondeu: « Sr. LirrKl, sempre o con

siderei como meu amigo sincero; vá, e lhe entrego o de tino de meus filhos. »

v:o1tou-se, e o general veio para o Campo até chegar o momento em que o

Sr. D. Pedro mandou d positar em suas mãos o decreto de sua abdicaçãO.
•

O general Lima reunio em torno de si todos o amigos da constituiçãO,

leu o decreto, e proclamou Imperador do Brasil ao Senhor D. Pedro 11.

a eleição da regencia permanente ninguem pretendeu o seu lugar, todas

as divergencias forão na nomeação dos dous outros, o que se fez sem grande

agitação no palacio dos senadores.

Desenganado o partido republicano, descontentes os que se julgavlo com
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direito ao governo, começárão a proromper anarchias de todas as espeeies.

O regente Braulio Muniz morreu de hypertrophia de coração; o regente

Costa Carvalho, hoje marquez de JIont'Alegre, não podendo supportar a pres

são de seus amigos' politicos, as inconsequencias da época e as exigencias

de novos ambiciosos~ retirou-se para S. Paulo, e deixou o velho general com

o peso e responsabilidade do governo do imperio.

As camaras, pela factura do acto addicional, decretárão a unidade da re

gencia, e no dia 12 de Outubro de 1836 entregou o general Lima a D'ogo

Antonio Feijó a regencia do imperio sem deixar nenhuma queixa, e sem ser

accusado de um acto imprudente.

Escolhido senador pelo regente Feijó, obteve ainda mais esta prova do povo

fluminense e do governo do quanto era respeitado e das lembranças de grata

memoria que deixára ap6s uma regencia tempestuosa, e de amargas prova

ções. Amigos e inimigos lhe fizerão justiça, porque todos reconhecêrão os

eminentes serviços e a constancia do general Lima e Silva.

As camaras unanimemente lhe c ncederão uma pensão vitalicia, igual á

metade do subsidio que percebia como regente. Essa pensão valeu a muitos

desgraçados, consolou muitos infelizes, mórmente militares velhos, porque o

regente Lima era de uma generosidade a toda prova; e que o digão as vic

timas de Pernambuco, as viuvas desvalidas e desgraçadas e os proprios com

plicados, que achárão sempre na tenue bolsa do soldado um pão para si, seus

filhos e sua familia. O senador Manoel de Carvalho o confessava publica

mente, dizendo que Lima tinha sido o anjo consolador de todos os seus des

graçados companheiros, e o seu tambem.

Retirado á vida domestica, e testemunhando os acontecimentos posterio

res, as mudanças de idéas as accusações feitas ao passado por alguns pro

theos politicos, resolveu-se a escrever umas memorias afim de que a posteridade

não ficasse enganada; e dizia elle, que fora o tempo mais agradavel da sua

vida aquelle em que se occupou com este escripto.

Urna vez, passeando elle pelas salas do paço da cidade com o que escreve

estas linhas. e olhando para o retrato da Senhora D. Maria T, que estava no

gabinete do despacho da regencia, exclamou: « Ah! Sr. . . . se este retrato

fali asse, se elle contasse o que ouvira neste gabinete quando se quiz vender

a corôa imperial e mandar o Imperador estudar a arte de governar nos E~,

tados-Unidos, -muita gente fugiria desta casa e nunca mais aqui appareceria.

Eu e os outros que alvemos a monarchia, aqui andamos a admirar es~es se

nhores, que pas!'\eião como se nunca nada houvera; a influencia politica é

como a moda, que muda com os tempos.»

O homem que occupou os mais altos empregos do Estado, que teve em

suas mãos os destinos do lmperio, que, senhor de uma revoluçãO, Linba por

si a tropa e o povo, morreu pobre e foi enterrado pela irmandade da Cruz

dos Militares. Seus ilIustres filhos virão nesta fórma de enterro mais um

braz~o de familia e um documento indeclinavel da probidade daquelle que

deixou a regencia muito mais pobre do que quando para ella entrára, por

que uma parte dessa pensão do Estado lambem foi distribuida para a amor
tização de suas di vidas.

No dia 2 de DezembrQ de 18153, no momento em que descia para o paço

o Senhor D. Pedro II, deu a alma a Deos, aquelle que o havia..... annos

antes sustentado em seus braçus, e no dia 7 de Abril de 183,1 segurado em

sua fronte infantil esse diadema americano que começa a lançar seu brilho por
todo o mundo.

O regente Lima tinha um amor particular ao Senhor D. Pedro II, tinba-Ihe

uma aITeição paternal. Contar-se-Ihe os progressos intellectuaes do Imperador,

suas boas acções, era uma delicia indisivel para elle; e logo acudia cheio de

ufania: « Aqui, aqui neste braços o apresentei á cÔrte no dia do seu nas

« cimento; com esLa boca o acclamei no campo de Santa Anna, e com este

« coração leal fiz tudo quanto devia para conservar-lhe a corôa. »

Nos despachos que houverão pela sagração, foi nomeado Bara:o da Barra

Grande, sem grand'!za. Julgou de sua dignidade não aceitar, e morrer c~m

o título de regente do lmperio. Os individuas que aconselhára:o este proceder

ao governo devem hoje gem~r, pensando que sobre e1l3s recahe s6mente tão

grande ingratidãO, e a responsabilidade de quererem rebaixar o velho gene

ral, o pio her6e de Pernambuco, o primeiro regente do Imperio, com um

titulo que o collocava abaixo de seus successores no governo, e de quem

trazia ao peito a grãa-cruz do Cruzeiro, e a medalha de ouro dos que pug
nárão pela integridade do Imperio.

Era o regente Lima um homem de mediana estatura, de proporções fortes,

de uma physionomia austera e de um olhar firme, mas bondadoso. No seu

trato familiar era de uma urbanidade tal e de uma modestia que captivava
a todos.

A sua conversação era variada, cheia de factos, de anecdotas interessantes

c de f6rmas muitas vezes originaes; mas em tudo isto descobria-se sempre

o soldado, mas o soldado ilIustrado por um longo e meditado estudo das cousas

humanas. A's vezes encarando os acontecimentos patrios, resumia-os por ad

miraveis sentenças que tinhão o cunho da simplicidade na fórma, da inten

sidade na materia, e da modestia que lhe era natural.

O que escreve este bosquejo passageiro da vida de um benemerito da

patria) contrahe por amor da mesma patria o dever de escrever mais de

espaço a biographia de um varão, cujo nome deve ser carissimo a todos os

que vêm na mOl.1archia o principio de nossa estabilidade e grandeza, e o

elemento mais seguro para a ordem e prosperidade do Imperio do Brasil.

Os que passárão pelos dias tempestuosos da menoridade reconheceráõ a

verdade do grande principio, e os serviços prestados ao Brasil pelo general

Francisco de Lima e Silva.
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., o paizes livres, onde o systema representativo não é formalidade

'exterior ou rebuço do despotismo, e sim a manifestação verdadeira

da intelligencia e vontade popular, - exerce o commcrcio grande

e natural influencia, já pelo trato quotidiano em que vive com

todas as outras classes, já pelas repetidas occasiões que tem de

prestar-lhes serviços, já porque adquire uma POSiÇãO de abastança

e de independencia, a aurea mec/z'ocritas que é considerada pelos

philosophos como a situação mais feliz sobre a terra.

Habituado ao trabalho e á economia, com o espirito de ordem e

de regularidade, procurando no seio da familia o d~scanso e a

compensação das fadigas diurnas, apreciando os homens e as cousas sem o

prisma das paixões politicas, o negociante tem sido, nesta côrte, um typo de

moralidade e dedicação á ordem publica, e de abnegação e modestia.

Praticando as mais raras virtudes civicas, pensa que cumpre deveres ordi

narios e communs: a unica ambição a que aspira, é a de ser tido na conta de

homem de bem e de cidadão prestimoso e desinteressado.

Esta foi a classe em que nasceu João Pereira Darrigue Faro; esta foi a

escola em que se dou trinou desde a infancia; esta foi a tradição que recebeu,
continuou e legou a seus filhos.

Seu pai, o negociante Joaquim José Pereira de Faro, tinha conquistado no

commercio franco e na lavoura uma bella fortuna, e o que é melhor, o titulo de

honrado e cavalheiro. AlIiado a03 homens de verdadeiro patriotismo, que

cuidavão dos nego~ios publicos por bem do paiz e não por interesse de posiÇãO

ou de familia, aquelle negociante concorreu com a sua influencia e cabedaes

para os melhores acto da existencia do Brasil. Na época em que o espirito

publico reagio contra os planos imprudentes de uma politica que ofIendia não

só a liberdade constitucional, mas ainda ~s instinctos nacionaes, o velho nego

ciante Faro foi respeitado pelos partidos attenta a franqueza e rectidão com que,

apezar de nascido em Portugal, aconselhou a seus filhos que acompanhassem a

opposiÇão e servissem a causa do Brasil, sua patria, causa que elle tambem

adoptava de coração. Mais tarde o partido moàerado, reconhecendo essa

nobreza de sentimentos, aceitou o concurso da familia Faro, teve neHa um
, ,

apoio constante e .. sempre desinteressado, e distinguio-a, dando a seu chefe na

eleição a que se procedeu em 1833 para senadores pelo Rio um lugar na lista

triplice, ao lado de Diogo Antonio Feijó e de Antonio José do Amaral.

A estas qualidades de cidadão, herdadas de seu pai, João Faro reunia um

caracter sympathico, de grande amabilidade, que lhe grangeou amigos verda

deiros em todas as classes da sociedade. Tinha tambem uma virtude, que lhe

inspirára sua digna mai, a Sra. D. Anna Rita de Faro, e era o amor dos pobres e

desgraçados. Homem lhano, que vivia sem ostentação apezar de sua riqueza,

se elle distinguia o poderoso e o rico do infeliz e do pobre era para estender a

sua mão com mais cordialidade a estes.

JoãO Faro nasceu a 9 de Julho de 1803. Nessa época a educação litteraria

no Rio de Janeiro era minguada de recursos. Destinado para a mesma profissão

de seu pai, recebeu a instrucção commum e depois seguio o curso completo da

Aula do Commercio, r.omo se lhe percebesse logo a aptidão que depois mostl'OU

em varias commissões administrativas, foi aproveitado para o antigo Banco do

Brasil, onde prestou serviços até a liquidação desse estabelecimento e adquirio

uma pratica que lhe foi summamente proveitosa.

Na época da independencia, o Senhor D. Pedro I querendo ter em torno de

si os filhos das principaes familias, creou a guarda de honra. Fazendo parte

della João Faro, foi promovido desde o posto de alferes até o de major, e me

receu ser escolhido para commandar o piquete que em 1826 acompanhou o

imperador na sua viagem á Bahia. O seu zelo no serviço, a delicadeza de sua

maneiras, 'os sacrificios de fortuna que fazia para corresponder á confiança

imperial, lhe grangeárão a estima de D. Pedro, que o condecorou com o habito

do Cruzeiro, com o habito e depois commenda de Christo, e com o da Rosa á
chegada da imperatriz a Senhora D. Amelia.

í ão era porém o desejo de obter distincções desta ordem que o movia a

prestar-se ao serviço publico. Quando, no tempo da regencia, se creou a guarda

nacional, que era destinada a uma vida de lutas continuas para manter a

ordem oontra a anarchia da exaltaçãO e contra os conspiradores ambiciosos,

João Faro ofIereceu-se a prestar o serviço de simples guarda; mas o governo,

que o apreciava devidamente, conliou-lhe logo o commando do batalhão da
Candelaria e o de Santa Rita, de onde passou depois a chefe de legiãO e preen

cheu muitas vezes as funcções de commandante superior.
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O sangue frio c dedicação, a energia e ao mesmo tempo moderação, com

que o joven commandante se houve na repressão dos tumultos e scenas desor

denadas que diariamente abalavão a tranq uillidade desta cÔrte, forão recom

p en ado pela estima de seus concidadãos, e pelo reconhecimento do governo.

D'ahi dalão muita das relaçõe , que João Faro conservou até a sua morte,

com os homens importantes daquella quadra, com o,s Srs. Costa Carvalho,

Honorio, Vergueiro, Torres e outros. Quando um dos mais iIlustres cidadãos

que teve o Brasil e de que se ufanaria qualquer paiz do mundo, quando Feijó

veio pre o de S. Paulo para esta cÔrte depois da revoluçãO de 1842, a pri

meira pessoa que o procurou foi João Faro, e offereceu-Ihe tudo o de que

precIsa se.
ão era então o regente, não era então o ministro que no mais intenso

da anarchia soubera fazer predominar a paz e o re peito ás instituições: era

o cidadão perseguido, era o homem de sentimentos que se diziao perigosos,

ra o chefe que tomára, por nobreza d'alma, a respon abilidade de uma revo

lUÇãO a que 6 adherira quando a io perdida. Tambem quando o velho Feij6

deu com os olhos em Jo::-o Faro, subindo ao navio que lhe servia de carcere

voltou-se para um official que estava a bordo e lhe disse estas palavra : « Pai

e filho, sempre os mesmos! O pai compromettcu-se por Vergueiro, o filho se

compromelte por mim. »

O governo, tambem pelo seu lado, o considerava sempre. Assim, o chamou

para a commissão roida brasileira e portugueza, para a direcção dos theatros,

para a commissão espinhosa da distribuição de acções da estrada de ferro,

para 10 vice-presidente do Banco do Brasil, 10 vice-pre idenle no tribunal do

Commercio, etc.

Considerado sempre por seus concidadãos, João Faro foi eleitor constante

mente, membro da camara municipal da cÔrte, e deputado provincial em va

rias legislaturas.· Se não teve um assento na camara dos deputado, abe-se

que foi isso devido á sua abD:egação e fiode tia, porque gozando de uma

grande intluencia, preferia servir-se deHa para elevar os seus amigos e o

homens que lhe parecíão aptos para os cargos publicos.

A posiÇãO politica em que mais francamente se revelou o merito de Jollo

Faro foi a vice-presidencia da provincia do Rio de Janeiro. Quatro vezes

successivas desde '1850 exerceu elle esse cargo, e c m tanta probidade, apti

dilo e bom senso que, sem distincção de opiniõ~s politicas, toda a provincia

o applaudio, as assembléas provinciaes o felicilárao, o governo imperial o dis

tinguio e o corpo eleitoral deu-lhe a mais significativa demonstraçllo de reco

nhecim~nto. Procedendo-se a uma eleição de senador, quando João Faro s.e

achava f6ra da administração, foi ene o mais votado pela provincia para

ILLUSTRES.

uma lista onde figurava o nome do Sr. Eusebio de Queiroz, o homem então

de mais prestigio no partido conservador.

Como negociante, era proverbial a sua probidade e cavalheirismo. unca

perseguio, nunca vexou. Preferia perder nos seus interesses para não publicar

as vilanias de que fosse victima. Tambem a estima de que gozava na praça

se patenteou na primeira eleição para directores do Banco do Brasil, tendo

obtido no primeiro escrutinio maioria absoluta dos suffragios. Igual demons

tração teve quando se fizerão as primeiras eleições para deputados ao Tri

bunal do Commercio. Era além disso consultado e ouyido por todos os ne

gociantes, como um homem de sãa razão e de escrupulosa rectidão.

O chefe da nação deu-lhe tambp'In grandes provas de seu apreço; nomeou-o

veador de S, i\J. a Imperatriz e conferio-lhe o titulo de Barão do Rio Bo

nito, titulo com que faUecêra seu pai o Sr. Joaquim Faro. Pouco depois o

Barão do Rio Bonito foi elevado a Visconde do mesmo nome.

Possuindo~ por herança de seu pai, fazendas de café no municipio de Valen-

a, moslra a-se lavrador intelligente, introduzindo ali notaveis melhoramentos

e amenisando a orte de seu e cravos, que o amavão como a um pai. A primeira

e lrada importante. da provincia do Rio, de traço regular, pela qual puderlio

transpÔr a serra grandes .carros para conducção de generos e passageiros, foi

emprehendida de accordo e com o concurso de João Faro, que lhe deu o maior

impulso. Fallo da estrada do Presidente Pedreira, que honra ao presidente

que a approvou, e aos fazendeiros (entre os quaes, José Clemente, Jolio Faro,

Ezequiel Padilha, Camillo Faro e outros), que a dirigirão e levárao a

effeito.

Ha ainda uma face do caracter do Visconde do Rio Bonito que merece at

tenção: a ua dedicação aos e tabelecimentos pios. Quanto nlio lhe deve a

Santa Casa da !\lisericordia! Como escrivão do hospicio de Pedro II, quanto

não concorreu para se levar ao cabo essa obra de verdadeira piedade! Como

provedor do a ylo de Santa Leopoldina em ictheroy, a elle se p6de attribuir

em grande parte a creação e e tabilidade dessa instituiçãO!

Quando contava 53 annos e 4 mezes de vida, faIleceu aos 1f de Novembro

de 1856.

Terminaremos este ligeiro artigo, recordando as virtudes domesticas de Jolio

Faro. Filho, marido, irmão e pai extremoso, tributava um respeito religioso

a sua velha mãi, rodeando-a da consideraçlio de todos os seus amigos; amou

á sua mulher e amava a seus filhos com uma ternura admiravel ; votava ami

zade profunda a seus irmãos e merecia' delles confiança illimitada, servindo de

pai a todos os seus sobrinhos e mostrando o maior desinteresse, sempre que

tinha de entrar com elles em qualquer partilha de bens.
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NICOLÀ.O PEREIRA DE C.LUP3S VERGUEIRO nasceu em 20 de Dezembro de

1.778, na freguezia de S. Vicente Ferrer, do lugar de Valporto, termo naquel

la data da cidade de Bragança, no reino de Portugal.

Em 1801 formou-se na universidade de Coimbra bacharel em direito civil.

Passou no anno seguinte ~ residir na provincia de S. Paulo, onde exerceu a

advocacia, e ali casou com D. Maria Angelica de Vasconcellos, filha do capitão

José Andrade de Va~concellos.

Menos affeiçoado ás chicanas do fóro do que dedicado ao serviço da sua

palria adoptiva, e obedecendo tanto aos proprios desejos, como ao exemplo de

seus maiores, consagrou o seu tempo aos melhoramentos agricolas; e para

executa-los, deixou a banc~ e foi residir no sertão Pirassicaba, onde a sua in

Onencia intelligente produzio em pouco tempo notavel desenvolvimento na

pequena industria que ali então se mantinha.

Em 1821, rebentando a revolução em S. Paulo, foi inopinadamente nomea

do membro do governo provisorio; e apezar da pouca affeição que votava

aos cargos publicas, aceitou aquelle, dizendo: « Não sei como sahirei; mas

embora fique ma] com todos, hei de ficar bem com a minha consciencia. »

Seguindo-se logo depois as- eleições para as c6rtes constituintes de Lisboa,

foi nomeado espontaneamente deputado, contra o voto do Dr. José Bonifacio

de Andrada, vice-presidente do governo provisorio, que na mesa eleitoral dis

se-lhe m05trando a sua cedula: « Sou franco, não voto no senhor, porque faz

muita falta ao governo. »

Partio no entanto o novo deputado para Lisboa, onde chegou em Fevereiro

de 1. 822, encontrando a noticia dos decretos que mandavão regressar o principe

regente, e abolião os tribunaes do Rio de Janeiro.

Constando então a impressão desagradavel que esses actos do poder havião

causado no Brasil, nomeárão as cÓrtes para syndicar do seu alcance a uma

commissão mixta de doze membros, em cujo numero entrou o Sr. Vergueiro.

Como membro dessa - commissão politica dos negocios do Brasil, - provou

o Sr. VERGUEIRO quanto lhe fervia n'aI ma o affecto generoso que consagrava ao

Brasil.

Apreciador e JUIZ imparcial dos .factos, escreveu sobre eIles um voto em

VIDA deste varão ilIustre é uma das mais importantes entre todas que

têm avul tado no Imperio do Brasil. Este nome já era conhecido na

~ ~ revoluçãO constitucional de 1820, que tinha abalado todo o impe-
i J.5.~.. • 4 Jl -
i.~;;;" . J rio portuguez, e se foi engrandecendo todos os annos á proporção

J~'~ que as ~déas liberaes ião triumphando da rotina, e dos principios

""iJ: IiJj, .... velhos e de oppressão.
~:. ' Desde que tomou as ento nas cÓrtes portuguezas, como depu-
, \ ..
~ _~ j lado pelo Brasil até hOJ'e, o senador VERGUEIRO tem sido fiel e
~r .J~~'~ ,

(!~~~ firm.e ás suas convicções liberae3 'mod~rada.s. A. inconstan~ia dos

~t~ '\ c interesses, a modificação que o tempo Impnme sobre quasl todos

os homens e até sobre as proprias cousas, não arrefecêrão seu animo robusto

na defesa das maximas constitucionaes.
Nunca foi sorprendido em contradicção politica, nem tão pouco em cliver

gencia com o passado. Firmou-se no partido liberal por espontanea tendencia,

progredio com ene, e soITreu resignado nos dias infelizes.

Sempre que subio as e3cadas d poder, foi por provocaçúe3 de seus corre1i

gionarios e exigencias da situaçãO, e não por solicitações suas. Póc1e-se dizer

com toda a franqueza que o senador VER .UE !lO não possue o vaidoso amor do

poder. Por mais salientes que tenhlo 'sido os postos de honra e governança que

occupou, não servirão para a prosperidade de seus parenles. O nepotismo não

annuviou seu governo, de justiça e abnegação.
Dotado de um espirito íllustrado e tenaz, de uma vontade robusta, e logi

no governo, jámais voltou o nsto á verdade e á desgraça, não desanimou os

amigos, não ofTendeu aos adversa rios, não provocou excessos, ainda nos periodos

mais criticos. Nos grandes conflictos consultava sua consciencia como a um juiz

'infallivel; a d cisão della equivalia á acção.
Na vida pliblica tem sido um exemplo de fidelidade, na vida privada um

helio modelo de cidadão e pai de familia.

Eis 05 contornos geraes de sua bella physionomia moral; entremos nos factos

historicos, não para traçar sua biographia, que só mais remota posteridade

escreverá como cumpre, porém simplesmente uma breve noticia: que sirva

para atlestar que tão avultado é o seu merito, que, sendo ainda vivo, nem por

is o é esquecido.
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eparado, que denominou-se justamente - a proc1amaça:o mais energica da

independencia do Bra iI.

Achando-se fóra de Lisboa, foi convidado pelo secretario das côrtes para

as ignar a con tituição, e respondeu por escripto que «quando e tivesse pre

sente, a não as ignaria, por não serem neUa atlendidos os inter sses da nação'

constituida. »

Voltando ao Rio de Janeiro, tomou assento na assembléa constituinte que

funcciona a, e ali defend u, como o fizera nas côrtes lisbonenses, jl causa do

paiz novo, que devia medrar ob o auspicio da liberdade constitucional, que a

opiniãO menos provecta do povo começava a pr ferir ao jugo rotineiro das

praxes e das doutrinas do absoluti mo.

Em L.. d ovembro de 1823, di solvida a assembléa constituinte, e inva-

dida a ca a dos trabalhos 1 gislativo J foi o Sr. ERGUEIRO preso com outros

repre entant s e conduzido á fortaleza de Sanla Cruz, onde achavão-se o rs.

José Bonifacio de ndrada, e igario Belchior,. illustre socios de seu mart 1'0

10gio, que uma semana depois", io arrastar ao degredo enlre outro encarce

rado.

Solto, o Sr. ERGUEIRO regre sou talvez com mal ardor ao pacifico

reman o onde a sorte ainda não permitlio que corre em calmos os seus dia .

Eleito deputado na sub equentes eleições, e proposto senador pelas provin

cia de . Paulo e "Mina Geraes, tomou assenta no anno de 1826 na camara

lectiva e n na continuou no seguinte, distinguindo-se com as idllidade nos

important s debates que ali forão ncelados.

Em -1 28, tendo apenas a istido á primeira se ão preparatoria, foi atacado

de uma violenta febre cerebral que pondo em ri co a Ila existencia como que

tornou mai evidente o seu merito, endo, enfermo como e tava, e colhido

senador ob nova proposta da provincia de Minas Geraes.

Em 1830 soffrendo ainda o effeitos da molestia que o prostrára, foi o

r. ERG EIRO chamado a formar o novo gabinete, encargo que aceitou convi

dando para as differentes pasta aquellea de seus amigo de cujo devotamento

e patriotismo mais esperava, na época turva em que assumião o pOder.

Ta revoluçãO de 1831, tendo o Sr. ERGUElRO ficado no Rio de Janeiro

durante a féria parlamentare foi um d s ignatario de uma representação

en iada ao governo por 21 deputados, sobre a nece idades urgentes da

situação.

Progredindo porém a onda re olucionaria appareceu no dia 6 de Abril a

demis ão do mini terio eguida da relação dos novos mini tros, da su pensão

de garantia, e de ordens de pri ão em que figurava o seu nome.

~ -o dia seguinte em face do novo gabinete, que nada emprehendia a bem da

tranqllillidade publica reunirão-se os re oItosos no Campo d'Acclamação, e

ali pedirão em ma sa a reintegração do ministerio demiuido.

pezar de aceita a ~ubstituição dos ministros, e declarando-se que o Sr. VER-

GUElRO seria incumbido dessa tarefa, não diminuio a efférve cencia do povo, ao

qual começavão a reunir-se alguns corpos de linha.

Seguio-se a abdicação do imperador, tendo sido demittido o no o gabinete

Com excepção do Sr. marquez de Inhambupe..

Houve então uma reunião emassembléa geral dos deputado e senadore

existentes na côrLe, que concordárão na nomeação de uma regencia provi oria

para a qual foi eleito o Sr. VERGUEIRO com mais dous membros.

essa posiÇão suprema o já encanecido servidor do Estado não desmentio

os precedentes honroso§ do sen bello caracter, mantendo a ordem e semeando

a paz em uma quadra LHo melindrosa.

Em 1833, apezar do máo estado de sua saude, entrou no mini terio do

imperio, e servio interinamente no da fazenda.

Em 183 , so(freu uma gravi sima molestia de coração cujos e trago nunca

mais pÔde sanar.

Em 1837, foi nomeado director do curso juridico de S. Paulo, carg que

por comprazer exerceu até 1842, tendo antes pedido, por enfermo ser delle

dispensado.

Em 1840, discutindo-se a grave questão da maioridade votou a favor del~a

como necessidade irrecusavel, e em 1841 por occasião da coroal,(ã do Sr. D.

Pedro II, foi agraciado com a grãa cruz do Cruzei 1'0.

Em 1812, um de gosto profundo veio ferir ine;peradamente o honesto e leal

representante do partido liberal do paiz.

Abafada a relo;ução ue S. Paulo, era mi ter re ponsabili ar por eIla a algllem,

e contra toda a expectatila recah:o a e colha no cidadão pacifico que jáma'

pretendera firmar com o sangue e o fogo os principios politicos que abraçára

e sustentára na tribuna.

O senado porém julgou improcedente es e proce::lso, em que em vão se pro

curava lançar um labéo desairoso sobre um benemerito do paiz.

Em "1847, occupando provisoriam n1e a pasta da justiça, fê-lo por mai

tempo do que esperava, do que resultou-lhe novo accesso de f bre cerebral

que quasi o deixou sem vida.

Aqui p6de-se con iclerar terminada a aurea politica do Sr. -ERGUEmO, pois,

se ainda hoje, como senador, eleya a voz tremula no mesmo recinto em que

colheu as palmas de orador, é para pugnar pelos interes~es da colonisação do

paiz, a cujo estudo e de enrolvimento ha longos annos se dedica, colhend

li ongeiros fructos de a pertinacia na pro peridade da colonia que tem esta

belecida em suas terra5, na provincia de S. Paulo.

Contando actualmente oitenta annos de idade, o r. VERGUEIRO apparece

aos olhos da geração presente como um vulto grandioso do cidadão probo e

honesto, do estadista integro, e do repre entante fiel de um partido que se

ufana de o ter por decano.

~'.:)----- ~~~~ ........-... ......... ~~~__...c..--~ cÇ(~}G~W{
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Bo~ senso nesse gráo t 10 apurado que équasi gcnio, amor ao estudo, f~cili

dade de concentrar-se n3 mais profund:l attenção, forço de iniciativa para des
cobrir a solução das complicações, vastidão de conhecimentos) sempre augmen
tada por itld~fe5so eslud::> de toda3 as horas, tornárão essc homem o que os
contemporaneos presenciárão, o que a posteridade, consultando os monu:nentos
das nossas leis, os annaes do nt:sso parlamento, cs registros do nosso conselho
de Estado, ha de por certo admirar.
- Para isso tudo concorreu: até a sua saude deteriorando-se, pregando-o á

cadeira e ao leito por fatal paralysia, como que o obrigava a concentrar a vida
nas faculdades intellectuaes, e lhe não deixava por unica distracção ás dóres cons
tantes, por unica occupação, senão o estudo, a leitura reflectida dos melhores
livros, a conversa familiar e inslructiva. Sempre affavel, VASCONCELLOS abria
todas as noites a sua sala a quem quer que o procurasse; com a mais prazen
teira amabilidade, sem que nunca esmagasse os oulros com a sua superioridade
intellectual, punha a conversação na altura da intelligencia dos que com elle
estavão, e sabia dest'artc aproveitar todos os conhecimentos que cada qual podia
ter, em qualquer especittlidade.

Com esses dotes entrando na vida publica, VASCO. 'CELLOS alistou-se neces
sariamente entre esses deputados brasileiros e liberacs que~ em oPPOSiÇãO ao
governo, procuravão dar ao paiz a verdade do regimen constitucional, e as
instituições promellidas pela constituiçãO. l."o meio das patrioticas aspirações
que então se multiplicavão, pouco. erão os homens praticos, poucos os que aos
principios e ás theorias podiãO accrescentar conhecimentos posi:iv05 d (lclmi
nistração e de governo. Entre esses poucos VASCO,'CEJ.LOSera u dos mai~

notaveis, e nos trabalhos dessas camaras que nos derão a orgunisação sUJlerior
do thesouro, da caixa da amorLizaçao, do supremo tribunal d justi ,a, das ca
maras municipaes, que emfim organisárão o paiz tão recentemen e constituido
em nação, ampla participação teve elle.

D. Pedro o chamou logo em 1828 para o ministerio; J as enlITo o regimen
parlamentar não era comprehenclido no paiz; entendia-se que o deputado
liberal devia condemnar-se eternamente á posiçãO de adrersario do governo,
nunca aceitar o poder. Por deferencia aos seus amigos politicas, VASCONCELLOS

teve de curvar-se a essa doutrina, c d repellir o convite tl coróa. A luta assim
travada, a questão politica assim entendida, não podia tcr desfecho senão em
uma revoluçãO; ella appareceu.

Nem se julgue que se aceitasse o poder, quando a elle chamado, VASCO" CELLOS
teria salvado o paiz ; primeiro, era mais do que certo que a corte o não rece
beria nas condições legitimas de ministro parlamentar; em segundo lugar, com
todo o seu prestigio e todo o seu talento, é mais do que provayel que VASCO:-i
CELLOS, ministro nessa época, sem dominar a torI' nt , teria sido abandonado
pelos seus amigos, considerado transfuga da causa popular. Cumpria pois
deixar que o tempo trouxesse as suas grandes li ões, e provasse aos liberaes

,
_-----.,.---;c---------~-~-------~-------~~

í ~ ~~ ER~Â.RDO PEREf[L~ DE VASCO:'\CELLOS, um dos maiores vultos da
\ r"Nw-!.~~
I;~ historia contemporanea brasileira: nasceu na anliga Villa Rica, hoje

r\~l.~ cidade de Ouro Preto, em 27 de Agosto de '179.:1. Forão seus pais o
J;,l'i

1;~J~ ~ Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos, e D. Maria do Carmo
.(; ~~o_ Barradas; sens avós maternos o Dr. João de Souza Barradas e D. Ja-
"'lq'",~ -.I-

,!,'?7"""! ~ cintha Maria da Fon;:;eca Tavoreda e Silva; seus avós paternos o
i'~~-"'11- coronel Jerort"mo Pereira de Vasconce!los e D.. nna Jacintha da
li :t J
",-- , N"d d(;{J? ~~ atlvI a e. . ., .
'\-?'~ Dotado de \,Iva comprehensão, fOl por seus paIs destmado desde
rl (~ rllogo á carreira dos estudos, e mandado para Portugal aos 12 annos de{0 ~ idade, para, sob direcção de pessoas de alta posiçao da sua familia

/... portugueza, aproveitar as lições mais apuradas de certo nas aulas
da metropole do que o podiãO ser nas da colonia ..

Corria infelizmente o anno de 1807: os acontecimentos politicos embara
çárão a realisação das intenções paternas. Onavio que levava o menino brasi
leiro foi aprisionado e dirigido para Inglaterra: Portugal estava então occupado
pelas armas da França: e a Françd estava nas suas grandes guerras com a patria
de Piu, ou antes com a Europa inteira ..

Da Inglaterra leve de regres::,ar para o Brasil, e de aqui concluir os seus
estudos preparatorios. Seguindo outra vez para Porlugal em 1813, matriculou-se
nas aulas de direito da universidade de Coimbra, frequentando-as com a maior
distincção, e sahindo emfim em 1818 com o gráo de bacharel formado.

Ta companhia de seus tios, o conselheiro de estado Fernando Luiz de Souza
Barradas Cardoso e Silva e Dr. Bernardo de Souza narrada~, conservou-se um
anno em Lisboa, para complelar os seus estudos juridicos; só em 1820 re-

gressou á patria.
ConsaO'rou-se á profjssão de advogado; mas lão abundantes naquella época

não erão'O os homens de estudo, que fosse possivel ao joven legista seguir a sua
vocação para essa profissão; foi logo despachado juiz de fóra de Guaratinguetá,
na provincia de S. Paulo. Dahi, de volta para Ouro Prelo, obteve nomeação de
desembargador da relação do Maranhão.

A esse tempo agitava-se o paiz: a revolu\âO da indep~ndencia, a con~'ocaçao

da constituinte seus debates, suas lutas, sua dissoluçãO, tmhão-se succe(bdo, sem
que ao distinct~ joven coubesse nesses primeiros ensaios da vida p?liti~a do paiz
grande papel. Proclamada porém a constituição, convoca~a a pl'lmelra assem
bléa legislativa, Brm~ARDO PEREIRA DE VASCO" CELLOS: eleIto entre os re~resen.

tante~ da provincia de linas, veio sentar-se nesse recmto de que não deVIa maIs
arredar-se, sem embargo de todas as vicissitudes dos tempos, até que fosse

occupar a cadeira vitalicia de senador.
Então começou a vida politica desse homem, cuja faILa ainda hoje todos

lamenHio.
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o que a opposiçãO n~o é sen~o o combate para triumpho de uma idéa, triumpho

que se effectua no dia em que é eIla chamada ao poder.
Pela revolução de 7 de Abril de 1831, os liberaes vencedores aceitárão

ernfim a posiÇãO que desde 1828 D.pndro lheshaviao{ferecido. Masent~o estavão
soltas as paixões revolucionarias, a agitação armada, o motim da soldadesca,
as pretenções exageradas do enLhusiasmo punhão o paiz em quotidiano

perigo.
VA.SCO~CELLOS foi ministro da fazenda do primeiro ministerio liberal. As

finanças então achavão-se no gráo maior de descredito e de ruina, aggravado
ainda pelo eITeito natural da revoluçãO, pela intimiuação permanente do motim.

.Ial comprehendumos hoje os erviços prestados por esse ministerio de 1.831,
que teve de lutar, no meio dadi;:,soluÇãO de todos os elementos do governo, com
todos os g rmens de dissolUÇãO social. Reprimir o motim nas ruas, di-solver a
soldadesca, manter a ord m publica, restaurar a força moral do governo, até
então universalmente considerado como o inimigo da sociedade, conservar
unidas as provincias que os sonhos federalistas arrastavão, fazer frente ás
despezas do serviço publico, manter meso o credito nacional, lutar contra a
invasão da moeda falsa de cobre, a par da moeda depreciada de um banco
mais do que roubado e falIido... fIonra e gloria aos home,!ls de então 1 honra
e gloria ao patriotismo e á devoção do Brasileiros! tudo isso se conseguio, e a
posteridade reservará belio quinh: o nos seus agradecimentos a esses que lhe
salvárão a patria.

Em 1832 foi dissolvido esse ministerio.
Em '1833 estava VA.SCO~CELLOS em Ouro Preto, quando ahi rebentou uma

revolta contra a autoridade do presid nte da provincia, que então era o desem
bargador 1anoel Ignacio de i\Iell0 e Souza, hoje barão do Pontal. o meio dos
gravissimos indicios que a havião annunciado, achando-se o presidente au ente
da capital, assumio VASCO. 'CELLOS, na qualidade do 10 vice-presidente, as redeas
da governança ; era uma posiÇãO de perigo e de sacrificio; VASCONCELLO não
tinha a prudencia egoistica que nessas horas abandona o paiz, e tergiversa
com o dever: cumpria sulTocar o motim. Infelizmente a dedicação do homem
não bastava, erão necessarios recurs-os e não houve tempo de reuni-los: os
insurgentes havião combinado o seu plano com tanta sagacidade, que a au
toridade s6 no ultimo momento prevenida, não pôde contê-los. VASCO~CELLOS

foi por elles preso.
Conseguindo lJorém evadir-se aos sediciosos, apresentou-se na cidade de S.

Joã d'EI-Rei, ahi organisou o governo e a defesa, chamou ás armas os Minei
ros, e dentro de poucos dias forças considera veis marchavão contra os domina
dores da capital. Arevoita não se pôde manter, e o pre:sidenLe chamado, instado
por VASCO~CELLO ,para vir ton11r conta do sea lucrar, pôde fazê-lo livre
de todo o perigo, sendo aliás coadjuvado, nas medidas que posteriormente teve
de tomar, pela influencia e conselho do grande es.adista.

Em '1834 tinha a camara sido reunida com os poderes necessarios para refor
mar a constitui ão, e rea'isar essa promessa, que fôra como o ponlo de transacção
entre toda" as fracções liberae:'J, senhoras do paiz depois de '1831. Adiiliculdade
porém dessa obra consti tuia uma das maiores complicações do momento:
VASCONCELLOS foi deHa encarregado: infelizmente ao seu trabalho fizerão-se
emendas, contra as quaes muitas vezes reclamou perante os seus amigos e
alliados politicas, emendas qu tornárão defeituosa essa reforma, hoje acto
addicional, e que ex.igirão alguns annos depois a sua interpretação.

Em '1835 membro da primeira assembléa provincial mineira, comprehendeu
elle que cumpria mostrar praticamente abondade dessa instituição, e o muito
que com ella podia ganhar a administração das provincias; meditando pois
sobre as necessidades de melhoramentos apresentou ácerca das estradas e do
ensino publico projectos cuja adopçãO marcou uma verdadeira época de pro
gresso, e a que se prende tudo quanto de melhor tem-se posteriormente feito
nesse sentido.

As circumstancias politicas entretanto se modificavão; o fallecimento do Sr.
D. Pedro I, que fazia perder todas as esperanças, e portanto todos os receios
de uma restauração, a votação do acto addicional tinhão trazido a distensão
dos espiritos, tanto tempo empenhados nas lutas politicas, e com ella novas
necessidades para a governança: cumpria organisar, todos o sentião, e proclU:.,
mavão ; mas como, em que sentido? e quem poria peito a essa reorganisação ?

Separado dos seus antigos alliados politicos, VASCO~CF.LLOS tomou a frente
da opposiÇão que então se apresentava ao governo do regente Feijó. As sessões
de 1836 e de 1837 o virão constantemente na tribuna, instando com esse
goyerno para que apresentasse os remedios que julgava necessarios aos males,
que elle proprio denunciava, e que todavia elle proprio aggravava. Por fim, em
vez de modificar o seu governo, o regente preferio renunciar ao alto cargo J.

que occupava entregando-o ao senador Pedro de Araujo Lima, hoje marquez

de Olinda. VASCO~CELLOS tomou então a pasta da justiça e interinamente a do
imperio. Foi o minist.p-rio de 1. 9 de Setembro.

Nao é aqui lugar opportuno para apreciar a acção e influencia desse tão
fanado ministerio; o que ninguem contestará, é que se lhe deve o triumpho do
regim:m parlamentar, o reconhecimento da condição de solidariedade no gabi
nete, do apoio das maiorias, da disciplina das discussões. Não é menos certo
que as idéas monarchicas, tanto tempo obliLeradas, começárão a re3urgir nos
espiritos, e em publicas e officiaes demonstrações.
. Foi nesse tempo, e no meio desses cuidados que VASCONCELLOS, que queria dar
Impulso aos estudos no Brasil, fundou o collegio Pedro II e decretou a existencia
de outros estabelecimentos de instrucção, que não chegárão infelizmente a
reali ar-se, talvez por falta de cooperadores.

Dissolvido o ministerio de '19 de Setembro. outros lhe succedêrão durante os, . ,
quaes o prestigio do poder regencial foi-se alluindo.

Em 1840, quando já a revoluçãO da maioridade estava senhora do triumpho,
VASCONCELLOS, que estava retirado dos conselhos e da influencia no governo, foi
chamado para junto do regente. Omovimento já ia muito adiantado; VASCO~CEL

LOS não o pôde conter. Algumas horas depois da sua entrada para o gabinete,
havia elle triumphado. Ahi corre impresso um manifesto em que o distincto
estadista expõe circumstanciadamente o que então occorreu, quaes as vistas e
intenções do governo, qual o sen ido de seus actos, e porque forão malloO'i'ados.

No seu ministerio, VASCO, CELLOS havia preparado o immenso traba~ho da
reforma do codigo do proces o. Interrompida a di cussão desse projecto, que
elle corno senador havia orrerecido em '1839, continuou depois em 1841 sob os
au picios do ministro da justiça Paulino José Soares de Souza} hoje visconde de
Uruguay. Esse foi de todos quantos debates tem occupado o nosso parlamento o
mais aturado, e o mais completo; para a glOTia de VA.SCO. ·CELLOS bastaria a parte
que nelle tomou. Adoptado emfim pelas camaras é a lei de 3 de Dezembro
de 1841.

Coube-lhe igualmente a gloria de sustentar, e de fazer passar o projecto
lambem por elle elaborado, da creação do conselho de estado. '

ão menos se lhe devem os estudos que preparárão o projecto da lei das
~erras; embora por oulrem olferecido á attenção das camaras, ninguem ha que
Ignore a parte que na sua elaboração, como na sua sustentação, coube ao dis
tincto estadi 'ta.

Depois da creação do conselho de estado, VASCOl 'CELLOS, nomeado conselheiro
ordinario, prestou sempre o mais acurado apoio á administração do paiz
ainda com ministerios que lhe erão infensos; o conselheiro de estado punha d~
lado a politica, para e lar cer co:n a sua vasta intelligencia as questões admi
nistrativas, e conseguir o bem do paiz, ainda quando feito por mãos de adver
sarios seus. P6de-se qua i que sem hyperbole affirmar que emquanto foi vivo,
VA CO, CELLOS foi o con elho de estado.

Se não faltárão calumnias á sua vida, não lhe falLárão tambem applausos e
galardões.

Mini tI'O duas vezes,deputado em todas as legislaturas até que em 1838 entrasse
para o senado, conselheiro de estado desde a fnndação, condecorado em 1849
com a grãa-cruz do Cruzeiro, havia anteriormente recebido de S. M. o rei tios
Francezes a grãa-cruz da LegiãO de Honra, por ter sido o plenipotenciario brasi
leiro no tratado matrimonial da Sra. princeza D. Francisca com o Sr. principe
de Joinville.

Nos ultimos annos da sua existencia,a paralysia que o atormentava, foi tornando
um caracter mais grave, sem todavia conseguir quebrar a serenidade de seu
espirito, a actividad.e do seu amor ao estudo, e do seu zelo pelo paiz,

Ouvindo-o, illudido pelo vigor desse espirito, ninguem podia fazer idéa da
fraqueza, do soITrimento desse corpo. S6 os seus intimos conhecião, vendo o
progresso dos estragos da horrivel enfermidade, que essa immensa luz do genio
estava para apagar-se com a ruina desse corpo.

Entretanto n!io foi a paralysia. Em 1850 a febre amarella que dizimava o
Brasil, e que parecia escolher as suas victimas nas eminencias sociaes,
acometteu...o... e em iode Maio a cidade do Rio de Janeiro, coberta de luto, as
camaras que já tinhão solTrido tantos golpes dolorosos, ouvirão a noticia fatal:
BERNARDO PEREIRA. DE VASCONCELLOS já não existe.

Seu corpo jaz no cemiterio de S. Francisco de Paula: seu nome na historia,
e na recordação dos Brasileiros. Homem politico, VA.SCO~CELLOS ainda não
tem herdeiros.

A's vezes n6s que o conhecêmos, e fómos honrados com a sua intimidade, nos
perguntamos, o que teria sido dos acontecimentos do paiz, se, em vez de morrer
aos 55 annos, VASCONCELLOS tivesse vivido mais algum tempo, se a sua exisLencia
tivesse sido prolongada até os ~ossos dias, e... tomamo-nos de reiterados
pezares I...
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RANCISCO DIOGO PEREIRA DE VASCONCELLOS, irmão legitimo d \Bernardo

Pereira de Vasconcellos, foi, como alie, filho do Dr. Diogo Pereira

Ribeiro de Vasconcellos e de D. Maria do r.armo Barradas, neto pela

parte materna do Dr. João de Souza Barradas e de D. Jacintba Maria

da Fonseca Tavoreda e Silva, e pela paterna do coronel Jeronymo

Pereira de Vasconcellos e de D. Anna Jacinlha da Jalividade. Nasceu

a 28 de Dezembro de '18'12 na antiga Villa Rica, boje Cidade do

Ouro Preto, capital da província de linas-Geraes.

Apenas concluidos com distincção nas aulas daquelJa provincia os

(( estudos preparatorios, seguio para S. Paulo, e no anno de 1831 malri-

culou-se na Academia Juridica, recebendo o gráo de bacharel formado em

sciencias sociaes e juridicas no anno de '1835.

De volta á provincia de seu nascimento, foi no anno seguinte, o de 1836,

nomeado juiz municipal e de orpbãos do termo do Ouro Prelo, lugar que servia

até ser nomeado juiz ~e direito substituto da comarca do Parahybuna. Nesse

cargo pouco tempo se demorou, pois logo cm '1839 foi despachado juiz de

direito da comarca do Rio das ~lortes, na mesma provincia de Minas Geraes.

Em 27 de AaosLo de 1839 casou com D. Bernarda Malvina de' asconcellos,
tl

que falleceu em Pelropolis no dia '10 de Abril .de '18:57, fieando-Ihe deste con-

sorcio uma filha.

o anno de 1840 tomou assento na asscrnbléa provincial e servio em difTe

rentes outras legislativas; honrado por vezes com a eleição de presidente da

mesma assembléa.

Em 1842 foi nomeado chefe de policia de Minas Geraes, lugar que exerceu

até principios de 1844.
Foi eleito deputado á assembléa geral legislativa no ailno de 1842 e reeleito

nas seguintes legislaturas, menos em 1844 e 1848, em que aliás lhe coube a

supplencia proxima, tendo por isso a sento na cam~ra temporaria apenas com

a interrupção de um anno, o de 1845.

---.-------~------

r
. I

No anno de '1843 foi nomeado 20, c posteriormente '10 vice-presidente da pro- I
vincia de Minas Geraes.

Foi removido em '1844 para JUIZ de direito da 2" vara cnme do Pará

(capital).

Em 1849 servio pela segunda vez o cargo de chefe de policia da provincia

de Minas.

Em '18:50 foi chamado para servir na policia da côrte, e demorou-se no em

prego de chefe de policia até o anno de 1853, em que foi mandado presidir á

provincia de Minas Geraes.

Neste exercicio se conservou até Fevereiro de '1856, sendo transferido no

mesmo caracter para presidente da pr.ovincia de S. Paulo.

Tendo tomado posse da presidencia dessa provincia em Abril do mesmo anno

de '1856, retirou-se em Janeiro de 18:57 da capital de S. Paulo para a do Im

perio, em consequencia dos graves soffrimentos de sua mulher) que, como lica

dito, morreu pouco tempo depois.

Eleito deputado pelo '1 0 districto eleitoral de Minas, tomou assento na camara

dos deputados no dia 3 de Maio de '1857, e no dia 4 do mesmo mez e anno foi

chamado ao ministerio da justiç; pelo marquez de Olinda, encarregado por

S. M. o Imperador de organisar um gabinete pela retirada do que fôra presidido

pelo finado marquez de Paran'.

Procedendo-se em Julho deste anno á eleição de dous senadores nas vagas

deixadas pelo dito mar<.luez de Pa.raná e pelo de Valença, foi seu nome incluido

na lista sextupla, e por carta impr.rial datada de 4 de Novembro de 1857 foi

escolhido Senador do Imperio) tomando assento na respectiva camara em Maio

do anno de '18;)8.

Retirou-se do ministerio com seus coHegas no dia '12 de Dezembro do

mesmo anno de '18ã8.

E' commendador da Ordem de Christo, e official da da Rosa.
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, .:.-~ERGIO TEIXEIRA, DE MACEDO nasceu no Rio de Janeiro em Setembro... tde 1809. Seu pai, o major Diogo Teixeira de Macedo, retirando
se do serviço militar nesse posto, tinha "indo estabelecer-se em

.. Pernambuco, e depois nesta cidade.
, I

, Sergio, o quinto de seus filhos, foi o pnmelro dos dous que
aqui nascêrão.

Na,s_ diversas aulas enUío aqui existentes, e que de melhot con
ceito gozavao, estudou elle os rudimel.1tos das letra~, e as doutrinas

" 1 preparatorias, sempre' bemquislo dos seus professores, e espe

.", cialmente dos seus condiscipulos.
,.~ '.!:) Sua compleiçao delicada, seu tardio desenrolvimento phy ico

: ' davão-Ihe uma apparencia de idade inferior á que tinha, e a~sim

concorriao para que sobresahisse entre os seus companheiros, que devida
v m,e,nte apreciavao o seu genio jovial, e o seu commercio facil e ameno.

Resolvido a estudar as sciencias juridicas, partio em 1827 para Coimbra
e tendo-se matriculado em Outubro, testav<l, em Junho de 1828, á espera

, .
de sua vez de fazer exame, quando, em consequencia dos successos politicos
que entao agitavão o reino de Portugal, foi fechada a Universidade.

A esse tempo porém já estavao fundados os cursos juridicos no Brasil.
Pai desvelado, querendo melhor e mais economicamente promover a edu
cação dos seus tres u1Limos filhos, o major Diogo Teixeira de Macedo foi
residir em Pernambuco, e o curso juridico de Olinda vio em seus bancos
ojoven S~rgio com os seus irmãos Alvaro e Diogo.

Os filhos correspondião ao desvelo do pai: tendo por companheiros de aula
,I)10ÇOS distinctos, cujo talento posteriormente primou em maior theat'ro.

como' fossem seu primo Eusebio, Souza Martin, Franco de Sá e outros)
Se~gio sempre com elles foi proposto para premio.

o seu vivcr de estudante applicado, sentio que não bastav:.io as aulas para
~ccupar a actividade do seu espirito: era tempo de ell'ervescencia politica,
e um jornal, do formato e dimensões dos melhores de enUlo, o Olindense,
~ppareceu em 'Í 83 f, e Sergio achou-se em breve redactor exclusivo de~le.

ErD:o difficeis os tempos. A abdicaçao de D. Pedro I havia trazido a Crise,

que, como,liçãO, ficou na memoria de todos.
O Olindense vio-se a braços com os propaladores de idéas destruidoras de

toda a ordem social. Em Pernambuco, os resentimentos e as pretençOes da luta
de,1824 davão talvez ás paixões de 'J83 '1 caracter mais acerbo e violento do

, ,.
que no resto do Brasil.

,O.Olindense porém nao se desmentio; lirlne na sua linha de sustentador das
,s!as doutrinas nunca esque~eu a decencia, moderaçao e energia que lhes da:o
realce; e seus'artigos. reproduzidos na Aur07'a, na Astréa, no Dz'm'io Flumi-

",

nense, no Independente. davão testemunho do merecimento prematuro do
joven escriptor. "

Formado em Outubro de 1832, o Dr. Sergio de Macedo, quando se apresen
tou no Rio de Janeiro, achou já sanccionado o codigo do processo. Exigia ~ste

um anno de pratica de advocacia para poder ser juiz: alguns de seus collegas
quc, favorecidos pela letra inicial dos seus nomes, se haviao' formado alguns
dias antes, tinhao sido imnediatamente despachados juizes de róra, e ~o.mo

taes haviao entrado na organisação da nova magistratura. Nao podendo
emprega-lo o ministro da jusLiça Honorio Hermeto Carneiro Leão, o fez
eleger promotor publico, incumbio-Ihe diverso~ trabalhos, e o tratou com
aquella amizade que sempre lhe conservou, distinguindo-o com algu,ma com
missão importante em toda" as occa3iões em que entrava para o ministerio.
~mquanto praticava no e Cl'iptol'io do D . Saturnino de Souza e Oliveira, e
exercia o emprego de promot.or, escrevia alguns art.igos para a Verdade e para
a Am'ora, de cujo redactor, Evaristo Ferreira da Veiga, foi sempre amigo.

Ao cabo porém dc alguns mezes~ o Dr. Sergio de Maceda re:;oheu soHcitar
e obteve o lugar de secr,'lario de legação em Paris, que por mezes esteve
vago.
, Pouco tempo esteve na posiÇãO subalLerna de secretario 1 a mudança, di)
chefe da legação deu-lhe a opportunidade de servir como encarregado de ne
gocios desde Junho até Novembro de 183,4. Poucas questoes h~via enUlo que
tratar, todavia nma pequena difliculdade, que occorrêra no serviço, foi vencida
com bom exito.

Apenas um mez conlinuou secretario; em principio de Dezembro lhe chegou
~ nomeação de encarregado de negocios em Lisboa.

As circumstancias el'ao melindrosas. O Sr. D. Pedro I governava Porlugal
como regente. As relações dos dous paizes se azedavão com os movimentos
anarchicos aqui occorridos, em <Iue a perseguiçllo aos Portuguezes era o grilo
de guerra. O partido re'taurador havia compromeLtido o nome do In:Iperador,
regente de Portugal; uma lei de banimento contra elIe fóra infelizmente vota
da na camara dos deputados. Odiplomata brasileiro tinha pois de ir aehar em
Lisboa uma posiÇãO delicadissima.

O governo brasileiro, limitado na ua escolha '8 homens que não tivessem
sido favorecidos pelo governo do Sr. D. Pedro I, nem lhe houvessem sido infen
sos, depois de se haver dirigido a varios caracteres conspicuos, que todos
recusárao, determinou-se a ordcnar áquelle que de~'ia obedecer.

Era uma verdadeira loteria incumbir a um moço de menos de 25 annos a
legação mais trabalhosa, pelas muitas relações dos dous paizes, e mais melin..
drosa, por amor daquellas circumslancias.

Antes de partir para esse destino, ojoven diplomata casou-se com ua;na se-,

....



lLLUSTRES.

Sé, suscitadas pela questão do bi~po eleito do Rio de Janeiro, aconselbár30 a
remoçao do ministro brasileiro daquelJa côrte; foi eIle mandado para Lisboa",
e o Sr. Macedo teve de ir para Roma e Turim.

Retirou-se deixando saudade em todos os Brasileiros residentes em Porlu
gal, deixando a paz e a boa intelligencia entre os dous governos, deilando
apontados em sua correspondencia com a secretaria de estado os negociQ~

que careci30 de ser attendidos. .,
Estava em viagem quando lhe foi ordenado que, em vez de seguir para a

llalia, ficasse em Paris, e ali substiluisse o ministro, que obtivera uma
licença.

Entretanto occorreu a mudança de Regente. Feijó foi substituido pelo Sr.
Araujo Lima. OUlras deliberações forao tomadas quanto á legaçãO de Paris, e
em Abril de '1838 seguio o Sr. Macedo para Roma.

Na Curia Romana erão conhecidas algumas opiniões que eIle emittira offi
,cialmente sobre as relações com a Santa Sé, e por isso foi recebido com dis
tincção pelo Papa Gregorio XVI.

Sua missão em Roma, além do reconhecimento da independeneia do Chile,
por elle obtido da SantaiSé, nada mais apresenta do que a expediçno dos nego·
cios ordinarios) que sempre forao concluidos com felicidade) até mesmo esse
da confirmação do bispo eleito do Rio de Janeiro, que foi emfim levado a termo
decoroso.

Em Fevéreiro de 1842 partio elle de Roma par(Turim) apparentemente
para levar ao rei Cados Alberto as insignias da ordem do Cruzeiro, mas real

'mente para entrar em negociações que officialmente ficárao secret~s, mas
cuja existencia se divulgou logo pela imprensa. Respeitamos o segredo omeial,
bastando asseverar que o nosso negociador foi louvado e galardoado ..

Foi então elevado á categoria de ministro residente na cÔrte de Turim, edis-
pensado da mi sao de Roma, continuando todavia acreditado em Parma. '

O Santo Padre, por occasião da sua despedida, enviou ao Sr. Macedo as in
signias de commendador da sua ordem de S. Gregorio Magno, acompanhadas
de um breve pontificio concebido nos termos os mais lisongeiros.

Apenas estabelecido em Turim, teve o Sr. Macedo, em meiados de f843,
ordem de ir a Paris substituir interinamente o ministro naquelta côrte, incuni.:.
bido de uma mis ào especial em Londres. Essa interinidade terminou com o
anno de 1843.
. NelJa o Sr. Sergio de Macedo parece ter sido incutnbído de traiI~acçõe$

directas com o rei Luiz Philippe, e este, bem como toda a família real, em'e'ujo
g'remio acabava de enlrar a nossa priRceza, a Sra. D. Francisca, sempre o tra
tou com especial benevol'encia.

Voltou 'O nosso ministro ao seu posto de Turim. Pouco tempo porém ~he fQi
dado continuar nessa sua quieta residencia; porquanto Coi logo removido para
a cÔrte de Vienna no mesmo caracter de ministro residente.

O rei Carlos Alberto, que já havia dado ao Sr.. facedo a commenda da ~lla

órdem de S. _lauricio e S. Lazaro, presenteou-o na despedida cotn Umíf,
magnifica boceta de rapé, de ouro, ornada com o seu retrato guarnecido de
brilhantes.

Em Vienna o no so ministro teve de occupar-se das relações commerciaes,
que ião avultando com aquella potencia pelo porto de Trieste.

Obteve do principe de l\lelternich o reconhecimento das republicas do Chile
e do Paraguay; esse reconhecimento que tanto amargurou a existe"neia de
Rosas) e sobre o qual tanto escreveu e representou; esse reconhecimento que
todas as outras grandes pOlencias nos recuso rão.

Em 1847 foi o Sr. Sergio elevado á categoria de enviado extraordinario ~e

ministro plenipotenciario, chegando assim: depois de 14 annos de serviço, ao
gráo mais elevado da nossa diplomacia.

Seguirllo-se em 1848 as scenas da estrondosa revoluç~o européa, que pro
duzio a quéda do rei Luiz Philippe.

Vio o ~Sr. Sergio a desorganisaçao completa da monarchiá austriaca, e
manteve sempre a sua posiçao, com o corpo diplomatico, ao lado do Imperadbr.

No meio destes acontecimentos o nosso mini Iro foi removido para os Está·
dos-Unidos, onde occorritío sérias difficuldades.
. Quando lá chegou o ministro brasileiro, càhia a administraç:lo democratioã'
pela eleiçao do general Taylor, r pr eAtante do partido whig ou conservador.
A pendencia com aquelle govern t v a SOlUÇãO mais satisfacb>ria e decorosa'
que podia ter.

As-relaçt:Jes de ambo o go em continuárão nos termos da mais perfeita
cordialidade, e todo O negocios que forno apparecen'do) ficárao decidido~ sem
quebra dessa boa intel1igencia.

Oque de mais importante occorreu foi a proposta feita pelo se~reta:rio de
esladd americano ao nosso ministro.para a abertura da navegaçaG do.~.m310"Da$

a todas a bandeJtas.
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nllOra de familia muito distincla e abastada do paria lo irlandez) familia a que
p€rtencêra o celebre deão S" ift, tao famoso na. letras e na politica ingleza.

Na opinião de muitos, a~morle do Sr. D. Pedro I lira,'a á legação brasileira
em Lisboa grande parte das suas difficuldade . era um engano. Nao era no
re entimenlo de um principe daquella tempera que o negociador brasileiro
havia de achar embaraços. O poder estava em Porlugal nas milos dos u1Limos e
enlhusiasticos amigos do fallecido Imperador-regente. Havia paixões; até mesmo
palavras desagrada,'eis tinhão sido trocadas entre o ministro dos negocios
eSlrangeiros e o nosso consul.

O Sr. Sergio de Macédo porém teH~ a fortuna de entendf'r-se com o duque de
PalmeJla, então encarregado ela pasta dos negocias estrangeiro. Homem supe
rior, e amigo do BraEil) o duque desde logo estabeleceu as relações com o
diplomata brasileiro no tom de agradavel cortezia, que ao depois) com a esti
ma progressiva que lhe inspil'avao o trato e o caracter do Sr. Macedo) foi per
feita cordialidade.

O digno Brasileiro estudava, ~ntretantó, <\8 relações commerciaes dos dous
paizes) segurava a posiçao dõ's BrasileIros ali re idente's) da,'a instrucções aos
consules, e transmiltia ao seu governo informações cuja exactidão, denotando
estudo e criterio, forao apreciadas pelo ministro Alves Branco, successor do
Sr. Aureliano de Souza e Oliveira que o havia nomeado.

Entretanto no Brasil realisava-se, pela mOt:te do Sr. D. Pedro 1: importante
mudança politica. Acabava.o as esperanças do partido que desejava aquelle
principe no throno, ou na regencia; inutilisava-se o systerna cuja importancia
estava na luta com esse parLido; surgiao novos systemas, novas pretençUé ,
novos partidos.

A nomeação de uma criança (como diziao os influentes da nova situaçao)
para a espinhosa legaçãO de Lisboa, não era explicada como uma neces ida
de, mas como um acto de nepolismo. Alves Branco portm, que nao conhecia
pessoalmente a crianç!l) eslava tao salisfeito com as suas communicações, que
o sustentou com toda a sua influencia, resistindo ás pretenções dos muitos can
didatos, que julgav30 commoda uma missão eliplomatica em terra da nossa
língua.

E' difficil escrever a biographia de um diplomata ainda vivo, e em tempo tao
proximo ~s negociações em que teve parle. Tudo quanto e começou nao foi
ultimado, muitas questões devem estar ainda pendentes, até mesmo das con
tIuidas nem torras se podem revelar; s6 a posteridade tal vez pos a inteirar-se de
tOdos os segredos. Cumpre-nos unicamente fanar daquillo que de algum modo
tem chegado ao conbecitnento do publito, ou daquillo que nunca foi secreto.

O trafego de escravos se fazia licitamente nas colonias portuguezas. Enten
dião ,às 'autoridades dessas coloDias, entendia o governo que s6 uma lei nova
podia tornar illicito esse trafego.

Ao Sr. Macedo era recommendado representar contra es a lolerancia, con"
tTa essa animação:a:um commercio que era no Brasil contrabando.

O governo brasileiro desde entao queria sinceramente a ab_oliçao do trafego,
c fiel ás suas instrucções) o Sr. Macedo insistia perante o gabinete portuguez,
allegando que, por virtude do tratado com a Inglaterra, o trafego era iJlegal
nos dominios portnguezes, pois desde que) pela independencia do Brasil) dei
xára Portugal de ter colonias na America, cé:tducára a excepçao feita no tratado
de 1817 a bem da continuaçao do trafego ao sul do Equador, em consideraçao
ás ntlcesjdades da grande colonia IJortugueza. Esse proceder do Sr. Macedo
em Lisboa grangeou-Ihe da parte do governo britannico a reputaçao de adver
so ao, trafego, que ao depois tao util veio a ser nas suas negociações em
Londres.'

Bem depressa dissipou-se a serenidade em que Portugal 'parecia' enlraI'
depoi~ de taó devastadora Iuta e tao destruidor despotismo.

A guerra civil, a desordem vierao diflicultar a posiçao do nosso diplomata.
No meio dos perigos e angustias que cercavão a rainha, o corpo diplomatico
estrangeiro havia tomado uma altitude, que os partidos parecião aceitar.

O representante do Brasil manteve até o fim a POSiÇãO que lhe competia,
com tanta "pfudencia e dignidade) que nunca deixou comprometticlo o seu
governo na luta dos partidos portuguezes, e que, longe de perder a amizade e
consideração dos chefes de todos esses partidos, foi) pelo contrario, cada vez
mais bemquisto e considerado, e seu procedimento (anto agradou á Rainha, que,

"sentifldo-se proxima a ser ma.i) convidou seu augusto Irmao a ser padrihho do,
flltur-ú' principe," e lhe rogou mandasse a procuraçao ao Sr. Macedo, apezar
da sua inferior categoria diplomatica.

Na occasiao do haptisado ordenou que fosse tratado como embaixador)
e o condecorou" com a graa-cruz da 'sua ordem de Christo) dignidade que)
p-ela primeira e ate.hoje ultima vez, foi conferida a simples 'encarregado de
negoclOs.
" Foi"esl~ .. o ultime, aclo d~ sua mi sao ,em Lisboa. As discussões com .a ,Santa
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A guerra européa porém veio transtornar estas combina Õ"'s. O anno de
1854' veio achar as apolices brasileiras em um pre"o elevado relativamente á
das outras nações; mas, como as de todas, tinhão de cido. A de por cento
estaVã? a 96 e 97. O '1° de Abril, termo fatal do empre timo, batia á porIa
o ple~lpolenciario bra ileiro em Londres, obrigado a proceder ante de te;
recebido a ultima deci ão do governo á pond-eraçõe que fizera, de envolveu,
para a o~~ração que unica podia fazer, um ystema tão completo de cautelas
e de faCIlidades, que o resultado veio sorprender a elle proprio, e mai' ainda
ao governo.

Os emprestirnos de 1824 forão pura e simplesm nte renovados por mais
dez annos. ão pesou sobre o thesouro do Brasil onus algum.

Toda a imprensà ingleza sustentou a medida, e a justiça deHa. Todos o
possuidores de apolicos a aceitárão. Urna insignificante commissão de 1/2 por
cenlo aos contractadores dos emprestimos pelo trabalho da emissão das novas
apolices de dez annos, postas em todas as praças da Europa, por onde se tinhão
espalhado as apolices brasileiras, foi a unica despeza do thesouro.

A satisfação do l\Iarquez de Paraná, ministro da fazenda, manifestou-se no
a~7iso :nde~eçado ao Conselheiro Sergio, aviso o mais h'onroso que um func
ClOnaflO pode receber. O Sr. -Macedo foi então agraóado com a grãa cruz
da ordem da Rosa, em que era simplesmente official.

Temos agora de voltar ás eSlradas de ferro, e ao anno de 1853.
O governo imperial para desembaraçar-se das incertezas de uma concessão

de empresa de estrada de ferro feita aqui, tão longe do mercado em que
devia ser levantado o dinheiro, e querendo livrar-se de outras difficuldades,
autorisou o ministro em Londres a outorgar essa concessão a quem lhe pa
recesse offerecer melhores garantias.

Reunida esta autorisação, que equivalia a 38 mil contos, aos emprestimos,
ás encommendas de vasos de guerra, e muitas outras, e ás despezas regulares
que fazemos annualmente pela Legação de Londre::J, vê-se que á discrição do
Sr. Sergio de Macedo, collocado 3 duas mil leCTuas do governo estiverão en-

~ ,
tregues mais de oitenta mil contos. A poucos homens talvez se tenha confiado
a gestão de capitaes tão avultados.

O anno de 1853 devia porém ser para o feJiz negociador um anno de pro
vação. No mclio deHe perdeu o Sr. Macedo sua esposa, modelo de virtudes,
mãi extremosa, notavel pelo espirito de ordem e economia com que dirigia
sua casa. Comprehende-se quão sensivel lhe seria essa perda q\le o deixára
com cinco filhos menores; comprehende-se que ella fortemente o impellisse.
na resolução, em que de ha muito estava, de recolher-se á patria, de deixar
emfim uma carreira em que elle e seus filhtls se tornavão como que desligados.
dessas affeições intirpas de familia, dessas amizades e sympathias da infancia,
tão poderosas para a felicidarle humana, e até como que ficava elle· posto
em olvido dessll patria que com tanta fidelidade estava servindo.

Seguirão-se os receios' da guerra européa, a consequente falta de confiança,
e o retrah;mento dos capitaes. Desapparecêrão todas as facilidades de·
formar uma companhia para construir e costear a estrada - de ferro de
D. Pedro 11. Essa concessão, até ali por tantos disputada, agora nem' um
homem sisudo a queria sem reservas que tira sem toda a.obrigação de levantar
logo os capitaes.

Sendo porém necessario decidir este negocio, assim mesmo com essas re
servas indeclinaveis foi em Novembro de 1853 feita a concessão a uma po
derosa reunião de capitalistas. Seguio-se a guerra, e a inacção, clausula
expressa do contracto da concessão, de que naturalmente se preyalecêrão
os conceSSlOnal"lGS.

Entretanto no mercado de Londres a empresa de Pernambuco procurava
seu caminho sem a menor intervenção do ministro brasileiro. Appllrece porém
a empresa da Bahia com a clausula fatal de uma garantia de juros addicionaes
de 2 por cento, votada pela sofreguidão e pelo irreflectido patriotismo da
ltssembléa Provincial. Antes de ser conced.ida essa garantia, logo que "appa
receu a idéa della, o Sr. Macedo a tinha combatido. Cassandra inutil, nao
foi ouvido, ou não foi acreditad'o. Hoje todos conhecem o mal dessa concessão
tão elevada; mas naquelle tempo a impaciencia e o ent4usiasmo não quizerãO
attender á voz que aconselhava prudencia.

Forçoso foi ás Assembléas Provinciaes de Pernambuco e Rio de Janeiro
imitarem o exemplo da da Bahia. O governo provincial de Pernambuco auto
1'isou o- ministro cm Londres a dispÔr dos 2 por cento addicionaes da Pro
vincia palia obter logo a sua estrada de ferro. Elle os outorgou ao conces
sionarios, limitand a duração a 20 ann05, e procurou obter que para a Bahia
tambem a 2(1' annos se limitasse a concessão: mas já estava feita por 90;
baldados forão pois os seus esforços.

Para a estrada de ferro de D. Pedro 2° outro syste;na, que exigia maior
coragem, foi adoptado. Os concessionarios desta empre a renunciárão á
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A resposta do Sr. f~cedo colIocou logo a questlIo no ponto em que conti
nUou sempre a ser conslderadã. O direito do Brasil, de franquear, ou limitar,
ou de todo fechar aquclle rio, foi estabelecido, e a conveniencia de tomar
qualquer daqueIlas decisões deixada ao seu juizo e discrição.

Ausente do Brasil ·desde 1833, alcançou emfim em '1851 o Sr. Macedo uma
licença. para vir a esta côrte. Ao chegar achou-se designado para a legação
de Paris, que acabava de vagar. Dispunha-se a ir para o seu novo posto,
qua~do pelo Sr. visconde de ltaborahy, então ministro da fazenda, lhe foi
pedido um trabalho ácerca do que conviria fizesse o governo para solver
os empenhos em que se achava, teudo de pagar em 1853 o emprestimo
~'o~tuguez de '1823, que, pelo tratado do reconhecimento da independencia,
ficara a nosso cargo) e em 1854 os emprestimos de J8:24. O primeiro importa
va em um milhão sterlino, ou nove mil contos, e os outros em tres milhões
sterlinos, ou vinte e sete mil contos.

A' vista da exposiçãO apresentada pelo conselheiro ~ergio, o vi~conde re
solveu incumbi-lo das operações de credito para isso necessarias: foi pois re
movido de Paris para Londres.

Depois de 18 annos de ausencia da patl'ia, dos parentes, dos amigos, apenas
qliatro mezes forão dados ao distincto Brasileiro para saciar as saudades,
que o devião pungir. Logo em Outubro partio para seu novo destino.

Ia cheio de cuidados, pois a sua missão era das mais arduas; as questões
politicas sobrepujavão a difficuldade das questões financeiras: salvar os com
promeltimentos do thesouro, por maiores que fossem) era muito menos do que
vindicar o decoro nacional. Era, pois, esse o momento em que os cruzeims
inglezes queimavão nossos navios nos nossos portos e ancoradouros.

Se porém era ardua a missão, o acerto da escolha ou a fortuna do no
meado para logo a modificou: os mais prosperas resultados forão obtidos.
Em consequencia de suas laboriosas e habeis negociações, e da boa aceitação
que ao governo britannico merecia o antigo inimigo do trafego de Africanos,
em fins de Abril ordem era dada aos cruzadores inglezes de se absterem de
violencias, expressões de sincero pezar pelo passado erão dirigidas ao nego
ciador brasileiro, com atlenciosa franqueza e lhe explieavão as razões que
obslavão a que o governo desde logo propuzesse a revogação do bill que
autorisára taes violencias, passando este a ser letra morta.

Ao tempo que salvava a honra do paiz, seriamente se occupav3 o ministro
brasileiro com os interesses materiaes. Então apresentava-se em Londres
uma pessoa munida de titulos, que suppunha validos, para organisar uma
companhia que construisse a estrada de feITo de D. Pedro 2°. Erão prin
cipios de 1852; no mercado abundava dinheiro; nenhuma empresa consi
deravel apparecia; ferro, mlIo de obra, fretes, engenheiros habeis, emprei
teiros..os mais Eagazes e poderosos, tudo havia em abundancia e por preços
baixos. O nosso ministro devia impedir que a primeira empresa do Brasil se
transformasse em uma especulação de agiotas. Semelhante risco foi desde
logo desviado; a mesa de directores que mais poderosa se podia desejar,
achou-se promptamente formada.

Questões que se levanlárão nesta côrle adiárão, primeiro, a adopção da
lei que da, a a garantià do juro de 5 por cento, e depois, a escolha da pessoa a
q~em devia ser outorgada a concessão do privilegio. A occasião fugio com o
anno de 18;)2. Organisárão-se diversas empresas na India, na llalia, no Ca~adá;

todas ião a Londres buscar capitaes, elevárão portanto todos os preços, em
pregárão muitos engenheiros e empresarios. Com o anno de 1853 devião
começar difRculdades onde até então ludo llavia sido facilidade.

Naquillo porém que s6 dependia da vontade do nosso negociador, as van
tagens do anno de 1852 nãe forão, perdidas. Ao chegar a Londres 'cm fins
de 1851, achára no mercado os fundos brasileiros de 5 por cento· ao preço
de 86. E o governo tinha obrigação de paga-los ao par em Abril de 1854. Esses
fundos pOJ;ém forão ganhando rapida marcha ascendente; chegárão ao par.

Certa clausula do contracto do governo com os agente~ financeiros atava
a'3 mãos do ministro. O contracto foi innovado com economia nas commissões,
e com eliminação daquella elausula. Livre em suas deliberações, o negocia
dor annunciava, paquete por paquete, ao governo imperial" o que esperava
para o mez seguinte; os resultados confirmavão suas previsões.

Segundo as clausulas do contracto para o emprestimo portuguez, era per
miltido resgala-Io, quando o governo quizesse, pagando as apolices ao par.
Em Julho de 1852 concluio o nosso negociador um emprestimo ao juro de
4 1/2 por cento e ao preço de 95, com o qual remio aquelle outro, que era de

r ~ .
ti por cento. Assim o onus tornou-se urna lonte ue economIa.

Era essa a base da grande operação meditada. S6 em Abril de 1854 podiãO
ser pagos os emprestimos de 1824. Como as apolices de 4 1/2 por c.ento ras
tejavão pelo par, estava certo o Sr. Sergio d~ resgatar esses~ empresl1mos por
meio de outro a juro de 4 por cento negociado a 94 ou 9;).

~~,::;:-.-.-...,,-------------'-----"----_.---.--~---:---=-------------
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concessão. Se porém com a simples garantia de t) por cento ninguem queria
obrigar-se a leva-la a eiTeito, com a garantia de 7 por cento todos a querião,
e o nosso ministro era importunado por homens que já não pediao, mas
oiTerecião comprar por grossas sommas uma tão vantajosa concessão.

O Sr. Sergio de Macedo entendeu que, a fazer o Brasil o sacrilicio de tão
grande garantia de juros, devia livrar-se do inconvenientes de uma com
panhia estrangeira.

Aproveitando os menos incompletos dos planos levantados pelos pretendentes
que aqui baviao apparecido, fez elle em Fevereiro de 185 um contracto
para a execução da5 obras da primeira secç:Io da est.rada de ferro de
D. Pedro 20

• Obtida essa base essencial para a formação de uma compa
nhia, deixou ao governo a opÇão entre a formação de uma companhia nacio
nal, ou de uma companhia estrangeira, pedindo sómellte que apressasse a sua
decisão. Aconselhava elle fortemente a formação da co;npanhia nacional, e
respondia á objecção da falta de capitaes com o recurso ao credito, com o
qual se podia obter o emprestimo desses êapitaes com o juro de 4 '1/2 por
cento em lugilr de conced r a garantia de 7 por cento unida a tantas proba
bilidades de questões, de lutas, de encont.ros de interesses, que nunca se
darião nos emprestimos.

a adopção dest.e systema o Sr. Macedo afa tava-se da lei. A responsabi
lidade deste passo entendeu o governo que devia deixar-Jh'a: decidio pois
transferi-lo para os Estados-Unidos: se fosse arguido por essa falta de pon
tual execução da lei, poderia declarar que a não tinha approvado, e com
aquella remoção o mostraria.

Vencidas as difficuldade3 que pensou encontrar na formação da companhia
e no levantamento dos capitaes, passada a sessao legislativa sem que a menor
censura lhe houvesse sido feita no parlamento, o governo reconheceu o
serviço que o Sr. Macedo havia feito ao paiz.

Por uma cart.a em que tudo isto lhe era communicado lhe foi ordenado
que não partisse para os Estados-Unidos, mas se recolhesse a esla cÔrle,
pois aqui seria ulil ao governo.

Ao chegar aqui o Sr. Macedo, consultado sobre o emprego de presidente
da Directoria da estrada de ferro, respondeu que o seu decoro nao lhe permit
tia aceitar semelhante posiÇão. Outros empregos forão-Ihe offerecidos nesta
cÔrte; recusou-os, assim como a missão para os Estado~-U nidos, e duas outras
diplomaticas, dizendo que lhe era preciso estar no paiz algum tempo, e reque
rendo simplesmente ser posto em disponibilidade activa. I to lhe foi concedido.

Entenderão seus amigos que convinha responder ás censuras que alguns
jornaes havião feito ao contracto relativo á execução da l' secçfio da estrada
de ferro. Elle o fez n'uma serie de artigos publicados no Jornal do Commer
do, e depois colligidos em um folheto. A clareza da exposiçao, a força da ver
dade, e o tom de convicção que distinguem este escripto calárão em todos os
animos desapaixonados. Nem uma resposta lhe foi dada. O espirito de par
tido tem por vezes renm'ado asserções refuladas,. e insinuações absurdas;
o Sr. Macedo nunca mais respondeu. A sua vida ahi está para responder.

Ao l\Iarquez de Paraná, que sempre fôra seu amigo, que sempre confiára
em suas luzes e probidade, parecia incommodar a falta de aproveitamento de
pessoa capaz de prestar tão bons serviços; ofTereceu-lhe diversas presiden
cias de provincias de l' ordem, que forão recusadas. Por fim a difficu I
dade de achar um presidente para Pernambuco o fez insislir de modo que
o Sr. Macedo não pôde recusar.

A 21 de Maio partio para Pernambuco no vapor de guerra Viamào.
Chegou á provincia a 27, e tomou posse no dia seguinte.

Demorámo-nos na exposiçãO dos serviços prestados no exterior pelo con
selheiro l\lacedo, porquanto, pela sua natureza mesma, são dos que mais faceis
se esquecem, e menos são sabidos.

Presidente de Pernambuco, ahi temos o antigo fundador do Olindanse de
volta á politica interna, á frente da alta administração do paiz.

Par~ a época em que foi empregado, pára a importantissima provincia que
lhe fóra confiada, o Sr. conselheiro Sergio linha uma grande vantagem; havia

conservado todas a3 suas relaçõe,; da mocidade, de aula, sem que nas nossas
lutas internas se houves.:e compromettido; suas idéas o fazião conservador;
mas ninguem dos adversarios desse partido tinha contra eIle represaI ias que
exercer.

Comprehende-se pois como havião de ser acolhidos na provincia a que era
mandado o nome e a pessoa do novo presidente.

Entretanto acercava-se o periodo fatal das elei~ões, periodo sempre incan
descente, e que em Pcmambuco, onde o" velhos partidos não tinhão deposto
as suas inimizades, en vol via serias perigos.

A presença da cholcra-morbus na occas;ão em qu se havião feito as quali
ficações, a ab5tenç::-o do partido liberal nas precedentes eleições, impunhão ao
presidente a obriga:;ãu de providenciar contra os vicios da qualificação. Elle
o faz com tanto acerto) que de todos é louvado; as medidas que então 'adop
ta, as soluções que então, e p05teriormenLe, dá a innumeras duvidas sobre a
intelligencia da legislaçãO, não têm sido até hoje combatidas, nem mesmo
censuradas.

Em uma das fl'eguezias da capital apparece na eleição municipal alguma
desordem; medidas de prudente vigor, por todos os contendores a principio
aceitas e applauLlidas, mante:n a orde.n e restaurão a regularidade do pro
cesso eleitoral.

Segue-se a essa eleiçãO a dos eleitores; corre pacificamente. Entllo porém
cessa para uma fracção do partido liberal o periodo de louvores e de justiça
ao presidente; a sorte das urnas havia sido contraria a suas pretenções.

Impassivel ás aggressões, o presidente conlinúa no seu zelo pela prosperi
dade da provincia, e em 1· de Março de -1857 instaura a· sua assembléa com
um relatorio em que até os adversarios admirárão tantos estudos feitos em tao
pouco tempo e no meio de tantos cuidados.

Entretanto o fim da presidencia do Sr. Sergio estava chegado: os seus
amigos e patricios do Rio de Janeiro havião-se lembrado deIle; e os votos do i.
circulo eleitoral da côrte o mandavão á camara.

Para vir tomar assento, deixou elle a presidencia no meio das maiores de
monstrações de estima e de consideração dos Pernambucanos, e no intervallo
da primeira e segunda sessão legislativa, embora não se houvesse até entao
pronunciado em opposiÇãO, não pôde annuir ás reileradas instancias do Mar
quez de Olinda que lhe pedia reassumisse aquelle encargo.

Tomou assenio na calDara em 7 de Maio. Se tem sido curta a "ida parla
mentar do Conselheiro Macedo, pois apenas consla de duas sessOes, se .ainda
é tão recente que está na memoria de todos, ninguem nos contestará quando
dissermos que com o seu proceder, com a sua palavra, justilicou elle o conceIto
de que goza, conquistou sympalhias que juslamente o colloCão na mai~

elevada po ição.
Todavia, se nao pôde annuir ao convite do l\Iarquez de Olinda para voltar

a Pernambuco, n:Io podia negar-lhe o auxilio de suas luzes e experiencia para
o serviço do }Jaiz nas suas relações exteriores.

Nomeado plenipotenciario para aqui tratar com o ministro inglez, concluio·
a convenção que sujeita a uma commissão mixta a decisãO e julgamento
de todas as reclamaçoes pendentes entre os governos brasileiro e britannico.
Um só tribunal tinha até aqui decidido todas as quesLOes: a vontade do go
verno inglez. S6 eIle declarava admissiveis as suas reclamaçoes, só elle repel
lia as dos Brasileiros. Pela convençao, o governo poderoso e o governo fraco
se sujeitão ao mesmo tribunal, composto de subditos de cada um delles
com voto igual.

Chamado em 12 de Dezembro a tomar a pasta do imperio, no gabinele ac
tual, o Sr. Conselheiro Sergio saberá desempenhar essa nova missão, como
lem desempenhado todas as que lhe tem sido confiadas. '

Membro de diversas sociedades sabias, nacionaes e estrangeiras, condecorado
com a mais alta mercê da ordem da Rosa, apresenta em diversas condecora
ções estrangeiras, o aulhentico testemunho dos seus serviços diplomaticos, e
da consideraçao em que é tido pelos soberanos das nações perante as quaes
teve de representar o governo brasileiro.

! . ~
~~~~-J~----~---------------------~~
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lidade publica: a um só empregado se ,quer não tirou o pão com que alimentava-se

e a sua família.

Removido em Fevereiro de 1839 para a presidencia da provincia do

Maranhão, encontrou ali em campo a sedição que em Dezembro anterior se

havia feito contra o seu antecessor.

Os recursos da p~ovincia se achavão exhaustos. Â. unica força de que o

presidente Camargo poderia dispôr, e havia mandado contra os sediciosos, tinha

sido feita prisioneira, e o commandante esfollado vivo. Tudo foi então preciso

crear 'para repressão da revolta Da côrte e das provincias, {' com longa

demora, apenas se enviárão: da Bahia, um chamado batalhão, recrutado na

vespera do embarque; levando o fardamel!-to e armas encaixotados, e por

officiaes muito poucos effectivos, e o resto novos cadetes arvorados em

officiaes de commissão; de Pernambuco um outro batalhão de soldados novos,

ou antes de recrutas que se achavão ap~nas com as primeiras lições; e do

Ceará, uns 30 a .4.0 soldados. A côrte, tend'l sua attenção presa com a

rebellião do Rio Grande do Sul, apenas pôde enviar para o l\Iaranhão duas

ou tres escunas de guerra; e o Pará os destroços de um batalhão que farão

encher os hospitaes militares. Com este recursos, e creando na provincia

corpos provisorios, conseguia o presidente Souza e Mello ter em campo

cerca de 5,000 praças, bater os revoltosos em diversrs acções, e entregar a

provincia a seu successor, d.epois ue restaurada pela segunda e ultima vez a

cidade de Caxias, de repellidos os desordeiros de todas as povoações, cursos

de agua e estradas, e de fazeI-os recolher ás matas. Apenas e-.n força se

animavão então os revoltosos a mostrar-se na remota comarca de Pastos

Bons.

A província não foi entregue mansa e pacifica ao Sr. ma.quez de Caxias

successor do conselheiro Souza e 1\le110, mas a revolta que contou um

exercito de mais de 15,000 homens estava vencida, e com os meios creados

por este administrador. O olicio em que o conselheiro Souza e Melto da

conta ao governo de haver entregue a presidencia expõe o estado em que

deixava a província.

O emprego da força material muito produzio, e acções mortüeras tiverão

lugar, tendo o presidente dirigido uma delIas, a da tomada da viUa de Icatú;

mas o que maiores e mais beneficos resultados produzio foi o constante uso

-------------.....------------~

),~~ CO~SELHEIRO ~Ianoel Felizardo de Souza e Mello nasceu a 8 de

4, Dezembro de 1805 na freguezia do Campo Grande, municipio da

côrte.

Em casa de seus pais, o major Uanoel Joaquim de Souza,

natural da provincia de ~finas-Geraes, e de D. Luzia Maria de Souza,

nascida em Iguassú, estudou a' primeiras letras e o latim.

Em l\larço de 1819 entrou no seminario de S. José, onde fre
I

)'IJ....I<l...... IIU quentou as aulas de philosophia, rhetorica, grego e de francez.

Em Junho de 1822 seguio para Portugal, e nesse mesmo anno

matrIculou-se no primeiros annos mathematico e philosophico, e

tomou o gráo de bacharel formado em mathematicas em Junho de 1826, sendo

reputado um do mais di tineto e;,tudantes entre seus condiscipulos, e tendo

obtido premio' em todo' 03 an nos em que e ·ta distincção era permittida ao

alumnos mais applicudos.
Em Fevereiro de '1826 foi despachado lente substituto da academia militar

da côrte, e, pouco depois, tenente graduado capitão do corpo de engenheiros..

Até 1832 foi incumbido pelo govrrno de algumas commis~ões k Jportantes,

como a de membro da commissão liquidadora do primeiro banco' do Brasil, e

do exame do pessoal do thesouro e de todas as outras repartições fiscues da

côrte, exame preciso para u reforma desses estabelecimentos, pois que antes

se devia verificar quaes dos empregados então existentes devião continuar

no serviço.
Em fins de 1832 teve a commissão de organisar, na qualidade de inspector,

a thesouraria provincial de S. Pedro do Sul, e conseguio em dous annos e

meio fazer duplicar a renda:
Retirado poucos dias antes da infeliz revolta que por dpz annos assolou

aquella provincia, voltou ao magisterio, e nelle se conservou até fins de 1837,

época em que foi nomea~o presidente da província do Ceará.

Grande era então o exaltamento dos partidos politicos em todo o Imperio,

o novo presidente soffreu pois da parte de um deHes encarniçada guerra; e, se

foi forçado a reagir para manter a ordem, conduzia-se sempre com tanta justiça,

que, pouco tempo depois, os proprios adversarias o confessárão. Foi obrigado

~ refazer a policia, a fazer algumas alterações na guarda nacional mas

não demittio um só empregado cujas funcções não influissem na tranquil-
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dos meios brando"s para com aquelles que se não achavão e!fectivamente em

armas, e o bom tratamento aos que as nepunhão.

Os partidos politicos estavão no ultimo gráo de exaltação; um attribuia ao

outro a origem da revolta e sua continuação: querião portanto aproveitar-se

da occasião para saldar contas antigas. A imprensa de um desses partidos, os

deputal10S da provincia á assembléa gere.: I o presidente da provincia ae

Piauhy, e seus numerosos amigos, mais ou menos abertamente accusavão o

conselheiro Souza e Mello por nâo desenvolver energia contra os autores e

fomentadores da revolta. A tudo resistio o presidente: conhecia perfeitamente

que o concurso de todos os Maranhenses era necessario para debellar a revolta,

e fazendo della desappar ce t9P.a a Mr itica e e pa tl s, co s .o

extremal-a da parte sãa da provincia, dei ando-a s6mente com a mai vil

plebe, que se entregava a todas as orgias de sangue e devassidão, e por isso

mais faci! foi vencêl-~.

Não se limItou o presidente á provincia do Maranhão; grande parte da de

Piauhy, interceptada da capital, e não podendo receber oruens e auxilios de

Oeiras, teve o conselheiro Souza e Meno d.e encarregar-se de sua administração

e de libertaI-a dos desordeiros.

Força numerosa ali concentrou, e por medidas promptas e energicas salvou

a villa da Parnahyba que estava prestes a ser saqueada.

Dispensado da presidencia do Maranhão, foi promovido ao posto de major

pelos serviços relevantes feitos na provincia; e tres mezes depois seguio como

presidente para a provincia dãs AlagÔas, que agitada se achava ainda pela ultima

sedição contra o presidente Agostinho da Silva Neves, e subsequente mudança da

capital para a cidade de Macei6.

Sem a menor opposiÇãO administrou a provincia por dous annos e meio,

e a deixou tranquilla. Neste intervallo por duas vezes foi eleito deputado em

primeiro lugar, e com grande ditrerença de votos em relação aos que seus

collegas obtiverão.

Em fins de 1843 foi nomeado presidente da provincia de S. Paulo, donde

voltando a assistir á sessão legislativa de 1844, e tendo sido dissolvida acamara

dos deputados, regressou para a escola militar a exercer o magisterio, exercicio

em que se conservou até Março de 1848, época em que na qualidade de

ministrJ da marinha e interino da guerra, ao principio, e depois na de

ministro da guerra, fez parte do ministerio de que foi presidente o Exm. vis

conde de Macahé.

Dissolvido o ministerio occupou-se no magisterio e na assembléa provincial do

Rio de Janeiro, da qual foi eleito presidente, e de novo subio em 29 de Setembro

do mesmo anno ao ministerio, occupando etrectivamente a pasta da marinha

e interinamente a da guerra. Em fins de 1849 passou-se etrectivamente para o.
ministerio da guerra em que permaneceu até Setembro de 1853.

No seu longo ministerio se fez com rapidez a pacificação de Pernambuco,

e se obteve a gloria de duas grandes victorias: a primeira incruenta, a da

dissolução do exercito de Oribe, que ha dez annos sitiava a cidade de Monte

vidéo, e dominava toda a republica Cisplatina; a segunda conseguida com pequena

perda de sangue brasileiro, mas com dispendio de muita coragem e habilidade

dos nossos bravos.

A' rapidez do movimento das tropas, e ao completo fornecimento de tudo

quanto era necessario para um exercito em campanha, se devêrão em não pequeno

numero os bons resultados acima apontados.

O recrutamento do exercito, a promoção dos ofliciaes, e melhoramentos

r o is e cime a estes e a ], rioras, a di~Çiplina o exercito e sua

a ministraçto# orão attendidos por diversos actos administrativos ou legislativos,

indicados ou promovidos pelo conselheiro Souza e Mello.

No 10 de Outubro de 1848 foi eleito senador pela provincia do Rio de Janeiro,

e escolhido em Dezembro do mesmo anno.

Nomeado presidente da provincia de Pernambuco em Outubro de 1858,

tomou posse da presidencia a 6 de Dezembro. e a entregou ao Sr. conselheiro J. A.

Saraiva cm fins de laneiro do co~rente, por ser chamado ao ministerio da guerra,

no qual entrou em exercicio a 12 do seguinte mez.

Em dllus mezes incompletos de administração Am Pernambuco pouco poderia

ter feito em beneficio da provinaia; mas conseglLio durante este curto periodo

inspirar confiança a todas as parcialidades, s~r pelos chefes dellas acompanhado

até o embarque, e deixar gratas recordações.

Entre diversas commissões que tem desempenhado nota-se a de commandante

geral da freguezia de S. José nos luctuosos dias de 1831 e principios de 1832, em

que a cidade Ao Rio de Janeiro era constantemente insultada por desordenados. .
mOVImentos revolucionarios. Com a guarda municipal de sua freguezia cooperou

activamente para a manutencão da ordem não embaracando-lhe este servico
• , o •

de comparecer muitas vezes á frente da 2- companhia do batalhão de ofliciaes

soldados, da qual fói eleito 10 commandante.

Desde o principio de sua carreira política sustentou sempre os principios

da ordem, e nas camaras legislativas jámais se afastou de taes principios, con

ciliando-os sempre com a bem entendida liberdade.

Nomeado em Janeiro de 1854 director geral das terras publicas, contribuio

para a organisação dos diversos regulamentos para a execução da lei de 18

de Setembro de 1850, montou a repartição, e a tem dirigido desde aquel1a
época.

Por decreto de 2 de Dezembro de 1857 foi promovido a brigadeiro graduado;

por occasião da coroação teve a commenda da ordem de Christo, e de Portugal a

grã-cruz da mesma ordem pelos erviços prestados á marinha portugueza no

desarvoramento da não Vasco da Gama, etc., etc.
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Emquanto promotor publico, applicou-se com a devida atlenç:Io e seriedade

aos graves estudos de assumplo Ulo arido como a jnrisprudencia, e a par dos

conhecimentos especiaes, que desde então alcançou, e que tão raros sao na

época da leviandade e do impl'Oviso em que ivemos, adquirio os habitos da

reflexao, madureza e estudo que ainda hoje o recommendao.

Podemos considerar :essa época como a de seu tirocinio: tirocinio de elo~

quencia, nas sociedades populare~ em que sua palavra incansavel sustentou os

sãos principios constitucionaes, e no jur,Y em defesa da sociedade contra o crime;

tirocinio de publicisla e de polit.ico, quer naqueJIas associações, quer na cons

tante redacçao de jornaes, cm épocas {ao diver as das de hoje, em épocas

·em que a luta animada como que punha em questa:o cada dia, cada hora a

exislencia das instituições nacionaes; tirocinio de meditação e de estudo na
arida scicncia do direilo positivo.

Assim preparado antes de chegar aos 30 annos de idade, os votos da provin

cia em que residia chamárão-o ao parlamento: neIle leve assento nessa depu

tação pernambucana que ent.ão era tão rica de talent.os e de notabilidades na,
sessão de i 843, e nunca mais ce5SOU de fazer parte della, senão quando o par-

tido que lhe era infenso comprimia o oto popular de modo a excluir todos 08

que não pertenciao á. ua. chapa.

a as embléa provincial pernambucana de que por vezes tinha feito parte

havia se adextrado para apparecer em maior thealro.

Antes de o vermos nesse novo theatro, acompanhemo-lo um pouco na sua

carreira de Magistrado.

Da comarca do Páo do Alho foi, em 184:2, removido para a do Recife; no

exercicio das funcçijes judiciarias em comarca t.a:o importante pÔde mostrar o

que a natureza e o e tudo o havião feito. Gl'angeou logo com a consideraçllo e

a estima publica os f6ros de abalisado magistrado, a ponto tal que, quando em

1847 a reacção politica, enl~o desencadeada por um partido que, senhor do

poder, nao admittia em posições officiaes a 'quem quer que o n:lo ervisse, o

removeu para a comarca do AsslÍ, houve um clamor geral de indignaçao,

echoa(lo por toda a imprensa do paiz, e os cidadãos mais grados do Recife,

sem distincção de opiniões ou de parcialidades politicas, derlIo solemne teste

munhos da mágoa que lhes causava a prepotencia que os privava de juiz Ufo

recto e tao iIlustrado.
Assim o golpe com que o odio implacavel do seus adversarios o queria cu

tigar, achou-se frnstrado ; foi occasia:o para ojuiz removido dessa so)emne com~

B1J~ ~c~ ~
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ILHO legitimo do senador José Thomaz r abuco de Araujo, que, no

primeiro reinado e duranle a minoridade, foi presidente de diversas

provincias, e de sua mulher D. Maria Barbara Ferreira -abuco o,
conselheiro José Thomaz Nahuco de Araujo nasceu na cidade da Bahia
em 14 de Agosto de '18'13.

Logo nas aulas menores mo~ ~rou que seria digno da iIlustraçao da

familia a que pertencia, e a quem o paiz já devia cidadaos ilIu, lres

na magistralllra e na juri prudencia.

Dotado de alilamenlo. e de perseverante applicação, ainda menino,

já se occupaya com assumpto serios, especialmente com as 'questões

politicas, que aliá nesse tempo de patriot ismo e de dedicaçao constiluião como

a almosphera em que vivia o Brasileiro.

Quando no anno de '183 i foi mat.ricular-se no curso juridico de Olinda, o

joven 1 abuco era um dos mai~ distinctos desses joyens em quem descansavão as

esperanças da patria.

Politico como que de::lde o berço, discutidor, inl'atigavel no trabalho, e, es

tudante, sustentava nas aulas lugar de honra entre os sells companheiros, não

podia contentar-se com os estudos dellas para dar alimento áactividade do seu

espirito, nem faltar á Slla vocação que o chamava a occupar-se dos' publicos

negocios; e pois tomou parte em todas as associações patrioticas dessa época

de agitaçao, c para vulgarisar as suas convicções empregou logo a penna de

jornalista.

Sem embargo da sua mocidade, solicitavão asua coadjuvação, aceitavao

os seus conselhos, attendião a sua palavra os homens mais notavei5 que

nessa época dirigiRo a opiniao publica, c refreiavão os desmandos revolu

ClonarlOS.
O EcltO de Olinda, montado em '183 j em co)Jaboração com os Srs. Ferraz e

Cansansão, então igualmente estudantes, o Velho de 1817, fundado em f 833, o

Aristarclw que existio de '1834 a f 836 forão os ensaios do estudante que, ao

depois, no periodo Uio imporlante de f 844 a f 849 devia, no Lzaador e na União,

apresentar-se um dos mai prestimosos athletas da grande causa da unidade bra

sileira, e das instituições que nos garantem a liberdade e a ordem.

Formado em '1 0 de Dezembro de 183:), foi alguns mezes depois despachado

promotor publico da cidade do Recife, e nesse cmprego se conservou até Ja

neiro de 1841. Foi então nomeado juiz de direito da comarca de Páo do Alho

na mesma provincia de Pernambuco.

~~~).J~---------------------------~



fiALERL\ no. BRASILEIROS JLL1.8TRRS.

pensação; e ainda mais o servio abrindo-lhe a carreira da advocacia. Em vez de

resignar-se ao degredo a que era cond mnado, o juriscol1:;lllto abl'io banca de

advogado; ahi o acompanhárão o conceito: a s.vmp'llhias qne tinha sabido adqui

rir, e quando 11m poder mais regular () restitni~ cm l81-0 á sua comai'ca do Re

cife, foi para o i11uslre ad ogado um renladeiro acrificio aceitar a nomeação.

Esse sacrilicio porém elle o r z, porque a::l circnmslancias erão graves: Pernam

buco tinha visto uma nova revolta) felizmente a ultima qlle tem ensanguentado

o paiz ; processos ia ser in5tanrad()~ a05 cnmpl'llmettidos nes a revolta o jur~r

do Recife iajulga-Ios: e a poi- indi 'pensavcl que o magi Irado que lhe tive se

de presidir. não dei~é~ssc qne a~ paixõ \ politicas, os resenlimcntos e odios sc

sub titui sem á ju.tica. r\lbuco de :\raujo c )mprehpndeu que havia uma missão

importante para o juiz de direito do Uccife, aceitOU-fi, cumprio-a. Os proces

so- politico- forão então Icvados a hom exito sem l{uehra da lei e da Just.i a.

_ vida politica cnião compklam n1e o di.trahio da carn'il'f-l de magistrado;

rel:ltituido á tribuna em 1850, ullnc.a mais pÔde voltar ,í sua comarca, c

em J8:57 cOl1'eguio asna apo-nntadoria de jniz de direito com as honras de

desembargador.

As convicçõe' que o cnn' Iheiro 'abuco tem por diversa vezes manifestado

na tribuna, e ({ue cada v z se cnraizão maL no. u espirito com o factos que

tem pr scnciado,ácerca da incompalibilidade da. fllllcções de magislrado com as

funcçõe politicas, e'peci~lmenlc as de natureza electiva, de!erminárão-o na

quel1a solicita tão, quando ás nobres in:,piraçõe' do seu talento, á sua patriotica

ambiçãO d senil' a paiz offi recia a carl' ira cl:.' poliliro melhor c mfli va lo

campo do qlie a do magislrado.

Membro distinctó das maioria' ordcil'as,.o ('ons lheirn : abuco fez-se logo

rec.onhecer como um ham":TI de futuro p Jo en t.al nLo de tribuna, pelos eus

trabalhos de commisst1e c de gahinele.

Por amor aeHes vio-se, no minislerio do Sr. Queiroz Coutinho, nomeado mem

bro da commissão que teve de organisar os regulamentos neces arios á execu

ção do codigo (lo commercio; e foi autor do importante regulamento das

correiçôes.

Entrando enfim na alta administração, foi em 186'1 presidir á provincia de S.

Paulo. Essa provincia, uma das que mai agitadas temos tido pelas paixões poli

ticas, importante pelas notabilidades que ahi capitanêão ospartidos, era incon-.

testavelmente uma das emque se exigem talentos de mais subida plana. O habil

administrador aveio-se de modo a neutralisar as paixões, a fazer arrefecer as

lutas, a acalmar o antagonismo uos interesses, e teve a fortuna de conci1iar-s~

amizades distinctas de ambas as parcialidadeR, que ainda se lhe consenão

devotadas.

03 tempos porém ião fazendo ua obra: longe estavão os dias de lutas, o

partidos antigos começavão a deixar as suas bandeiras. 'essas circumstancias o

Si'. Carneiro Leão é encarregado de organisar um gabinete. a palavra em que

se encurava o progr mJla de3segJ.binete tinha d ser: conciliação; um notavel

discurso do députa'lo de Pemambuco, no começo dessa sessão legislativa, o seu

procedimento na camara, a sua presidencia de S. Paulo, tudo o apresentava ao

organisador do gabinete como quem melhor poderia coadjuva-lo na pasta da

justiça.

Nesse longo ministerio, que durou de 1853 até '18;57,"e que é um dos que mais"

fortes vestigios tem de deixar na nossa historia, coube ao conselheiro Nabuco de

Araujo papel importante. Os serviços que então prestou, querendo dar regula

ridade á administração da justiça, os seu::. grande3 trabalhos sobre a rerol'ma da

nossa organisação policial e criminal, e seu projecto para introduzir a luz n()

cabos de nossa legislação h,vpolhecaria. e assim tornar possivel o credito terri-

torial; e tão na lemhranca de lodos, e embora não ejão lei elo paiz, constituem

{) mais helio nOl'ão de glol'ia do mini tro que comprehenue os deveres do seu

cargo.

A morle do presidente do cOD3elho determinou a dissolução de se mini lerio :

se as circum lancias politica. ua pro imidarlc' ue uma eleição. oh o regimen de

uma nova lei, impllnhão nos companheiros do 'Iarqucz de Paranú o dever de

continHar no poder, considerações polit.icas de igual pc o d lerminavão-Ihe.

quese retirassem na pl'escnea da nova camara: o con. rlheiro _ abnco o compre

hcnrlell e solicitou a sua demissão.

[ esse mini terio, o conselheiro abuco moslrou-se um dos n,ai. !-Íliceros e de

votarlo prnpugnallnres da concilial.'ão ; nil lrihuna a defendeu por \'cze~, a expli

call CO.11 o scnlalenlo de habil dUlItrinal'io, eOIll as suas (rranrlcs exposir.~(j(\s de_

idéa geraes; na pratica r~ão fazendo selecção de pe..soas pIas impIe re

comrn ndações .10 pas:ado, mas. ómenlc altenelendo ao merecimento de cada

11m, moslrou-se o que havia annunriaclo qlle seria já na presidcncia de Pernam

buco, já no'! seu. di "cursos na . cssão de 18:):~, especialmente quando procuro u

ustentar a validade elo diploma com que então s apresentava co:no deputado

pelo Pará (h r . .'ouza Franco.

Depoi' de~sc mini. t('rio tão prominente s<, tornou o conselheiro Nabuco que na

nova organisa<.~ão ministerial ele qne foi encarregado o Sr. Visconde de Abaeté

em 12. de n~ze.n\lrt) do anao pa:->. ad,), nã') pf)(lia d -ixar de ser conlemplado.

T 'ndn r cehido recPiltr.nl'nte d,l cOl'lJa a gr,lça da escolha para senador em uma

li. ta cm que .'ó lhe cahia o terceiro lugar, o con elheiro abuco "nlendeu que

não punia recusar-se ao convit . E'nhora nLso sacrificas e grandes inleres eS1

aceil,ouo po.to ... não o ]>I\le porém sll.tentar; r~conhec(m. dizem-nos pes-

oas bem infurillada- que não se ~oderia dar enLre elle e alguns dos seus col

lelTas a nece slria s')lidarierladc; r tirou-se pois e:n 1 9 ele Março deste

anno.

Ao ahir do ministcrio em 18:)7 o con elheiro Nabuco alistou-se entre os

advogados do fàro fluminense, oade foi acolhido como devia sr-lo um juri 

consulto Ulo abalisado ; agora que de novo se acha fóra do poder, voltaráá

sua banca de advogado: ainda ahi prestará bons serviços á administração da

justiça.

Do caracter nobre e de interessado do habil jurisconsulto ha uma prova

rarissima nos nossos dia.

E' de pratica que as varras enatorias que apparecem quando no poder esmo

ministros com a idade d'" 40 annos, pGrlenção a esses ministros. Ainda livre

de influencia indebila, a leição sempre se accommoda em pró do cidadão cujo

merecimento está sobr sahin.lo cm uma pasta. Nabuco de Araujo tinha ambi

çiIo m'lis nobre: cle,prelan:l e 'a pratica, no s u longo ministerio da justiça vio

succederem- 'ete vagas de enador por provincias onde linha elle algum titulo

pessoal com qne apadl'Ínhasse a sua candidatura; forão essas vagas 2 por S.

I Paulo, 2 pela Bahia, 1 p lo Pará, '1 por Pernambuco e 1 pelas AlagÔas: o

ministro abuco n.1o foi candidato. Reservava- e para pleitear a sua candi

datura no dia em que não fosse mais ministro, no dia poisem que não lhe pudesse

ser exprobrada a interferenciê oflicial. Esse dia chegou em(im: a provincia do

seu na cimento apres ntou-o á coroa em 1858, e a corôa o escolheu.

Ei em breve transurnpto a vida publica do conselheiro Nabuco . da sua ,·ida

particular apenas no cabe aqui mencionar o seu consorcio, logo no começo da

sua carreira, em Março de 18 iO, com a Sra. D. Anna Benigna Barl'eto Nabuco,

filha legitima do tenente-coronel Antonio de Sá Barreto, e D. Anna Felicidade

Barreto, irmãa germana do Marquez do Recife, descendente em linha recta e

legitima dos morgados do Cabo de Santo Agostinho.

A
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Quando e~ Setembro de se anno os negocit,s do paiz \)begavâ ao ponto

de seu maior desenvolvimento, lanuario da Cunha Barbosa marc'lOu á p o

vinci~ de ~Iinas-Geraes para coadjuvar os ~Iineiros na acclamaçiJ.o uo Principe

então escolhido para reger os destinos da naçào. Apezar de li" os 'l.mtimento

de quasi todos os ~linciros estivessem. accordes para este acto, comtudc. a

presença de um fidalgo portuguel, que ali governava CJm algum partido, fez

necessaria a sua ida á capital de ~Iinas. D. ~Ianoel da Camara nem se pôde

oppÔr ao acto da acclamação que havia poucos dias antes desapprovauo nem

se demorou ali depois desse acto, que fOra celebrado na melhor ordvm e com

enthusiasmo impossivel de descrever-se. Januario da Cunha Barbosa tratou
I .

então em VilIa Rica, ~Iariana, Caethé e Sabará, de temperar "l.lgum;}:; paixüe

irritadas pelos acontecimentos anteriores; trabalhou por si c por seus amigos

em ordem a- fazer chegar ao centro da opiniiio nacional os que err{ldamente

divergião, ou ql1é aehavão graves embaraços na indignação dos escandali:;ado'

por seus primeiros actos; e conseguio gloriosamente fazer muitas recon

ciliações. Mas quando Januario da Cunha Ba~bosa acabava a inteira cOnVtrSi1j

dos dissidentes, um mez depois da acclamação UO Imp~rador constitu

cional na capital de j 1inas, em que tiVera nilo pequena parte, Jle foi

preso em seu regresso ao Rio ue Janeiro, recolhido ú furtaleza de Sanln Cruz

em 7 de Dezembro, no mesmo instante da sua chegadc.l. á côrte, e no dia 19

posto a bordo de um ber6antim francez, e depol'tado pal'a o Havre, sem proce:,s'J,

sem se attender a um só de seus requerimentos, e som sllb~iuiu para manter-se em
terra estrangeira I

Muitos outros compc.lnheiros de desgraça,'e de tão inqualificJvel ~eporta.,iio,

teve lauuario da Cunha Barbosa, Julgado improcedente o processo contra tllda

elles, c na auseneia de lodos instaurado, te\"e e~le bem depressa em Paris ai

provas de que sua innocencia havia plenamente triumphado, sendo-lhe restituida

a liberdade de voltar ao seu paiz.

Em 1 :23, deixando a capital da França, dirigia-se ao Havre, donde rl'gressou

ao Imperio, c~egando ao Rio de Janeiro em Dezembro do mesmu annc.:, O exilio

só servlO para fazer avultar a consideração de que por todos os seus actos e

serviços feitos á patria se tornAra tão credor. Todo o tempo de sua immerecid:t

deportação foi pelo illustre Brasileiro aproveitado em illustrar a sua intelligencia,

habilitando-a com os fructos da experiencia e a liçãO dos homens para melhor

Servir ao seu paiz, cuja prosperidade constituia o constante· objecto de ua

s..Iicitude e anhelo.

~ANUARIO DA CUNHA BARBOSA nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 10

:J.de Iulho de 1780. ForJo seus pais Leonardo Iosé da Cunha Barbosa

e Bernarda Maria de Jesus, aquelle natural de Lisboa, esta do Rio

~:;2:~~,de laneiro. Perdendo sua mãi quando apenas contava nove annos, e

pouco tempo depois seu pai, ficou a sua educação, assim como a

de seus irmâos ainda mais moços do que elle, a cargo de um tio
"'\~"""""'~/Il

palernó, que o sustentou nos estudos preparatorios ao estado eccle-
IIT'/lI'WIm"Joo

siastico, que elIe abraçára no anno de 1801 pela ordem de sub-

,."....:-ro;.'A.~i. diacono, entrando no sacerdocio em 1803 logo que completou a idade

\./ para isso requerida. Em 1804. fez duas viagens a Lisboa, e voltando

em Junbo de 1805 entregou-5e ao ministerio do pulpito, em que adquirio

credito.

Estabelecendo-se a·capella real no Rio de Janeiro, no anno de 1808, teve

Januario' da Cunha Barbosa carta de prégador regio. Desvelou-se no desem

penho deste encargo, do qua colheu o habito de Christo, .os applausos dOli

cortezâos e a estima de eus patrícios. Em Setembro desse mesmo anno foi 1a

nuario admittido a ,'lbstituir a cadeira de philosopbia racional e moral, habi

litando-se para isso na mesa do desembargo do Paço, e começou lambem em

Janeiro seguinte a 'ervir o lugar 'de pro-com.missario da ordem terceira dos

Minímas. Em Desembro de 1814 teve a propriedade da cadeira, vaga ppr jubi

lação de seu proprietario,

Em ~821. o grito· de liberdade oltado em Portugal achou écho no coração

de ranuario da Cunha Barbosa, que, como visse desenvolverem-se os destinos

do Brasil ~ esse brado, que retumbou promptamente em todas as suas provin-
I

cias·, quiz logo, associado a um amigo e collega em seus estudos, 10aquim

Gonçalve, Ledo, concorrer com um contingente necessario em tal ensejo. O

Reverbero' Con-st'itucional Fluminense, periodico semanal, appareceu pela pri

meira vez em 15 de Setembro desse anno, encaminhou os BrasileirQs á inde

pendencia, fortificou-llle a opinido contra os disfarçados accommettimentos

tias ôries de Lisboa, acendeu-lhes o enthusiasmo daquella época, dispondo

o tI mos para a emancipação do Brasil, proclamada em Setembro de 1822,

l.9as começada verdadeiramente em ~Iaio pela representação redigida pelos

dous redactores do Reverbet'o, lembrada pelo então presidente da camara mu

nicipal Jos6 Clemente Pereira, e discutida por esk~ e mais dous patricios, José

Mariano de Azevedo e José Joafluim da Rocha, qu ' assim lançárão a pedra

angular no alicerce da Independencia do Brasil.
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Não era po sivel que os acrroiado' serviços, tão dI' interessadamente

prestado . patria e ao Imperio por .Tanuario da Cunha Barbosa, fira 5em

eternamente deslembrados na consciencia puhlica e nos archivo dn admini 

traçâo suprema.

ReRtitllll1u á patria, fui o digno.l"!uminen. e, recebido pelo Sr. . Pedro I com

fado os sígnaes de benevolencia, sendo logo em seguida honrado com o officiaJato

do Cruzeiro em Abril de 18~1, e com o lugar de concgo da capellli imperial em
Setembro do me mo anno.

Tão !o'ignificativos acto' de distincrão da parte do Monarcha fonl0 por

pade dos povus correspondidos por demonstrações não meno~ nobre e hon

ro a. O i\Jill iros, recordando os precio o serviços que lhes prestán o

conego lanuario, e o Fluminense di~putando-lhe a glori de o.' retribuir,

conjunctamentú elevarão o c<,)nego Janu rio ao "0 cargo de representante

da naçiio nu pl'inH'íra legi latura, que tev lu"ar em itio de 182(j, na qual,

em re peito á lei, tomou purt pela provincia do Rio, p r ser a do seu

nascünfln to.

Con luido 0, trabalho do quatrienltio, o O'overllO, querendu aproveitar

a, lUle.: e reconheritla aptidão lio (' l11ego .lanuaria, o encarregou, não ó da

direcção da t'ypogrCl phia nacional, co~o tambem da redacção do Diario do

Goremo.

Comu era natural, não poderia deixar o conego Januario nessa sua noyu

po iç&.O de incorrer no desagl'ado daquelles que, por qualquer moJo, hostili a sem

os actos da administração a cuja defe 'U se prestaYil. ão ha minislerio que

nâo tenha adeptos e detractores. Desla origem procedeu o resfriamento da

~ffeiçõe de alguns de seus amigo e admiradore , sem que jámais lhe pude sem

fazer carga de ser menos extremoso defen 01' dos verdadeiros entimcntos liberae'

que professara: ou de olhar com meno horror pt\ra quanto podia alimentar a

nuarl'hia ou a rerolução.

Por essas ,icissitude, tão naluraes no regimen da politica adoptada,

facilmente se explica a dispensa do cou go .lanuario da rédacçiío da folha

officia], em Abril de 1e 31, bem como tambem ~ ua reintegração lorro em

Junho do me mo anno, sob a administraçãO da regencia permanente, que

souhe fazer justi\a aos sentimento e á illu tração de um cidadão tão dis

tincto. l'ora províl' de consideração do governo ainda e ob~erV'ilo cm uas

nomeações de examinador ',rnodal , de duonista do 1m erio, e de director da

bibliotheca naeiona1

TOS ultimos élDnn de ua- e. istcneia não se de cuidava um .ó momento

o conego .Tanuario de dcdicar-.'e com o mais desvelado zelo ao serviço do

seu paiz, A' -.etréls receberão de sua cultura c con tantes e ·tudo~ o mai

heneficos iro u o'.

O periodico Au-úliador da Industria Nacional, O Instituto Historico e

.Teo~r[lpbi('o du Brasil, a Recista T'rimellsal do me mo Ingtitulo, o poema

iYictJw;,o!J. G collec~ilo das poesias mais rslímada do poetas brasileiros, com

a -rida de alguns delles. lhes devem a SUl existencia. Se sejunlarcm a es es

titulos de gloria os serviços pre lado ao ensino da philosophia por e paço

de vinte e sele <lOno', que lhe valêrão por fim a sua jubilação, e os aturados

trabalhos de uma nêlira currespondencia entretida com as prineipaes sociedades

]itterarias da Europu e da America do ·orL, atinar-se-ha com a razão

por que em s U~ li ltimos an no. t;l~ta' prllvas de di tincção publica, nacional

e e trLI'í1geira, procura -i1o comi) <rue á porfia honrar o l,enemerito litterato.

A tão istinclos incentivos deveu o cOllego Januurio o S'1' ecretarÍo perpetuo

da ~l1as mui::; uteis socieddJes da apitaI do Imperio, como sejão :l . 'ociedade

.Auxiliadora e o Instituto Uistorico, o er membro do Ccm ervatorio Dramatico,

corre 'pondente de quatorze associações litterarias estrangeira.. As commcnda

do Cruzeiro ~ de Cliristo farão unidas ás da Rosa, da COIIl"ei~:ãn 11e Villa riçosa

em Portugal, e de Francisco I em rapoies.

Ainda no ultimo quartel de sua vida, quando os Fluminenses o havião

novamente elevado ao lugar de deputado á assemb]('a gerál legislativa, seus

amigos o "irão dedicar-se com a solIcitude que tanto o di tinguia ao estudo da

reforma da instrucção publica.

Orador 'sagrado, seus ennUlneros sermõe e orações de graças attesliio flua

profunda erudição, colhida nas melhore obras da litteratura reJigio a, puhli

cada nas linguas latina, portugueza, he panhola e francesa. eu. proprios

desafi'ectos nunca deixárão de admirar (l talento . a uperioridade com que

nessa qualidade honrava as letras e a patria_

Escriptor publico, era dotado ele rara feJundidade, de recurso' variadis

simos e de um estylo lucido, alguma. vezes calaro o, sempre in inuante, agra

davel e intere ·sante. Era um do principn de nu época, digno companheiro

do Cayrús e Fcrreiras da Veiga.

Professor de philo opIlia, por mai~ de um (luarto de eculo, in truía a mo

cidade no~ 'üo principios da sciencia, extremündó-05 do abuso e inconve

nientes e:ce'"o.. ln numero. cidadão., que por mai ue um titulo hoje realção

nas cadeira dos legi ladores da patriu, en tre a illustrada classe medica, na

honrosa prdis ào tIa armas, e em outra não menos digna po i~ões, altestão

os serviços importantes e verdadeiramente reaes com 4ue procurava o conego

Januario desenvoher e illustrar a intelligencia publica.

Poeta, differentes escriptos seu o collocão na ordr-m dos rrimeiros epicos,
satyricos e epigrammaticos da sua {'poca.

Jornalista, foi um do mai con pieuos coJlaborauores do tempo, e de

vend0- e, como acima fica dito, á forl'a de seu cscriptos cheios de enerO'ia• , l:l ,

cabedal e independencia, a cau a~ producloras do princ.ipaes successos do
paiz.

O coneO'o Januario arrebatara no pulpito pela sua presença nobre, por

ua larO'a fronte, seu olhar vi"o e brilhante, eus gestos regulares, sua voz
accenluada e sonora.

Em sua organi a~iío anguinea, moveI su~ ·pptivel, achava--se como que
incarnado o e pirito do jornc li 'mo. ,

Era con. tante e aturado no trabaU o, incan.avel am produzir, inexhauri

vcl no improri 'ar. Sem; trabalho apena' 'e alTrouxárão quando, na idade de

sessenta e dou' anno., uma pari.lly-ia lhe veio uspender a acção da mão
direita .

A morte o 'Irl'cLatou na iúade de se -enta e ei- anno e meio, ao '22 de

Fevereiro de 184U, as. i tindo·lhe ao~ 'eu ~errad iros in "tante' Q seu melho
res ~migoi!.

O pliiz deplorou a perda do homem di_tincto, que por mais de um titulo
e havia ilJuslrado e o havia homauo.

O conflgn lanuario da Cunha Barbo a teria colhido melh res louros em

sua afano: 1 "ida, e "eria melhor recompensados os s us eminentes erviços,

Se a ingratidtlO dos homens e as atorro nta~ politicas tanto o não houves em
contrariado.

I
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concedido por decreto de 17 de Maio de 1823, quando regre sou para o
Brasil.

Sem nos fazermos cargo de historiar os dias da nussa Con tituinte di remo, ,
como coevo imparcial, como Brasileiro desinteressado, que tem acompanhado
todos os partidos politicos desde 1822, sem nunca haver a elles pertencido,
que nao tardou em mostrar a Constituinte que nlJo havia comprehendido a
sua alta missão; a Constituinte, cujos membros havião sido feitos pela unica
eleiçllO vestal, que o Brasil tem tido, desde a sua emancipação!

No seio da Constituinte manifestou-se um grupo. que eivado da demago
gia, parecia querer lutar com o poder. Essa luta era, sem duvida, funesta ao
paiz; a existencia da Constituinte era pois um mal!

Ao chefe do Estado foi indicado o correctivo; porém generoso como era,
a ponto de ser tolerante, entendeu que o remedio era violento; e entllo
procurou em occasia:o opportuna, com palavras sinceras, como amigo fa
natico do Brasil, que elle emaneipára! neutralisar as idéas, que parecia:o
exageradas, de um dos membros mais proeminentes desse grupo; mas a decep
Çao foi completa! a resposta dessa capacidade foi audaz, chegou a parecer
insultuosa! E foi entRo, que o Imperador o Sr. D. Pedro l, sciente dessa
opiniãO, e recebendo aviso de um dos caracteres mais distiDctos da Assem
bléa Constituinte, em saber e moderaçao, de que, se o remedio fosse demo
rado, produziria o etTeito inverso, resolveu dissolvê-la, com o decreto de i 2
de Novembro de 1823. F. VilJela Barbosa, recem-chegado de Portugal,
defensor corajoso da monarchia, e da liberdade legal, não desejava ver
reproduzidas no seu paiz as scenas da constituinte franceza de 1789 e 90 ;
aceitando a responsabilidade moral do aclo da dissolUÇão, com ella aceitou
no dia 10 desse mesmo mez a nomeação de ministro e secretario de estado dos
negocios do imperio; passando para ministro da guerra a 14, e a i 7 para
ministro da marinha, cujo TnÍnislerio servio até 16 de Janeiro de t 827 ,
data em que talvez a firmeza de seu caracter o fez solicitar e obter a sua
demissão; tendo sido durante esse espaço novamente ministro da guerra, de
26 de Julho de 1824 a 3 d~ Agosto do mesmo anno; e dos negocios estran
geiros, de 4 de A8'0sto de 18.25 a 21 de Novembro desse anno.

Novamente ministro da marinha, a 4 de Dezembro de 1829, deixou essa
pasta a t 9,de Março de t 831, tendo estado lambem com a pasta de estrangei
ros desdê 29 de Setembro a 9 de Outnbro de 1830.

Íxou, dissemos nós, a pasta da marinha a t 9 de Março de 1831, por
e tendo-se violentamente manifestado o partido revolucionario, pretextava,

para as suas iras, a existencia do ministerio Paranaguá (F. ViIlela Bar
bosa havia sido nomeado por seus. bons serviços, Visconde de Paranagoá ,
e depois Marquez).

Sem duvida, o Marquez de Paranaguá não transigia com revolucionarios,
e portanto era eIJe um obstaculo para'seus fins 1... O Marquez de Parana
guá deixou pois o poder a i 9 de Março de 1831 ,·aconselhando porém a
corôa, a nomeação de um ministerio liberal; e esse ministerio, composto'
em parte de capacidades, e no todo, de pessoas que o seu partido indicava
como as mais aptas para satisfazer as suas exigencias, ou não tinha força
moral para obstar o progresso do mal, que ostentava o seu poder! 011 trabia
a corÔa! e nada fazia. A exoneração desse ministerio foi decretada a 5 de
Abril seguinte, e 'chamado o Marquez de Paranaguá.

Mas o damno estava feito, só medidas energicas podiao salvar o paiz:
Porém o Imperador o Sr. D. Pedro I temia o derramamento do sangue bra~

sileiro , no emprego dessas medidas; e generoso e magnanimo, como era,
preferio sacrificar-se, abdicando a corôa em seu excelso filho. Manifestada
a vontade do Imperador, o Marquez de Paranaguá retirou-se no dia seguinte
ao da sua entrada, a ô de Abril de f83f.

Dada a abdicaçãO no dia 7 seguinte, ficou o nobre Marquez exposto á
sanha do partido revolucionario, que a não ser a lealdade de um amigo, que

RANCISCO VILLELA BARBOSA, natural da provincia do Rio de Janeiro
filho de Francisco Villela Barbosa, tendo terminado os estudo~
preparatorios seguio para Portugal, a· estudar mathematicas na

~ universidade de Coimbra. Depois de formado nessa faculdade J

assentou praça na armada nacional, no posto de 20 tenente em
i :97 , na idade de 25 annos, onde prestou bons serviços, ~rin
clpalmente no cerco da praça de Tunis, e na tomada dos piratas
Argelinos no Mediterraneo.

De volta a Iisboa foi nomeado lente da Real Academia de Ma
rinha, por proposta da congregaçao dos lentes da universidade de
Coimbra, segundo a lei; passando para o real corpo de engenheiros,

(( em Agosto de 1802, no posto de 'J o tenente, sendo em Dezembro
do mesmo anno promovido a capitão, e a major em Julho de 1810.

Sendo já membro da sociedade Real Maritima, Militar, e Geographica de
Lisboa, foi eleito ~ocio da Academia Real das Sciencias, na classe das
sciencias exactas, em Dezembro de 1814, sendo em 18 t 8 eleito vice
secretario, com exercicio de secretario, que servio até demittir-se,
em 1823.

Além dos trabalhos academicos, F. V. Barbosa procurou dota~ as sciencias
com alguns de seus escriptos.

Escreveu para a Real Academia Elementos de Geometrz'a, com um tra
tado de geometria spherica, 1 vo1. em 80

, do qual a academia tem feito
quatro edições, já extinctas. O 60 tomo, parlo 1- das Memorias, e historia
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, traz A Prz'mavera, sublime
cantata, feita por V. Barbosa. Assim como o tomo 8u das mesmas Memorias
contém os discursos recitados pelo vice-secretario V. Barbosa na sessHo
publica da academia, a 24 de Junho de i821, e no paço de Queluz a el-rei
o Sr. D. João VI, em 9 de Julho do mesmo anno, por occasiRo da sua che
gada a Lisboa.

A mudança de systema de governo facilitou aos Fluminenses a occasião
de distinguirem ao seu comprovinciano, que em Portugal tantas provas dava
de seu talento; F. V. Barbosa foi eleito deputado ás cÔrles constituint.es, pela
sua provincia natal.

Porém apenas os deputados portuguezes justificárão a Independencia do
Brasil com a sua conducta imprudente e provocaddra , V. Barbosa provou
que tinha um coraçao brasileiro; que o amor da patria que nelle palpitava,
~ão tolerava a menor idéa de oppressão para o Brasil; e unido á phalange dos
Andradas, dos Linos Coutinhos, e de todos os outros Brasileiros, reconhe
çêrão que as vistas do congresso erão hostis ao Brasil; que o Brasil, qt
principiára a ser livre em 1808, não podia mais voltar ás cadêas colon' -és ;
e com elles assignou, a 18 de Setembro de 1822, a declaração oposta
pelo digno Paulista Fernandes Pinheiro, depois Visconde de S . eopoldo,
de que n~o jurariao a ConstituiçãO, porque na sua discuSsãO)lavlao votado
contra ena; e tambem porque entendião ter cessado",fJ seus p~deres ;
pedindo V. Barbosa em sessão do congresso, a urgepda para a dIscussão
dessa declaração.

Porém apresentando a commissão de Constit~ão do Congresso o famoso
projecto de decreto, que não só cassava os poderes delegados a.o principe
reai no Brasil, como annullava seus act06, e lhe marcava o prazo de quatro
mezes para voltar a Portugal, prazp, que na d'scussão foi reduzido a um
mez depois da intimacão' ordenafido a el-rei, que no caso de recusa do, . ,
principe, fosse elle desautorado! e constando em Portugal, o ~ec~eto do
principe real o Sr. D. Pedro, yara a convocação das côrtes constItumtes no
~rasiJ, F. V. Barbosa, depois de declarar ao Congre~so Portuguez, que
voava ao Brasil, para torGar parte na sua Independencla, atravessando, se
possivel fosse, o ocea1JO com a sua espada na boc~, requereu ao govern~

I d 'ss«O de todos os seus empregos e postos; o que só lhe fOIpor"uguez a eml tl .
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GALERIA DOS BRASILEIROS lLLUSTBES.

blicas contendoras, o Brasil teria evitado a vergonha, de fazer um tratado
preliminar de paz, quando as forças imperiaes triumphava:o dos revoltosos I
Os bons serviços preslados pelo nobre Marquez de Paranaguá á marinha de
guerra forno galardoados pelo Imperador o Sr. D. Pedro I, com a graa-cruz
da Imperial Ordem do Cruzeiro.

O homem que lantos serviços havia presládo no reinado do primeiro Impe
rador, não podia ser indilTerente ao do Sr. D. Pedro II. Convencido que
nada podia fazer durante o governo fraco da minoridade, tao semelhante
dos governos interinos, ü Marquez de Paranaguá aguardava a maioridade do
Sr. D. Pedro J] para offerccer-Ihe seus serviços, que erão recommendados
por um autographo do Sr. D. Pedro r, que o nobre Marquez s6 devia entregar
depois que o Sr. D. Pedro 11, tomasse as rcdeas do poder.

O l\Iarquez de Paranaguá, aS6im como tantos outros dislinctos Brasileiros,
linhao visto a insufficicncia dos governos regenciacs para proverem ao bem
do paiz, talvez pela razão já dada, da fraqueza que traz a interinidade; ne n
a regencia provisoria, nem a triua, reduzida a um membro que menos fe,z,
s6 com o seu prestigio militar; e finalmente a de um unico regente, que
apezar do prc;,tigio ganho pelos seus hons serviços prestados nas grandes
crises por que passou a capital do imperio, e com todo o sutTragio do paiz,
teve de abandonar o pO::lto, reconhecendo essa impotenda, e entao aspiraV:lO
o momento fe iz, e:n qu o joven Monarcha assumisse o poder; esse momento
apresentou-se a 23 de Julho de 1840.

Os partidos politicos reconhecendo a deficiencia de suas forças, que o
golpe de estado de 22 de Julho desse anno acabou de aniquilar, virao na
maioridade a sua redempço; e sendo eIla acclamada pela assembléa geral,
foi o nobre Iarquez chamado pela corôa para organisar o sel.: primeiro minis
te rio. O l\Iarquez de Paranaguá, panegyrista dessa"accIamação, nao quii ma
rear a sua gloria com uma idéa de inlere se pessoal; elle pedio e obteve a
declinação dessa honra. Porém a 23 de Março do anno seguinte, 1841, teve
de obedecer ao Imperador, entrando para o poder, na pasta da marinha,
que por força de circumstancias deixou a 26 de Agosto ue 1842, tornando
porém a entrar para o me mo ministerio a 13 de Setembro desse anno, que
deixou a 20 d.e Janeiro de 1843.

Além de outras provas de distincção que aprouve a S. .1. I. o Sr. D.
Pedro II, conceder ao nobre. Iarquez como jnstiça a seu merito, dignou-se
S. I. determinar que o l\Iarquez de Paranaguá exercesse as funcçiJes de con
destaveI, no glorioso acto de sua coroação. o quadro historico que existe
no Imperial paço da cidade, representando esse acto solemne, figura o nobre
Marquez no exercicio de 1ao altas funcções.

O nobre l\larquez renunciou o poder em 1843, para nao mais voltar a elle.
Reconhecia que suas forças physicas erao apenas su tidas pelo espirito de seu
caracter; que 75 anno de idade, do~ quaes 50 havião sido passados no bolicio
de uma vida loda intelleclual, qu muitas vezes era exacerbada pela su bli
midade de suas idéas po ticas, não lhe permittino outro trabalho, que o da
revisãO de seus escriptos. Entregue a eIla não era todavia inditTerente ás dis
cussões do enado, em todas tomava o interess~ a que o levava o zelo da
causa publica, principalmente naquellas questões que lhe er:lo pecu
liares.

Depois de tenaz enfermidade, de mais de anno, e quando parecia comple
ta,mente restabelecido, findou-se o nobre Marquez de Paranaguá, quasi repen
tinamente, a 1i de Setembro de 1846, deixando desolada a nobre Marqueza,
esposa em segundas nupcias, da illustre c&sa de Brancamps de Portugal, e
s~m successão; sendo suas cinzas depositadas em .modesto mausoléo, que a
pieà de de sua consorte lhe dedicou, na ordem 3' dos minimos.

Se ai~um dia a historia do Brasil mI' imparcialmente escripta , serllo nella
devidamen'l~ avaliados os seryiços do Marque7de.Paranaguá, de caracter firme,
independente to probo a toda a prova! "

A n:io ser a faté1\ resolução do nobre 1 farquez de entregar ás cliammas todos
os seus escriptos, m~zes anles do seu fallecimento, teriamos para admirar,
não s6 a sua coIlecção dl;, poemas épicos, como a interessantes notas para a
historia do Brasil, que com todo o esmero as havia escripto, para qua\ro"
volumes, e que algumas vezes nos honrou com a sua leitura.

:Mandou porém imprimir o setl 'ft'atado de Geometria, que tambem havia
escripto, e que hoje faz parte dos compendios das nossas esc.olas mili..
tares.

O Marquez de Paranaguá havia sido integrado nos postos militares de
engenhal'ia, de que fôra demittido em Portuoal, tendo depois accesso até ao
de brigadeiro, em que se reformou. O Marquez de Paranaguá honrou a patria,
e o nome de Brasileiro.

Rio de Janeiro, ~4 de Setembro de '1858.

a tempo o preveniu, para abrigar-se na legação frauceza, e depois a bordo
do almirante Grivel eIle teria sido victima dos facciosos, que duas vezes,,
depois de quebrarem as jalleIlas da sua casa, a invadirão; aquel1es, que
accusavão ao Imperador, e seu ministerio, por inconstitucional; tendo em
uma dessas invasões penetrado, em alta noile , até ao aposento da desolada
consorte, que como uma heroina lhes bradava pela ronstituição, lançando
lhes em roslo a sua ferocidade contra uma senhora! No dia seguinte a nobre
Marqueza te\re tambem de exilar-se, para fugir á sanha dos revolucionarios
do 7 de Abril I

O Marquez de Paranaguá era criminoso, por ser amigo do Sr. D. Pedro I,
como tantos outros!

Amigo da sua l)atria, que tantas vezes cantou na Lyra sublime, que com
encanto tangia! s6 queria para ena o verdadeiro systema constitucional
representalivo; e era por is o que os demagogos o tinhão corno o seu maior
antagonisla! .. :E a tal ponto chegou a sua sanha, que além de outras afTron
tosas calumnias, lhe assacárão haver ellc mandado buscar ao estrangeiro, e
conservar occultas no arsenal da marinha, f01'cas de ferro, para com ellas
punir aos liberaes! ! Não é um romance que escrevemos; essas accusações
forào tanta& vezes repelidas pela imprensa revolucionafia, que Brasileiros res
peit~veis as acredilárão ! Não ha muilas semanas, que ouvimos a uma alta
personagem a confissão a mais sincera dessa fraqueza!

« Eu cheguei a crer, disse ella, que de facto existião no arsenal da
marinha as taes forcas de ferro, mandadas vir pelo Marquez de Para
naguá. »

O Marquez de Parana guá exilado inezes, até cessar o vulcao revolucio
nario, pois que ainda depois exigirao a sua deporlação, entregou-se ávida
privada, limitando-se a comparecer ás sessões do senado, do qual era membro
desde a sua creaçao.

Conselheiro de estado, pela lei de 20 de Outubro de 1823, foi elIe um
dos dignos Brasileiros a quem o Sr. D. Pedro I incumbio a revisao do pro
jecto da Constituiçao, por EIle redigido, e que por isso teve a gloria de
ser um dos seus referendatarios, por cujo motivo foi condecorado com a dig
nataria da Imperial ordem do Cruzeiro.

Em Janeiro de 1826 foi o plenipotenciario do tra'tado de amizade e
commercio que o Brasil fez com a França.

Habituados a julgarmos dos fac los pelos resultados, entendem hoje alguns
dos nossos politicos, que os artigos permanentes des e tratado, forao um
erro, pois que ligárao o Brasil a condições onerosas! ao entraremos no
exame da conveniencia, ou descooveniencia desses artigos) mas é nossa
convicçao, que se na sua estipulaçãl) houve sacrificio, era ene necessario
naquella época. Emancipado o Brasil eml 822, ainda em Agosto de i 825
nao havia sido a sua independencia reconhecida pela mai patria, nem por
nenhuma nação estrangeira; mesmo a Inglaterra, que maior commercio
tinha com o Brasil. O Brasil solicitava esse direito da França, o reconhe
cimento da sua Independencia. A França, comquantú nao receiasse com
prometter-se com Portugal dando esse passo, todavia queri:I tirar vantagem
dessa primazia; com o acto pois do reconhecimento da Independencia exi
gia um tratado de commercio, com taes artigos permanentes: convinha ao
Brasil, naquellas circumstancias, recusar o pedido? Que nos responda. o bom
senso dos nossos politicos imparciaes.

E' porém verdade, que ás boas relações entre os plenipotenciarios brasi
leiros e o da França, deve o Brasil as condições favoraveis que lhe vierão
do tratado '" as quaes custárao a de5tituiçãO do da França, e com ella a sua
desgraça I

Uma outra circumstancia collocou a França em posiçao vantajosa para
com o Brasil; a sua acquiescencia á exigencia do Brasil, demoveu a mãi
patria a reconhecer a ln~ependencia do Brasil, antes que aquella o fizes8e ;
e tendo chegado a esLa cÔrte, como medianeiro para aquelle fim, Sir Carlos
Sluart, em principios de Agosto de '1825, a 29 do mesmo mez e anno estava
assignado o tratado do reconhecimento da sua Independencia; cabendo ainda
a Francisco Villela Barbosa a gloria de ser elle um dos seus plenipo
tenciarios.

No minislerío da marinha prestou o nobre Marquez relevantes set'Viços,
com os recursos que lhe dava um orçamcnto sempre mesquinho, como per
mitliao enUlo as finanças do paiz. Aos seus esforços, secundados pelo digno
Fluminense Francisco Bibiano de Castro, e o honrado José Maria de Almeida,
apezar do limitado orçamento de '1,200 a 1,600 contos de réis, nos annos
de i 825 c '1826, con 'cguio mandar para o Rio da Prata uma esquadra res
peiLavel dc mais de quarenta ,'asos, entre os quaes tres fragatas de linha,
que a uao ser a protecção occulta da grande potencia marítima ás Repu-
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seu confessor em dignidades no seu Estado; porém FI'. Antonio tudo recusou
com respeito; aceitando apenas a pensão do 400#000 rs. do bolsinho de el
rei, para suas irmãs, que havião ficado em Portugal.

. No anno de 182'1 vierão os successos, que proclamárão a ConstituiçãO. a 26
de F~vereiro ; e comquanto FI'. Antonio não fosse libe1'al, todavia desejav~ qu<'
o palz, que adoptára por patria, tão voluntariamente, acompanhasse as idéas
do seculo, e melhorasse,!com a adopçãO de novas instituições; neste caso
p~is não hesitou FI'. Antonio, nas respostas que tinha de dar ao principe e ao
reI, s~ndo consultado; ellas forão favoraveis :í manifestação popular, e por
maneIra, que podemos certificar, que a modesta cella de FI'. Antonio, (Fr.
Antonio nunca deixou a morada do convento de Santo Antonio desta cÔrte) era
o ponto de reunião dos Rochas, dos Azered05 Coutinhos, dos Nobregas, dos
Andradas, e outros collaboradores da Constituição e da Independencia, onde
se resolvia o que devia ser e foi~proposto ao principe, e a el-rei, e depois ao
Imperador.

Dado aquelle passo importante, já não era possivel duvidar da sort-e do Bra
sil ; porém outro tanto não acontecia a Portugal, donde tudo era para receiar ;
e então pareceu a el-rei, que indo, tudo remediava; e resolveooo-o fazer, em
menos de um mez, não pedia mais a Fr. Antonio o :auxilio dos seus conselhos,
que lhe recordavão reflexões feitas em 1807, todas fa ,"oraveis ao Monarcha e
ao Brasil, mas que não cessasse de dirigir a seu filho, () principe D. Pedro; o
qual collocando logo a FI'. Antonio no mesmo posto que occupára para com seu
augusto pai, e já mais o consultando, e ouvindo, que não conheçesse o acerlo
de suas idéas, e o estudo que fazia dos homens e das cousas do Brasil, o no
meou, a 23 de Outubro de i 822, bibliothecario da bibliotheca Publica e Na
cional, onde FI'. Antonio prestou imp~rtantes serviços, que ainda hoje o recor
dão. Entre os bons serviços prestados pelo novo bibliothecario, um ha, sem.
duvida, que revela bem o apreço em:que Fr. Antonio tinha as cousas do Brasil.
Fazendo organisar o index da livraria, encontrou elle o importante Manuscripto
B.otanico, do padre-mestre FI'. José Mariano da Conceição Velloso, franciscano
da provincia do Rio de Janeiro, e natural da de Minas, que em i 790 o havia
dedicado a Luiz de Vasconcellos, depois conde de Figueiró, com o titulo de
Flora Fluminense, formado com saber e preciSãO, e muito trabalho em coIJi
gir, descrever, e fazer desenha r i ,639 especies de plantas.

Por tão feliz achado exultou de prazer FI'. Antonio, amigo que era do Brasil,
e para logo o denunciou na augusta presença do Fundador do Imperio, o Sr. D.
Pedro 1, com o plano e proposta para sua publicação; o qual desejando, e tudo
fazendo para realçar a gloria do Brasil, dignou-se mandar approvar a proposta
por aviso da secrelaria de estado dos negocios do imperio, de 25 de Abril de
1825, e louvar o reconhecido zelo do bibliothecario, por tudo quanto podia
acreditar o genio brasileiro; determinando, que o texto da obra fosse aqui im
presso, na typographia nacional, sob as vistas do mesmo bibliothecario, e oDr.
João da Silveira Caldeira; e autorisando-o a remetter os desenhos para Paris,
afim de serem lithogr<;tphados na officina de L s~eyrie, «ficando a direcção de
todos estes trabalhos, diz o referido aviso, a cargo do bibliothecario, por lhe
serem louva eis, e muito analogos ao seu patriotismo. »

Antes de Janeiro de 1831 estavãO todas as lithographias recebidas no Rio de
Janeiro, para a publicaçao de 3,000 exemplares.

FI' ..Antonio era t:lo Brasileiro, que accusado logo depois da nossa indepen
dencia, por uma alta personagem do velho mundo, por não ter cooperado para
a conciliação dos dous paizes irmãos, o:que, dizia eIla, teria sido facil, mas antes
concorrido talvez, para a sua emancipação, respondeu-lhe elle nestes termos:
« Se a boa fé presidia :ás: suas deliberações, ás das côrtes, se os seus intentos
na:o erão escravisar, porque raz:lo lhe tem custado tanto a ajustar os projectos
emitlidos pelas commissões ? Porque ras:lo nada do quelparece favorecer oBrasil
directamente lhe agrada? Por que raz:lo os mais francos principios de reci
procidade, e os artigos, 'talvez os rOlais onerosos, mas que provão os ardentes
desejos que os Brasileiros tinhao da uniãO, tem sido constantemente reprovados
ao som de improperios e de affrontas, de gritos,te paxuxadas, indignas~

•
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REI NTONlO DE ARRABlDA nasceu na cidade de Lisboa em Portugal
a 9 ~e Setembro de 177 f, de pais honrados e vir(uosos, que lh;
derão ~s~erada educ~çao, baseada nos principio:l religiosos,· os quaes

í' com npldo desenvolVimento o preparárão para o estado reaular e
~ 1 . o ,

por .ta maneIra .. que Antonio de Arrabida nao esperou a idade ca-
nomca para o abraçar, e apenas acabados seus primeiros estudos
e.nlrou ara o claustro, no convento de S. Pedro de Alcantara, quando
tmlla então '15 annos; tomou logo, as primeiras ordens, e ahi espe
rava a é oca da sua profissão. Porém conheciZla sua applicação aos
estudos s periores, e seu aproveitamento, foi elle escolhido para
lente e bi liothecario do convento de Mafra, onde com grande proveito

"" . para si, .e ~ara a corporação, esperou a idade necessaria, e professou.
Contmuando alI t\lo honrosa occupação, forão seus talentos e conducta

devidamente apreciJIos pelo virtuoso principe, depois rei, o Sr. D. João VI,
de saudosa memoria, a sua estada naquelle convento, chamando-o para junto
de si, quando FI'. Antonio linha apenas 28 annos de idade!

Collocado assim e tão alta POSiÇãO desde 1800, FI'. Antonio, o amigo
confidente do principe nunca della abusou: era na habitação regia o mesmo
religioso do claustro; cultivando sempre as letras, Fr. Antonio n:lo perdia
occasi:lo de fazer bem: uem o conheceu sabia, que era elle o medianeiro entre
o principe elemento e ca idoso, e o necessitado.

Em politica já ent:lo a FI'. Antonio de escrupulosa reserva, quando em
consultas o ouvia o prin pe, muito mais depois que sua Alteza foi a regente;
e o acerto em que nella se houve' era uma garantia que lhe dava o seu
confidente.

Assim passár:lo os ann até '1807, em que o principe regente reconhe
cendo a importancia do tado do Brasil, e querendo dar-lhe um governo
mais forte, mais prestigios resolveu nomear ao Sr. D. Pedro de Alcantara,
principe da Beira, seu con estavel no Brasil, para onde devia logo partir.

Tomada esta resoluçãO, e uem sabe com que alcance, aconselhada talvez
pelo distincto Brasileiro, ent~'ncurnbiao do gabinete do principe regente, foi
por elle communicada a FI'. tonio, da parle de sua Alteza, com a declaração,
de que o principe' o-havia no eado secretario particular do augusto condes
tavel, e que dentro em pouco dias seguirião para o novo destino; dando-lhe
um exemplar da proclamação i pressa, que naquella occasião seria publicada.
Ao "Instituto Bistorico e Geogr' hico do Brasil foi ha- dous annos offerecido o
documento authentico, que com rovava o facto da nomeação do augusto con
deslaveI, alé então ignorado. P ém quando FI'. A.ntonio preparava-se par:t a
longa viagem, com lanto segredo, ue sua propria familia apenas sabia que
em serviço do regente sahia de Lis oa, é novamente chamado pelo regente, por
intermedio do mesmo nosso distin o patricio, e então lhe communica, que o
numero de passageiros havia-se au entado, isto é, que elle e toda a familia
real partião para o Brasil; que FI'. tonio o devia acompanhar, e na mesma
náo, dando-lhe meris, além da nom ção uo seu director espiritual, a de mes
tre do principe da Beira. A noticia d invasão dos Francezes em Portugal havia
obrigado o principe regente a tomar ma tal resoluçãO.

Obedecendo FI'. Antonio ás orde do principe, não pôde occultar-Ihe o
desejo que tinha de contribuir para G ngrandecimento de um paiz, cuja pros
peridade elle tanto prophetisava ; detl rando mais, que vindo para o Brasil,

. B '1' ,seria rasl elro ....
Realisada a viagem, e c:legada a fi ilia real a este porto, não tendo sido

para isso inetifferente ao princi pe regffi e o parecer do seu confessor, sobre a
escolha da provincia, ou cidade do BraH, para sua residencia, foi sempre FI'.
Antonio o confessor inseparavel do pril ipe regente, não porque assim qui
zesse ostentar privança, mas porque o denava o príncipe: Nós fomos teste
munha da modestia de FI'. Antonio em t o esse tempo, apezar do reflexo que
lhe cabia, do astro que acompanhava.

Chegada a época da acclamação do prir ipe, por fallecimento da rainha a
Sra. D. Maria "I, foi ena julgada opportu pelo novo Monarcha para elevar o



•

a esse assentimento o ExlUO Ministro Vasconcellos, quc, apezar de seu estado de
paralyzia, foi ao convento de Santo Antonio, á cella do bi po de Anf'muria,
agradecer·lhc o seu sim, e dar-lhe por esta fórma um desmentido ás frivolas

accusaçõc ,
Ossoffrimentos mOl'aes havião forlemente contribuido para deteriorar a saude

do reitor do collegio de Pedro 11. Depois de o ter montado e conseguido a sua
marcha regular, instou elle, e obteve a sua exoneração, por decreto de 15 de
Junho de 1839,

Nesse mesmo anno leveo bispo de Anemuria a distincta honra de adminis
trar a::;. M. I. o Sr. D. Pedro lJ o Sacramento da Confirmação, com a agradavel
coincidencia de haver tido a subida honra de ser padrinho do Imperador o Sr.
D, Pedro I, no mesmo Sacramento.

Retirado o bispo de Anemuria para fóra da cidade, pelo seu máo estado de
saude, não lhe foi ali indilferente I) brado da maioridade: voltou á côrte; e
unindo seus votos aos dos dcfensores desse principio, procurou chamar para ene
os quc por acaso ainda não tinhão avaliado a sua importancia. De tão feliz suc
cesso, da acclamação da maioridade de S. 1\1. o Sr. D. Pedvo lI, participou
directamente o bispo de Anemuria ; eIle teve a honra de er um dos pI elados
assistentes á coroação e sagração do mC.mo augu to ~eDbo,.; ~endo por eEse
motivo condecorado com a commenda da ordem de Christo e creando-se de
pois o conselho de estado, foi ene contemplado no numero aos conselheiros"
na sua creação, sendo nomeado, por decreto de 5 de Feveriiro de 1842, con
selheiro de Estado extraordinario. Porém pouco mais de t~e annos exerceu es
sas funcçõe ; o aviso da ecrelaria de estado dos nego os do imperio, de
laio de 1845, o exonerou deltas, e novamente reduzio a pri açóes, que lantQ

mais sen ivei lhe forão,- quanto uas forças o abandonavio, e apparecia o de
sanimo para mais nada emprehender.

Então teve de ser novamente pesado ao pequeno circu10 de seus amigos, tao
pequeno como é o de um velho sem valimento.

A mesma congrua de 1:200$000, que o corpo legislativo lhe havia conce
dido em 1836, foi mal interpretada, e della deduzida a pensão de 400$000,
que recebia do boI iuho de el-rei, oSr. D. JOãO VI, e que não lhe havia sido mais
p!1ga desde 7 de Abril de 'J 831.

Com tão poucos meios impossivel era sustentar-se; e no seu máo estado de
aude, sem novamente recorrer aos amigo, elle vi fU pois os ultimos tempo!?

de ua existencia na companhia de alguns, fallecenco na de um deHes.
Vendo approximar-se seu ultimo dias, combatli~o por oito mezes de enfer

midade, e tendo já ali feito todos os deveres de fatholico, o bispo de Ane-.
muria reconheceu que lhe faltava ainda cumprir um rigoroso deyer para si,
e para aquelle que po suem iguae sentimentos; ese dever era o de beijar pela
ultima vez a mão de S. ! I. o Imperador, e pedir~he que lhe perdoasse, se al
guma vez o offendeu. Não o podendo fazer, nem mtorisar ao amigo, em ~uja

casa estava, a que o fizesse pessoalmente, pela 6tada fóra da cÔrte do mesmo
augu to enhor, o autori ou a que por escripto epara aquelle fim, procnrasse
o intermedio do gentilhomem de serviço ao Xonarcha, manifestando-lhe ao
mesmo tempo, que havendo ene servido com toda a dedicaçãO aos augustos
antepassados de S.1\1. o Imperador, desde o Sr. D. João VI, até então, cin
coenta annos decorridos, não se recordava qle um só momento houvesse dei~

xado de servir com muila adhe ão, fidelidade amor, respeito e dedicação a sua
augusta fa~i1ia nessas lres gerações; que jimais houve se abusado da con
fiança que nelle tinhão depositado, trahind,-a por qualquer maneira; e que.
finalmente, nos quarenta e dous annos qm servio ao Brasil, nunca fez, nem
aconselhou senão o bem, para seus augusOs amos, e para a patria que UIo vo
luntariamente adoptou; que conscio desta verdade elle beijava pela ultima ve.z
a augusta mão de S. M. o Imperador e imp(ri 1familia ; e sup'plicava ao Senhor
dos imperio , que com a sua benção osp olegesse, e ao Lmperio do Brasil,
como ene sempre rogou no Santo Sacrifc' da Missa; esperando que um dia,
pela Misericordia Divina, e ainda que de orado pela longevidade de S. 1\L o
Imperador, para bem do Brasil, ambos ~o essem dizer á face do Dcos vivo 
Venite, exultemos doml'no. A resposta j S. M. I, em carta do Exmo conde de
Iguassú~ foi a mais lisongeira possivel pfr o bispo de Anemuria ; as expressões
imperiaes servirão de consolação ao bis o moribundo, que falleceu pouco de
pois, a 10 de Abril de 1850, nos braço do amigo, fiTho daquene que o havia
recebido em sua casa a 16 de Julhode 31,

Muito mais poderiamos dizer do bisfo de Anemuria, se uma resoluçãO, filha;
sem duvida da sua modestia, nos não ~ vasse de importantes documentos, en-o
tregando-os ás chammas, pouco tempo ntes da sua ultima enfermidade, entre os
quaes havia imporlan issimas cart8s autographas de diversos Monarchas,
principalmente de ::MM. H. e RR s Srs. D. João VI, e Francisco T.

Rio de Janeiro, 2 de 'l\1arço de" 9.

GALERIA DOS BRASILEIROS ILLUSTRES.

ordinario? E' assim que irmãcs se ajustão? E' este o methodo de tratar as
mais interessantes questões de estado?» E tes sentimentos de brasileirismo em
FI'. Antonio erão tão conhecidos, e apreciados pelo Imperador o Sr. D. Pedro I,
de sempre saudosa memoria, que lhe determinou, depois da queda da Cons
tituinte, apresentasse um projecto de ConstituiçãO; o qual foi tomado em con
sideração pelos distinctos Brasileiros col1aboradores da que nos rege, e Fr.
Antonio convidado e ouvido para as respectivas conferencias.

Ao bra15ileirismo de Fr. Antonio deve o paiz o significativo titulo da pri
meira de suas ordens honorificas.

Querendo o Sr. D. Pedro I dar a Fr. Antonio maior prova de sua estima,
sollicitou e obteve da Santa Sé, com surpresa deIle, a dignidade de bispo
titular de Anemuri~; addicionando-lhe a nomeação de coadjutor do ca
pel1ão mór. Agradecendo a seu àugusto amo tanta distincção, não lhe esta'\'a
bem' uma renuncia, eIle e resignou; mas e crevendo a um amigo, a 23 de Ou
~ubro de '1826, lhe disse: « A Providencia queira não tomar contas ao Impe
rador, por este excesso de liberalidade. »

O Imperador ainda deu ao bispo de Anemuria outra prova da valia em que
tinha seus talentos; dignou-se nomea-Io director dos estudos do augusto prin
cipe e princezas imperiaes; e no. eu segundo consorcio, condecora-lo COI)l a
Grãa Cruz da Imperial Ordem da Rosa.

Ohomem que tantos serviços havia já prestado ao Brasil não podia deixar de
participar de um de seus maiores triumphos, do reconhecimento da sua inde
pendencia ; e tendo Portugal ouvido emfim o reclamo da justiça, nomeando o
embaixador que devia fazer o tratado do reconhecimento da Independencia do
Brasil, apenas chegado ao Rio de Janeiro Sir Cbarles Stuart, a 16 de Julho de
1825, foi procurar na modesta cena do convento de Santo Antonio a Fr. An
tonio de Arrabida, e entregar-lhe uma carta authographo de el-rei o Sr. D.
JoãO VI. Não diremos até que ponlo pÔde influir a mediação do amigo confi
dente de ambas as Altas Partes Contractantes ; mas é facto, que tres dias depois
da chegada teve o embaixador a sua apresentação, e a 29 de Agosto do
mesmo anno, pouco mais de um mez da ua chegada, estava assignado o tratado!

Foi o bispo de Auemuria incansavel em promoyer o engrandecimento do
nosso musêo ; entre outras, muito importante foi a otrerta que para ene fez a
Sua l\1agestade o Sr. D. Pedro I, de uma colIecção de mil preciosas medalhas}
que elle possuia, Egypcias, Gregas e Romana .

Os annos decorridos depois, até a abdicaçãO não forão de ocio para o bispo
de Anemuría. Evitaremos os commentarios dos seus ~oITrimentos nessa época de
dÓr, que nos trouxe o devolvimento da corÔa aS. M. L o Sr. D. Pedro II, prin
cipe virtuoso, mustrado, e magnanimQ, a gloria dos monarchas do nosso seculo.

Esses sotrrimentos forão aggravados, quando o punhal do as a ino o foi pro
curar nà sua celIa no convento de Santo Antonio, na tarde do dia 1;) de Julho
de 1831 ! ! Obispo de Anemuria foi obrigado na tarde seguinte a tomar o di 
farce p~ra procurar um asylo seguro. EIle o achou na casa hospitaleira de um
respeitavel anciãO, onde esteve tres annos. O bispo de Anemuria havia sido
contemplado em uma li ta de pro criptos; o eu crime era ser amig0 do
Sr. D. Pedro I!
. Logo depois, isto é, a 16 de Agosto do mesmo anno, foi o bispo de Anemuria
exonerado do lugar de bibliothe~ario da bibliotheca publica nacional, perdendo
assim o unico vencimento que tinha, e dos cofres publicos, porque toda a sua
mais subsistencia cessou com a partida do magnanimo Sr. D. Pedro I.
. Reduzido portanto á miseria, e a mendigar dos amigos o pão necessario, eIle
recorreu a uma subscripção entre amigos e caritativos, para formar um fundo,
cujo rendimento minorasse a sua mendicidade; eIle a obteve em parte, o
que muito deveu, entre outros, ao ]~xmo Marquez de Abrantes, que afincada
m,enle a promoveu. O generoso coração de S. lU. o Imperador appareceu a con
correr com uma mensalidade, egundo sua ordem de 23 de Agosto de 1834, que
lhe foi paga até sua morte. .

Estava o bispo de Anemuria nestes apuros de meios de subsiste~cia, quapdo
Uill amigo de além-mar lhe lançava em rosto o nenhum fructo que havia tirado
dos seus bons serviços, e eIle lhe respondia, em carta de 8 de Fevereiro de 1835:
« De que tenho eu de me pejar, da minha mendicidade? Aminha profissão reli
giosa ; 40 annos dc serviços publicos, e aos imperantes; sacrificios não equi
vocos, prestados não só á submissão e ao respeito, mas ao amor e á aratidão, ~

para com ?S soberanos, são titulos que fazem muita honra á miseria a que
fui reduzido.» .

A Providencia quiz ainda uma vez ser-lhe propicia, para o punir talvez de
pois com maior severidade. Em 1836 foi-lhe concedida pelo corpo legislativo
~ma congrua de um conto e duzentos mil réis annuaes; e tendo sido creado o
collegio de Pedro II, nesta côrte, por grandes instancias de seus amigos acei
tou a ma reitoria por decreto de 5 de Fevereiro de 1838; dando tanto apreço

116

~I----------------



LilfL S.A. Si••cn.Rua daAs.t'Tnble,;..G~.Rio deJlUleiro .

/

/

/



/
/

")lS:~'I:~ ~ JL --

117

do mesmo anno, no palacio de Chiatomoni, em Napoles, ao embaixador de

S. M. o lmperad~r do Brasil, o Sr. José Alexandre Carneiro Leão, pelo prin

cipe de Scylla, ministro e secretario de estado dos negocios . estrangeiros, na

qualidade de delegado de S. M. o Rei das Duas Sicilias.

A fragata Constituiçào fôra precedida pela corvela Euterpe, que annunciou

aos Brasileiros a propicia vinda da Imperatriz; entrára:o de:eois a corveta Dous

de Jttlho, e uma náo e tres fragatas napolitanas.

Chegada a fragata d ronte da fortaleza de S. Joa:o, foi saudada por todas

as fortalezas do mar, e vasos de guerra nacionaes e estrangeiros surtos no

porto.

Ao anoitecer, apenas fundeára a fragata, dirigio-se a seu bordo o Impe

rador acompanhado pelos ministros de estado, e ali demorou-se algumas

horas.

No dia 4 desembarcou a Imperatriz no cáes cujo nome commemora esse

facto.

Esse acto a que seguira:o-se as bençãos do imperial consorcio teve lugar

da maneira mais solemne.

AS. M. o Imperador acompanhava S. A. R. o Principe Luiz, Conde d'Aquilla,

irma:o da Imperatriz, e o cortejo seguindo pelas ruas da Imperatriz, larga de

S. Joaquim, Campo da Acclamação, S. Pedro, e Direita, parou ás portas da

Capella Imperial, onde récebêra:o a SS. M f. o Exm. bispo conde de Trajá,

capellão-mór e o cabido.
Procedeu-se então ás sagradas bençãos; e terminada esta ceremonia, diri

girão- e os augus os noivos para a imperial quinta da Boa-Vista entre filas de

povo que anhela conhecer a graciosa soberana cujo sorriso aifavel respon

dia a cada ovação que surgia das turbas. Erão as premicias da influencia be-

nefica qu z o co é 'ao Je s us su dit .

o oitava dia, depois do onsorcio de SS. Ht. n., a multida:o enchia o

recinto da Capel1 lmper' lon e ce ebra (l-se a mi sa de acça:o de graça;:; por

tão jocUI do sue'e o.

'e; o te c anel so o r ,(rozijo 00 lros

lcmentos o pucl 'S c tolhm' ou ahafal'.

a e 3r lIinuto , e trou em nosso po·t a '1 agata

u 01 do ~ Imperat iz entregue 10 dia 1n de J II

alp'lava o

para

CMIS{,j·", ,.,i"

melanc

horiz n

a lagrin a

adornd .

.IJVIPERATRIZDO BRASIL

l\Iagestade a Senhora D. Thereza Christina Maria, terceira

. lperatriz do Brasil, nasceu a -J 4 de Março de i 822. R' irma:a de

", M. o Sr. D. Fernando, actual Rei das Duas Sicilias, por succes

S<l,l:.,ma s;:1 a seu pai, o Rei Francisco J.

Ornada pela mão pro~iga da Providencia de todas as virtudes que

pfldem realçar o alto valimento do throno, a Imperatriz do Brasil,
na cida sob um outro horizonte, é na opinião unanime dos Brasi-

l 'ros uma protectora desvelada e amante, em cujo seio augusto se

hesoura uma affeiça:o sincera ao eu povo.

e em algumas resoluções da monarchia póde-se crer que aS

i -pirou de 1ais perto esse espirito divino que outr'ora, diz-se, illuminava os

apo"lolo J s auruspices, na escolha da augusta soberana do Brasil, mais

q 1C nunca ~ podéra adoptar como um mysterio celeste o acerto e o seu

result do fI' Z.

[ a quiuZfJ annos que o Brasil goza a ventura de elevar-se sob os ausi)icios

d lmp ratllz actual; e desde o solar faustoso até a choça modesta do ope

rari (~Iem >lado com jubilo o dia 3 de Setembro, em que S. M. L acolheu

p la '''CZ . Ineira as saudações festivas do seu novo povo; já nessa hora pro

mellen o-II no seu aspecto doce a soberania branda e carinhosa que ene

alé I j ap laude e abençÓi1.

f feito um helio dia o dessa data, em '1843, apezar do aspecto

o céo e das torrentes de c\l.\wa que delle se despenhavão.

f z nuvens arredada ao impulso de .:uspir~5 tristes do limpido

~apoles, que vinha:o derramar na verde alcatifa de nossos campos

ertidas no derradeiro adeos do povo napolitao<> á sua princeza
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perpas. ou tambem á face do seu vovo, c, seraphim celeste, foi, como o

primeiro, sorrir á luz dos planetas, implorar ás plantas do Creador pelo bem,

pela sorte dos Brasileiros.

Era o principe D. Pedro.
Por duas veze á alegria da naçfio succedeu e:n curto espaço de tempo a

aijlicção mais sin era; por duas vezes do throno bra -ileiro tra ladárao-se para

o throno c leste duas joias de immensuravel valia, dons principes hetrdeiros

da corÓa.
Submi.:sa ao novo golpe como soffrêra o primeiro, a Imperatriz chorando

essa perda irr paravel mereceu do seu povo esse tributo de admiração e

respeito a que tem sempre jus as intimas e verdadeiras dôres.

Actualmente d dicada á educação das princeza I aheI e Leopoldina, S. 1\1.

ensina ás mais como entre a galas do poder, desvela-se o coração no cultivo

dos grandes sentimentos.

lãi intelligente e amorosa, como é esposa terna e amante, a Imperatriz é

hoje o modelo augu -to onde os Brasileiros estudão o desenvolvimento e a

beI1eza dos maiores affectos.

Protectora de muitas associaçõe philantropicas, S. f. as ampara a um

mesmo tempo com o au picio de soberana e com o desvelo feminil; os pobres

a invocão como assídua esmolér; o orphãos como mai, e o seu povo como a

mais efficaz das protectora.

Taes são em traços indeleveis as qualidades emiuente~ que ornão a actua]

Imperatriz do Brasil, soberana por escolha feliz de seu augusto esposo,

duplamente sob rana pelo culto reconhecido (lue em geral consê:lgrão-lhe

os Bra ileiro .

L

-~-------------- •._---

cidade ilJuminou-se; e os atavios de maior gala enfeilárão esses dias

de festa.
Assim subio degráos elo throno bra:ileiro a ]rnl)Cl'atriz actual; e jámai'

o diade a monarchico brilhou sobre uma fronte mais reveladora de raroe

dotes de coraç'io, e de'sa intelligencia materna, qu parece a depuração do

espirito até o seu m:\ior gráo de ensibilidade e delicadeza.

Ao e. plendor d lhrono nada raais faltava; o fn UI'O da nação porém

cal' cia de um .novo renhor, de um nOlO Ia o que a ligasse e. vinculos

e lreito á imperial tirpe.

Deos ou 'io as pr ces da nação, e n dia 23 de li' vereiro de 181,) ella

soube que a Inperatriz era mãi; que mais uma raiz profunda gurava a

monarchia ao solo brasileiro.

Nascera o principe D. A onso.

Grande foi a ventura da nação; mas tamb m grand0 tinha de ser a dôr

que cedo a acompanhou.

No dia '11 de Junho de 1817 o anjo da m rt estend u sobre o berço

imperial o crepe do finados; o a OS,) r'1nça dos Brajlciros, o princip

D. AfIons . foi velIa!' de mai alto pela paz e [ li idade de eus subdito .

Nesse tr< n e supremo, nes a provança dillicil, a Im 1)eratriz mostrou quanto

a resignação e a fé nos decretos do céo suavisão a angnstias que a humanidade

partilha.

As lagrimas da mulher humedecerã por algum tempo a tela sumptuosa do

throno ; a saudade sombreou por algun meze es.::a fronte s rena onde a

bondade d'al111a se reflecte, até que d )ruçada de novo _obre o bel' ,o imperial

re pondeu novamente aos vagidos do;segundo principe que, como tenue meteoro,
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